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Този брой е посветен на българските учени! 
Всяко едно интервю е публикувано в сайта nauka.bg 
преди това. Искаме да покажем кой и защо прави наука 
в България, защото имаме уникални умове, с които 
можем да се гордеем. 
Приятно четене!

Броя е част от Европейската нощ на учените - 
виж повече https://nauka.bg/nosht2020/

Проект H2020-MSCA-NIGHT-2020-955283, 
K-TRIO 4, финансиран от Европейския съюз по 
програма Дейности „Мария Склодовска-Кюри"



Партньори:

• Софийски университет 
„Св. Кл. Охридски” – 
координатор

• Сдружение Форум „Наука”
• Тракийски университет
• Русенски университет 

„Ангел Кънчев”
• Медицински университет 

– Варна
• Университет „Проф. Асен 

Златаров” Бургас
• ЦЕНТЪР ПО РАСТИТЕЛНА 

И СИСТЕМНА БИОЛОГИЯ И 
БИОТЕХНОЛОГИЯ (ЦРСББ)

• Институт по 
математика и 
информатика на БАН

• Клуб „Млади таланти”

Асоциирани партньори
• Национален център 

за повишаване на 
квалификацията 
на педагогическите 
специалисти към 
Министерство на 
образованието и науката

• Синдикат на българските 
учители

• Съюз на учените в 
България

• Съюз на физиците в 
България

• MOVE.BG
• Почти Наука (подкаст)
• RATIO (Association “Evolu-

tional insight”)
• Абордаж – “Наука на 

борда”
• Фондация Карол Знание
• Steampowered.Teams
• Филиал на Медицинския 

университет – Варна в 
Шумен

• Филиал на Медицинския 
университет – Варна във 
Велико Търново

• Академия за музика, 
танци и изкуство „Проф. 
Асен Диамандиев” – 
Пловдив

• Регионалната агенция за 
икономическо развитие – 
Стара Загора

• Регионален исторически 
музей – Бургас

• Търговската камера в 
Стара Загора
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https://image.nauka.bg/magazine/BG-Science-lqto2020.pdf
https://image.nauka.bg/magazine/BG-Science-lqto2020.pdf
https://bit.ly/3kfB1FS
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От БГ Наука решихме, че с всеки нов брой ще пускаме и 
документален филм. Надяваме се, да ви хареса първият от 
новата ни поредица документални филми - "Българските 

ледници" 

Виж повече тук - https://bit.ly/3kfB1FS

https://bit.ly/3kfB1FS
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БГ Наука Подкаст:

Слушай през Android 
Слушай в iTunes

Слушай в Nauka.bg
Слушай в STITCHER

http://nauka.bg
https://nauka.bg/nosht2020/
https://nauka.bg/bg-nauka-podkast/
https://subscribeonandroid.com/nauka.bg/feed/podcast/
https://itunes.apple.com/bg/podcast/%D0%B1%D0%B3-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82/id1351829585
https://nauka.bg/category/nauka-50/audio/
https://www.stitcher.com/podcast/bg-science/bulgarian-science-magazine-podcast/
https://nauka.bg/bg-nauka-podkast/
https://naukamon.eu/mladi-talanti/
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Корица Credit…Ken Williams

За проекта УНИТе

Цели
Основните цели на екипа на проект УНИТе са да съдейства за координиране 
на научните и образователни дейности в областта на компютърните науки в 
партниращите университети и да работи активно за развитието на информационните 
и комуникационните технологии в интерес на обществото.

В рамките на изпълнение на проекта до 2023 година, ще бъде изграден 
действащ център за върхови постижения (ЦВП УНИТе), като високо конкурентен 
и международно признат научно-изследователски комплекс, отговарящ на 
изискванията за модерна инфраструктура и високо ниво на научните изследвания 
в приоритетната област на ИСИС – Информатика и ИКТ. Центърът ще бъде от тип 
разпределена изследователска инфаструктура (РИИ).

Партньори
Софийски университет „Св. Климент Охридски”;
Технически университет София;
Русенски университет „Ангел Кънчев”;
Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас;
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”.

https://unite-bg.eu/

http://nauka.bg
https://nauka.bg/nosht2020/
https://naukamon.eu/mladi-talanti/
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http://nauka.bg
https://nauka.bg/nosht2020/
https://image.nauka.bg/magazine/BG-Science-EU-Projects-Nosht-2020.pdf
https://image.nauka.bg/magazine/BG-Science-EU-Projects-Nosht-2020.pdf
https://nauka.bg/nosht2020/
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ПРОГРАМА - ЕВРОПЕЙСКА НОЩ 
НА УЧЕНИТЕ 

27 И 28 НОЕМВРИ 2020 Г.

София | Пловдив | Русе | Бургас | Стара Загора | Варна | Шумен | 
Велико Търново |  Събития на живо!

https://nauka.bg/nosht2020-programa/
https://nauka.bg/nosht2020-programa/
https://nauka.bg/sabitiya-jivo-nosht-uchenite-2020/
https://nauka.bg/nosht2020/
https://nauka.bg/sabitiya-jivo-nosht-uchenite-2020/
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СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
27 – 28 ноември 2020 – виж цялата програма на СУ тук – 
https://nauka.bg/su-nosht2020/

ОТКРИВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА НОЩ НА УЧЕНИТЕ:  
- https://meet.google.com/xkh-hyuv-zvb

Есенният ден на отворените врати във Физическия факултет 
на СУ

***
БГ Наука – най-дейните учени в България

***
Наука на борда: Европейска Нощ на Учените 2020

***
Ratio представя: Нощ на учените

***

Фондация Карол Знание на Европейската Нощ на учените 2020
***

Европейска историческа вечер с MOTUS и ISHA 

***

„Изследователският подход в математическото образование”
***

https://nauka.bg/su-nosht2020/
https://nauka.bg/esenniyat-den-otvorenite-vrati-fizicheskiya-fakultet-su/
https://nauka.bg/esenniyat-den-otvorenite-vrati-fizicheskiya-fakultet-su/
https://nauka.bg/bgnauka-nosht2020/
https://nauka.bg/bgnauka-nosht2020/
https://www.facebook.com/events/809064459878349/
https://www.facebook.com/events/809064459878349/
https://www.facebook.com/events/717837469087771
https://www.facebook.com/events/717837469087771
https://nauka.bg/karol-znanie-evropeiskata-nosht-2020/
https://nauka.bg/evropeiska-istoricheska-vecher-motus-isha-chast-evropeiska-nosht/
https://nauka.bg/izsledovatelskiyat-podhod-matematicheskoto-obrazovanie/
https://nauka.bg/nosht2020-programa/
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MOVE.BG: Нощ на учените 2020 (3 виртуални събития)
***

Акванавти в космическите изследвания – космическа симулация 
под вода 

Цялата програма вижте тук 

https://nauka.bg/nosht2020-programa/

https://nauka.bg/move-bg-nosht-uchenite-2020/
https://nauka.bg/akvanavti-kosmicheskite-izsledvaniya-kosmicheska-simulaciya-voda/
https://nauka.bg/akvanavti-kosmicheskite-izsledvaniya-kosmicheska-simulaciya-voda/
https://nauka.bg/nosht2020-programa/
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ПУБЛИКУВАНО НА ЮЛИ 24, 2020

Здравейте, радвам се пак да бъда 
част от “Българска наука” и от 
усилията на Петър Теодоси-
ев да популяризира науката 

в България. Особено в тези времена, 
които ни показаха възможностите на 
комуникацията и на дигитализация-
та. Както на нашите процеси на ра-
бота в ежедневието, но всъщност и 

това, че можем да използваме много 
по-пълноценно социалните платфор-
ми, различни дигитални платформи 
за комуникация и разпространение на 
добри практики и резултати. 

Най-важното, което мога да споделя 
с вас е, че в крайна сметка Covid-19 
действително показа колко е важно 
значението, ролята и мястото на нау-
ката в нашия ежедневен живот. Обе-

Карина Ангелиева говори за 
приоритетите в науката за 2020 
и следващите 10 г.

https://nauka.bg/kakvo-krie-arhivite-ban-vlog-podkast/
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дини много учени и всъщност върна 
учения в телевизията, радиото и ме-
диите.

Хубаво е, че наблюдаваме доста често 
дебати между самите изследователи. 
Което в последните години рядко се 
случваше, защото имаме водещи топ 
теми и водещи известни лидери сред 
изследователите. 

Но Covid-19 показа нещо друго – че на-
уката е много интердисциплинарна 
и в науката и технологиите има още 
много неоткрити и неясни неща. Те се 
дължат на различни причини. Моят 
личен и професионален извод на ба-
зата на всички срещи с министрите от 
другите държави ме наведе на следни-

те две тенденции, върху които е хубаво 
да се замислим оттук насетне – какво 
правим и къде инвестираме в научни-
те изследвания. Първото и най-важно 
нещо, което ни показа, че не сме гото-
ви да се справим с подобни действи-
телно сериозни предизвикателства, 
включително и научни, е липсата на 
европейско ниво и на ниво научни ин-
ституции, на правила, на технологии 
свързани с отворен достъп до данни. 
Всъщност се оказа, че има много мал-
ко подготвени научни организации в 
Европа, частично няколко големи на-
учни инфраструктури, слава богу ние 
участваме в една от тях – за био бан-
киране. От една страна самите научни 
данни получени в резултат на финан-
сиране на научен проект реално не са 
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обработени, не са със стандарти, съв-
местими с други държави и не могат 
да се ползват. Или просто липсата на 
манталитет и практика тези данни 
да бъдат дигитализирани, много чес-
то и липсата на стимули разбира се. 
И реално най-страшното – липсата на 
връзка с други публични данни, като 
например данни за пациенти с Covid.

Така че политиката за дигитализация, 
за работа с големи данни, отворен дос-
тъп до данни, така нареченият “облак” 
за научни резултати, повече отвсяко-
га идват на дневен ред. Това няма да 
е лесно, една облачна инфраструктура 
не се създава от днес за утре, защото 
както казах това е свързано не само 
с технологията, но и със стимулите и 
за младия учен и за опитния учен, да 
направи това усилие. Което няма как 
да стане, не може Министерството 
на образованието и науката само, без 
партньорството и подкрепата на уни-
верситетите и научните организации 
да направи това нещо възможно. А 
реално ако не го направим ние ще из-
останем, ние не можем да участваме в 
големи европейски мрежи.

Втората тенденция, която забелязах 
и не се случва само в България, на-
против – и в големите държави, това 
е липсата на кадри. Всъщност има 
недостатъчно работещи в сферата 
на научните изследвания. Има недос-

татъчен брой хора биолози, физици, 
химици, хора с високи технологични 
умения и много познания в областта. 
Отново защото се оказа, че това ново 
световно предизвикателство на този 
вирус всъщност обединява различ-
ни науки и различни експертизи. И се 
оказа, че не непременно в случая из-
куствения интелект е толкова напред-
нал и на такова ниво, че да ни помогне 
да се справим с тази криза, напротив. 
Всъщност се оказа, че реално ни тряб-
ват и то високо специализирани лабо-
ранти, специалисти и изследователи, 
които да се занимават с тези теми. 

А защо това е предизвикателно, може 
би някои от вас ще се запитат. Защото 
аз се притеснявам, че ако не променим 
нещата и не създадем малко повече 
свобода и ако не маркетираме Бълга-
рия като дестинация, в която могат да 
се завръщат нашите изследователи, 
може да има нова вълна на изтичане 
на мозъци. Защото имайте предвид, че 
в тази ситуация в момента цяла Евро-
па ще се затвори към трети страни. И 
реално много области, така да се каже, 
ще се оголят в Германия, във Фран-
ция, във водещи европейски държави. 
А ние трябва да си задържим нашите 
учени тук.

От тази гледна точка какво правим 
ние? Много се гордея всъщност едва 
преди три дена, на 1 юни, ние обяви-
хме националния конкурс, който е 
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свързан с научни изследвания в об-
ластта на Covid-19. Не сме първите, 
но пък не сме и много изостанали, за-
щото около 8-9 държави до момента 
направиха сериозни стъпки, и реално 
финансирахме за един месец на кон-
курсен принцип всякакви проекти и 
идеи, свързани с борбата с този вирус.

Това не е елементарно, особено в тази 
ситуация, в която имаме цели секто-
ри, социални и икономически, в които 
трябват сериозни инвестиции за спра-
вяне с безработица и с други послед-
ствия от пандемията. Не е лесно да се 
отделят средства за наука, но ние го 
направихме. Така че Фонд научни из-
следвания публикува поканата.

Много сериозни проекти търсим, от 
гледна точка на това, че те трябва да 
имат много сериозен ин виво елемент. 
Тоест всички научни изследвания, 
които се разработват в тази област, те 
трябва да имат не само доказателстве-
на стойност и високо научно качество, 
но те трябва да могат да докажат в ес-
тествена среда дадения научен експе-
римент. 

Много е важно да насърчаваме и вто-
рия елемент – да обединяваме научни-
те организации. Всъщност беше много 
трудно, но в рамките на този конкурс 
ние поставихме условието: там къде-
то има оборудвани инфраструктури 
да се ползват. Което реално означава, 

че ние дори ще пилотираме през този 
конкурс свързаността на нашите на-
учни организации и университети. 
Защото ако в един университет при-
мерно има фантастично ново оборуд-
ване, но няма например специалист в 
конкретна сфера, той може да дойде 
от дадена научна организация. Тряб-
ва да престане тази разпокъсаност в 
страната. 

Много ни се иска всъщност, и това е 
амбицията за следващите десет годи-
ни, да се намали тази фрагментация в 
научните изследвания и разбира се – 
да се насърчи връзката с индустрията 
и бизнеса. Но това е една много голяма 
тема, ще я оставим за следващия път. 

В България е много голям шанса за 
зараждане на нови иновативни ком-
пании по-често, отколкото да реали-
зираме в момента някакви научни ре-
зултати в нашата индустрия, защото 
тя самата в момента минава през една 
трансформация. За съжаление трябва 
да минат още няколко години докато 
самата ни икономика успее да се обър-
не в това да инвестира повече в науч-
ни изследвания и иновации, но съм 
убедена, че и това ще стане.

Освен този конкурс на Фонд научни 
изследвания трябва споделим с наши-
те зрители и слушатели, защото пък 
знам, че много почитатели на “Бъл-
гарска наука” всъщност слушат под-
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каста – насърчаваме ги и много ми се 
иска всички учени да отделят сери-
озно внимание, не толкова време, на 
възможностите, които има в рамките 
на “Хоризонт 2020”. Това е най-голя-
мата европейска програма за научни 
изследвания и иновации. Всъщност 
миналата седмица председателя на 
Европейската комисия публикува 
така наречения Възстановителен 
план за Европа, плюс предложението 
на Европейската комисия за много-
годишна финансова рамка и тези от 
вас, които са проследили по-полити-
ческите новини, вероятно са видели 
цифрата – 94 милиарда евро е предло-
жението за новата рамкова програма 
“Хоризонт Европа”.

Днес (03.06.2020 г.) си направих труда 
да проверя какво ново се случва. Факт 
е, че в момента има обявен конкурс на 
стойност 148 милиона евро в облас-
тта на Covid-19. Да, факт е, че три от 
направленията са свързани по-скоро 
с медицински технологии с много ви-
соко технологично ниво. Реално де-
монстрационни проекти, такива кои-
то реално вече могат да навлязат на 
пазара, където ние за съжаление сме 
малко по-изостанали, защото това са 
супер топ технологични компании. 
Но ми направи впечатление, че се фи-
нансират и изследвания свързани с 
изследвания на поведението, на пси-
хологическите и на социално-иконо-
мическите аспекти, на които тази кри-

за повлия.

Ние може би не осъзнаваме, но реал-
но нашият живот се промени. Много 
групи, които бяха в риск и групи, кои-
то в известен смисъл винаги са били 
в социална изолация, може би при тях 
сега тази криза рефлектира по съвсем 
различен начин.

Тоест дори и в тези условия продъл-
жаваме да се обединяваме на европей-
ско ниво и да финансираме и социал-
ни и хуманитарни изследвания, което 
също е много важно.

Онзи ден всъщност излезе и поканата 
на Европейския научноизследовател-
ски съвет. Това е най-голямата фонда-
ция за наука в света, която финансира 
фундаментални изследвания и лиде-
ри в науката.

Миналата година успяхме да вземем 
участие в един страхотен проект с 
Етнографския институт и професор 
Касабова. Но не е достатъчно без на-
ционална подкрепа. Затова планира-
ме юни месец ние да пуснем отново 
следващият конкурс по националните 
програми като “Петър Берон”. Те са ог-
ледални на Европейския научен съвет 
и така да го кажем – те подготвят на-
шите най-добри учени да се съревно-
вават с техните партньори от цял свят, 
не само от страни-членки на Европей-
ския съюз. 
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Не ми се иска да пропускам темата за 
Зелената сделка. Може би все още е 
рано да говорим какво означава това, 
защото е малко опасно, говорейки за 
тази Зелена сделка като че ли остава-
ме с впечатлението, че това е поред-
ният бюрократичен термин от типа 
на Устойчиво развитие. Всъщност – 
отново за професионалисти и отново 
за нашите учени и слушатели трябва 
сериозно да се погледне какви са тен-
денциите. В момента има повече от 
30 отворени конкурса в областта на 
енергийната ефективност, нови мате-
риали, биоразнообразие, опазване на 
околната среда като цяло, води, почви.

В Зелената сделка по отношение на 
научни изследвания, иновации и тех-
нологии нямаме много големи разли-
чия.

Очевидно ние трябва да инвестира-
ме в области, свързани с опазване на 
ресурсите на нашата планета. Раз-
личията, които имаме по отношение 
на Зелената сделка са за това с какво 
темпо трябва да върви този преход 
към нисковъглеродна икономика и 
очевидно това за нас не е лесно. Но 
това не означава, че България не може 
да е лидер и то в области, в които ние 
имаме традиции, като например во-
дородната енергетика, където всич-
ки знаем, че бяхме навремето лидер 
в производството на батерии и други 

материали. Така че имаме опита, сега 
трябва само да преформатираме и да 
мислим отново за съхранение на енер-
гия. Аз мисля, че това е вдъхновяващо 
за младите учени, защото ето че има 
какво да работят. Тоест има още тол-
кова много работа в сферата на наука-
та и технологиите, че следващите 10 
години няма да стоим и да скучаем. 

Но разбира се идва и едно много слож-
но време, за съжаление винаги има 
конкуренция между различните пуб-
лични политики. Не е лесно да се из-
бере къде трябва да отидат големите 
инвестиции – дали в социалната по-
литика, дали в земеделие, транспорт-
на инфраструктура или наука. 

Но смятам, че всички вече се обеди-
няват около това, че човекът и хора-
та правят една държава и всъщност 
правят нейното бъдеще. Така че се 
надявам науката и иновациите да си 
останат на дневен ред. И в преговори 
с Европейската комисия, те започват, 
да договорим още по-голям финансов 
ресурс по структурните фондове за 
наука и иновации. Те няма да дойдат 
просто така, ще има средства, но сред-
ства разбира се ще бъдат търсени и за 
модернизиране на научния сектор.

Може би най-важната модернизация, 
която ни очаква освен дигитализа-
цията, за която говорих, е именно 
намаляване на тази фрагментация и 
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повишаване на привлекателността, 
включително автономията на тези 
научни организации. Желанието на 
нашите научни организации и уни-
верситети да се отворят към света. Да 
върнат наши учени и да накарат други 
изследователи да работят в България.

Това е моето послание за днес. И по-
сещавайте често портала за наука 
(http://nauka.mon.bg/) – публикуваме, 
опитваме се, създадохме и специали-
зирана страница за Covid-19. Публи-
куваме много нови неща свързани с 
финансиране на наука, но и с популя-
ризиране на добри практики. Може 
лесно да го намерите – портал за на-
ука на Министерството на образова-
нието и науката. Благодаря ви.

    

https://nauka.bg/audio-video-znaete-li-balgariya-ima-ucheni-svetovno/
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ПУБЛИКУВАНО НА ЮЛИ 31, 2020

 1. Споделете кратка информация за 
вас: име, степен, звание, месторабота?

Георги Каприев, професор, доктор на 
философските науки, катедра „Исто-
рия на философията“, Философски 
факултет, Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“.

2. С какво се занимавате на работното 
си място? (Ежедневието на един учен) 
– проекти, изследвания…

Налаганото по комунистическо вре-
ме мнение, че работата на универси-
тетските хора е само да преподават, 

Интервю с проф. Георги 
Каприев от Философския 
факултет на СУ „Св. Климент 
Охридски“

https://nauka.bg/audio-video-znaete-li-balgariya-ima-ucheni-svetovno/
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а изследването е дело на други хора 
и институции, бе не само илюзор-
но, но и вредно. То е анахронистично 
още спрямо университетските норми, 
въведени от Вилхелм фон Хумболт, 
изискващи непременна заедност на 
преподаването и изследването, акаде-
мичната комуникация на всички нива 
и свободата във всичко това. Слава 
Богу, споменатото мнение е вече пре-
одоляно, ако не като масова практика, 
поне като норма. Моето всекидневие 
включва преподаване и изследване, 
академичен диалог с моите колеги 
и студенти, издателска работа, меж-
дународна академична комуникация 
със съответното ѝ участие и органи-
зиране на научни форуми и, да не за-
бравяме, активно четене и писане – в 
този ред. Колкото и да съм сигурен, че 
свеждането на изследванията изцяло 
до проектна дейност е убийствено за 
високата, авангардната наука, да, за-
нимавам се и с проекти. Нормално на-
учно всекидневие.

3. Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза за 
обществото и икономиката?

Като основно постижение през мина-
лата, 2019 г., гледам завършването и 
издаването на тома „Византия. Юдей-
ство“ в третото издание на основания 
от Фридрих Юбвервег Grundriss der 
Geschichte der Philosophie – най-авто-
ритетната историко-философска по-

редица в немскоезичния свят и не само 
в него. Съставител съм на по-обемната 
част от тома – „Философия във Визан-
тийската империя“ (за философията 
на юдейството са заделени 52 страни-
ци) и автор на 36 от 64-те глави във 
„византийския“ дял. Ако в предното 
издание на философията във Визан-
тия са посветени общо 9 страници, в 
сегашното са 300. То е съществен сти-
мул и за стабилизирането на дисци-
плината „Философия във Византия“ 
/ „Византийска философия“, чието 
въвеждане и налагане в световен ма-
щаб тълкувам като свой дългосрочен 
принос (през 1999 г. представих в СУ 
първия в света академичен курс по 
нея). Затова спомогна и позицията ми 
на президент на комисията „Визан-
тийска философия“ на S.I.E.P.M. в пе-
риода 2002/2012 г., както и набралата 
популярност моя книга „Philosophie 
in Byzanz“ (Вюрцбург, 2005). Пак през 
2019 г. организирах във Варна 24 Ко-
локвиум на Международно общество 
за изследване на средновековната 
философия – S.I.E.P.M. (за втори път 
в България след 1999 г., тогава орга-
низиран от Цочо Бояджиев, Андреас 
Шпеер и мен), както и 12 Лятна шко-
ла на Европейския висш колеж за ан-
тична и средновековна философия 
(EGSAMP), на който съм съосновател 
(през 2006 г.) – третата проведена в 
България. През 2018 г. в Льовен из-
лезе книгата ми Lateinische Rivalen in 
Konstantinopel: Anselm von Havelberg 
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und Hugo Eterianus (български превод 
2020, издателство на БАН), в която са 
въведени методи, само спорадично 
прилагани или даже неприлагани до-
сега. Пак през 2019 г. бе издадена Каква 
ни е Хекуба? За историята на филосо-
фията, в която с Цочо Бояджиев, Олег 
Георгиев и Калин Янакиев тълкуваме 
основите на историко-философската 
методология, въведена и ползвана от 
Българската школа за изследване на 
средновековната философия. Полза-
та за българското общество от тези 
изследвания и форуми е по-дълбоко-
то осмисляне на собствената му ин-
телектуална история, а и настояще. 

Българската икономика засега не се 
интересува от подобни неща.

4. Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Преди 16 години класифицирах ти-
пологично българските философи на 
аграрници, индустриалци и постин-
дустриалци, за което бях обруган от 
аграрниците – вербално реализира-
щите се на местна почва. Аз пък само 
исках да подскажа, че имам предприе-
мачески манталитет – гоня качествен 
продукт и глобално разширение на 
„пазара“. Изследвачеството е задъл-
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жителен елемент на такъв тип ман-
талитет. А насочването тъкмо към 
философския анализ идва навярно от 
персоналните ми нагласи, изградени 
през младежките години.

5. Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател?

Имах големия късмет в началото 
на 80-те години на ХХ в. да се окажа 
един от основателите на Българската 
школа по философска медиевистика, 
чийто генератор е моят учител Цочо 
Бояджиев. Започнахме нещо небива-
ло в българската наука и далечно от 
тогавашното философско скудоумие. 
Принудителният седемгодишен „ин-
кубационен“ период ни направи да 
разработим оригинални изследова-
телски методи, успешно действащи 
и до днес. От средата на 90-те ини-
циирах изследванията по византий-
ска философия в България, научно 
направление, датиращо едва от 1949 
г. От началото на 90-те години започ-
на съвместната ми работа с Андреас 
Шпеер (сега директор на Томас-Ин-
ститут в Кьолн) и с колеги от универ-
ситетите в Бон, Хановер, Лече, Бари, 
Атина, Виена, Нотр Дам, Бостън и т.н., 
както и изследователското ми специа-
лизиране (основно в Кьолн и Париж), 
благодарение на фондациите Алек-
сандър фон Хумболт, ДААД, КААД и 
Мелън, Международния колеж „Мор-
фомата“ и др.

6. Какви проблеми срещат учените 
във вашата област за професионално-
то си развитие и в работата си?

Учените в моята област, особено бъл-
гарските, срещат всички възможни 
проблеми и пречки. Като се започ-
не от финансовите, премине се през 
структурните и се завърши с манта-
литетната позиция, правеща какво ли 
не локомотивът, теглещ влака, да бъде 
въдворен в трета глуха.

7. Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отноше-
ние на науката?

По отношение на науката в България 
коренно трябва да се промени отно-
шението към науката. От поне седем 
десетилетия, но особено през по-
следното, масово налаганият модел 
за успех предполага агресивна негра-
мотност. От най-официалните общест-
вени трибуни се сипят смешки, чийто 
предмет са носителите на длъжността 
„професор“ или степента „доктор“, са-
мата наука и нейният етос: днес уче-
ният човек у нас е най-незащитавано-
то и презряно малцинство. Останат ли 
тези смешки траен носител на весе-
лие, ефектът им в средносрочен план 
ще е драматичен, а в дългосрочен тра-
гичен – това ще е самоубийството на 
България.
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8. Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Трябва. Разбира се, специализирано-
то научно говорене се осъществява в 
специализираните научни издания. 
Гледам със съмнение опитите за „дос-
тъпно популяризиране“ на научни 
резултати. Обикновено те добиват 
профила на гротеска. Трябва обаче 
разбираемо за широката публика да 
се говори – атрактивно и убедително 
– за характера на научното мислене 
и смисъла от него, защото в нашата 
култура то е все по-странна терито-
рия. Младите хора с научни нагласи 
биват гръмко убеждавани, че мястото 

им не е тук. Трябва да се дава кураж 
на научно талантливите, показвайки, 
че животът в науката е достоен и има 
своите шансове. Преди няколко годи-
ни Андреас Шпеер забеляза относно 
науката в България: някога авантюр-
истите напускаха, сега остават. Науч-
ният авантюризъм е обаче компонент 
от дефиницията за наука.  

Интервю с проф. Радка Кънева, Медицински 
Университет – влог/подкаст

https://nauka.bg/intervyu-prof-radka-kaneva-medicinski-universitet/
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ПУБЛИКУВАНО НА АВГУСТ 13, 2020

„Иска ми се да се говори преди всичко 
за деца и младежи или за поколение и 
бъдеще, […]да имаме съзнание за же-
лания образ, в който “образ”-оваме.“ 
– Разговор с Анна Върбанова за обуче-
нието, образователния дизайн и света 
на педагогиката.

Интервюто взе: Мария Проданова

Би ли обяснила накратко какво пред-
ставлява това, с което се занимаваш 

професионално?
Асистент съм в СУ “Св. Климент Ох-
ридски” от почти 4 години. Моята ра-
бота има два аспекта и се изразява в 
две свързани, но не и протичащи ог-
ледално дейности – преподавателска-
та и изследователската. Те са пряко 
свързани с две от основните функции 
на традиционния университет на мо-
дерността.  Първо, като преподавател 
във Факултета по педагогика на Алма 
Матер водя упражнения предимно в 
уводната дисциплина по педагогика 
на студенти в специалностите Нефор-

Разговор с Анна Върбанова за 
обучението, образователния 
дизайн и света на 
педагогиката.
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мално образование, Социални дейнос-
ти и разбира се, Педагогика. По отно-
шение работата ми на изследовател, 
като научна проблематика съм се пос-
ветила на изследването на образова-
телния дизайн, и по-точно – на про-
цеса на проектиране на обучителния 
процес. В дидактически дискурс ме 
интересуват предписателните теории 
и модели за хода на проектирането, на 
дизайна на и в обучението. 

В тази област се срещат доста често 
понятията „педагогика“, „дидакти-
ка“, „дизайн”. Би ли разяснила тях-
ното значение, а също и какво зна-
чат те за теб?
Трите имат различна гносеологическа 
и инструментална стойност за прак-

тиката, но са основи едно за друго. 
Значима за мен е вертикалната връз-
ка между тях – връзката теория-емпи-
рия или познание-практика. 

За педагогиката, както за всяка наука, 
се разсъждава преди всичко на база 
интерпретациите за нейния обект 
или предмет, затова имаме няколко 
допълващи се трактовки или станови-
ща за педагогиката като наука. Педа-
гогиката е натрупаното и конвертиру-
емо познание за тази действителност, 
което е организирано като “облачно 
пространство“, метафорично казано, 
или както със студентите се шегуваме 
– Кораба-майка. 

Ако педагогиката е цялата интегра-
тивна наука, то дидактиката е нейна 
обща приложна теория за обучението 
и неин дял, като другият е теорията 
на възпитанието – като две полукъл-
ба на един цял мозък. На това ниво по-
знанието е преди всичко описателно, 
обяснително, нормативно. Прибли-
жението на тази теоретична основа 
(дидактиката) по посока на педагоги-
ческата практика обикновено става 
в опредметените методики на “обу-
чение по…” (математика, биология и 
т.н.). 

Тук идва мястото на дизайна, който 
е друг тип операционализация на об-
общеното познание, при която дида-
ктическото се свързва с участието и 
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на други начала – инженерното, твор-
ческо-интуитивното, управленското, 
технологичното. Този тип двупосочна 
връзка между теория и практика аб-
страхира ново познание и подобрява 
практиката. Има хибридна функция 
на приложна дейност и на научна 
дисциплина. На това място науката 
среща изявения “майсторлък” – арса 
на приложната наука. Тук говорим 
не толкова за самото провеждане на 
обучение и фактическото препода-
ване, а преди всичко за дейностите, 
които го предшестват. Като в един 
овладян занаят, науката-изкуство 
стъпва върху дескриптивното и нор-
мативно познание, но много повече 
борави с тези предписателни теории 
или прескриптивни модели, за кои-
то споменах. Дизайнът е в това да го 
проектираш системно и прецизно. Не 
е само “технология” или само творче-
ско конструиране, а синтез и синергия 
на проявяващи се автономно разно-
родни същности. Става въпрос за об-
разователно инженерство с голяма 
степен  на изобретателност, работа 
в екип и постоянна взаимна рефле-
ксия на интуитивно предугажданото 
и логически анализираното. Този тип 
кондиция на съзнанието е познато 
като дизайн-мислене или интегра-
тивно мислене, но без процесът на 
дизайн-иране или проектиране да се 
свежда до него.
 
Какво те привлече към тази сфера?

Дизайнът е синтез на научното, ин-
женерното и творческото начало или 
три различни логики. Моят профе-
сионален език е бил много години 
партньорският танц. Като танцов пе-
дагог и професионален състезател 
знам как всичко това функционира в 
единство, а познанието е втелесено, 
субектът и изразът са едно същество, 
една органична динамична система, в 
която рамката е свободна и свобода-
та е рамкирана. Няма как да домини-
ра една логика и за да овладееш ця-
лото, трябва да познаваш връзките и 
тригерите в него. Дизайнът е призма, 
през която нещо такова може да бъде 
интерпретирано. Да си дизайнер е на-
чин на мислене, вземане на решения и 
опериране в живота. Един мой любим 
автор, Кеес Дорст, го сравнява с птице-
човката. От гледна точка на биологи-
ческата таксономия на животинския 
свят не би трябвало да има такова жи-
вотно, но то си живее отвъд класифи-
каторите. На мен понякога ми е било 
трудно да лансирам определени идеи 
и знам, че има много хора, които спо-
делят това: например, за научния свят 
може да си твърде “артистичен”, за ар-
тистичния – прекален техничар, а за 
бизнеса или третия сектор – излишно 
“теоретичен”. 

Аз се насочих научно-изследовател-
ски към този феномен, понеже зае-
мането на такава позиция позволява 
една аналгетична дистанция и здра-
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вословна рефлексия. 

Онова, което може да бъде разоча-
роващо за нас като творци, да ни из-
прати на по бира и риба, вместо да 
искаме да останем при артефакта на 
нашето творчество, е обратно – много 
удовлетворително и резултатно, ако 
го разглеждаме като социален експе-
римент. За такава изследователска 
“здравословна” дистанция говоря – да 
ситуираш поне още една перспектива. 
А при дизайна като процес циклич-
но се минава през такава аналитична 
фаза. 

За дизайна като дисциплина и за тео-
рията на метода започнах да се инте-
ресувам някъде около 2008 г., в Русе, 
покрай възпитаници на проф. Никола 
Орлоев. Мой близък работи няколко 
години върху своя дисертация по те-
мата за визуализация на музиката и 
ме допусна да го съпровождам и да 
обсъждаме проблематиката от хоре-
ографска гледна точка през “аналого-
вата” версия, т.е. танца, с оглед пара-
метриране на стимулите и равнища 
на интерпретация (сътворчество) на 
прото-произведението или идеята, 
рамкиране на зоните за импровиза-
ции и за биномен избор. 

Привлече ме възможността за транс-
фер и развитие на дизайна като позна-
ние в лоното на дидактиката, както и 
поканата на проф. Вася Делибалтова 

да разработя това като дисертацио-
нен проект към Факултета по педаго-
гика. Вече имах опит в прилагането 
на модели за педагогически дизайн 
от работата ми няколко години в сек-
тора на неформалното образование, и 
по-специално в сферата на граждан-
ското и образованието за устойчиво 
развитие. 

Колкото до работата си като универ-
ситетски преподавател, не съм се на-
сочвала сама към нея, Бог ми я даде. 
Аз самата три пъти започвах отначало 
бакалавърска степен в три различни 
университета и направления, а след 
това продължих с квалификации в 
други две висши училища. Никога не 
съм си представяла себе си като пре-
подавател в Софийски университет, 
но след тези три академични години 
във Факултета по педагогика имам 
чувството, че съм родена за това. Не 
знам още колко време ще имам тази 
работа, но се опитвам да се наслажда-
вам и да давам всичко от себе си. Де-
фицитите и неудачите, където ги има, 
ме вдъхновяват повече.

Какво те мотивира в работата?
Освен традицията и много от колеги-
те ми, абсолютно вдъхновяващ и мо-
тивиращ е шансът да виждам нашите 
студенти-първокурсници още в пър-
вия семестър и да участвам в процеса 
на трансформирането им от ученици 
в пълноценни членове на академич-
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ната общност. В края на този процес е 
радостно да имаме мотивирани и са-
монасочващи се активни учащи и го-
тови да споделят познанията си и себе 
си за цял живот на ежедневно равни-
ще. Ориентираме ги в границите и 
връзките между действителността 
и нейната научна рефлексия. Онова, 
което аз преподавам, е арматурата 
или скелетът за дизайн, провеждане, 
оценяване или изследване на кой да е 
аспект от педагогическата реалност, 
за целия клас педагогически взаи-
модействия. Авторът, който беше ти-
туляр на този курс, проф. Любомир 
Попов, вече emeritus, също ме вдъхно-
вява. Няма да споменавам повече име-
на, защото са много вдъхновителите 
ми (болшинството от тях са с факул-
тетни номера). 

Доколкото разбрах, разработваш 
труд върху модела за образовател-
ни програми, за който ни разказа? 
Би ли споделила за методите, които 
описваш в него? 
Особеното е, че както дизайнът е 
предмет на изследването, така и са-
мото изследване е дизайнерско, т.е. 
залага на “правенето”, на познаването 
чрез участие в познаваното. Предста-
ви си го като жива лаборатория. Емпи-
ричният жанр се казва образователно 
дизайн-изследване (educational design 
research) и освен, че не протича линей-
но, а циклично, и че се провежда в епи-
зодични много тесни взаимодействия 

с практиците на терен (в моя случай 
университетски преподаватели), то 
протича едновременно в два плана – 
практико-приложен и научно-позна-
вателен. 

Какво ме интересува мен в тази ситу-
ация: искам да генерирам модел за об-
разователен дизайн на програми, но 
специално за обучение на обучители. 
Докато работя в приложен план, би-
дейки информирана от съществува-
щата теория и в сътрудничество със 
специалистите по предметното съ-
държание – учени и практици, освен 
за хода на проектирането, се интере-
сувам и от ситуацията на обучаващите 
в техния контекст. Така курсът, който 
проектирам с експертите, и който на-
шите обучители провеждат в своите 
три университета, става интервенция, 
чрез която се изследват контекстите 
– не само институционалния, но и в 
приложните полета по отношение на 
съдържанието, и социалния контекст. 
Покрай това се разработват редица 
инструменти, генерират се хипотези и 
се правят изводи с прескриптивно-те-
оретичен характер относно връзките 
в системното единство.

Какво предлагам основно като реше-
ния: Въпросното операционализи-
ране на контекста и затварянето му 
в системата доведе до извеждането 
на дизайн-принципи за отваряне на 
обучението и на оживяване на съ-
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държанието. Разви се концепцията 
за фазирано обучение, при което хо-
дът на курса не се организира около 
съдържанието, т.е. вместо да следва 
структурата на учебната дисциплина, 
курсът преминава през няколко фази 
с различна относителна продължи-
телност. В тях се адресират различни 
надграждащи се обучителни цели и се 
характеризират с различен тип взаи-
модействие и роля на обучителя.  

Предложено е групиране на компетен-
циите на обучителя на база на модела.

Разработи се инструмент за целепо-
лагане, основан на компетентностния 
подход. Апробиран е инструментари-
ум за разработване на интердисци-
плинарно образователно съдържание 
(в случая, върху примера на ориен-
тирано към практиката в сферата на 
предприемачеството за устойчиво 
развитие). 

Наред с това, поради големи обеми 
данни, които се анализират ретрос-
пективно, са генерирани няколко 
хипотези, които да отворят поле за 
други изследвания и подобрения на 
дизайна на обучения. Образователни-
ят дизайн има бъдеще у нас.

Как виждаш образованието в Бъл-
гария?
На системно ниво – добре организира-
но, структурирано и вътрешно субор-

динирано, обаче с подчинени, обслуж-
ващи функции. Тази роля не подобава 
на идеалите на възрожденските ни 
учители. Чудесно е, че има безброй 
образователни инициативи и орга-
низации извън тази система, понеже 
взаимно се захранват, стимулират се 
и гарантират разнообразие на конку-
риращи и допълващи се идеи, моде-
ли, практики. Тези среди и практики 
са като скачени съдове, и въпреки че 
често промотират себе си като анти-
поди една на друга, се компенсират 
взаимно. Формалната образователна 
субсистема все пак носи отговорност-
та пред обществото и е пряка функция 
на държавата.

Мисля, че чиновничеството е голям 
бич във всички централизирани сис-
теми и по-големи институции. В ни-
какъв случай не искам да обиждам 
чиновниците – работата на админи-
страциите е жизнено важна, отговор-
на и нелека. Тук говоря за чиновни-
чеството като манталитет. Именно 
защото този тип работа е ключова, 
явно точно през това ниво става убий-
ството на светлите идеи и подмяната. 
Под “чиновничество” визирам онзи 
характерен дух, с който всеки може да 
се зарази.

Сходно е положението е с хипербо-
лизирането на изолиран сегмент или 
въпрос. На мен ми става неудобно, че 
когато се говори за образователни по-
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литики и реформи, се спрягат учител-
ски заплати, ремонти на училищни 
бази и съдържание на учебници. Об-
разование, сведено до артефактите, 
които го обезпечават на базово равни-
ще и осмисляно през точки и левове, е 
обречено на безкрайно реформиране 
на принципа проба-грешка. Иска ми 
се да се говори преди всичко за деца и 
младежи или за поколение и бъдеще, 
или за визии за обществото, да имаме 
споделен образователен идеал (ако не 
консенсус, то поне диалог за него), да 
имаме съзнание за желания образ, в 
който “образ”-оваме. Всичко останало 
може да се решава както централизи-
рано, така и локално и ситуативно, но 
като се въвлича целият потенциал на 
хората на място. Затова следва не само 
да се оставя място за гъвкавост, креа-
тивност, експериментиране, но дори 
да се обособи пространство и форми 
за това.

Като резултати, ще разберем какво ни 
е образованието след може би поне 
10 години. Не бих се ангажирала с 
обощена оценка на качеството, за да 
не стане като в онзи виц за средното 
“аритемтично” при неостойностими 
параметри – едните ядат зеле, други-
те пържоли, а усреднено излиза, масо-
во се яде свинско със зеле. След всяка 
икономическа криза или преход, а сега 
и с пандемията, виждаме, социалните 
неравенства се засилват и ножицата в 
образованието се отваря още по-ши-

роко. Диспаритетите в образованието 
не са просто отражение на социалните 
неравенства. След трудовете на Пиер 
Бурдийо е абсолютно ясно, че те са 
катализатор, тоест, образователната 
система възпроизвежда социалното 
неравенство. 

 Смяташ ли, че чрез предложения от 
теб подход можем да го подобрим?
Чрез системния дизайн – да. Това, че 
живеем в перманентна реформа на 
парче, е показателно за това, как ця-
лото е различно от съвкупността на 
неговите части.Добре съгласуваните 
решения спрямо частите са по-добри 
за цялото, отколкото комбинация от 
най-добрите решения за всяка от не-
говите части. 

Ето, например, ориентирането на обу-
чението към практиката, бизнеса и 
съвременния живот не може да е са-
моцел и да се прави стихийно, а тряб-
ва да е добре обмислено на равнище-
то на дизайна на учебните програми, 
като се изяснят ролите и функциите 
на въвличаните заинтересовани стра-
ни. Затварянето на аспекти от опред-
ментения контекст като компонент на 
системата в ранната аналитична фаза 
на дизайна осигурява отварянето на 
обучението към контекста, което на 
свой ред осигурява оживяване на съ-
държание и достъп до нови форми на 
познание. Ако се направи просто “от-
ворено” обучение, то по-скоро ще си 
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изгуби формата (а и ще дезориентира 
учащите), отколкото да се “оживи”. Тук 
не е достатъчно да съберем заинтере-
сованите страни – те имат нужда от 
медиатор, понеже говорят на различ-
ни езици. Освен това тяхното въвли-
чане и отдръпване не е безразборно, 
има своето място в хода на процесите 
на вземане на решения и на провежда-
не на обучителния процес.

Също така считам, че от сближава-
не на наука и практика, на въвлича-
не на дейците на терен има нужда и 
в научно-изследователската работа. 
Намираме се в началото на смяна на 
парадигми и за съжаление педаго-
зите изостават. Дори в наукоделието 
имаме тенденция към провеждане на 
дизайн-изследвания. За да изследваш 
нещо, трябва да се “изцапаш” с обекта 
си, да го подложиш на добре обмисле-
но въздействие (конструирана интер-
венция), да се свържеш с него, за да го 
разбереш. Оправдаваната с обектив-
ност “чистота” и дистанция сработва 
за случаи, когато искаш да уловиш из-
олиран параметър и съотношение и 
можеш да хвърлиш достатъчно широ-
ко мрежата си. За толкова комплексни 
феномени като единството учене-пре-
подаване се изисква по-сложен апарат 
и по-прецизна координация между хо-
рата, въвлечени в изследването. 

Цялата индустрия смени фокуса си от 
продуктите върху хората (в организа-

цията, потребители и други заинтере-
совани страни) – има нужда и образо-
вателната система, и педагогическите 
науки да направят това преориенти-
ране, а и са длъжни на редовия учител 
– не само като му се увеличава запла-
тата, а като бъде чуван. 

  

Голяма част от младежите, учащи и 
неучащи, намират за водеща спън-
ка в образованието наличие на де-
мотивация у преподавателите. Как-
во смяташ ти по този въпрос?
Не съществува професионално по-
прище, в което всички в гилдията и 
за цялото време да бъдат мотивира-
ни. Всеки професионално подготвен 
и отдаден с душа в това, което прави, 
и за когото „задоволителното“ не е 
удовлетворително, знае, че има дина-
мика в професионалната жар и това е 
ОК. Нормално, кривата е възходяща в 
първите години, след това или напо-
добава синусоида, или достига плато, 
или пък, по-лошо – стига се до профе-
сионално прегаряне. 
Мога да си представя, че в определе-
ни случаи се активира механизъм на 
взаимно демотивиране. Вярвам също, 
че ако някой може да прекъсне този 
порочен кръг, когато попадне в такава 
ситуация, е самият преподавател, и то 
без никакво отлагане, но и без да об-
винява, критикува или сравнява. Едно 
обговаряне на първопричината за 
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снижената мотивация отсреща може 
да сработи като ресурс и тактически 
да вентилира и освежи нагласите – 
времето, отделено за това, никога не 
е изгубено. Ние учим и се развиваме 
скокообразно, не линейно. Засилката 
е ход назад и надолу. 

Защо според теб са демотивирани 
спрямо работата си?
Ако говорим за училището специално, 
в последните години прожекторите 
на общественото внимание е насоче-
но към учителското съсловие, което е 
много хубаво, но същественото увис-
ва някъде между патетиката по адрес 
на професионалното благородство и 
размера на заплащането. Българското 
учителство заслужава да бъдат изве-
дени други наративи, както и да участ-
ва по-активно в правенето на полити-
ки. Иначе съм съгласна, че за степента 
на мотивираност у преподавателите, 
може да се разчита на свидетелството 
на единствените, които остават с тях 
вътре, след като вратата на класната 
стая се затвори. 

Демотивацията ли е реалният про-
блем? 
Едва ли. Обществото и институциите 
са свикнали да гледат на образование-
то като на черна кутия, затова е нор-
мално да се долавя отвън. Но не бих 
казала демотивация, а по-скоро умора 
и понякога безпомощност. Представе-
те си да бъдат обвинявани лекарите 

за това, че хората боледуват. Всеки, 
който разбира в еднаква степен от по-
литика, футбол и образование, громи 
“остарелите” методи и “излишната” 
информация. Визира се постоянно т. 
Нар. Функционална малограмотност, а 
се занимаваме се с какво пише в учеб-
ниците, а не как се ситуира ученето. 
Оттам темата се пренася върху част-
ните методи в преподаването, което 
по мое мнение е дребнотемие. Ако има 
споделена визия и посоката е ясна и 
желана, то и двете страни в педагоги-
ческото взаимодействие биха намери-
ли адекватни (рационални и носещи 
удоволствие) пътища към целта, ка-
квито и ограничения в средствата да 
имат преподавателите. 

Какъв трябва да е според теб обра-
зът на един преподавател?  
По-скоро мога да ти опиша образа на 
преподавателя, който аз се опитвам да 
бъда: За себе си го усещам като приз-
вание и много естествено. В последни-
те години смисълът да ставам сутрин 
от леглото са нашите студенти. За мен 
това е преподавател, който, ангажира 
учащите да участват в развиване на 
съдържанието, а не просто да го усво-
яват, а съдържанието пък ангажира 
като средство, чрез което те да разпоз-
наят и усъвършенстват собствения си 
потенциал, но и да са “екипирани” с 
него, а не да бъдат формирани отвън. 
Нещо такова – звучи претенциозно, но 
не е. Как се опитвам да постигам това 
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е друг въпрос – на дизайн! 

Получава ли ти се? Да си „такъв“ 
преподавател.
Посоката е тази, струва ми се. В общия 
случай удовлетвореността от нашето 
взаимодействие е взаимно, както на-
дявам се, да е благополучен за студен-
тите и отложеният отвъд университе-
та резултат. Естествено, в единство с 
постигнатото от взаимодействието с 
всички останали всеотдайни колеги 
в университета. Никой преподавател 
не е способен на чудеса, ако у друга-
та страна липсва активността и са-
мостоятелната подготовка. Когато се 
реализират, възпитаниците ни сами 
ще изберат на свой ред какви препо-
даватели да бъдат, ще намерят собст-
вените си стил, приоритети и принци-
пи. Каквито и да са “образите”, всичко 
е във взаимовръзките между субекти-
те – въпрос на изграждане на доверие, 
базирано на взаимно уважение. Аз 
имам щастието това базово доверие 
към мен да се гарантира от самия уни-
верситет и за разлика от неформално-
то образование, където е целият ми 
дългогодишен преподавателски опит, 
тук мога да си позволя по-директно 
да преминавам по същество. Изграж-
дането на доверени отношения става 
по-лесно. Искрено ме е грижа за сту-
дентите и не го крия, ценя времето и 
младостта им и изобщо не разбирам 
защо трябва на това да се противо-
поставя сериозността и взискател-

ността по отношение на учебната ра-
бота и академичната им подготовка. 
Не виждам никакъв конфликт в това 
обучението да е ефикасно и да е при-
ятно. Това, че съм асистент, ми дава 
възможност да съпровождам по-от-
близо студентите в учебния процес, 
но и да работя за сближаването им с 
дисциплината, за създаване на отно-
шение и повишаване на интереса към 
проблематиката и значимите автори 
и дейци. Трябва да се търси връзка-
та между целите на обучението като 
стандарт и интересите на обучаемите 
като пример, върху който да учат. В 
същото време, изобщо не оправдавам 
всякакви стремежи и тенденции да се 
изисква свръх индивидуално приспо-
собяване на преподавателската рабо-
та съобразно някаква маркетингова 
логика. 

Какви качества все пак трябва да 
притежава един преподавател за-
дължително?
Както и да разсъждаваме за препо-
давателите, какъвто и идеален образ 
да очертаем, свие ли един препода-
вател кръгозорчето си до рамките на 
формално зададената си роля, става 
по-вреден, отколкото полезен, дори 
опасен, бих казала. Тук не говоря за 
това какво върши, а от какво се ръко-
води в онова, което върши. Отвъд тази 
уговорка всеки може да стане препо-
давател и да бъде добър преподава-
тел, стига да иска. Всеки! Затова тези 
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„задължителни“ качества, би тряб-
вало да са по-скоро личните такива у 
всеки човек.

Ако трябва да изтъкна някакви, бих 
извела на първо място автентичност-
та – да бъдеш такъв преподавател, 
какъвто човек. Освен достоверен, на 
второ място трябва да си екипен иг-
рач и винаги да си готов да компен-
сираш, допълваш или коригираш  
конструктивно работата на колегите 
си. Подчертавам – работата, която е 
общо дело, а не самите колеги. Давам 
си сметка, че това също ми е по-лесно 
да го кажа, понеже в университетски 
контекст преподавателите се ползват 
с академична свобода и не е прието 
някой да се опитва да те прави като 
себе си. Сериозни изследвания, в т.ч. 
мета-анализи сочат, че сред фактори-
те с най-голяма тежест за ефикасност-
та на обучението, е сплотеността и 
съгласуваността в работата на екипа 
преподаватели. 

По-лесно е да кажа, какъв според мен 
НЕ би трябвало да бъде един препо-
давател. Не бива да подценява хората 
срещу себе си, нито да вижда в тях своя 
бъдеща конкуренция. Не бива да пред-
ставя материята като твърде сложна 
и непостижима, независимо дали в 
действителност е такава. Най-добри-
те преподаватели не “продават” прес-
къпо на несвързани малки “хапки” 
дезинтегрирано усвоеното от тях. Те 

дават ключове към познанието въоб-
ще. Те знаят, че времевият прозорец 
за взаимодействие с теб е ограничен, 
затова те екипират да продължиш. Те 
не са овладели полето за себе си, не те 
плашат с високите и непристъпни за 
твоя ръст стени, с които те самите са 
го оградили. Вместо това го „отглеж-
дат“ за споделяне, работят в него от-
говорно и с любов. Не го окупират. 

Това е разликата между добрия сто-
панин и бракониера. Добрите не кул-
тивират директно теб, а с теб. Те са 
истински свързани с проблематика-
та и имат нужда от партньори и про-
дължители, но по-важно от това – от 
вдъхновени и необременени нови 
хора. Тяхната строгост е блага, а обич-
та им е мъдра.

Имала ли си някога такъв препо-
давател, според твоите описания и 
как ти повлия наличието/липсата 
на такъв човек в учебната среда?
О, да, имала съм възможност да се уча 
от изключителни хора. Покрай пре-
дишния ми живот на професионален 
танцьор, дори вече като учител, имах 
възможност години наред да бъда в 
класовете и вземам частни уроци с 
едни от най-големите имена в света 
в моята област. Това те променя като 
човек и ти не искаш нищо друго, освен 
сам да даваш, да споделяш, да разви-
ваш. Трагедията е, когато не можеш да 
уцелиш езика и формата, или когато 

https://nauka.bg/ban-izsledvat-balgarski-bilki-badeshti-lekarstva-vlog-podkast/
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попаднеш в окупирани полета. 

Срещала съм преподаватели, които не 
са си на мястото, и това е ОК – също 
е полезен опит. Трябва да спомена Ан-
гел Генчев. Всеки помни първия си 
учител – моят отпърви до трети клас 
беше този родолюбив мъж, малко 
преди пенсия. Има още няколко име-
на, които са записани директно върху 
сърцето ми. 

Би ли се върнала назад във време-
то да приложиш твоите методи на 
малката Ани?
Не, понеже не искам да си имам работа 
с нея. Дължа й много обяснения. 

Интервюто взе: Мария Проданова      

В БАН изследват български билки за бъдещи 
лекарства – влог/подкаст

https://nauka.bg/ban-izsledvat-balgarski-bilki-badeshti-lekarstva-vlog-podkast/


 

40Българска наукаНОЕМВРИ 2020Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

БГ НАУКА

ПУБЛИКУВАНО НА ЮЛИ 29, 2020 

Интервю на Българска наука с 
доц. Александър Димов от СУ „Св. 
Климент Охридски“.

Бихте ли се представили на нашите 
читатели?
Казвам се Александър Димов и вече 
20 години се занимавам с наука и пре-
подаване в областта на информатика-
та и информационните технологии. 
Интересите ми са в областта на софту-
ерното инженерство и по-конкретно 
надеждност и архитектура на софту-
ерните системи. Работил съм в над 10 
научно изследователски проекта по 
тази тематика.

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
Понасточщем съм доцент в СУ „Св. 
Климент Охридски“, в катедрата „Соф-
туерни технологии“ към Факултета по 
Математика и Информатика. Екипът 
ни се занимава с многобройни науч-
ни дейности и проекти в сферата на 

информационните технологии и ди-
гиталното общество. Сред основните 
направления са изкуствен интелект, 
анализ на данни, интернет на нещата, 
съвременни системи за обучение, соф-
туерно инженерство и методи за раз-
работка на софтуер.

Бихте ли представили ваш научен 
проект накратко?

Създаване на платформа за 
автоматично свързване на 
компютърни програми от 
неспециалисти
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 Един от основните ми проекти беше 
по създаване на платформа за автома-
тично свързване на компютърни про-
грами от неспециалисти. Използвахме 
последните достижения в компютър-
ните науки и софтуерното инженер-
ство, за да проектираме платформа, 
която позволява динамично и автома-
тизирано интегриране и разработва-
не на софтуерни услуги. Също така ра-
ботя и по редица проекти в сферата на 
технологиите за обучение.

Кои са партньорите по проекта и с 
какво финансиране разполага и кой 
го осигурява?
 Проектът се разработваше само в СУ 
и беше финансиран от Фонд Научни 
Изследвания

5. Каква ще бъде ползата за обще-
ството от успешното реализиране 
на проекта?

Целта на проекта е да се създаде плат-
форма и инструменти, чрез които все-
ки човек самостоятелно да може да 
създава и използва различни услуги 
на модерния дигитален свят без да е 
нужно да има непременно ИТ образо-
вание. Това би скъсило дистанцията 
между човека и компютъра. 

6. Как оценявате работата на екипа 
си?

По един единствен начин – отлично.

7. Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

 Разбира се, че трябва да се говори, по 
същия начин както и за останлите от-
расли като здравеопазване, производ-
ство и т.н. Науката и образованието 
са в основата на растежа във всички 
направления на едно общество, както 
и за създаването на иновации. Хората 
трябва да са наясно с това какво озна-
чава да се занимаваш с наука и защо 
работата на един учен е също толкова 
важна за обществото, както работата 
на лекарите, учителите и т.н.

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

 Макар и рядко такива се срещат. За-
ниманието с наука е неблагодарна 
дейност, тъй като в началото не знаеш 
какъв точно ще бъде крайният резул-
тат от това което правиш. Например, 
може да се окаже че си направил ре-
волюционно откритие, но може да се 
окаже и че си попаднал в задънена 
улица… Всичко това, както и високи-
те възнаграждения във фирмите в 
областта на Информационните Техно-
логии (ИТ), според мен предпоставят 
недостига на млади хора, които да се 
занимават активно с наука. Все пак се 
надявам, че в близко време в тази по-
сока нещата ще се променят.
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ПУБЛИКУВАНО НА АВГУСТ 17, 2020

Доц. д-р Тихомир Митев е преподава-
тел  по социология в Пловдивски уни-
верситет „Паисий Хилендарски“ на 
студенти от специалностите Социо-
логия на правото, икономиката и ино-
вациите, Социология и науки за човека, 
Философия, Европеистика, Инженерна 
физика. Води както базови дисципли-
ни, така и специални от областта на 
социалните изследвания на науката 
и технологиите.   Преподава на пълен 

щат от 2008 г. първо в катедра Соци-
ология, а понастоящем в катедра При-
ложна и институционална социоло-
гия.

Кое Ви запали да се занимавате с 
наука? Ако днес бяхте отново кан-
дидат-студент, бихте ли избрали 
същата специалност?
Това е много интересен въпрос, както 
се казва. Най-малкото, защото се по-
чувствах на доста години, опитвайки 
се да се обърна назад (смее се). Ей сега 
ще кажа. Но първо само да вметна, че 

Тихомир Митев: необходимо 
е да изследваме новите 
измерения на категориите 
истина и убеждение
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тъй като съм в университет, основ-
ната ми задача е преподаване. Слава 
Богу обаче, че се социализирах в соци-
ологията сред хора, за които научното 
изследване и преподаването са нераз-
ривно свързани. И то във времена, в 
които това не се изискваше. Сега се из-
исква. Уж. Та така, само с даскалуване 
не бих издържал, доскучава рано или 
късно. Кога съм се запалил? Може би, 
когато прочетох Махалото на Фуко на 
Умберто Еко. И си казах, че мечтата ми 
е и аз така: да работя в такова  изда-
телство (или научен институт?), къ-
дето да имам време и възможност да 
се занимавам с изследване на инте-
ресуващото ме. Да се събираме пери-
одично с колегите, да си говорим, да 
формулираме теми, които в следващ 
период от време ще „чоплим“. (Оче-
видно става въпрос за времето преди 
интернет (смее се). Днес няма време 
за много „чоплене“, нито за събиране 
физически. Днес по-рядко се случва да 
се заровиш в покрити с прах хартиени 
книги и да не излизаш дълго от тях. 
Тогава така си го представях.) Очевид-
но тогава не съм знаел още, че работа-
та в институтите е нещо такова. Това 
горе е официалната ми версия (смее 
се). Т.е. рационализация. Неофициал-
ната може би била следната: стечение 
на обстоятелствата и късмет. В дейст-
вителност не съм го планирал, нито 
съм се борил за това. Просто бях добър 
студент и ми беше интересно. И кога-
то се отвори такава възможност, по 

естествен начин се насочих към про-
дължаване на обучението – възмож-
ността да се занимавам с неща, които 
са ми интересни. А именно – станах 
докторант в Института по социология 
към БАН. Но нататък няма да продъл-
жавам подробно, за да не става скуч-
но. Какъв беше другият въпрос..? Да…
Вероятно, да. Стига да знаех какво е 
социологията (смее се). Кандидат-сту-
дентите не знаят какво е социология! 
Не само днешните, не само вчерашни-
те. Както и да е. Мисля, че да. Мисля, 
че най-много ми пасва на интересите, 
личността и темперамента.

За социологията чуваме най-чес-
то по време на избори – статис-
тики, представителни извадки и 
други подобни термини. Но какво 
всъщност е социологията и как би 
я обяснил разбираемо за всеки нес-
пециалист?

Това може би в контекста на последни-
те местни избори, когато пак имаше 
лек скандал с данните от екзитпола 
в Пловдив..? Наистина социологията 
най-често се асоциира с демоскопски-
те изследвания, които са особено ак-
туални в изборните години. В масо-
вите представи социолозите са едни 
хора от телевизора, които говорят не-
разбираемо, жестикулират отривис-
то и отгоре на всичкото настояват, че 
всичко се обосновава от числата. Нещо 
повече, с годините, не без известни 
основания, се наложи представата, че 
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социолозите не само външно прили-
чат на политици, а много често са не-
допустимо близки с тях, техните поръ-
чители. В крайна сметка в публичното 
пространство се затвърди мнението, 
че социологията е една скъпо плате-
на куртизанка, обслужваща силните 
на деня. Естествено, тази представа 
е далеч от истината както за сериоз-
ната демоскопия, така и за социоло-
гията въобще. Без да подценявам ни 
най-малко трудът на  т.нар. социоло-
гически агенции, трябва да се знае, 
че социологията, която предлагат е 
твърде незначителна. Социологията, 
както специалистите знаят, е първо 
изключително сложна наука и второ 
методологически строга. Агенциите 
действително използват статисти-
чески и социологически методики, 
но тъй като целите и задачите им са 
доста ограничени, то дълбочината на 
техните резултати не бива да бъде оп-
ределяна еднозначно и категорично 
като социологическа. От друга страна, 
има маса специфики в методиките на 
електоралните изследвания, които, 
въпреки че действително понякога 
престъпват строгите методологиче-
ски изисквания на емпиричната соци-
ология, доставят достоверни данни. 
С едно изречение: не приравнявайте 
социологията с електоралните проуч-
вания! Радващото е, че през последни-
те няколко години социологическата 
общност, представлявана от Българ-
ската социологическа асоциация, и 

отговорните и компетентни журнали-
сти работят за популяризирането на 
строгите професионални критерии, 
благодарение на което всеки, така да 
се каже, добре информиран гражда-
нин би могъл да разумно да отсъди 
какъв е обхватът на демоскопските 
изследвания и при интерес би могъл 
също така да прецени доколко са на-
деждни и достоверни представените 
резултати от една или друга агенция.

Въпросът обаче беше за социологи-
ята… Какво е социологията? Това е 
истински сложният въпрос. И е труд-
но да се отговори просто. Най-попу-
лярното и разбираемо от широката 
публика определение гласи, че соци-
ологията, това е наука за обществото. 
Едно нищо неозначаващо клише. Но, 
както ние социолозите обичаме да 
казваме, там, където съществува оче-
видност, всъщност се крие проблем. 
Т.е. първо трябва се запитаме какво е 
наука, после какво общество, а накрая 
възможна ли е наука за обществото. 
За да открием в социологията мощен 
инструмент за разбиране (т.е. разо-
магьосване и демистифициране) на 
социалната реалност, която като со-
циални дейци, потопени в нея, преиз-
граждаме непрестанно.

В коя област на социологията са 
Вашите професионални интереси?

В центъра на интересите ми е соци-
ологията на науката и технологии-
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те, или това което на запад се нари-
ча science and technology studies, а на 
български сме приели да назоваваме 
социални изследвания на науката и 
технологиите. Съвсем накратко това 
е интердисциплинарно направление, 
което си поставя за цел осмислянето 
на комплекса наука-технологии-об-
щество-природа като хетерогенна, но 
единна, констелация. Що се отнася до 
моята работа през последните годи-
ни, най-значима част от изследовател-
ските ми усилия бяха съсредоточени в 
изучаването на големите технически 
системи – в частност енергийната сис-
тема на България. В поредица от пуб-
ликации съм показал (самостоятелно 
и в съавторство с други колеги) слож-
ните отношения, в които са вплетени 
инженери и политици, природна сре-
да и технически съоръжения, норма-
тивни текстове и научни статии и т.н. 
Интересувам се също от философия 
на науката и философия на техниката, 
както и от социология на образова-
нието. На сърце са ми теоретически-
те проблеми в социалните науки и в 
частност теорията за дейците-мрежи, 
разработена от френската школа в со-
циологията на науката.

Кои са личностите във Вашата на-
учна област, които ви вдъхновя-
ват?

Имах щастието да се социализирам в 
социологията и да уча от изключител-
ни мислители – първо в Пловдивски 

университет, а след това и в Институ-
та по социология, – сред които Деян 
Деянов, проф. Кольо Коев, проф. Геор-
ги Фотев… Но що се отнася до вдъхно-
вението… Не си даваме сметка, но 
вдъхновението всъщност представля-
ва отговорност, отговорност по отно-
шение на онова, което ни е хванало за 
гърлото и ни заставя да му се отдадем. 
(…Ако перифразирам големия фило-
соф Левинас.) Вдъхновението е наши-
ят несъзнателен отговор към онази 
сила, привличане, което ни омагьос-
ва. От моя научен ръководител, проф. 
Иван Чалъков, научих, че то се проя-
вява чрез любопитството, смелостта 
и страстта да опиташ и отговорно да 
следваш обекта на своя интерес.

С какво заглавие беше последната 
Ви научна книга? Разкажете ни по-
вече за нея.

Последната ми монография е със за-
главие Възли в мрежата и е част от 
един мой по-мащабен проект, който 
надявам се да имам сили да реализи-
рам през следващите години. Това е 
историческо изследване. Тя изслед-
ва българската електрификация в 
периода 1878-1948 г. Изключително 
интересна история, в която оживяват 
малко известни инженери и предпри-
емачи, политици и общественици от 
първата половина на 20 в. Разказва 
за периода от запалването на първата 
крушка у нас до национализирането 
на сектора в средата на същия век. От 
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моя гледна точка през технологично-
то системно изграждане на страната 
читателят може не само да се запоз-
нае с индустриалното изграждане на 
България, но и да разпознае скритите 
кодове на специфичния модерниза-
ционен път, по който потегля страна-
та.

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

За мен науката е преди всичко ин-
дивидуално усилие, страст и любо-
питство. Има хора, които носят това 
желано бъдеще. Аз поне виждам все 
по-голямо присъствие на науката в 
медиите, в социалните мрежи, на пло-

щадите, на фестивали сред природата. 
Да не прибързваме да викаме свеще-
ник за упокой. Макар че днес науката 
среща сериозното предизвикателство 
да работи в условия на ожесточена 
конкуренция с други много атрактив-
ни и съблазнителни форми на знание, 
смятам, че й е рано за погребение.

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

Да, има. (С уговорката отново, че рабо-
тя в университет.) От няколко години 
всяка година в нашата катедра прие-
маме по трима докторанти. Заедно с 
колегите от направлението Социоло-
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гия, антропология и науки за култу-
рата прави около 7-8 годишно. Което 
хич не е малко.

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

Само ако все още са деца бих им казал 
нещо. Т.е. не бих тръгнал да агитирам 
зрели хора. Какво значи да се коле-
баят? Наука се прави преди всичко с 
упорство и за лично удовлетворение, 
т.е. като лично усилие и амбиция, по-
родени от страст и любов към знание-
то. А не със „за да…“ мотиви – били те 
стремеж за слава или финансово обла-
годетелстване. Ясно е, че занимания-
та с наука няма да ви донесат хайвер 
и трюфели на масата. И все пак, ако 
трябва да кажа нещо мотивиращо: на-
уката ще ви донесе свобода. В много 
смисли.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Ако не съм успял досега, тук вече ще 
вляза в шаблона. Отношението тряб-
ва да се промени! Дори и нищо друго 
да не се промени, отношението тряб-
ва да се промени. Например: не може 
най-голямата в историята на Бълга-
рия инвестиция в научна инфраструк-
тура НАО Рожен да има перманентни 
проблеми от най-ниско битово ес-
тество. Това е меко казано обидно. Да 
напомним, че учените не се борят за 

пари, а преди всичко за признание. Т.е. 
учените искат (само елементарни) ус-
ловия за работа, за да споделят с обще-
ството своите търсения и открития.

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други ин-
тереси имате и как обичате да 
прекарвате свободното си време?

Много малко и за кратко. Общо взе-
то след студентската скамейка много 
бързо станах докторант в Института 
по социология, където се занимавах 
предимно с дисертацията си. А след 
защитата сравнително бързо постъ-
пих в Пловдивски университет като 
асистент. Така че, поглеждайки назад, 
излиза, че съм силно отдаден на нау-
ката и образованието и животът ми 
дотук е посветен на тях.

Иначе в свободното си време обичам 
обичайните неща. Ако все пак трябва 
да отбележа нещо, обичам да прекар-
вам време в планината, в гората и над 
нея. А в последно време се опитвам да 
намеря достатъчно време и да просви-
ря на пиано. С надеждата някой ден да 
започна и да композирам.

И последен въпрос. Ако имахте не-
обходимото финансиране, какъв 
голям научен проект бихте реали-
зирал?

Не мисля, че има теми табу, които ня-
мат шанс да бъдат финансирани. Да, 
във всеки период си има актуални и 
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приоритетни направления, предпочи-
тани пред други. Да, има и (изследо-
вателски) проблеми, които не са, така 
да се каже, политически коректни и 
трудно биха били подкрепени. Не е 
само мит, че има и задкулисия в раз-
пределянето на финансирането. Но 
независимо от това, аз вярвам, че, ако 
изследователят има качества и умее 
да обоснове значимостта на темата и 
проблема, които го занимават, то ще 
намери финансовата подкрепа за реа-
лизация на идеята си. Така че мисля, 
че средства за наука има. Проблемът 
е в разпределението им, или, по-точ-
но казано, в компетентния подбор и 
оценка на това, коя идея си струва.

Иначе, ако питате какво ми е интерес-
но в момента, с какво се занимавам и 
какво според мен си струва да бъде 
изследвано, то това е битието на на-
учното знание в съвремието. Интере-
сува ме подриването на монопола на 
учените върху истината. Става дума 
за драматичната ситуация, в която на-
учното знание, оперирайки в опреде-
ляната от някои изследователи епоха 
на пост-истината, се намира в ожесто-
чена конкуренция с множество други 
форми на познание, борейки се за вни-
манието и доверието на граждани-
те. Или: динамиката на отношенията 
наука-публика и усилията от страна 
на политиците на науката (формал-
ни и неформални комуникатори на 
науката) по отношение на тяхното 

предоговаряне. Интересува ме докол-
ко кризата на доверието в доказател-
ствената наука, основана на класиче-
ските принципи на научния метод, 
говори за нещо по-сериозно, което 
настъпва. Нима и науката отлита от 
клетката, ако перифразираме Вебер? 
Дали експанзията на формалната ра-
ционалност и последвалата от и чрез 
нея радикална либерализация на па-
зара на различни форми и продукти 
на знание не подрива самата себе си, 
разрушавайки с това собствените си 
стени? Необходимо е да изследваме 
как се променят границите на поня-
тията ни за истина и убеждение, като 
внимателно проследим символните 
битки,  водени от лидерите на „дос-
товерности“, така да се каже. За да оч-
ертаем възможно поле за публичното 
предоговаряне на тези така важни 
за обществото категории. В действи-
телност тези категории са стълбът и 
ключовото условие за осъществяване 
на диалог, доверие и солидарност, а 
оттук и конституиране на всяка общ-
ност или колектив. Такива работи са 
ми интересни към тези дни. Струва ми 
се важно.

Автор: Мая Александрова
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ПУБЛИКУВАНО НА АВГУСТ 20, 2020

 Бихте ли се представили на нашите 
читатели?
Казвам се Георги Стоименов и съм на 
34 години. В момента съм главен асис-
тент в катедра „инфекциозна патоло-
гия, хигиена, технология и контрол на 
храните от животински произход“ във 
факултета по ветеринарна медицина 
към Лесотехническия университет. 
Завърших Висшето си образование 
през 2011 г. в ЛТУ, специалност „Вете-
ринарна медицина“. В края на 2013 г. 

постъпих на работа в ЛТУ като асис-
тент. Докторската ми дисертация на 
тема „Проучвания върху вирусите на 
инфлуенца А по дивите птици в Бъл-
гария“ защитих през 2017 г. И от то-
гава до момента съм главен асистент, 
като разбира се изминах дълъг път на 
обучения и специализации в страна-
та и чужбина основно свързани с ме-
тодите за диагностика на различни 
инфекциозни заболявания по живот-
ните. Основните направления на на-
учните ми интереси са: Инфекциозна 
птича патология в частност Нюкясъл-

Интервю с гл. ас. д-р Георги 
Стоименов от факултета по 
ветеринарна медицина към 
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ска болест по птиците и инфлуенца по 
птиците; Вирусология; Епидемиоло-
гия в частност молекулярна епидеми-
ология; Инфекциозни болести по жи-
вотните.

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

Работя в Лесотехнически универси-
тет, като основно преподавам по дис-
циплините Вирусология, Епидеми-
ология и превантивна ветеринарна 
медицина, и Инфекциозни болести. 
Разбира се стремя се, научната работа 
да не оставям на заден план, тъй-като 
работата със студентите е доста нато-
варваща и отнемаща време, а ние има-
ме и чуждоезиково обучение, което 
допълнително усложнява ситуацията. 
Не ме разбирайте погрешно обожавам 
работата си, контакта с амбициозни, 
интелигентни, целеустремени мла-
ди хора, каквито са нашите студенти, 
ми доставя истинско удоволствие. Та 
основно нашата работа може да бъде 
разделена в две направления: препо-
давателска и научна. Научните инте-
реси специално на звеното, в което 
аз работя са свързани с инфекциоз-
ната патология при животните. Пред 
факултета по ветеринарна медицина 
към Лесотехническия университет 
стои една основна цел, да се подгот-
вят ветеринарни лекари с магистър-
ска степен на обучение, способни да 
работят в диагностично-лечебната 
област на ветеринарномедицинска-

та професия, в експертната дейност 
за контрол и безопасност на храните, 
в научноизследователския сектор, в 
административно-организационната 
и законотворческа функция и в дру-
ги стопански както държавни, така 
и частни сектори, изискващи компе-
тентност от ветеринарномедицинско 
естество. В съответствие с тази цел са 
заложени няколко задачи, чрез които 
се обезпечава по-качествено образо-
вание, по-добра професионална кому-
никативност, по-функционално науч-
но развитие и по-пълна реализация 
на обучаваните студенти след дипло-
миране с придобити компетенции от 
първия ден. Доказателство за всичко 
това е първото място, което факулте-
та заема в последните години в нацио-
налната рейтингова система.

Кое Ви запали да се занимава-
те с науката и кога се случи това? 
 
Още от детските години бях будно 
момче обичащо уроците по биология, 
по късно като студент по ветеринар-
на медицина винаги се стремях да за-
дълбавам и да търся интересни неща 
когато учех за изпитите. Честно да 
ви кажа, в началото, когато започнах 
тази авантюра не знаех какво ме очак-
ва и през какво ще премина. Тук е мяс-
тото да благодаря на доц. д-р Габрие-
ла Върбанова Гужгулова, мой научен 
ръководител и ръководител на На-
ционалната референтна лаборатория 
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„Инфлуенца А и Нюкясълска болест по 
птиците“ при НДНИВМИ – София, за 
отделеното време и безкомпромисния 
професионализъм, благодарение на 
който запали в мен искрата на интере-
са към инфекциозната птича патоло-
гия и по-специално към Инфлуенцата 
по птиците. След като искрата беше 
налице огъня дойде осъзнавайки, че 
мога сам да правя определени неща и 
ставам все по добър в това. На всякъде 
по света се говори и работи за концеп-
цията One Health или единно здраве. 
Заболяванията при хората и животни-
те в голямата си част са общи, около 
70 % от инфекциозните заболявания 
се срещат едновременно при хора и 
животни. Именно поради тази причи-
на ветеринарните и хуманни власти и 
научни работници трябва да работят 
заедно с едничката цел One Health. 
Което всъщност ме мотивира да ра-
ботя и да поддържам огъня, тъй като 
това което правя е значимо за живо-
тинската и човешката популация.

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

Заглавието и е: Pathological Changes 
in Natural Infection of Pheasants with 
Highly Pathogenic Avian Influenza A 
(H5N8) in Bulgaria. Както вече споде-
лих, един от научните ми интереси е 
свързан с инфлуенцата по птиците, 
която всъщност е сериозен проблем 
за България. Птицевъдството е един 

от традиционните животновъдни от-
расли за България. В почти всички 
области на страната има изградени 
индустриални птицевъдни обекти. В 
същото време се наблюдават и множе-
ство ферми тип “заден двор”, в които 
нивото на биосигурност е ниско. Ос-
вен това делът на България от пазара 
на угоен патешки дроб в Европа е над 
20%, а е известно, че сред патиците 
мюлари циркулират голям брой ниско 
патогенни инфлуенца А вируси, което 
съпоставимо с начина на отглеждане 
на тези птици и мерките за биосигур-
ност във фермите в които се отглеж-
дат крие сериозна опасност от интро-
дуцирането на вируси от диви птици 
и развитието на епизоотия. Та както 
и да е от 2017 до 2020 в България са 
обявени множество огнища на висо-
копатогенна инфлуенца по птиците, 
проучванията свързани с патобиоло-
гията при различните видове птици, 
какъвто е случаят с последната ни 
статия, биха допринесли за по добро-
то разбиране на епидемиологията на 
заболяването. Публикуването на една 
такава статия изисква квалификация, 
време, средства и много усилия.

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

Вижте, бъдеще винаги има, ако спрем 
да вярваме сме изгубени. Просто тряб-
ва да се намери начин да се вкарат по-
вече пари в науката. Колкото и грубо да 
звучи в този комерсиален свят всяко 
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нещо изисква средства и то не малко. 
За качествена наука се изискват мно-
го пари. Така че как го виждам аз, виж-
дам го като сплав между по възрастни 
ерудирани специалисти признати в 
България и по света, млади амбици-
озни и интелигентни хора черпещи 
опит от тях и от световно признати-
те научни центрове плюс увеличение 
на средствата за наука. На този етап 
в България се работи с налични сред-
ства и от нищо се прави нещо, а учени-
те работят за чест и слава, вместо за 
пари, това просто не може да продъл-
жава така. Трябва тотална промяна в 
мисленето на българското общество и 
начина им на възприемане на учени-
те, но по начина по който се представя 
нашата работа пред обществото, как-
то от медиите, така и от политиците, 
няма как да очакваме такава.

Как оценявате работата на екипа с 
който работите в научната институ-
ция която представлявате?

Както вече споменах нашата работа е 
в две направления преподавателска и 
научна, в следствие на което с времето 
се оформиха два екипа на работа. На-
учният екип, в който имам удоволст-
вието да работя, е малък и сплотен 
колектив, изграден от качествени и 
отговорни професионалисти. Ръко-
водител на екипа е доц. д-р Габриела 
Гужгулова, чиято научна дейност е в 
областта на вирусните инфекции при 
птиците. Доц. Гужгулова е изключи-

телен професионалист, с богат научен 
опит и специализации във множество 
европейски и световни референтни 
лаборатории за диагностика на ин-
фекциозните заболявания по живот-
ните. Разработките на екипа ни имат 
висока научна стойност и практиче-
ско приложение в сектора здравео-
пазване на животните. Колективът е 
изграден предимно от млади учени, 
които имат желанието и амбицията 
да се развиват в научната сфера, кое-
то е силно мотивиращ фактор. Във 
факултета по ветеринарна медицина 
и по специално в групата дисципли-
ни Инфекциозни болести, екипа ни за 
сега е малък и сплотен, ръководен от 
един безспорен специалист в лицето 
на доц. д-р Чавдар Филипов.

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

Ами аз смятам себе си за млад учен, 
тъй като се занимавам с наука от 2014 
г., когато постъпих на работа в Лесо-
техническия университет. Мога да 
кажа как видях аз пътя, който изми-
нах до тук. Сблъсках се с много мла-
ди хора в институти и лаборатории в 
България и по света, специално мла-
дите в България навлизат в науката 
на висока скорост, с голям ентусиазъм 
и амбиция за развитие до момента, в 
който осъзнаят къде са попаднали и се 
сблъскат с всички съпътстващи пътя 
им трудности. Осъзнават, че в сферата 
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която работят има поле за изява, има 
много какво да се работи, но липсват 
средства, консумативи, специфично 
лабораторно оборудване, ако пък та-
кива се намерят липсват средства за 
такси за публикации в реномирани 
списания с impact factor (работата на 
един учен не е завършена, докато не 
излезе публикацията му). Всичко това 
съчетано с ниското заплащане в пове-
чето случаи демотивира. Въпреки това 
в някой млади хора остава желанието 
да направят нещо, да научат нещо, да 
докажат себе си, както в научните сре-
ди, така и пред самите себе си. Все още 
има млади хора желаещи да развиват 
себе си и българската наука, но зачес-
тяват и случаите на такива, които се 
научават в България и излизат в чуж-
бина, поради всичко изброено по горе.

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

Няма нищо по-силно в този свят от 
знанието. Науката е вдъхновяваща, 
красива и необятна във всяка една об-
ласт, така че ако това е нещото, с което 
искате да се занимавате не го мисле-
те, България има нужда от вас млади, 
будни и амбицирани хора.

Какво бихте ги посъветвали?

Да не се предават. Когато се изкачваш 
по стълбичката ако нещо е твърде 
лесно значи има нещо гнило. Въпреки 
трудностите, които изброих най-до-

брата инвестиция е в личностното 
развитие, в науката несъмнено ще се 
развиете и като личности и като спе-
циалисти.

Занимавали ли сте се с нещо извън 
преподавателската и научната ра-
бота? Какви други интереси имате и 
как обичате да прекарвате свобод-
ното си време?

Преди да започна работа в Лесотех-
ническия университет, работех като 
ветеринарен лекар в клиника за дреб-
ни животни, предимно кучета и кот-
ки. Сега с развитието на факултета 
по ветеринарна медицина към Лесо-
техническия университет и предсто-
ящото изграждане на нова модерна 
университетска клиника се надявам 
да продължа да практикувам. Иначе в 
детските и юношеските си години се 
занимавах със футбол. Първо в Беласи-
ца Петрич, след това в Литекс Ловеч. И 
до днес футболът си остана страст, не 
пропускам възможността прибирай-
ки се в най-хубавия край (югозапад-
ния) да поиграя за Калабак Самуило-
во, който се подвизава в най-ниските 
нива на българския футбол. През ця-
лото останало време обичам да съм с 
моята голяма Вяра, дъщеричката ми, 
да правим по цял ден щуротии и да 
опознаваме света.

Автор: Атанас Милев
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Доц. д-р Анастас Димитров Пашов, 
Институт по микробиология „Стефан 
Анелов“, БАН, София

С какво се занимавате на работното 
си място?

Основните ни дейности подредени по 
времето което им отделяме са анализ 
на данни, четене, организация и кон-
трол на експерименти, писане на про-
екти и писане на статии. Освен това 
има и една значителна по обем „тъмна 

материя“ от дейности, които са свър-
зани с бюрокрация, недомислици, ре-
цидиви на липса на административен 
капацитет. В последните години тук 
основната част е свързана с последи-
ците за науката от ЗОП. Недомисле-
ните процедури практически спряха 
биомедицинските изследвания и ни 
накараха да се преквалифицираме. Аз, 
например, с удоволствие се отдадох на 
едно старо изкушение – биоматемати-
ка и то по-скоро обработка на „голе-
ми“ данни в биологията.

Интервю с доц. д-р Анастас 
Димитров Пашов, Институт по 
микробиология
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Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

В последните години се занимавах с 
различни теми в областта на имуно-
логията. След няколко годишна рабо-
та по ваксина за имунотерапия на
рака на гърдата в групата на проф. Том 
Кийбер-Емънс в Арканзаския универ-
ситет за медицински науки, се при-
брах в България и започнах да
изграждам наново изследователска 
група в БАН. В САЩ бях част от екипа 
провел клинични изследвания и реги-
стрирал патент за нова туморна вакси-
на. От 2015г. в ИМикБ, БАН разработ-
ваме нова платформа за диагностика 
и изследвания основана на глобален 
анализ на антитяловия репертоар. 
Иначе казано, опитваме се да четем 
записите, които имунната система си 
води. Както за имунологичната исто-
рия на индивида – всички инфекции, 
с които сме се сблъсквали, така и за 
всякакви промени във вътрешната 
среда свързани с възпаления, тумо-
ри, дегенеративни заболявания и т.н. 
Изненадващо богата информация е 
отразена в съвкупността от различни 
антитела в кръвта ни.
Подходите, които използваме са срод-
ни на тези използвани в геномиката 
и протеомиката. Изобщо, това е още 
една омикс област. Някои я обозна-
чават като игомика от съкращението 
за имуноглобулини. Разликата между 

класическите диагностични методи 
основани на антитела (напр.: тестове 
за СПИН, хепатит или COVID19) и иго-
миката е както разликата между това 
да знаеш два-три цитата от някой ро-
ман и да си го чел целия. Откриваме 
ролята на части от антитяловия ре-
пертоар, които не са адресирани от 
утвърдените диагностични методи и 
които носят информация за тумори, 
болестта на Алцхаймер и др. Напри-
мер, библиотеката от 200 000 специ-
фичности, която сме разработили ни 
позволи за 1 ден да идентифицира-
ме т.нар. преимунни антитела срещу 
SARS-CoV-2 у здрави хора никога не 
срещали вируса. Това стана една от 
най-бързо публикуваните ни статии 
в списанието Frontiers in Immunology. 
Май, че това е и първата българска 
статия по проблема с COVID-19.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Едното сигурно е средата. Баща ми 
имаше интересни книги в библиоте-
ката си по биохимия и молекулярна 
биология. Сигурно и това, че с удо-
волствие
отговаряше на въпросите ми и разказ-
ваше надълго.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? 

Имах късмета да попадна при добри 
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учители у нас – проф. Чавдар Василев 
и проф. Христо Тасков. На следващия 
етап определено това бяха дългите 
години  прекарани в лаборатории в 
ИНСЕРМ (Париж) ръководена от проф. 
Мишел Казачкин и в САЩ. Науката е 
наднационална и всеки, който иска да 
и се посвети трябва да се влее в меж-
дународната научна общност и да „пие 
от извора“. Трябва да се пътува и да се 
работи в добри лаборатории за да си  
изкараш чиракуването както трябва.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

По-горе споделих с какво се занима-
вам – ЗОП трябва да се промени и да 
отбремени по специално скъпата био-
медицинска наука от тези многоме-
сечни
процедури. Друг проблем е, разбира 
се, липсата на финансов комфорт. Не 
става въпрос да забогатеем от запла-
ти. Разбирам необходимостта запла-
щането да е свързано с продукцията 
и често съм споделял съгласието си, 
че проектното финансиране е реше-
нието за България. Поне докато в об-
ществото съществуват съмнения в ка-
чеството на бъгарските учени. В тази 
връзка, въпреки доброто развитие в 
последнте години, Фондът за научни 
изследвания трябва да продължава да 
се усъвършенства.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Отношението на държавата. Имаме 
нужда от повече просветени хора, с 
опит в науката или още по-добре – в 
управлението на науката, на ключо-
вите нива в държавата. Имаме нужда 
от отговорни фактори, на които не е 
нужно да се обеснява от А-Б за какво 
служи науката и, че икономическият 
ефект съвсем не е единствената цел. 
Така ще се подобри и финансирането. 
Пак да повторя  – не става въпрос за 
ниските ни заплати, а за процента от 
брутния вътрешен продукт отделен 
за наука.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Трябва. Науката е естествения завър-
шек на образователната система. Ни-
кой не оспорва необходимостта от 
училища. Поне в това България има
впечатляващи традиции. Да развиваш 
всички нива на образованието и да 
спреш пред науката е все едно да обез-
главиш образованието. Науката е
принадлежност към елита на циви-
лизацията. Ефектите за икономиката 
идват сами след това. Непрекъснато-
то говорене за някаква необходимост 
БАН да е в  помощ на индустрията е 
грешно говорене. Естественото разви-
тие е идея,  научен продукт, стартъп и 
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пазарен продукт разработен от сами-
те учени. След  това индустрията няма 
да закъснее да го закупи когато пол-
зата стане ясна. Самата индустрия за 
своите цели, типично, създава развой-
ни звена, които  финансира добре и на 
запад обикновено „краде“ кадрите на 
академията като ги съблазнява фи-
нансово. Обаче, индустрията трябва 
да е узряла и  достатъчно ефективна 
за да се стигни до това ниво.  
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ПУБЛИКУВАНО НА АВГУСТ 24, 2020

1. Кратка информация за изследо-
вателя: име, степен, звание, место-
работа

Петко Недялков, доц. д-р, кат. Астро-
номия при Физ. ф-т на СУ.

2. С какво се занимавате на работно-
то си място?

Близо поне 2 часа ми отнема писането 
на писма по електорнната поща, тъй 
като от една година съм зам. декан на 
Физическия факултет, отговарящ за 
връзките с обществеността и инфор-
мационното обслужване, към което 
принадлежи и звеното „Кариерен цен-
тър“. Обикновено с това започва и за-
вършва денят ми. Обикновено до обяд 
се занимавам с преподавателска дей-
ност, а следобедите ми са посветени
на работа по изследователски проек-

Доц. Петко Недялков: Най-
много се развива един учен, 
когато работи с по-млади 
колеги
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ти (ръководител съм на проект „Звез-
ди с висока светимост в галактики 
отвъд Местната група“), консултации 
на мои дипломанти и студенти, чете-
не на новоизлезли статии и писане на 
научни статии.
Месечно един-два пъти (през деня!) 
наблюдавам дистанционно от своя 
лаптоп със спектрографа на 3.5 метро-
вия телескоп на обсерваторията Апа-
чи пойнт в щата Ню Мексико, САЩ, а 
4-5 нощи прекарвам и на НАО Рожен 
в наблюдения с 2 м и Шмит телеско-
пите.

3. Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Като върхови свои постижения счи-
там първата оптична идентифика-
ция на мек рентгенов източник с нова 
(бяло джудже в двойна звезда, върху 
което се запалват термоядрени реак-
ции на горене на водорода, доставен 
от външните слоеве на звездата-ком-
паньон) и първата оптична иденти-
фикация на твърд рентгенов източ-
ник с точков звездоподобен източник, 
който по-късно се оказа квазар (ма-
сивна черна дупка, акретираща върху 
себе си газ и прах). И двата обекта са 
открити в полето на галактиката Анд-
ромеда.

4. Какво ви мотивира да изберете 
професията на изследовател?

Мотивира ме силната ми подготовка 
по математика, физика и химия, коя-
то получих в Математическа гимна-
зия „Гео Милев“ Плевен. В по-ранна 
възраст курса по астрономия, който 
проф. Марин Калинков прочете по 
национална телевизия в началото на 
70-те години. Активно участвах в кръ-
жок по астрономия, ръководен от учи-
телката Наташа Минкова. Участавах и 
като ученик и като студент в нацио-
налните лагер-школи по астрономия, 
организирани от Астрономическа об-
серватория Кърджали в местността 
„Белите брези“ в Родопите. През 1990 
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г. имах честта да съм началник-лагер 
на школа с над 100 участника от цяла-
та страна. Примерът на преподавате-
ли като доц. Русчо Русев и учени като 
моя научен ръководител проф. Георги 
Иванов бяха също вдъхновяващи.

5. Какво допринесе за развитието 
ви като изследовател? (обучение, 
ръководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Безспорно, обучението ми по астроно-
мия във Физическия факултет. Двата 
най-ярки примера са дадени по-горе. 
После специализирах на няколко мес-
та по света: Специалната астрофизи-
ческа обсерватория в Северен Кава-
каз, Русия; Института по радиофизика 
Макс Планк в Бон, Германия и Депар-
тамента по астрономия на Вашинг-
тонския универистет в Сиатъл, САЩ. 
Това ми даде възможност да работя с 
учени от световна величина и получа 
безценен опит и познания за наблю-
дения в целия електормагнитен диа-
пазон. Извън тях,
най-плодотворно е сътрудничество-
то с Валентин Иванов от Европейска 
астрономичска обсерватория в Чили 
и Марина Орио, астроном от  Торино, 
Италия. Разбира се най-много се раз-
вива един учен, когато работи с
по-млади колеги. Тук за мене за важни 
съвместните ни усилия с колегите То-
дор Велчев, Евгени Овчаров и Анто-
ния Вълчева.

6. Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Има много проблеми с които един 
учен-астроном се сблъсква. Повечето 
за са валидни за цялата научна общ-
ност – нисък социален статус, недос-
татъчно финансиране на научните 
проекти и липса на инвестиции в тех-
ника и инфраструктура, силна кон-
куренция от образователни и научни 
институции в чужбина, които привли-
чат твърде рано най-талантливите ни 
умове. Специално за астрономията, 
която е скъпа наука и с опосредства-
на възвращаемост на вложенията, е 
важно не само да се запази това, кое-
то сме натрупали като ноу-хау, но и да 
развиваме активно съвместни про-
екти с водещи специалисти от целия 
свят. Напоследък има съществени ре-
зултати в тази област, а НАО Рожен, 
доколкото мога да сравня на базата на 
личен опит, все
повече заприличва на една нормална 
средностатистическа съвременна об-
серватория.

7. Какво, според Вас, трябва корен-
но да се промени в България по от-
ношение на науката?

Всеки проблем има своето частично 

https://nauka.bg/gordost-kazvam-sam-doktorant-karol-znanie-podkast-vlog/
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или пълно, в най-добрия случай, въз-
можно решение. Науката няма нужда 
от коренни, революционни промени, 
но има нужда от правилна политика, 
която да я изведе от руслото на по-
средствеността. Много чудаци нами-
рат в наука спокоен пристан, където 
се чувстват прекрасно и подхранват 
до пенсия, че и до по-дълбока старост, 
едно огромно, никому ненужно, освен 
на тях самите, его. Ето, от такива уче-
ни няма нужда науката в България.

8. Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

За наука трябва да говорят тези, кои-
то не само разбират от наука, но и на-

истина могат да говорят разбираемо 
за нея. Това не е дадено изначално на 
всеки учен. Все пак, „невербалността“, 
нека я наречем условно така, е нещо, 
което може да се преодолее с повече 
опит. И този опит трябва да се вменява 
на учените, те са длъжни да информи-
рат обществото за предмета на своите 
изследвания, за получените резулта-
ти, за похарчените средства. От своя 
страна, обществото дължи уважение 
и гордост на своите учени, които по 
презумпция трябва да са част от него-
вия елит.  

С гордост казвам, че съм докторант на Карол 
Знание – подкаст/влог

https://nauka.bg/gordost-kazvam-sam-doktorant-karol-znanie-podkast-vlog/
https://nauka.bg/prodaljite-obrazovanieto-katedra-astronomiya-vlog-podkast/
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Credit: Георги Герджиков

Автор: Виктория Василева

ПУБЛИКУВАНО НА АВГУСТ 26, 2020
Когато природата е твоята 

муза, когато сърцето ти е ви-
соко в планината, а очите ти 
винаги са вперени в небеса-

та, за да търсиш нечии криле, значи  
100% си орнитолог. Представям ви Ге-
орги Герджиков – докторант към БАН. 

Орнитологът Георги 
Герджиков: С мечките от 
Централен Балкан се познаваме 
лично, срещали сме се много 
пъти
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Срещам се с него, естествено далеч от 
шумотевицата на града, в едно от сел-
цата в полите на Родопите. Позитивен, 
усмихнат и готов да разказва.

Бихте ли се представили на нашите 
читатели?  
Казвам се Георги Герджиков и съм 
докторант в Национален природона-
учен музей към БАН със специалност 
Зоология и профил Орнитология.

На каква тема е вашата дисертация?

“Хабитатни изисквания на южния бе-
логръб кълвач в България”. Работата 
ми е свързана с изследване изисква-
нията на вида към местообитанията, 
които обитава в страната ни. Това е 
вид с ограничено разпространение, 
както в България, така и в Европа. 
Включен е в Червените книги на мно-
го страни, тази на нашата страна и в 
Световния червен списък. Той е за-
страшен от изчезване в световен ма-
щаб и опазването му и това на негови-
те местообитания е приоритет, както 
за Европейския съюз, така и за Бълга-
рия като страна членка. 

Разкажете ни малко за белогърбия 
кълвач

Белогърб кълвач (Dendrocopos leucotos 
lilfordi), Credit: Георги Герджиков

Вида е стенобионтен, тоест нуждае се 
от строго специфични изисквания към 
местообитанията си, съответно и мер-
ките за опазването му са специфични. 
Той обитава само стари широколист-
ни гори, основно доминирани от бук, 
които са все по – редки в Европа, поне-
же са подложени на много интензивен 
горски мениджмънт. В нашата страна 
се среща почти във всички планини в 
различна степен. В Пирин, Рила и Ро-
допите се среща рядко, а най-добре 
запазени  популации като численост 
и плътност има в Централен балкан, 
Средна гора и Странджа. 

Добре, знаем къде да го открием, но 
като отидем там как се случват не-
щата? Защото на мен ми звучи като 
да търсиш игла в купа сено или още 
по-точно като да си в ролята на тър-
сач в игра на куидич. Така ли е? Като 
да търсиш златния снич?
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Вида е труден – да. Обитава най-за-
тънтените местенца в горите и пла-
нините, там където гората е почти 
недокосната от човека, терена е тру-
ден и недостъпен и това го прави още 
по-труден за намиране и изучаване. 
Търсенето се извършва по специа-
лизирана методика. Най-голямото 
предизвикателство беше изследване-
то точно на местообитанието на вида, 
което бе свързано с подробното опи-
сание и измерване на няколко стотин 
хиляди дървета и още 10 фактора на 
средата. А освен чисто техническите 
измервания, комбинацията с трудни-
ят терен, постоянно променящото се 
време в планините, това че го правих 
сам и постоянната опасност от нараня-
вания и срещи с хищници, направи из-
следването още по-трудно, интересно 
и ценно. Почти 4 години ми отне това 
събиране на информацията на терен, 
а тя е много важна и за съжаление до 
сега нямахме  такава информация за 
България.

Кое Ви вдъхнови да започнете да се 
занимавате точно с орнитология и 
кога се случи това?

Родом съм от едно малко градче в юго-
източна България близо до границата 
с Турция – Тополовград.  Символът на 
града е Царския орел. На възраст 12-
13 години в училище в час по Биоло-
гия  имахме посещение от гост – лек-

тор от Българско дружество за защита 
на птиците, който ни представи инте-
ресна информация за лешоядите, цар-
ските орли и други интересни птици 
характерни за района. Тогава всичко 
започна. Тогава се запалих. Последва, 
разбира се, продължаване на по-ви-
соко ниво, като записах и завърших 
магистър Екология и опазване на еко-
системите в ПУ „Паисий Хилендарски“. 
Работих  почти 15 години по различни 
проекти за опазването и изучаването 
на птиците в България, Румъния, Гър-
ция, Албания, Турция. И така интереса 
ми се засилваше. Колкото повече нау-
чавах, толкова по-интересно ми става-
ше. След дипломирането ми като ма-
гистър, дойде логичното да продължа 
да се занимавам с наука, а след това и 
следващата стъпка – докторантурата.

 

Credit: Георги Герджиков

Разкажете ни интересна история от 
полевите наблюдения.
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Историите от теренните наблюдения 
са много, като започнем от килогра-
мите изядени боровинки, наранява-
нията от тежките терени. Последното 
ми проучване е свързано с дисертаци-
ята ми и може би като интересно мога 
да споделя за мечките от Централен 
Балкан, с които вече мога да кажа, че 
съм приятел и едва ли не се познаваме 
лично, срещали сме се много пъти. Ис-
ториите на терен са толкова много, че 
може би трябва да направим още едно 
интервю (смее се) или да напиша кни-
га.

Розов скорец храни малките си, (Pastor 
roseus) Credit: Георги Герджиков

С какво заглавие беше последната Ви 
публикация? Разкажете ни повече за 
нея.

Като всеки млад учен последната ми 
публикация е свързаната с дисерта-
цията ми и заглавието ѝ е ”Habitat 
requirements of the White-backed 

Woodpecker (Dendrocopos leucotos 
lilfordi) in Strandzha Mountain, Bulgaria“. 
А в момента работим по други две на-
учни статии. Едната е свързана с про-
учването на разпространението на 
този вид в страната ни, има ли про-
мяна и каква с разпространението на 
вида в страната. С мои колеги напра-
вихме проучването, което е свързано 
с моята дисертация и с написването 
на план за действие за опазването на 
вида. Проучването обхваща цялата 
страна, събрахме много данни, които 
обобщихме и в момента е депозирана 
научна статия. Такова сериозно науч-
но изследване на вида в страната не е 
правено никога, и при сравнението с 
всички откъслечни научни данни от 
България, можем да кажем, че имаме 
устойчива популация на територията 
на нашата страна.

Интересуват ли се младите хора в 
България от птиците?

Интересен въпрос. Когато аз започнах 
да се занимавам с това преди повече от 
20 г. интереса на младите беше много 
нисък. А възрастните ги интересува-
ха само птиците, които са свързани с 
техния бит и ежедневие – щъркели-
те, лястовичките, ястребите. Но в по-
следните години интереса както към 
птиците, така и към природата и еко-
логията сред цялото население се по-
вишава и хората стават все по-чувст-
вителни на тема природа, опазване на 
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околната среда. Важен фактор за това 
изиграха университетите, неправи-
телствените организации, които чрез 
своята основна дейност ограмотяват 
населението в още един важен аспект 
от живота на човека. Важен фактор e, 
че вече има много достъпна инфор-
мация. Другият положителен аспект 
е това, че обществото стана много 
чувствително на теми като  опазване 
на животни, без значение дали гово-
рим за обикновено врабче или кот-
ка, куче или орел, които са намерили 
сред полето или паднало на терасата. 
Пример,  който мога дам е свързан с 
работата на Зелени Балкани в Стара 
Загора, в центъра за рехабилитация 
на диви животни – първите години 
след като бе открит имаха по някол-
ко сигнала годишно, защото на никой 
не му правеше впечатление като види 
ранена птица на пътя, а сега колегите 
приемат и се грижат за огромен брой 
животни.  Аз съм ходил в училища и 
съм представял презентации пред 
учениците. Участвал съм в няколко 
екскурзии организирани от училища 
с цел опознаване на природата. Мал-
ките ученици са група изискваща спе-
цифичен подход на работа. Всичко им 
е интересно, палят се лесно по наука. 
Предизвикателство за мен е да обясня 
и убедя тези деца, че всеки вид е ва-
жен. Змията не е опасна, прилепа няма 
да им изпие кръвта, ястреба няма да 
се спусне към тях да ги кълве. Борбата 
с тези стериотипи, често насаждани от 

семейството е много трудна. Но с дос-
татъчно примери се получава. А що се 
отнася до интереса на младите хора 
към изучаването на науката за птици-
те бих казал, че интереса е постоянен. 
Има желаещи млади хора, които искат 
да се занимават с тази наука в Бълга-
рия, макар и не толкова много колко-
то ни се иска на всички.

Освен науката, вие имате още мно-
го разнообразни хобита – танцувате 
народни танци в 2 клуба, планинар 
сте, пътувате и се занимавате с фо-
тография. Разкажете ни за страстта 
Ви към фотографията.

Породи се преди  около 10 години. 
Всичко се случи постепенно. Във връз-
ка с работата ми и навлизането на 
тези технологии в нашето ежедневие 
все по-често се налагаше да докумен-
тирам със снимка както съм регистри-
рал на терен. А тя, страстта към това 
изкуство винаги е присъствала в мен, 
но запознанството ми с няколко фото-
графи на диви животни изигра ролята 
на катализатор. Тези хора отключиха 
нещо в мен и така се запалих, че огъня 
гори вече 10 години. В началото сни-
мах буквално всичко, което ми се из-
пречеше на пътя. Но след време започ-
нах да чета и да събирам информация 
и много се промени стила ми. При мен 
сякаш екологичното образование, 
знанията в областта на орнитология-
та и зоологията  ми дават повече въз-
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можности във фотографията – кога, 
какво и как да направя за да заснема 
перфектния кадър. Фотографията е 
неизменна част от моят живот. Тя е 
носител на свобода и спокойствие за 
мен. Обожавам да търся естетичното 
и в същото време дивото. 

Скален орел (Aquila chrysaetos) Credit: 
Георги Герджиков

Как се отрази  периода на изолация 
на работата ви и в личен план. 

Това беше много интересен период, 

сигурен съм не само за мен. Използ-
вах максимално времето за работа по 
дисертацията ми. Прибрах се в родния 
ми град и там имах възможността да 
съм социално дистанциран, но и бли-
зо до природата. Радвам се, че не бях 
затворен в апартамент в града.

Какво, според Вас, трябва да се про-
мени В България по отношение на 
науката?

Според мен всичко – финансиране, 
по-добри условия на труд, признаване 
на научния труд на по-високи нива и 
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използването на научните разработ-
ки, свързването на науката с бизнеса, 
стимулиране на младите кадри.

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

Трудно е: изисква много жертви, както 
в личен, така и в професионален план, 
но ако това е вашата страст – направе-
те го. Няма да съжалявате!

Обикновен пчелояд (Merops apiaster)
Credit: Георги Герджиков
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 ПУБЛИКУВАНО НА АВГУСТ 26, 2020 

Аз съм доц. д-р Илияна Гаравалова.

С какво се занимавате на работното 
си място?

Работя като диалектолог в Секцията 
за българска диалектология и линг-
вистична география към ИБЕ „Проф. 
Л. Анрейчин“ – БАН.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза за 
обществото и икономиката?
Секцията работи по два от най-големи 
световни лингвогеографски проекти: 
„Европейски лингвистичен атлас“ и 
„Общославянски лингвистичен атлас“, 
както и „Български диалектен атлас“. 
Освен това работата ми е свързана с 
проучване на българските говори във 
и извън границите на България, всич-
ко това е свързано с ясно очертаване 

„Да, за наука трябва да се 
говори…“ – доц. д-р Илияна 
Гаравалова
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на границите на българското езико-
во землище, определяне на мястото и 
ролята на българския език сред сла-
вянските и европейски езици, както и 
откриване на доказателства за него-
вия развой, участвам в провеждане на 
кандидатстудентски курсове за бъл-
гарското малцинство в Косово, част 
съм от екипа на „Написаното остава. 
Пиши правилно!“, чиито многобройни 
прояви акцентират върху престижа 
на грамотността в обществото.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област?
Трудностите са като при всички ко-
леги: недофинансиране, смешно за-
плащане, липса на средства за ко-
мандировки, книги и др., всичко това 
рефлектиращо в липса на млади уче-
ни.

Трябва ли да се говори за 
наука и защо?
Да, за наука трябва да се го-
вори, защото години наред 
на обществото бе непре-
къснато обяснявано, как 
няма нужда от българска 
наука, колко тя е нерезул-
татна и скъпа, хората аб-
солютно не са запознати 
с дейността на научните 
институти и техните по-
стижения, ако изключим 
университетското препо-

даване и прогнозата за времето, което 
е удобно за това учените да се държат 
на нивото в момента, в ситуация, коя-
то предопределя липсата на кадри, 
невъзможност за изпълнението на го-
леми проекти и прочее и води до ге-
ноцид, чиито последствия остро ще се 
усетят в бъдеще.

Гледайте интервюто направено май 
месец 2020 с доц. д-р Илияна Гарава-
лова: https://youtu.be/HOwPjyI-B_I

https://youtu.be/HOwPjyI-B_I
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ПУБЛИКУВАНО НА СЕПТЕМВРИ 1, 
2020 

Доц. Петя Банкова

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Аз съм Петя Банкова, доктор по етно-
логия, доцент в Институт за етноло-
гия и фолклористика с Етнографски 

музей към Българската академия на 
науките.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

Работното ми място повече от триде-
сет години е едно от най-знаковите 
и запомнящи се места в столицата – 
Княжеският дворец – пространство, 
натоварено с историческа памет, сим-

Доц. Петя Банкова: Моето 
семейство е изцяло свързано с 
науката
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вол на българската държавност, кул-
турен център. Спомням си, че идвахме 
тук още като студенти от Исторически 
факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, 
които специализирахме етнография. 
Шегувахме се, че ако стените могат да 
говорят, ще ни разкажат съвършено 
различна история, от тази, която пи-
шеше в учебниците преди 1989 г. Сега 
тридесет години по-късно се радвам 
на възможността аз да разказвам ис-
торията на това място, на хората, кои-
то са го обитавали, на тези които са из-
граждали Третата българска държава 

и онези, които са разрушили нейния 
естествен демократичен и модерни-
зационен прогрес след комунистиче-
ския преврат от 1944 г.
Наистина атмосферата в нашия инсти-
тут е уникална. Съчетанието на прос-
транство за споделени научни идеи 
и проекти с музейна експозиционна 
част, а отскоро и Образователен цен-
тър за работа с деца – са естествени 
предпоставки за осъществяването на 
сериозен и динамичен научен диалог.

Княжеският дворец
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Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Аз съм от онези изследователи, кои-
то винаги са знаели какво точно ис-
кат да изследват и какви методи да 
използват за това. В годините преди 
1989 г. етнографията се ползваше с 
незавидната слава на „помощна“ ис-
торическа дисциплина. Специфични-
те етнографски методи на теренните 
проучвания и включеното наблюде-
ние се приемаха от последователите 
на марксистко ленинската филосо-
фия за не съвсем научни и доста су-
бективни. Но именно те ми позволиха 
да навляза в необятното поле на ан-
тропологията на детството, да открия 
механизмите, по които действат про-

цесите на социализация и енкултура-
ция на индивида в традиционното и 
модерно общество, в различни етно-
конфесионални общности.
Изследователските ми интереси са на-
сочени към връзките личност, обще-
ство, култура, проблемите на децата в 
семейна и групова среда, ценностните 
интерпретации на личните имена на 
българските граждани, празниците, 
обредите и ритуалите от жизнения 
цикъл на индивида. Изключително 
съм горда с последната публикация 
–  Bankova, P., Janning, M., Tsaneva, E., 
Periklieva, V. and Le Guennec, A. 2020. 
Sociocultural Dimensions of Childhood. 
Academic Publishing House „Prof. Marin 
Drinov“. Това е уникална колекция от 
научни статии на учени от цял свят, 
работещи по проблемите на детство-

Корица на най-новата публикация
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то. Уверено мога да заявя, че тук пред-
ставяме своите идеи, че антропологи-
ята на детството е една изключително 
модерна пост дисциплинарна сфера 
на научното познание, в която всеки 
е свободен да прилага иновативни из-
следователски методи и техники за 
постигане на своите научни търсения.

Друга значима част от моята дейност 
е насочена към изследвания в облас-
тта на културното наследство, които 
са невъзможни без сътрудничество с 
нашите европейски партньори, а в по-
следните години се радваме на много 
добри общи проекти с наши и чужди 
медии. Опитвам се макар и крайно 
трудно, поради изключително оскъд-
ното финансиране, да дам своя принос 
и в такива иновативни интердисци-
плинарни научно-приложни полета 
като антропология на маркетинга, ме-
дийна и политическа антропология и 
т.н.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Приемам въпроса като възможност да 
споделя нещо от личния си живот.
Моето семейство е изцяло свързано с 
науката. Моите родители бяха лекари 
и учени, моят брат, който също е лекар, 
има своите значими приноси в облас-
тта на неврологията, признати на све-
товно ниво. Моят съпруг е безкрайно 
талантлив компютърен специалист, а 

ето, че и синът ни има своите успехи 
в областта на бизнес анализа. У дома 
винаги се е спорело (понякога крайно 
ожесточено!), винаги се е поставяло 
под съмнение едно или друго твърде-
ние, винаги сме търсели допирните си 
точки, макар и работещи в крайно раз-
лични професионални направления. 
Този диалог е невъзможен ако не си 
безкрайно любопитен, ако не спираш 
да търсиш нова и различна информа-
ция, ако не си свободен да изразяваш 

Заглавна страница на най-новата 
публикация
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мнението си и да защитаваш идеите 
си. Аз открих своето място в акаде-
мичната среда, безкрайно съм благо-
дарна на шанса да работя в Българска 
академия на науките, защото именно 
тук съм имала възможност да отстоя-
вам себе си и своята научна позиция.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Свободата.
Свободата на избор на изследовател-
ски теми.
Свободата на връзките, които имаме 
и разриваме с университетските сре-
ди. За мен е много важно да имам ко-
ректив сред моите уважавани колеги 
от катедра Етнология на Софийския 
Университет и прекрасните колеги и 
приятели от Катедра „Нова и най нова 
история“ на ВТУ „Св. Св. Кирил и Ме-
тодий“. Няма да споменавам имена от 
страх да не пропусна някого, но държа 
да подчертая, че това са изключител-
но почтени, талантливи и неуморни 
работохолици, отдадени до крайност 
на науката, като се има пред вид кол-
ко трудности срещат днес. Невероят-
но полезен е диалогът ми с младите 
колеги, с моята докторантка – Радина 
Илиева, която също работи в областта 
на етнологията на детството, изслед-
вайки темата за детските лагери в 

България за период от близо един век.
Свободата да изразявам своята граж-
данска позиция, която е неделима 
част от моята личност на гражданин, 
родител и учен.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

На първо място ще поставя пробле-
мът с мотивацията на човек, който 
иска да се занимава с наука в Бълга-
рия. Каква е средата на кариерното ни 
израстване? Остаряла, твърде трома-
ва бюрократична структура и йерар-
хия в академичната мрежа, неодялана 
нормативна уредба и безумна науко-
метрична система за отчитане на ре-
зултати и постижения; учени, дости-
гнали върха на своята професионална 
кариера, заемащи ключови постове, 
които са се превърнали в чиновници, 
пазещи властовите си позиции. Каква 
е финансовата ни мотивация? Заплати 
далеч под средното за страната ниво, 
затруднен достъп до международни 
програми, конкурси и източници за 
финансиране. Ограничен достъп дори 
до информационни бази данни. В един 
свят, който все повече се отваря към 
хората, колегията, обществеността, 
който обменя свободно информация, 
ние ревниво пазим публикациите си и 
караме хората да се запознават с тях 
от хартиени източници. Това са само 



 

76Българска наукаНОЕМВРИ 2020Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

БГ НАУКА

малка част от демотивиращите фак-
тори.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Обществените нагласи. Политиче-
ските приоритети. Държавната по-
литика. Грамотността, духовността и 
интелекта на хората, от които зави-
си обезпечаването с необходимите за 
това ресурси на процесите на обуче-
ние, образование и научни изследва-
ния в страната.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

„Говоренето“ за наука трябва да се 
прави от определени хора, които имат 
талант и способности за това. Отдел-
ният учен „говори“ за наука чрез свои-
те научни постижения и гражданска 
позиция. Ако той е успял да стане раз-
познаваем за широката общественост, 
не чрез поста или властовата позиция, 
които заема, а чрез идеите и словата 
си, значи е постигнал немалка част от 
необходимото.
  

https://bit.ly/3kfB1FS
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ПУБЛИКУВАНО НА СЕПТЕМВРИ 2, 
2020 

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Проф. Цветалина Иванова Танкова, 
дмн Ръководител на Катедра по ендо-
кринология, Медицински Факултет, 
Медицински Университет – София. 
Заместник-Ректор по международно 

сътрудничество и проектно финанси-
ране, Медицински Университет – Со-
фия. Началник на Клиника по диабе-
тология, Университетска болница по 
ендокринология, София

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

Ежедневието ми е доста натоварено, 
тъй като се налага да съчетавам раз-

Проф. Цветалина Танкова: 
Призванието ми на лекар е да 
помагам на хората

https://bit.ly/3kfB1FS
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лични дейности. Началник съм на 
Клиниката по диабетология в Универ-
ситетската болница по ендокриноло-
гия в София, в която се консултират и 
лекуват пациенти със захарен диабет 
от цялата страна. Призванието ми на 
лекар е да помагам на хората, поради 
което се стремя всеки пациент, кой-
то е потърсил помощ, да я получи. 
Активно участвам в преподаване на 
български и чуждестранни студенти 
по медицина в пети курс, на стажант 
лекари, на специализиращи лекари 
и специалисти по ендокринология. 
Участвам като лектор в курсове за 
следдипломно обучение на Европей-
ската асоциация за изучаване на ди-
абета (EASD) в различни страни, как-
то и в национални и международни 
обучителни платформи. И, разбира се, 
научната дейност, която е от изклю-
чителна важност за мен, заема голяма 
част от ежедневието ми. Заедно с еки-
па ми от истински професионалисти 
и прекрасни изследователи провеж-
даме научни изследвания в различни 
области на захарния диабет и предиа-
бет, работим по национални и между-
народни научни проекти. Получените 
резултати представяме на престижни 
национални и международни научни 
форуми. Ръководител съм на седем 
докторанти, трима от които вече ус-
пешно защитиха дисертационен труд. 
Част от ежедневието ми е свързана с 
експертна дейност към национални 
здравни институции и международ-

ни организации; участвам в междуна-
родни експертни групи, разработва-
ме препоръки, практически насоки в 
областта на захарния диабет за Цен-
трална и Източна Европа. Има и още …  

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Основните ми научни постижения и 
приноси са в областта на захарния 
диабет и предиабетните състояния. 
Разработихме програма за скрининг 
за захарен диабет при хора с наличие 
на рискови фактори за заболяването, 
като при изследване на над 6000 лица 
с утвърдени рискови фактори уста-
новихме, че почти половината от тях 
имат отклонения в глюкозния толе-
ранс – 17.6% захарен диабет и 30.9% – 
предиабет. Тези резултати позволяват 
предприемане на мерки за превенция 
на захарен диабет при лицата с пре-
диабет, както и адекватно лечение 
на новодиагностицираните пациенти 
със захарен диабет с цел постигане на 
добър гликемичен контрол и предпаз-
ване от развитие на усложнения на за-
боляването.

От над 15 години провеждаме задъл-
бочени изследвания при предиабет-
ните състояния – нарушена гликемия 
на гладно и нарушен глюкозен толе-
ранс. 
Изучаваме наличието на микросъдо-
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ви (ретинопатия, невропатия, нефро-
патия) и макросъдови усложнения, 
характерни за захарен диабет, при 
лица с предиабет, на базата на което 
разработихме подход за ранно лече-
ние и контрол на тези усложнения. 
Установихме висока честота на авто-
номна и сетивна нервна дисфункция 
при предиабет и анализирахме риско-
вите фактори за увреждане на авто-
номната и соматична нервна система. 
С помощта на системи за продължи-
телно глюкозно мониториране ана-
лизирахме показателите на глюкозна 
вариабилност като рисков фактор за 
сърдечно-съдови и микросъдови ус-
ложнения при предиабет. Установихме 
отклонения в няколко от тези показа-
тели, което показва повишена глюко-
зна вариабилност и налага оценка на 
този допълнителен показател на глю-
козната хомеостаза дори в тези начал-
ни етапи на дисгликемия. На базата на 
тези резултати е възможно да се опре-
делят лицата с предиабет, при които е 
необходимо включване на адекватен 
терапевтичен подход с цел намалява-
не или ограничаване на прогресията 
от предиабет в захарен диабет – про-
мяна в начина на живот, медикаменти. 

Наблюдавахме дефицит на витамин Д 
при 40% от лицата с предиабет, в ре-
зултат на което препоръчваме прием 
на витамин Д при различни отклоне-
ния в глюкозния толеранс преди изя-
вата на захарен диабет. 

Въведохме съвременно лечение с про-
дължителна подкожна инсулинова 
инфузия (инсулинови помпи) при за-
харен диабет тип 1, като понастоящем 
лекуваме и проследяваме над 200 па-
циенти. Отчетохме значимо подобре-
ние на контрола на кръвната захар, 
както и качеството на живот на паци-
ентите. За първи път анализирахме 
антитела към цинков транспортер 8 
(ZnT8), и установихме, че наличието 
им е важен и независим диагностичен 
маркер, втори по важност след GAD65 
антителата при поставяне на диагноза 
автоимунен захарен диабет тип 1. На-
блюдавахме наличие на автоимунно 
тиреоидно заболяване при една тре-
та от пациентите със захарен диабет 
тип 1, с оглед на което препоръчваме 
провеждане на редовен скрининг за 
автоимунно тиреоидно заболяване 
при тези пациенти. Установихме на-
личие на метаболитни отклонения, 
характерни за захарен диабет тип 2, и 
при пациенти със захарен диабет тип 
1, което налага комплексен подход с 
контрол на допълнителните рискови 
фактори и при тази група пациенти.

Провеждаме изследвания при геста-
ционен захарен диабет и диабет по 
време на бременност. Установихме 
рискови фактори за изява на геста-
ционен захарен диабет, и разработи-
хме стратегия за масов скрининг при 
бременни жени. Много интензивно 
изследваме и наблюдаваме жени с 
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гестационния захарен диабет и про-
следяваме изхода на бременността за 
майката и плода, както и глюкозния 
толеранс след раждането. 

При захарен диабет тип 2 основен на-
учен интерес представляват усложне-
нията на заболяването – периферна 
и автономна диабетна невропатия, 
диабетна нефропатия, диабетна рети-
нопатия, макроангиопатия. Установи-
хме отклонения в нивото на витамин 
Д при диабетна невропатия и диабет-
но стъпало, което налага адекватен 
терапевтичен подход при тези услож-
нения, включващ и суплементация с 
витамин Д.   

Съвместно с колеги, специалисти 
по генетика, провеждаме изследва-
ния и поставяме адекватна диагноза 
при редки форми на захарен диабет 
– MODY, липоатрофичен диабет, кое-
то определя и терапевтичния подход 
при тези пациенти. 

На базата на цялостната оценка на по-
стиженията в областта на захарния 
диабет, Катедрата по ендокриноло-
гия, МФ, МУ-София, която ръководя, 
е определена за Център за върхови 
постижения и Център за обучение по 
захарен диабет на Международната 
диабетна федерация от 2017г. По ли-
ния на този център през последните 
години проведохме множество актив-
ности – училище за диабет със студен-

ти, курсове по актуални проблеми на 
захарния диабет за обучение на спе-
циалисти, научно-изследователска 
дейност при усложнения на захарния 
диабет. 

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Аз съм избрала професията на лекар, 
и не бих сменила тази професия с ни-
коя друга, тъй като ми позволява да 
съчетавам работата си на лекар, пре-
подавател и изследовател. Научните 
търсения са двигател на съвременно-
то познание. Заедно с моя екип гене-
рираме различни идеи, насочени към 
обогатяване на знанията в областта 
на захарния диабет и предиабетните 
състояния, и се стремим да ги реали-
зираме. Голяма част от резултатите 
от тези изследвания намират прило-
жение и в ежедневната ни клинична 
дейност. А мотивацията ми да се зани-
мавам с научно-изследователска ра-
бота дойде скоро след завършване на 
Медицинска Академия, София, когато 
след спечелване на конкурс започнах 
като редовен докторант в Научния 
институт по ендокринология и герон-
тология, понастоящем Катедра по ен-
докринология. Така професионалният 
ми път започна с изследвания по една 
много интересна тема – инсулинови 
рецептори при захарен диабет. След 
защитата на дисертационния ми труд 
и придобиването на ОНС „доктор“, 
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взех решение, че ще се занимавам с 
клинична работа и че научно-изсле-
дователската дейност ще бъде неиз-
менна част от ежедневието ми. И така 
до днес …

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …) 

За развитието ми като изследовател 
допринесе много академичната ат-
мосфера и научен дух в Катедрата по 
ендокринология, която е  една от во-
дещите академични структури на Ме-
дицински Факултет при МУ-София, 
и е наследник на Клиничния център 
по ендокринология и геронтология 
и на Научния Институт по ендокри-
нология и геронтология, в който бях 
редовен докторант от 1987 до 1990 г. 
Бяха трудни времена, но ентусиазмът 
и мотивацията ми бяха големи и ус-
пях да навляза в областта на науката. 
След това последователно преминах 
през асистент, старши асистент, гла-
вен асистент, доцент и професор. В 
качеството ми на Заместник-Декан по 
научната дейност на Медицински Фа-
култет при МУ-София имах възмож-
ност да следя научните изследвания 
и постижения в различни области на 
медицината. 
Важна роля за развитието ми като из-
следовател оказа специализацията 
ми в Университетската болница в Же-

нева, Швейцария, след спечелване на 
стипендия към Женевския Универси-
тет. Там в Центъра на СЗО по захарен 
диабет придобих не само практически 
умения в областта на обучението и ле-
чението на пациенти със захарен диа-
бет, но се включих и в сериозни научни 
изследвания. С екипа, в който участ-
вах, още през 1993г. реализирахме 
публикация във водещо американско 
списание в съавторство с един от све-
товните експерти в областта на захар-
ния диабет и метаболитния синдром 
Проф. Gerald Reaven от САЩ. Специа-
лизирала съм и в други водещи евро-
пейски центрове – Оксфорд, Кеймбри-
дж, Лондон, което също допринесе за 
развитието ми като учен. Участието 
ми в колективи по международни на-
учни проекти в годините също оказа 
сериозно влияние върху изграждане-
то ми като изследовател. 

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)? 

Лично за мен от изключителна важ-
ност за професионалното развитие 
на всеки учен се оказва възможността 
за работа, специализация, съвместна 
дейност с екипи от утвърдени между-
народни центрове, чрез които човек 
се изгражда като специалист и изсле-
довател. През годините съм използва-
ла всяка възможност за колаборация 
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с водещи експерти, което определено 
е дало отражения върху развитието 
ми. Поради това стимулирам младите 
ми колеги и помагам с каквото мога за 
осъществяване на контакти с водещи 
международни структури и експерти, 
и това вече е факт за почти всички от 
тях.  
При реализирането на научни из-
следвания, обаче, са важни не само 
компетентността и подготовката на 
изследователя, но и обезпечеността 
с материали, реактиви, апаратура, и 
обичайно това са проблемите, които 
срещаме. Имаме идеи за конкретни 
изследвания, но нямаме на разполо-
жение съответните технологични 
средства. Възможността за кандидат-
стване и осигуряване на финансиране 
по научни проекти до голяма степен 
ни помага да преодолеем някои от 
тези проблеми. С годините възмож-
ностите ни за работа на европейско 
ниво значително се увеличават.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Би трябвало да се стимулира работа-
та в екипи от различни организации, 
университети, лаборатории, за да 
може да се използва компетентността 
на различни експерти, както и мате-
риалната база на отделните звена. В 
тази насоки мисля, че има какво да се 
направи в България. 

Най-сериозната оценка за научна-
та дейност, с която се занимаваме, е 
крайният продукт – публикуването 
на научните резултати в престижни 
списания с импакт фактор. И именно 
по импакт фактора на тези списания 
трябва да се съди за нивото на про-
веденото научното изследване. В Ме-
дицински Университет – София, во-
дещото висше медицинско училище 
в страната, публикуването на научни 
статии в списания с импакт фактор 
е задължителен критерий за разви-
тието на академичния състав. И така 
трябва да бъде. 

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Да, определено трябва да се говори за 
наука. Науката е в основата на позна-
нието ни, и това важи особено много 
за областта на медицината, тъй като 
много от постиженията на медицин-
ските науки намират директно при-
ложение в ежедневната клинична ра-
бота. Кризата, в която се намираме, е 
сериозно доказателство за това. Мно-
го научни колективи по света, вклю-
чително и в България, работят за съз-
даване на ваксина, за разработване на 
лекарство, което да ни помогне да се 
справим с този неочакван и невидим 
враг. 

Науката е двигател на прогреса и все-
ки изследовател е част от този процес.  
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ПУБЛИКУВАНО НА СЕПТЕМВРИ 3, 
2020

Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Казвам се Галя Ангелова и съм профе-
сор по информатика в БАН. Завърших 
математика в Софийския университет 
„Климент Охридски“, във Факултета 

по математика и механика (по онова 
време нямаше Факултет по информа-
тика, а само специализации по раз-
лични компютърни дисциплини). За-
щитих кандидатска дисертация като 
задочен аспирант Института по авто-
матизация и изчислителна техника на 
Унгарската академия на науките. След 
защитата се насочих към изследва-
ния по изкуствен интелект и автома-

Проф. Галя Ангелова – за 
развитието на изкуствения 
интелект и компютърната 
лингвистика в България
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тична обработка на естествения език. 
Започнах работа в тогавашния Коор-
динационен център по информатика 
и изчислителна техника (КЦИИТ) на 
БАН, в новосъздадената Лаборатория 
за лингвистично моделиране. Все още 
работя в института, наследил КЦИИТ 
– това е Институтът по информацион-
ни и комуникационни технологии 
(ИИКТ) на БАН. От 1998 г. съм доцент, 
от 2012 – професор в този институт, а 
от 2018 съм директор. Основните ми 
научни интереси са свързани все още 
с изкуствения интелект и компютър-
ната лингвистика. Тези области ево-
люираха за последните 40-50 години 
от научни полета, създадени от енту-
сиасти и мечтатели, до важни техно-
логии с реални практически прило-
жения. Например машинният превод 
по интернет е една революция в кому-
никациите и качеството му непрекъс-
нато се подобрява. С интерес очаквам 
да видя по-нататъшното развитие на 
тези технологии в настъпващото де-
сетилетие на изграждане на т.нар. ди-
гитална Европа.

С какво се занимава един директор 
на институт?

Известно е, че времето на директори-
те е запълнено предимно с админи-
стративна дейност. В активен инсти-
тут като ИИКТ, където голяма част 
от дейността се извършва по проек-
ти с външно финансиране, главното 

предизвикателство е обслужване на 
проектите включително провеждане 
на необходимите обществени поръч-
ки. За щастие в института работят 
много опитни учени, които са ангажи-
рани с изпълнение на отделните зада-
чи и се грижат за получаване на резул-
тати с необходимото научно качество. 
Успявам да отделя време и за някои 
научни изследвания, свързани с На-
ционалната научна програма еЗдраве. 
През последните месеци, използвай-
ки изолацията поради епидемията от 
COVID-19, се посветих на разработка 
на предложение за национална Стра-
тегия за развитието на изкуствения 
интелект в България за периода 2020-
2030 като част от програмата „Ци-
фрова България“. Документът беше 
изготвен от работна група на БАН с 
привлечени външни експерти, беше 
качен на сайта на БАН и предоставен 
на правителството. На негова осно-
ва с участието на експерти от Дирек-
ция „Информационни технологии“ на 
МТИТС беше създаден проект на Кон-
цепция за развитието на изкуствения 
интелект в България до 2030 г., който 
в момента е публикуван за обществе-
но обсъждане. Очаквам в следващата 
версия на документа да се отразят по-
лучените коментари и предложения, 
след това да се разработи пътна карта 
с конкретни срокове и финансово под-
крепени мерки, и така да посрещнем 
следващия програмен период 2021-
2027 с ясен план за действие как тех-
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нологиите на изкуствения интелект 
ще се развиват и прилагат в България. 
Участието ми в тази разработка е друг 
пример с какво се занимава един ди-
ректор на институт – подпомага като 
експерт национални дейности, свър-
зани с развитието на науката и висше-
то образование.

Може ли да разкажете накратко за 
историята на института?

ИИКТ е създаден на 1 юли 2010 с ре-
шение на Общото събрание на БАН 
чрез сливане на Институтa по пара-
лелна обработка на информацията 
(ИПОИ), Институтa по информацион-
ни технологии (ИИТ) и Институтa по 
компютърни и комуникационни сис-
теми (ИККС). Стратегическата цел 
при обединението е преодоляване на 
раздробеността на изследванията в 
областта на информационните и ко-
муникационни технологии (ИКТ) в 
БАН и превръщане на ИИКТ във важен 
национален фактор за развитието на 
модерните направления в областта на 
информационните и комуникацион-
ни технологии, чиято научноизследо-
вателска дейност е видима и значима 
в европейски мащаб. Институтът е на-
следник на две знакови за БАН органи-
зации в областта на информатиката и 
инженерните науки: КЦИИТ (Коорди-
национен център по информатика и 
изчислителна техника, основан през 
1985 г.) и ИТКР (Институт по техниче-

ска кибернетика и роботика, основан 
през 1978 г.). Още от 90-те години на 
20-ти век изграждането, развитието 
и ефективното използване на съвре-
менна електронна инфраструктура 
е структуроопределящ приоритет за 
организациите-предшественици на 
днешния ИИКТ. След изместване на 
фокуса на научните изследванията в 
България върху ИКТ, постепенно ин-
женерните задачи свързани със съз-
даване на хардуер намаляват и днес 
ИИКТ е институт от направлението 
“Информационни и комуникационни 
науки и технологии” на БАН.

С какво би се похвалил институтът 
и защо това е важно за науката?

ИИКТ е водещ научен институт в стра-
ната, Център за върхови постижения 
по ИКТ и елитно научно звено според 
класацията на научните организации 
за 2016 г. на МОН. Утвърдените на-
учни тематики на института са насо-
чени към ключови области на ИКТ: 
суперкомпютърни изчисления; об-
работка на големи данни; изкуствен 
интелект (обработка на текст, реч, из-
ображения, аудио, оптимизация и ин-
телигентно управление), обработка 
на сензорна информация. ИИКТ има и 
значителна експертиза в областта на 
развитие на модели за ръководство и 
управление на информационни ресур-
си и киберустойчивост. Изследвания-
та през последните няколко години се 
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реализират в рамките на около 12-15 
бюджетни теми, финансирани ежегод-
но чрез субсидията на БАН и стотици 
проекти с външно финансиране: про-
екти с МОН за финансиране на инфра-
структури по Пътната карта за научни 
инфраструктури и Национални науч-
ни програми, Фонд „Научни изслед-
вания” и Националния иновационен 
фонд, както и по Оперативните про-
грами, договори с различни министер-
ства и ведомства, и също така десетки 
договори за приложни изследвания, 
финансирани от български и чуждес-
транни фирми. Множество междуна-
родни проекти, между които и AComIn 
– избран от Европейската комисия за 
най-добър български проект в Седма 
рамкова програма и най-добър инова-
тивен проект на България през 2016 
г. в конкурс, организиран от Съвета за 
иновации и развитие на технологиите 
при БТПП и БАН – подпомагат както 
фундаменталните изследвания, така 
и разработването на значими прило-
жения през изминалите десет годи-
ни. Освен провеждането на научни 
изследвания, ИИКТ и неговите учени 
имат значителна учебна, иновацион-
на и експертна дейност. Годишно в 
института се обучават около 30 док-
торанти.

ИИКТ разполага с най-модерната на-
учна инфраструктура за обработка на 
данни у нас. От август 2018 институ-
тът координира проект за изгражда-

не на Център за върхови постижения 
по Информатика и ИКТ по ОП НОИР, в 
рамките на който ще се изгради нова 
инфраструктура, включваща Център 
за данни, Лаборатория за тримерна 
дигитализация, както и нов супер-
компютър през втората половина на 
проекта. Друга възможност за обно-
вяване на научната инфраструктура 
за инженерни изследвания е учас-
тието на ИИКТ в Центъра за компе-
тентност по Мехатроника и чисти 
технологии MIRACle (Mechatronics, 
Innovation, Robotics, Automation, Clean 
technologies), финансиран също по ОП 
НОИР.

Учените от ИИКТ ежегодно публику-
ват 250–300 научни публикации. Над 
60% от тях се реферират и индексират 
в световната система за рефериране и 
индексиране, и около 1/3 от тях се от-
печатват в издания с импакт фактор 
на Clarivate Analytics (IF) или импакт 
ранк (SJR) на Scopus. Публикациите на 
автори от ИИКТ имат над 1000 цити-
рания годишно. Обемът на междуна-
родно разпознаваемата научна про-
дукция на ИИКТ постоянно нараства. 

Как да обясним на обществото, че 
вашата наука е важна?

Според мен специално за областта ИКТ 
никой не се съмнява, че имаме нужда 
от многобройни подготвени кадри, 
от знания за водещите технологии и 
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умения да ги прилагаме на практика. 
Престижът на професията „информа-
тик“ е висок и заплащането в ИТ ин-
дустрията е измежду най-високите 
в страната. А науката ни е необходи-
ма, за да сме в състояние да създава-
ме оригинални идеи за развитие на 
собствени български продукти и услу-
ги. Друга полза от науката е разработ-
ването на прототипи и демонстратори 
на сложни системи, които интегрират 
съвременни хардуерни и софтуерни 
решения. Например представете си 
интелигентна ферма, в която автома-
тизацията на непривлекателния труд 
е допълнена с функционалности за 
обработка на информация, събирана 
чрез сензори и предавана по интер-
нет в облачни структури. Обикновено 
в Европа демонстраторите на такива 
системи се появяват в резултат на на-
учно-приложни изследвания.

Този отговор важи ли за политици-
те или бихте добавили нещо и за 
тях – защо трябва да се увеличат 
средствата за наука?

Развитите страни базират икономи-
ките си на високи технологии, които 
най-често възникват в резултат на 
научни изследвания. Тези технологии 
създават високо качество на живот за 
по-голяма част от населението. Ако 
искаме да живеем в просперираща 
държава, би трябвало да се стремим 
към развитието на науката и постига-

нето на качествено образование.

Може ли да опишете типичния нау-
чен работник в института?

В ИИКТ има различни категории уче-
ни, затова нека опиша типичния ръко-
водител на проект: около 45-годишен, 
активен, всеотдаен, неуморно търсещ 
млади сътрудници, успяващ.

Има ли бъдеще науката в България?

Този въпрос звучи малко абсурдно в 
държава от Европейския съюз, към 
която има определени очаквания и 
изисквания за високи стандарти. Но 
ние постоянно го задаваме поради 
дългия период на недофинансиране 
на науката и неблагоприятните демо-
графски тенденции, които доведоха 
до загуба на експертизата в някои на-
учни области. Мисля, че като цяло би 
трябвало да сме оптимисти – бълга-
рите имат респект към науката, освен 
това вече се чувства положителния 
ефект на увеличаване на отделяните 
за наука средства (в ИИКТ идват все 
повече докторанти, включително на 
платено обучение от фирми). Бих ка-
зала, че младите българи имат бъде-
ще в науката.   
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ПУБЛИКУВАНО НА СЕПТЕМВРИ 4, 
2020

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Албена Даскалова, доц. д-р, Институт 
по Електроника – БАН, лаборатория 
„Микро Нано Фотоника“, Femtoscience 

application group (http://www.
femtosciencegroup.eu/).

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

Основните дейности върху които ра-
ботя в момента са свързани с разви-

Доц. Албена Даскалова 
говори за лазерните методи в 
тъканното инженерство
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ване на нова тематика в областта на 
приложение на лазерните методи в 
тъканното инженерство. По-конкрет-
но, понастоящем работя по проект 
„Антимикробни интегрирани ме-
тодологии за ортопедични прило-
жения“- AIMed, който е част от про-
грамата H2020, Мария Склодовска 
– Кюри, иновативни мрежи за обуче-
ние. Аз съм ръководител на прoекта 
от Българска страна. Мрежата AIMed 
(https://aimed-itn.eu/), се състои от 12 
бенефициенти и 6 партньорски орга-
низации от Англия, Франция, Герма-
ния, Португалия, Италия, Ирландия, 
Хърватска, Белгия. Целта на проекта 
е да се разработят гама от материали 
с антибактериални свойства, подхо-
дящи за използване върху повърхно-
сти на ортопедични импланти. Това 
е в отговор на нарастващия проблем 
за следоперативна инфекция от анти-
биотично устойчиви бактерии. Чрез 
комбиниране на няколко подхода за 
прекъсване на образуването на по-
върхностен биофилм, материалите, 
разработени от мрежата AIMed, ще 
доведат до по-малко хирургични ин-
фекции, по-бързо възстановяване на 
пациентите и значително намаляване 
на следоперативните разходи за здра-
веопазване. Мрежата ще разработи 
нови пептидни последователности и 
начини за свързването им с повърх-
ностите на полимери, керамика и ме-
тали. Допълнителен подход ще бъде 
разработването на покрития с калци-

ев фосфат, заместени с метални йони, 
които могат да бъдат приложени вър-
ху импланти чрез добавъчни техни-
ки за производство. Ефикасността на 
тези антибактериални повърхности 
ще бъде подобрена чрез лазерна об-
работка на материала, за да го напра-
ви непривлекателен за биофилмите 
(чрез промяна на грапавостта и омо-
крянето). Консорциума от организа-
ции ще проведе задълбочено проучва-
не на свойствата на новите материали, 
за да се гарантира, че те са приложими 
за използване при бъдещи импланти. 
Тази работа ще включва оценка на 
антибактериалното действие и би-
осъвместимостта, като се използват 
подходящи модели. Обучението на на-
значените в мрежата 15 ESR ще бъде 
мултидисциплинарно и междусектор-
но, с акцент върху необходимостта от 
трансфер на технологии от академич-
ни институции към търговски потре-
бители. Благодарение на AIMed , aз и 
моят екип ще имаме рядката за Бълга-
рия възможност да бъдем част от тази 
мрежа и да се докоснем до европей-
ските стандарти за наука.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Научните ми интереси и приноси са в 
областта на фемтосекундно лазерно 
микро-нано-структуриране на биома-
териали с цел успешно приложение 
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в тъканното инженерство. В послед-
ните няколко години тъканното ин-
женерство е бързоразвиващо се му-
лтидисциплинарно направление от 
регенеративната медицина, комбини-
ращо познания от областта на биоло-
гията, медицината и физиката с цел 
възстановяване, поддържане и/или 
повишаване на функцията на тъкани-
те и органите в човешкото тяло. По-
следните изследвания в областта на 
тъканното инженерство имат за цел 
оптимизирането на биоматериалите, 
които са на основата на биополимери 
за медицински приложения чрез по-
добряване на механичната здравина и 
биоразграждането. Една от основните 
цели е да бъде постигнато по-високo 
ниво на контрол върху нанострукту-
рата на матрицата от биоматериали 
чрез използването на фемтосекунд-
но лазерно лъчение. Облъчването на 
тънки слоеве от биополимери, с еди-
нични фемтосекундни лазерни им-
пулси правят възможно формирането 
на слой от нано-пяна. Получената по 
този начин нано-пяна съдържа мре-
жа от взаимосвързани нанофибрили, 
имитиращи комплексната структура 
на клетъчната марица. За първи път е 
направена успешна посявка на клетки 
върху така създадените биоматрици 
и наблюдавана тяхната преференци-
ална и успешна адхезия, развитие и 
насоченост върху лазерно структури-
раните участъци. С помощта на тази 
неинвазивна техника, е възможно по-

добряването на повърхнинните свой-
ства на имплантите за нуждите на ре-
генеративната медицина.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Харесва ми да бъда изследовател, по-
неже професията не те вкарва в строго 
определени рамки, и дава възможност 
да разгърнеш потенциала си в област 
която те вълнува.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Основен принос в моето развитие като 
изследовател има докторската ми ди-
сертация разработена и защитена през 
2003г. в Института по приложна физи-
ка на Виенския Технически Универси-
тет, Австрия, както и одобряването ми 
за стипендиант по проект Marie Curie 
Transfer of Knowledge (TOK) NOLIMBA 
(Non Linear Imaging at Microscopic level 
for Biological Applications) в Institute 
of Electronic Structure and Laser – 
Foundation of Research and Technology 
(IESL-FORTH), Хераклион, Крит. Пол-
зите от участието ми в тези специали-
зации са разнообразни, като най-ва-
жните са: трансфер на знания и идеи 
като по този начин се осъществи ус-
корено реализиране на потенциала 
ми като учен и се създават умения за 
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работа в различни изследователски 
екипи. Голямо значение имаше и оп-
ита на моите ръководители (учени 
на световно ниво), които предадоха 
своите знания и умения и ми помог-
наха да бъда сигурна в себе си, да мога 
да взимам самостоятелни решения, да 
мога да ръководя успешно по-млади-
те си колеги и да осъществявам и раз-
работвам нови експерименти за из-
пълнение на задачите по различните 
проекти.

Създадените международни кон-
такти, вследсвие на осъществените 
специализации, ми помогнаха да при-
добия опит за подготовка на научни 
проекти на национално и междуна-
родно ниво. Участието ми  в интегри-
раната инициатива на европейските 
инфраструктури в областта на лазер-
ните изследвания Laserlab Europe и в 
проекти по програмата за европейско 
сътрудничество в областта на науката 
и технологичните изследвания COST 
също така оказаха съществен принос 
в оформянето ми като изследовател, 
който да може да участва в екипи на 
проекти на международни колективи.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Основните проблеми които срещат 
учените в нашата област, е перманент-

ното недофинансиране на научните 
изследвания. Липсата на материална 
база, нова апаратура, както дори и на 
най-необходими консумативи свър-
зани пряко с извършване на изслед-
ванията, ни изправя ежедневно пред 
предизвикателства, които, в другите 
европейски държави, нашите колеги, 
не ги имат. Необходимо е да върнем 
младите хора в България, да им пре-
доставим възможност да се развиват 
на родна земя, те са движещата сила 
без която няма приемственост и над-
граждане.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Промяна трябва да има на отноше-
нието към научният труд. Той трябва 
да бъде ценен. Имаме много успешни 
български учени, с които може да се 
гордеем, но които за съжаление са в 
чужбина също. 

Трябва ли да се говори за наука и 
защо? 

За наука трябва да се говори. В по-
следно време, науката е загърбена, 
като приоритетни се оказват области 
където знанието не се цени.  
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ПУБЛИКУВАНО НА СЕПТЕМВРИ 5, 
2020

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Здравейте и благодаря за поканата за 
това интервю! Казвам се Илиян Попов 
и в момента съм главен асистент в Ин-
ститута по Електрохимия и Енергий-
ни Системи „Акад. Евгени Будевски“. 
Защитих дисертация на тема „Подбор 
на катализатор и конструкция на екс-

Гл. ас. Илиян Попов – Как 
кофеина се оказа по-ефективен 
катализатор от платината и 
среброто при определен тип 
батерии
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периментална клетка литий-въздух“ 
през 2017 г. в направление Електрохи-
мия (включително химични източни-
ци на ток) като задочен докторант. Ос-
новната част от експериментите бяха 
проведени в Австрийския Институт 
по Технологии (AIT – Austrian Institute 
of Technology GmbH, Vienna) под ръко-
водството на доц. Атанаска Трифоно-
ва.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

Работата на един изследовател в 
днешно време не е строго профилира-
на. Той има свободата да търси нови 
тематики и проекти. Освен експери-
менталната дейност, която е любима 
за учените, има планиране, писане на 
проекти, публикации и отчети. В мо-
мента работя по две основни темати-
ки. Едната е синтез и изследване на 
нови катализатори за приложение 
в металогазови системи (батерии) 
включително метал-въздух, като ме-
талите могат да бъдат литий, маг-
незий, алуминий, желязо и т.н. Енер-
гията, която може да бъде отдадена и 
съхранена в тези системи е значител-
но по-висока от тази на съвременните 
литиево-йонни батерии. 

Втората тематика е свързана с комер-
сиализирането на нови екологични 
батерийни системи, а именно систе-

мата Магнезий-Въздух, която работи 
със солена вода и произвежда елек-
тричество с помощта на кислорода 
от въздуха. Целта ни, заедно с моите 
колеги, е да скалираме лаборатор-
ните модели на тази система до та-
кива годни за употреба в индустрия-
та и по-специално в речно-морският 
транспорт, медицината и при мобил-
ни професионални инструменти. Ра-
ботата по тази тематика извършвам 
основно извън работно време и като 
цяло работният ден на един учен или 
изследовател може да продължи дос-
та над 8 часа. 

Във връзка със спечелените общоин-
ститутски проекти: Е-плюс и Хитмо-
бил, обновяваме лабораториите в ин-
ститута.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

По време на работата ми в Австрия 
спечелих награда за изследванията 
ми върху порфиринови катализатори 
за работа в системата литий-въздух 
на „3-тият Индо-Австрийски Симпо-
зиум за Нови Материали“ в Мумбай 
през месец декември 2016 г. Целта на 
изследванията беше да се намерят 
подобрени би-функционални ката-
лизатори за редукция и еволюция на 
кислорода, които да заменят благо-
родните метали. От литературната 
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справка тогава моята работата в това 
направление е една от първите такива 
за литиево-въздушните батерии. Като 
полза за икономиката тези изследва-
ния могат да допринесат за бъдещо 
комерсиализиране на този тип бате-
рии. Последната разработка на екипа 
в ИЕЕС е използването на кофеин като 
катализатор за редукция на кислоро-
да в батерии метал-въздух със солен 
електролит. Той беше сравнен със 
стандартни катализатори съдържащи 
4% сребро и 5% платина. Резултатите 
показаха, че каталитичната активност 
на кофеина е по-добра при всички то-
кови натоварвания от среброто и е 
сравнима с тази на платината при ни-
ски и средни плътности на тока до 40 
mA cm-2. Цената на кофеина е много 
по-ниска спрямо тази на среброто и 
платината, като тези резултати бяха 
публикувани тази година в най-старо-
то и едно от най-реномираните спи-
сания за електрохимия – Journal of the 
Electrochemical Society.  

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Желанието да твориш, да измисляш 
или да откриваш нещо ново, свобода-
та и предизвикателството да бъдеш 
откривател, което не е никак лесно. 

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръко-
водител, работа в индустрията, сти-

пендия в чужбина, екип, …)

Най-вече екипът от хора. След за-
вършването на магистратурата си 
през 2006 г. по стечение на обстоятел-
ствата започнах работа в сферата на 
телевизията и развлекателната ин-
дустрия. През лятото на 2011 г. моят 
ръководител от магистърската ди-
пломна работа – доц. Трифонова, ми 
предложи да започна докторантура в 
областта на литиевите батерии. Тема-
та, по която трябваше да работя беше 
иновативна и с широки перспективи, 
а именно батерии литий-въздух като 
следващо поколение високоенергий-
ни източници на ток. Приятелското 
отношение на колегите изигра много 
съществена роля за оставането ми и 
развитието като изследовател. В по-
следствие бях поканен от моя ръково-
дител да завърша експерименталната 
работа по дисертацията си във Виена, 
където имах възможността да се до-
косна до начина на работа в научните 
среди извън България. 

Основната разлика, която мога да от-
бележа е, че работата на „изследова-
теля на запад“ е улеснена от съвре-
менната техническа база, широкото 
финансиране и не на последно място 
поддържащите технически и инже-
нерни екипи. Това дава възможност 
на учения да се съсредоточи изцяло 
в експеримента, който да бъде дове-
ден до успешен край за най-кратък 
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период. В България в моята работа е 
точно обратното. Това донякъде има 
своите предимства, тъй като обогатя-
ва интердисциплинарните умения на 
изследователя и той би могъл да има 
по-широк поглед върху потенциал-
ното приложение на неговото откри-
тие. Недостатъкът е загубата на фокус 
върху точния експеримент, а оттам и 
проточването му във времето, а това 
в съвременния изключително дина-
мичен свят е по-слабо конкурентнос-
пособно и изисква много енергия от 
страна на изследователя. 

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Основният проблем е обезценяването 
на интелектуалния труд в България, 
което води до негативна нагласа на 
обществото към учените. В световен 
мащаб е проблем отливът от природ-
ните науки. Бих желал да отбележа, че 
интелектуалният труд е не по-малко 
труден от физическият. Често пъти 
моят работен ден е дълъг 12 – 14 часа, 
тъй като дори след работата в инсти-
тута, мисля върху начини за разреша-
ване на предизвикателствата, които 
срещам в работата. Ниското заплаща-
не и липсата на съвременна техниче-
ска база са  демотивиращи за много от 
моите колеги, особено след като част 
от тях са били извън страната и зна-

ят при какви условия работят нашите 
чуждестранни колеги. Въпреки про-
блемите в България през последни-
те 30 години, мога с гордост да кажа, 
че все още имаме много иновативни 
идеи и технологии на световно ниво.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Отношението на политическия елит 
към изследователи, учени и към учи-
тели. Държавата трябва има ясна и 
дългосрочна стратегия за развитие в 
тези области. Без добро образование 
няма как да имаме иновативно мисле-
щи учени и изследователи. Политиче-
ският елит трябва най-после да пре-
цени дали ще развиваме индустрия с 
висока добавена стойност. Виждаме, 
че през последните години много се 
набляга в обучението на кадри за соф-
туерната индустрия, но разработката 
на софтуер не е единствената индус-
трия с висока добавена стойност, тя е 
само най-бързо изплащащата се. Биз-
несът трябва с лекота да има достъп 
до опита и идеите на колективите от 
БАН и българските университети и 
двете страни да имат интерес от тако-
ва сътрудничество.

Според мен трябва да има държавна 
и частна подкрепа към иновативни и 
фундаментални проекти, които не е 
сигурно че ще бъдат комерсиално ус-
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пешни. В реалния свят само 10 % или 
дори 5% от изследванията и открити-
ята биват успешно комерсиализира-
ни. Една от малкото изключително до-
бри инициативи в тази насока е тази 
на Фондация „Карол Знание“ и про-
грамата им „Предприемачи в Наука-
та“. Освен предприемаческите умения, 
които младите учени придобиват, се 
създава и среда за връзка между науч-
ната и бизнес общностите в България. 
Това е нещо, което до голяма степен в 
нашата страна тепърва ще се развива. 

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Смятам, че трябва да се говори и да се 
популяризира, защото науката е мно-

го интересна област за развитие, не-
обятна бих казал. Без наука вероятно 
нямаше да има този технически про-
грес, от който всички се възползваме 
в момента. Въпреки че философски 
погледнато не зная дали това е изи-
грало толкова положителна роля в 
развитието на човечеството. 

Но според мен не само техническите 
науки трябва да се популяризират. Ху-
манитарните дялове са не по-малко 
важни. Все пак на първо място ние сме 
хора и трябва да проявяваме човеч-
ност. А хуманността през последните 
десетилетия все повече липсва.  
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ПУБЛИКУВАНО НА СЕПТЕМВРИ 6, 
2020 

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Доц. д-р Петко Христов, Институт за 
етнология и фолклористика с Етног-
рафски музей при БАН.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

Етнологията е наука, която се бази-
ра върху разнообразни източници на 
информация за културното минало и 
настоящите социални процеси в об-
ществото. Ето защо ние не сме „каби-

Доц. Петко Христов: Преди 
всичко научните изследвания 
в страната трябва да бъдат 
подобаващо оценени
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нетни учени“ в традиционния смисъл 
на думата. Нашата работа е свързана 
с теренни изследвания на различни 
места в страната и в чужбина, с работа 
в архивите и преди всичко – със срещи 
с много хора.
Като изследовател аз участвам в една 
европейска мрежа (COST Action) на из-
следователи на женската трудова мо-
билност, ръководя два научни проек-
та към ФНИ и още редица проекти по 
двустранни споразумения на БАН. За 
съжаление Пандемията за COVID-19 
обърка много от нашите планове и 
ни лиши от възможността за срещи 
с хората и общностите, които проуч-
ваме. Ще отбележа само, че през ме-
сец май тази година трябваше да сме 
сред българите в Сибир и Урал, но се 
наложи да отложим тези пътувания за 
по-спокойни времена. 

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Научните ми интереси през последни-
те 20 години са свързани с изучаване-
то на трудовата мобилност и мигра-
циите в миналото и съвременността. 
Част от тези изследвания проведох в 
гастарбайтерските страни от Запад-
ните Балкани (Сърбия, Хърватия, Ре-
публика Северна Македония), а друга 
– сред българските общности от исто-
рическата диаспора в Южна Украйна 
и процесите на конструиране на на-

ционална идентичност сред младите 
поколения. Някои от изводите съм 
предоставил на съответните институ-
ции в България за подобряването на 
работата с историческите български 
общности.

Монографията „Общности и празни-
ци. Служби, слави, събори и курбани в 
южнославянското село през първата 
половина на ХХ век” (София: ЕИМ-БАН, 
2004) получи специалната награда на 
високи научни постижения в хумани-
тарната област в Конкурса на Съюза 
на учените в България за 2007 г.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?
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Професията етнолог е свързана с изу-
чаването на процесите в обществото 
и културата, а дългогодишните ми за-
нимания освен лично удовлетворение 
ми носят и умения за ориентация и 
оценка на социалната реалност, в коя-
то живеем.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Имах щастието и възможността да се 
докосна до едни от най-добрите бъл-
гарски етнографи през 80-те години 
на миналия век – проф. Стоян Генчев, 
проф. Иваничка Георгиева и проф. Ге-
орги Георгиев, както и до видния бъл-
гарски фолклорист проф. Тодор Ив. 
Живков. Общуването с тях ми даде 
онзи тласък и мотивация, които ме 
задържат вече повече от 30 години в 
ИЕФЕМ – БАН и в тази научна област. 
Разбира се и срещите и разговорите с 
двама големи български учени, реа-
лизирали се като антрополози в чуж-
бина – Асен Баликси и Ася Попова.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Болката ми е, че научните изследва-
ния в България винаги са били не дос-
татъчно оценени от държавата. Имам 

трима успешно защитили докторан-
ти с академични награди, които се 
чувстват некомфортно в БАН поради 
ниското заплащане и е много трудно 
да ги мотивирам да останат в система-
та. Но желанието им е много голямо и 
изследванията им – невероятно инте-
ресни.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Преди всичко научните изследвания в 
страната трябва да бъдат подобаващо 
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оценени – и от държавата като финан-
сиране, и от обществото като престиж. 
Защото националната идентичност, 
която ние изучаваме, няма как да се 
купи на „Женския пазар“, нито да си я 
„внесем“ отнякъде. Разбира се и етно-
лозите трябва да популяризират ре-
зултатите от своите изследвания сред 
широката общественост. Много от нас 
го правят от години.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Разбира се, за да знае обществото как-
во правим и с какво допринасят уче-
ните за развитието на страната ни. 
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ПУБЛИКУВАНО НА СЕПТЕМВРИ 7, 
2020

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Светозар Маргенов, чл.-кор. на БАН, 
проф. дмн, Институт по информа-

ционни и комуникационни техноло-
гии (ИИКТ-БАН) 

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

Научните изследвания, работата с 
младите колеги, разнообразните дей-

Проф. Светозар Маргенов: 
КРАСОТАТА НА НАУЧНИТЕ 
РЕЗУЛТАТИ ПОДХРАНВА 
НЕУТОЛИМАТА ЖАЖДА ЗА 
НОВИ ЗНАНИЯ
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ности свързани с приложения на по-
лучените резултати са неотменна част 
от ежедневието. Мащабните  проекти 
се изпълняват в рамките на големи 
интердисциплинарни колективи при 
активно използване на най-съвремен-
на научна инфраструктура. Съвмест-
ната работа е свързана с ежедневни 
срещи, постоянни комуникации, об-
мен на резултати от изчислителни 
експерименти, онлайн конференции 
и дискусии. С годините, се увеличават 
и научно-административните анга-
жименти. От 2018 г., неотменна част 
от ежедневието ми са задачите, свър-
зани с ръководството на Центъра за 
върхови постижения по Информати-
ка и ИКТ, финансиран по Оператив-
на програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“. В рамките на 
Центъра се изгражда най-съвременна 
електронна инфраструктура, включ-
ваща наследник на действащия в 
ИИКТ-БАН суперкомпютър Авитохол, 
както и уникална Лаборатория за 3D 
дигитализация и микроструктурен 
анализ.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Джон Атанасов създава компютъра 
ABC, мотивиран от приложна задача 
в областта на електропроводимостта 
изискваща решаването на система от 
29 линейни алгебрични уравнения. 

Днес, съвременните компютърни мо-
дели водят до системи със стотици 
милиони (и дори повече) неизвестни. 
Решаването на такива задачи е въз-
можно само с помощта на числени ме-
тоди с оптимална изчислителна слож-
ност. В този контекст бих отбелязал 
приносите в областта на оптималните 
многонивови итерационни методи. 
През последните години  получихме 
принципно нови резултати за числе-
но решаване на задачи с нелокална 
(дробна) дифузия, като разработени-
те алгоритми имат отново оптимал-
на изчислителна сложност. Този тип 
резултати са с определяща важност за 
широк клас високотехнологични при-
ложения, включващи компютърно (в 
т.ч. суперкомпютърно) моделиране на 
процеси в материалознанието, еколо-
гията, метеорологията, биомедицин-
ското инженерство и много други.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

В началото бе творческият дух на обу-
чение в Националната математическа 
гимназия „Акад. Любомир Чакалов“. 
Във Факултета по математика и ме-
ханика на СУ, курсовите по числени 
методи ми четоха професорите Бл. 
Сендов и В. Попов, които запалиха ис-
крата на интереса към научни изслед-
вания. Особено важна роля за укреп-
ване и развитие на този интерес има 
вдъхновяващият  пример на научния 
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ми ръководител проф. Райчо Лазаров 
(по-късно професор в университета 
TA&MU, САЩ), с когото имам изключи-
телната привилегия на дългогодишна 
плодотворна съвместна работа, която 
продължава и днес. През годините ви-
наги съм се вълнувал от възможност-
та за работа с моите студенти, док-
торанти и колеги от секция „Научни 
пресмятания“ на ИИКТ-БАН.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Професионалното ми развитие за-
почна в Центъра по транспортна ки-
бернетика и автоматизация, къде-
то създавахме компютърни модели 
и програми, които се прилагаха при 
проектиране на едни от най-големите 
транспортни съоръжения в страната. 
От този период остава интересът ми 
към инженерните приложения, които 
днес са определяща част на индустри-
алната математика. През следващите 
35 години развитието ми като учен и 
изследовател е свързано с ИИКТ-БАН. 
Създаването и развитието на секция 
„Научни пресмятания“, която от дълги 
години ръководя, са пряко свързани с  
активното ми партньорство и работа 
по съвместни проекти с водещи учени 
Европа и Америка. Без опит за пълно-
та и при спазване на известна хроно-
логия бих отбелязал плодотворното 

сътрудничество с такива изключи-
телни учени, като проф. Ю. Кузнецов 
(Русия, днес изтъкнат професор в уни-
верситета на Хюстън – САЩ), проф. У. 
Акселсон (Холандия, един от създа-
телите на оптималните итерационни 
методи), проф. Р. Юинг (САЩ, вице-
президент на университета TA&MU 
и директор на Института по научни 
пресмятани), проф. Й. Краус (Герма-
ния, университет на Дуйсбург-Есен, 
с когото написахме монографията по 
робастни многонивови методи). Без 
никакво съмнение, постигнатите през 
годините резултати нямаше да бъдат 
възможни без сплотения колектив на 
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ИИКТ-БАН и в частност без дръзнове-
нието, упоритостта и таланта екипа 
на секция „Научни пресмятания“.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Информационните и комуникацион-
ни науки и технологии имат пряко 
въздействие върху икономиката и 
всички сфери на обществения живот. 
Изключително големи са  отговор-
ностите на работещите в тази област 
учени и обществените очаквания към 
техните резултати. В тези условия, 
един от най-сериозните проблеми в 
България е привличането на талант-
ливи млади хора, които са готови да 
се посветят в дългосрочен план на 
научна карирера. Решаването на този 
проблем е трудно постижимо при се-
гашната рамка на финансиране на на-
уката.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Науката е сложна инерциална систе-
ма. Тя не може и не трябва да се про-
меня коренно. В противен случай има 
опасност да бъде разрушена. Просто 
трябва  последователно и целенасо-
чено да се прилага правилна система 
за комплексна оценка на резултатите 

от научните изследвания. Критериите 
не могат да бъдат различни от между-
народно приетите. И те са различни за 
фундаменталните изследвания, при-
ложните изследвания и иновациите. 

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Учените е добре да участват активно 
в дискусията по важни за обществото 
въпроси, свързани с науката. Ето ня-
кои от тях. Какво отличава фундамен-
талните от приложните изследвания? 
Какви са ползите за обществото от на-
учните изследвания? Защо фундамен-
талните изследвания са необходими? 
Каква е разликата между приложни 
изследвания и иновации?  Какви са 
политиките за подкрепа на трансфера 
на академични изследвания в индус-
триални иновации? 
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ПУБЛИКУВАНО НА СЕПТЕМВРИ 8, 
2020

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Калоян Кирилов Петров, професор, 
доктор на науките, ръководител на 
лаборатория „Химични и биохимични 
реактори“ в „Институт по инженерна 
химия (ИИХ) – БАН“

С какво се занимавате на работното си 
място? (Ежедневието на един учен) – 
проекти, изследвания, …

През по-голямата част от времето – с 
експериментална работа и обучение 
на по-младите колеги. Физически, 
това представлява непрекъснато сно-
ване между лабораториите и каби-
нета, като всеки ден се минава през 
етапи на планиране на експеримента, 
експеримент, интерпретация на ре-

зултатите и изработване на стратегия 
за провеждане на следващия експе-
римент. За четенето и писането, ко-
гато изискват по-сериозно внимание, 
предпочитам по-спокойна обстанов-
ка – след работно време, обикновено 
вкъщи.

Проф. Калоян Петров: 
Коренно трябва да се промени 
отношението на държавата 
към собствения ѝ научен 
потенциал
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Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

За всеки изследовател е трудно да 
даде категоричен отговор. Думата 
„постижения“ в науката се нуждае 
от пояснения. Сегашната наука е из-
ключително тясно профилирана и за 
реалната стойност на което и да е по-
стижение, компетентни да преценят 
са само ограничен брой специалисти. 
Всеизвестната липса на абсолютен 
критерий при оценяването на даден 
научен продукт е заменена от „общо-
приети критерии“ като ранг на спи-
санието в което изследването е пуб-
ликувано, отзвук в научната общност 
(брой четения и цитирания) и т.н. Но 
и тези общоприети критерии дават 
само приблизителна представа за 
стойността на постижението и съвсем 
скромна – за личния принос на отдел-
ния автор при осъществяването му. 
Друг критерий за значимостта на едно 
изследване е успешното му прилагане 
в практиката. Но и тук има проблем – 
в практиката обикновено се внедря-
ват технологии, методи или въобще 
научни продукти, получени от ком-
бинация на много и различни по вид 
постижения, имащи различна тежест 
в крайната иновация. От друга страна, 
прилагането в практиката на което и 
да е научно постижение отнема годи-
ни и дори десетилетия, като е спорно 
дали и това ще му даде гласност.

В този смисъл, за широката обществе-
ност е трудно да прецени значимост-
та на научния продукт и често оставя 
това на самопромотирането на сами-
те автори. За съжаление, все по-често 
сме свидетели на това, как авторите 
злоупотребяват с тази възможност 
(далеч не само в България), предста-
вяйки като „значими“ несъществени 
или напълно лишени от смисъл из-
следвания. Оказва се, че за широката 
публика PR-ът и доброто представя-
не са от много по-голямо значение за 
легитимирането на едно изследване 
като „постижение“, отколкото общо-
приетите от науката критерии.
Съзнавайки трудността да определям 
като „постижения“ собствените си 
изследвания, мога поне да ги класи-
фицирам на базата на общоприетите 
критерии. Като биотехнолог, усилията 
ми са концентрирани в създаването и 
разработването на нови биотехноло-
гии за получаване на продукти с про-
мишлено значение. Автор съм на три 
патента в които са разработени про-
цеси за получаване на млечна кисе-
лина, 2,3-бутандиол и фруктоза. Като 
изследвания, постигнали най-значим 
резултат, мога да посоча получаване-
то на 2,3-бутандиол като основен про-
дукт на глицероловата ферментация, 
създаването на нов вид рН контрол 
при провеждане на смесено-кисели 
ферментации, създаването на моди-
фициран щам, способен да продуци-
ра 2,3-бутандиол директно от сурово 
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нишесте, разработването на нови би-
отехнологии за получаване на млечна 
киселина и фруктоза от инулин. Във 
всички тези случаи постижението се 
състои в създаването на възможност 
за получаване на ценни съединения 
с широко приложение – биогорива, 
структурни елементи или деривати 
за други производства, като биопро-
дукти от различни природни полиме-
ри или отпадъци. Понастоящем, по 
финансиран от ФНИ проект, разра-
ботваме биотехнология за получава-
нето на биогорива от лигноцелулозен 
отпадък. Отделно, значителен успех 
постигнаха изследванията ни върху 
бутаноловата толерантност на ми-
кроорганизмите – основния проблем 
пред комерсиализацията на бутанола 
като биогориво, като бяха установени 
редица генетични фактори, играещи 
ключова роля за резистентността към 
бутанолов стрес.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Интересът към научния експеримент. 
Поне при мен този интерес се създа-
де по време на работата ми в БАН, не 
мисля че съм го притежавал преди 
това. Много често резултатите от екс-
перимента са изненадващи, на пръв 
поглед необясними и често преформу-
лират цялата използвана до момента 
стратегия. Защо? Как се получи това? 
Може би това е движещата сила. Мно-

го рядко нещата са такива, каквито 
очакваш. Но истината е, че малко хора 
изпитват този интерес. А в БАН постъ-
пих случайно, преди това работих в 
частни фирми и предприятия, където 
работата ми се струваше монотонна и 
безинтересна.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Пак научният интерес. Не гледам на 
експерименталната работа като на 
нещо, което трябва да се свърши, а 
като на нещо, което ми е интересно 
да видя как ще се случи. Всичко ос-
танало – научен ръководител, работа 
в чужбина, екип – може да затвърди 
научния интерес, но може и да го уни-
щожи. Лично при мен интересът беше 
подсилен от работата ми в чужбина 
и от екипа с който работя но, все пак, 
мисля, че ученият трябва да умее да 
минимизира тези фактори, поне емо-
ционално.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Всеизвестен факт е слабото нацио-
нално финансиране. Поне в БАН, бю-
джетната субсидия стига за изплаща-
не на заплати и покриване на разходи. 
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Ако ученият се занимава с експери-
ментални изследвания, за да работи е 
нужно да спечели проект. И тук започ-
ват истинските трудности. Оставям 
настрана размера на самото проектно 
финансиране, твърде недостатъчно за 
провеждане на задълбочено изслед-
ване. По-сериозен проблем е самата 
система на оценяване, позволяваща 
игнориране на качествени предложе-
ния, често на ненаучен принцип.
Но, дори когато даден проект е спе-
челен, проблемите не свършват. При 
отчитането на проектите се гледа 
повече как колективът е изхарчил 
парите, а не какво е постигнал в на-
учен смисъл. Не, че не трябва да има 
контрол, напротив. Но чрез хилядите 
рестрикции, одити и обществени по-
ръчки, принуждаващи учените да се 
занимават с несвойствени за тях дей-
ности, този контрол излиза от рамки-
те на разумното, саботира научната 
дейност и до голяма степен обезмисля 
цялото финансиране. Така наречените 
„обществени поръчки“ са един пример 
за това, как парите дадени на проек-
тен принцип не се изразходват ефек-
тивно и често забавят изпълнението 
на проекта. Та, ако трябва да обобщим 
– учените се сблъскват с проблеми то-
гава, когато решат да работят.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Коренно трябва да се промени отноше-
нието на държавата към собствения ѝ 
научен потенциал. За съжаление, тя не 
намира начин да се възползва от него 
и… обвинява затова учените. Но про-
блемът не е в научната общност. Бъл-
гария притежава научен потенциал 
съизмерим с този на далеч по-разви-
ти държави. Почти всеки институт 
на БАН притежава елитни лаборато-
рии работещи на световно ниво без 
никакви уговорки. Но, за съжаление, 
този потенциал обикновено захранва 
чужди икономики и чужди производ-
ства. Българските постижения се пуб-
ликуват в елитни списания, четат се в 
цял свят и в крайна сметка се прила-
гат там, където е възможно. Липсата 
на механизъм, както и на умение от 
страна на държавата да се възполз-
ва от собствения си научен продукт е 
всъщност и причината на българската 
наука да се гледа като на един разход, 
а не като на една възможност.
Друго нещо, което трябва коренно да 
се промени е взаимодействието меж-
ду българската наука и българския 
бизнес. Факт е, че до момента научни-
те звена в България (поне тези в БАН) 
имат повече партньорства с чуждес-
транни компании, докато проектите с 
български фирми се изчерпват обик-
новено с малки договори, решаващи 
проблеми без иновативен характер. 
От друга страна, много български 
фирми, поради липса на собствено 
ноу-хау, предпочитат да купуват го-
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тови технологии, вместо да ги създа-
ват. При това положение на практика 
купуваме скъпи готови технологии, 
а изнасяме безплатно собственото си 
знание.
Ако искаме българското общество на-
истина да се възползва пълноценно 
от собствения си научен продукт (за 
което има право най-малкото като да-
нъкоплатец), това може да стане само 
чрез създаване на силни връзки меж-
ду учените и предприемачите и разви-
тие на наистина иновативен бизнес. 
За съжаление, пречки като различни 
нагласи от двете страни, недоверие 
и, нека да го кажем направо, страх от 
иновации, силно лимитират тези от-
ношения. Инициативи като „Наука за 
бизнес“ и др. са изключително пози-
тивни, но за дълготрайното укрепва-
не на връзките между учени и пред-
приемачи е нужен по системен подход, 
а държавата трябва да приеме ключо-
вата си роля на посредник в тези от-
ношения. В противен случай труда на 
българския учен ще остане „за чест 
и слава“, а българското общество ще 
продължи да гледа на собствената си 
наука с недоверие.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Трябва. Най-малкото в окултуряващ 
смисъл. Но в крайна сметка, цялата 
писана човешка история е всъщност 
история на развитието на науката. И 

в тази история винаги са доминирали 
общностите притежаващи техноло-
гично предимство. Може би трябва да 
се замислим къде в този свят искаме 
да бъдем и ако наистина желаем да 
сме икономически и социално в аван-
гарда, най-накрая да разберем, че ак-
центът върху науката и собственото 
ноу-хау е задължителен.
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ПУБЛИКУВАНО НА СЕПТЕМВРИ 10, 
2020

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Мария Шушарова, д-р, гл. асистент, 
Институт за балканистика с Център 
по тракология, БАН

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

Работя в Института за балканистика, 

секция “Балканите XV-XIX в.“, т.е. зани-
мавам се с хуманитарна наука. А еже-
дневието на един учен-хуманитарист 
не е съсредоточено в сграда на Ин-
ститута, където по логистични при-
чини трудно може да бъде осигурено 
работно пространство за всички уче-
ни. Нашите лаборатории са архивите, 
библиотеките. Там извършваме ос-
новната си издирвателска дейност за 
изследователските ни проекти. Зато-
ва работната програма на занимава-
щия се с този тип наука не е стандарт-
ното ежедневие с фиксиран осемчасов 
работен ден – понякога прекарваме с 
дни в архивите, в следващ етап сме ан-
гажирани с подготвяне и участие в ед-
носедмични международни форуми, 
конференции, дискусия или уъркшоп, 
чиито основен резултат са публика-
циите ни. Зад етапа на социализиране 
на нашата дейност обаче стоят много 
часове работа зад лаптопа – в архив, в 
библиотека, вкъщи.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 

Д-р Мария Шушарова: Нашите 
лаборатории са архивите и 
библиотеките
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за обществото и икономиката?

Свидетели сме на един процес на на-
лагане на критерии за оценяване на 
научната дейност, при който прак-
тическата полза, приложимост, дори 
„директната консумация“, все повече 
засенчват „фундаменталността“. Тези 
критерии, много удобни за приложни-
те науки, са прехвърляни автоматично 
и върху хуманитарните. Маргинализи-
рането на хуманитарните и социални-
те науки е световна тенденция (в този 
контекст например неотдавна се със-
тоя и дискусия с инициатива за „спа-
сяването на т.нар. безполезни науки“). 
Това определено ни принуждава все 
повече да се адаптираме към „диги-
тализация“, визуализация на дейнос-
ти, да попълваме таблици с абсурдни 
графи за „внедряване“, „патентоване“, 
броене на страниците на публикаци-
ите, т.е. акцентиране на количестве-
ни показатели, а не на качеството на 
работа. А всъщност една съществена 
част от нашата дейност – работата 
с архиви, ръкописи на стари и ред-
ки езици, на практика се неглижира. 
Именно тази дейност смятам за една 
от най-приносните ми в изучаването, 
анализа и опазването на културно-ис-
торическото наследство и съхранява-
нето на паметта за нашето минало.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Изборите, които правим, освен след-
ствие на лична мотивация, са и резул-
тат от предлаганите възможности за 
развитие. Още в първия етап на об-
разованието си (Софийски универси-
тет, специалност „История“) избрах да 
се занимавам с историята на земите 
ни под османска власт. Институцио-
налната подкрепа, която получихме 
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с възможността да изучаваме осма-
но-турски език беше решаваща, за да 
продължа към следващите образо-
вателни етапи. Експертизата в тази 
област се трупа изключително бавно 
– с десетилетия и изисква търпение и 
постоянство, и немалко инат. А защо 
избрах османистиката? От една стра-
на защото смятам, че този период е 
силно подценяван или политически 
употребяван. От друга страна – разпо-
лагаме с неизчерпаем изворов мате-
риал, милиони архивни единици, кои-
то в комбинация с добрата практика 
на достъп на някои световни архиви, 
би следвало да са сериозен аргумент 
в полза на стимулирането на ангажи-
раност с този клон на хуманитарното 
знание. Мотивацията ми да работя в 
Института по балканистика е не само 
следствие от всички тези лични избо-
ри, специфична квалификация, но и 
възможност да развивам и задълбоча-
вам тази експертиза, да работя с екип 
от добри специалисти и да комуники-
рам с учени от световната наука в мо-
ята област.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Както вече споменах, това са специ-
фичните образователни курсове и 
щедро споделяната експертиза на 
учени-институции в тази област. По-

мощта на много колеги от нашата не-
голяма професионална общност е от 
огромно значение.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Възможността за адекватен достъп до 
съвременна литература. Обикновено 
сме принудени да разчитаме на лич-
ни контакти и пиратски сайтове. Това 
отнема доста време и невинаги дава 
резултат, което ни дистанцира от све-
товната наука. (Когато бяхме поставе-
ни под карантина, МОН обеща достъп 
до такива е-ресурси – така и не полу-
чихме заветния линк.).
Добре би било да се инвестира повече 
и в развитието на човешките ресурси 
– живеем в динамично време и тряб-
ва да учим през целия живот. Визирам 
възможността за допълнителна ква-
лификация (например по отношение 
на използването на съвременните 
технологии в хуманитаристиката и 
т.н.). Иначе всеки се опитва да навак-
сва сам, с ограничен ресурс, но това си 
е художествена самодейност.
Невинаги ни се усмихва късметът да 
имаме проектно финансиране, покри-
ващо таксите за участие в сериозни 
научни форуми – така си принуден или 
да се откажеш, въпреки одобрена за-
явка, или сам да субсидираш научната 
си дейност, защото както е известно – 
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парите от бюджета покриват само съ-
ществуването, за дейност – няма. Ще 
спра дотук.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Ами Вие го споменахте – отношение-
то: от една страна самите учени не би 
следвало да допускат злоупотреба с 
експертизата (визирам слугинаж, об-
служване на политически интереси, 
обвързан с получаване на средства). 
Също така не бива да се примиряваме 
с унизителното отношение на факто-
рите, определящи бюджета на научни-
те институции (абсурдно е средствата 
за година, отпуснати за фундаментал-
ни научни изследвания, да са 1/10 от 
бюджета за реконструкция на стади-
он). Унизителни са и опитите да се из-
ключват научни организации от въз-
можността да дават своя експертиза 
по важни за всички нас проблеми (се-
щам се за действията на МОСВ по от-
ношение на Натура 2000). На такива 
неща трябва да се реагира по-остро, 
да се дава повече гласност. Може би 
демонстрацията на малко повече се-
беуважение би допринесла много за 
утвърждаването на престижа на зани-
маващите се с наука в България.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

За наука така или иначе се говори – тя 
е все по осезаема част от живота ни. 
Мисля обаче, че има нужда от повече 
експертно говорене и чуваемост.
От широкото обществено дискутира-
не на теми от моята научна област (ис-
торията ни през османския период) 
– опитът продължава да е по-скоро 
горчив. Обикновено най-експлоатира-
ни пред широката публика са термини 
като „съжителство“, „робство“, с едно 
настоятелно фиксиране (включител-
но и сред членове на научните среди) 
и „грижа“ травматична памет за това 
време случайно да не бъде засенчена 
от друг травматичен (тоталитарен) 
период. Следва един хаос от вербални 
упражнения по темата, като обикно-
вено мнението на експертите се чува 
като далечно ехо на широк фон от все-
възможни крясъци. Така спокойната 
дискусия, базирана на анализ е из-
мествана и често ескалира до скандал.  
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ПУБЛИКУВАНО НА СЕПТЕМВРИ 11, 
2020

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Начо Димитров, гл.ас. д-р, секция „Ет-
нология на социализма и постсоциа-
лизма“ в ИЕФЕМ-БАН.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

Работното ми ежедневие не е едно-

образно и зависи от етапа, до който 
съм стигнал в изследването, което 
актуално провеждам. В моята наука 
– етнологията, всяко конкретно из-
следване, се състои от няколко основ-
ни компонента. На първо място това е 
провеждането на качествено проучва-
не, по-известно като теренна работа. 
Тя представлява основно наблюдение 
и разговори с хора. Следва обработ-
ка на събраните теренни материа-
ли – досадна, но необходима дейност. 
Нерядко се налага и работа в архиви. 
През цялото време на изследването 
се работи с научна литература. Хора, 
които обичат да четат, но са далеч от 

Интервю с гл. ас. д-р Начо 
Димитров
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науката, биха могли да се заблудят от 
думата „литература“ и да си съставят 
грешната представа за едно лековато 
занимание, подходящо за запълване 
на свободното време. Всъщност за-
познаването с научни произведения 
и тяхното осмисляне и използване е 
трудоемък, понякога изтощителен 
процес. И накрая, излагане на резул-
татите от изследването, което значи 
участие в семинари, конференции и 
подготвяне на публикация.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Приносно например е дисертацион-
ното ми изследване от 2010-2014 г. за 
трудовата мобилност на каракачани-
те в България. В него се занимавам с 
развитието на общността на карака-
чаните след 1989 г. като разработвам 
проблеми, свързани с теория на миг-
рациите, всекидневен живот, трудов 
свят и жизнен свят на трудовите миг-
ранти, конструиране и инструмента-
лизиране на идентичности и ролята 
за това на националните политики, 
вкл. тези на съседни държави.
Щастлив съм, че благодарение на про-
ект „Стимулиране развитието на на-
учния потенциал в изследванията на 
културната памет, културното наслед-
ство и идентичности“ по Оператив-
на програма „Развитие на човешките 
ресурси” (2013-2015) с ръководител 

доц. д-р Ана Лулева дисертацията ми 
беше издадена. За приносно считам и 
изследването си в рамките на проект 
„Трансформации на местните селско-
стопански практики в условията на 
европеизация и глобализация“ (2014-
2017) с ръководител доц. д-р Петър 
Петров. В него разкривам интересни 
връзки между аграрните политики и 
финансовите инструменти на ЕС, кон-
струирането и лансирането на нара-
тиви от страна на социалните актьо-
ри и развитието на породния състав 
на местните, застрашени от изчезване 
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селскостопански животни в България. 
Между другото, в България въпросът 
за обществената и икономическата 
полза от научни изследвания и особе-
но от такива от областта на хумани-
тарните и социалните науки е много 
популярен, особено сред политици, 
които не са помирисвали наука.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Импулсът в тази посока идва от любо-
питството ми и от неизбежното драз-
нение, което предизвиква въпросът 
„защо“. Мисля, че голяма роля изигра 
лекционният курс на тогава гл. ас. 
Илия Илиев по история и теория на 
етнологията в Историческия факул-
тет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Базата без съмнение е обучението ми 
в ИФ на СУ. След това дължа много на 
научния си ръководител в ИЕФЕМ-
БАН доц. д-р Женя Пимпирева, на ко-
легите си от секция „Етнология на со-
циализма и постсоциализма“, както и 
на други колеги от ИЕФЕМ и от други 
научни институции. Например преди 
години дългите разговори в нефор-
мална обстановка с гл. ас. д-р Ивайло 
Марков от секция „Историческа етно-

логия“ родиха някои ценни хрумвания 
и идеи по отношение на теоретизира-
нето на миграциите.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Големите проблеми на етнолозите са 
валидни за повечето учени в Бълга-
рия. Те са свързани с нисък обществен 
престиж, който се дължи на нисък со-
циален статус, породен от неадекват-
ното финансиране на научната дей-
ност в България. Специално при нас 
финансирането например на теренни 
проучвания и участия в конференции 
е крайно недостатъчно, а освен това е 
проектно. Т.е. ако не участваш в про-
ект, а искаш да извършиш теренно 
проучване по някаква тема, трябва да 
си го платиш от заплатата. Същото е 
с достъпа до чужда литература… Пре-
ди 2-3 години имах възможност да се 
пошегувам, че хигиенистите в БАН се 
притесняват да не им намалят запла-
тите с цел учените да се почувстват 
по-добре платени. За съжаление не е 
много смешна тази шега.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Цялостното отношение към науката 
тук е сбъркано. Учените се оказват из-

https://nauka.bg/prodaljite-obrazovanieto-katedra-astronomiya-vlog-podkast/
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лишни за нашето общество. Предпо-
лагам, че се дължи на пазарния фун-
даментализъм, навлезнал агресивно в 
ценностната ни система преди около 
30 години – нещо е толкова ценно, за 
колкото можеш да го продадеш. А го-
ляма част от научната продукция не е 
пазарна стока. Това обаче не се разби-
ра от политиците ни, а, опасявам се, и 
от значителна част от обществото ни.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

За мен въпросът е на кого? И бих казал, 
че за наука трябва да се говори най-ве-
че на децата в семейството и в учили-
щето. Ако науката не е на преден план 

в индивидуалната ценностна система 
на човека, няма как да очакваме да е 
обществено оценена. И ще ни се нала-
га отново и отново да обясняваме на 
политиците очевидни неща.  

Продължите образованието си в Катедра 
Астрономия – влог/подкаст

https://nauka.bg/prodaljite-obrazovanieto-katedra-astronomiya-vlog-podkast/
https://nauka.bg/prodaljite-obrazovanieto-katedra-astronomiya-vlog-podkast/
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ПУБЛИКУВАНО НА СЕПТЕМВРИ 12, 
2020 
Кратка информация за изследова-
теля:

Акад. проф. д-р Георги Ламбаджиев, 
Българска Академия на Науките и Из-
куствата (БАНИ)

С какво се занимавате на работното 
си място?

Подготвям за печат статии и моно-
графии, свързани с аналитично и кон-
цептуално моделиране на процеси на 
търсене на решение, формиращи по-
ведението на човека.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Идентифицирани са фундаментални 

Акад. Георги Ламбаджиев: 
Необходима е стратегия и 
тактика за технологично 
развитие на България
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зависимости между:
– основни преобразувания, с които 
оперира човек в процеса на търсене 
на решение
– понятия, категории, методологични 
принципи и нива на организация на 
тяхното значение.
Разработени са:
– Креативна технология за търсене на 
решение
– Проект за Български мозъчен тръст.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Опит да си отговоря на въпроси, на 
които никой не може да ми даде убе-
дително обяснение.
Проникване в неизвестното.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател?

– Докторантура, хабилитация.
– Липса на ефективни практически 
методи за намиране на иновационни 
решения.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

– Фундаменталното познание се пре-
небрегва, тъй като не е свързано ди-
ректно с бизнеса.
– Междудисциплинното познание не е 

поставено на пиедестала, който заслу-
жава.
– Отпускат се средства само за изсле-
дователи от утвърдени държавни 
структури. Икономията на финансии 
за научна дейност е предпоставка за 
технологично изоставане в бъдеще.
– Необходима е стратегия и тактика за 
технологично развитие на България. 
От тях може да се определи приори-
тетната научна насоченост на нацио-
налния научен потенциал.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Необходимо е новаторите в наука-
та (независимо от техния текущ ста-
тус) да получат реална финансиране, 
защото стимулират създаването на 
перспективни технологии.
При липса на достатъчно средства за 
изследователско оборудване и експе-
рименти е целесъобразно усилията да 
се насочат към области, в които има 
минимална научна и приложна конку-
ренция. Всяка област е потенциален 
източник на иновации.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Областта на познанието ускорено и 
нелинейно непредсказуемо се разши-
рява. Възниква познание за различни 
нива на организация на съществува-
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щото. Съответно не е подходящо да се 
определя предварително кое е наука и 
кое не е. В този познавателен процес 
теоретичните модели са първи проби-
ви в областта на неизвестното. Експе-
рименталните изследвания са текуща 
фотография на конкретен фрагмент 
от цялото.
Науката създава системна представа 
за опозната в някаква степен реал-
ност. Научното познание е предпос-

тавка за целесъобразно ориентиране 
в съществуващата ситуация. Ако чо-
векът се ръководи от обща представа 
за средата, в която функционира, то 
по-лесно и по-точно ще се ориентира 
как да разреши конкретен проблем. 
Знанието създава увереност и спокой-
ствие. Спокойствието е дефицит в на-
чалото на това хилядолетие. Знанието 
е сила!

д-р Калоян Златанов се връща в 
България да прави наука
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ПУБЛИКУВАНО НА СЕПТЕМВРИ 13, 
2020

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Мария Соскова, доцент, доктор, Уни-
верситет на Уисконсин–Мадисон.

С какво се занимавате на работното си 

място? (Ежедневието на един учен) – 
проекти, изследвания, …

Ежедневието на един учен тези дни е 
доста еднообразно: всичко се случва 
виртуално – лекции и консултации, 
срещи с докторанти, семинари, профе-
сионални срещи, срещи със съавтори, 
дори конференции. От месец март на-
сам станахме експерти в различните 
платформи за онлайн комуникация, 

Доц. Мария Соскова: 
Задълбочаването в конкретен 
математически проблем е 
сходно на медитация
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всички се снабдихме с таблети и на-
мерихме кътчето в домовете си, което 
служи най-добре като фон за виртуал-
ните ни срещи. Като изключим този 
аспект, всичко останало върви както 
преди. В рамките на една седмица аз 
преподавам три пъти, този семестър 
на 247 студенти пръснати по целия 
свят, посещавам редовно три научни 
семинара, срещам се двама докторан-
та, и в останалото време пиша статии, 
мисля, участвам в разнообразни коми-
тети на научни организации и прочие.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Моята сфера е математическа логика. 
Това е сравнително абстрактна част 
от математиката, която изследва по 
формален начин понятия като аксио-
матика, доказателство, теорема, ал-
горитъм. Приложенията й са не тол-
кова практически, а по-скоро в други 
области на математиката. Сред мои-
те лични научни постижения считам 
решение на проблем поставен преди 
повече от 60 години от американския 
математик Хартли Роджърс. Резулта-
тът е съвместен с колеги от Софийския 
Университет и Университета на Уис-
консин-Мадисон и публикуван в едно 
от най-престижните математически 
научни издания: Журнал на Амери-
канската Математическа Асоциация. 
Отне ни 8 години. Ползата от този 

резултат конкретно е в това, че не ни 
насочи към правилния модел на рела-
тивно алгоритмично съдържание на 
математически понятия.  Ползата от 
работата на един учен за обществото 
е повече от конкретни приложения на 
научните му изследвания. Като пре-
подаватели и научни ръководители, 
основно наше задължение е да про-
правяме път на съвременните идеи 
за равенство и благополучие.  Жените 
в природо научните сфери имат осо-
бено важната задача да покажат на 
младите бъдещи изследователи, че 
няма особена корелация между пола 
на един учен и неговите успехи.  Това 
са основни принципи, които ръково-
дят дейността ми като член на група-
та „Жени в Теория на Изчислимостта“,  
асоциацията „Изчислимост в Европа“, 
„Асоциацията по символна логика“,  
редактор на списанието Транзакции 
на Американската  Математическа 
Асоциация и множество други коми-
тети, които организират академичния 
процес.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Професията има много положителни 
чисто практични страни: в нормални 
времена без вирусни пандемии пъту-
ваме по целия свят за конференции и 
работни срещи, работното ни време е 
доста гъвкаво. Традиционно, препода-
ваме само през 9 месеца в годината, а 
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през останалите 3 можем да се съсре-
доточим върху изследователска дей-
ност. Но истинската мотивация идва 
от комбинацията: любов към препо-
даването и почти фанатично желание 
да разрешиш някой конкретен мате-
матически проблем или да обясниш 
известно математическо явление. Аз 
от малка обичах да преподавам мате-
матика – в гимназията подготвях част 
от класа ми преди всяко контролно по 
математика, като студентка започнах 
да давам частни уроци на гимназисти, 
а в трети курс водех упражнения на 
студенти от първи курс. Всяка годи-
на научавам повече за добрите и ефи-
касни практики в преподавателската 
дейност: през последната година екс-
периментирам с  метода на „обърна-
та класна стая“, в който студентите 
участват активно вместо пасивно да 
слушат лекции. От друга страна задъл-
бочаването в конкретен математиче-
ски проблем е сходно на медитация 
– понякога концентрацията е толкова 
обсебваща, че не усещаш как времето 
лети и не забелязваш какво се случва 
около теб. Моят ментор проф. Слеман 
веднъж ми сподели, че си е забранил 
да мисли за математика докато шофи-
ра, именно заради този феномен.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Имах късмета да срещна множество 
ментори, които ми помогнаха изклю-
чително много. На първо място  майка 
ми и баща ми (и двамата математици) 
запалиха интереса ми към тази нау-
ка. Научният ми ръководител, Бари 
Купър, ме въведе в академичната сре-
да и запозна с много колеги от целия 
свят. Проф. Слеман при когото бях на 
научна специализация ми помогна 
да  открия нови подходи към логика-
та.  Съавторите ми, Христо Ганчев от 
ФМИ и постоянно менящата се група в 
Мадисън, стояха до мен  безброй мно-
го часове пред черната дъска. Не на 
последно място ценя  разговорите си 
със студенти и докторанти, които чес-
то задават интересни въпроси и пред-
ставят оригинални гледни точки.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Проблемите на учените в моята об-
ласт  не се различават  много от про-
блемите на учени в която и да е об-
ласт: младите учени след завършване 
на докторантура се сблъскват с из-
ключително висока конкуренция за 
академични позиции. Принудени са да 
заемат множество временни позиции, 
да се местят често. В такава ситуация е 
трудно да установиш трайни връзки и 
да започнеш семейство. Започнеш ли 
семейство, пък става много трудно да 
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намериш работа за себе си и партньо-
ра си. Учените с постоянни позиции 
носят отговорност за своите докто-
ранти и постдокторанти, за равноп-
равното третиране на жени и мъже, 
хора от всякакви социални групи и на-
родности. Така е по света. В България 
нещата стоят малко по-различно, за-
щото финансовата реалност на акаде-
мичната длъжност прави българските 
университети неконкурентоспособни 
на общия научен пазар.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Науката в България трябва да бъде 
финансирана по-добре. Както спо-
менах, в момента заплатите не дават 
възможност да се състезаваме на све-
товно равнище с други университети 
за по-добри кадри. Българите имат 
изключително висок потенциал, как-
то личи от успехите на младите олим-
пийци, или от състава множество 
университети извън страната. Само в 
логиката, например има редица бъл-
гарски учени само от моето поколе-
ние – Дима Синапова в Университета 
на Илинойс Чикаго, Вера Фишер в Ун-
виерситета на Виена, Тодор Цанков в 
университета на Лион 1. Да не изреж-
дам множеството хора в Гугъл и ком-
пютърните науки.

Последствията на неадекватното фи-

нансиране са за жалост много непри-
ятни за българската наука. Освен, че 
хабим усилията си напразно да под-
готвяме добри студенти, които после 
заминават за чужбина вместо да под-
помагат развитието на нашата ико-
номика, наука и общество, званието 
„учен“ в България губи стойността си 
и не се ползва с подобаващото общест-
вено уважение. Тук се включвам в гру-
пата на българските учени, защото до 
тази година бях доцент във ФМИ, и 
ако любовта не ме беше  отвяла в чуж-
бина, сигурно още щях да съм.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Да, трябва да се говори за наука! Без 
наука не можем да отсяваме истина-
та от „алтернативните факти“ с които 
ежедневно се опитват да ни манипу-
лират, било на тема коронавирус, гло-
бално затопляне или корупция.  Всеки, 
който някога е играл на компютърна-
та игра подобна на Цивилизация, знае, 
че без култура и наука трудно може да 
се развие успешно. 
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ПУБЛИКУВАНО НА СЕПТЕМВРИ 14, 
2020

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Казвам се Милан Рашевски, архитект 
на 34 години, завършил магистър-
ски степени във ВТУ Аахен и ТУ Мад-
рид, както и специализация в Токий-
ския технологичен институт (Tokyo 
Institute of Technology). Работя като 
асистент в Института по Механика в 
БАН, сътруднича си с неправителстве-
ни организации по различни европей-

ски проекти, свързани с енергийна 
ефективност и възобновяема енергия 
в сградостроителството. Работя също 
като независим архитект-проектант и 
планински водач.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

Понастоящем се занимавам с прилож-
на наука и изследвания в областта на 
слънчевата енергия и механика на 
несвиваемите флуиди в БАН. Най-ва-
жното за един учен е екипът и средата, 
в които работи, както и личната мо-
тивация. Въпреки ниската финансо-
ва обезпеченост и сравнително лоша 
материална среда, с която разполагат 
българските учени, в България има 
специалисти на световно ниво. Ес-
теството на работата позволява голя-
ма гъвкавост, възможност за работа 
от вкъщи или в удобно за екипа място, 
а достъпът до информация и научна 
литература е сравнително лесен от-
всякъде.
Работата и изследванията, по кои-
то работим, са свързани с проекта 
InDeWaG по програма Хоризонт 2020, 

Арх. Милан Рашевски: Знанието 
е капиталът на бъдещето
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който ни даде възможност да постро-
им демонстрационен павилион и да 
правим замервания, които да докажат 
теоритичните модели, върху които 
работим.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Вярвам, че работата, свързана с раз-
витие на технологии за енергийна 
ефективност и сградноинтегрирани 
възобновяеми източници на енергия 
има висока придадена стойност за 
качеството на живот, конкурентоспо-
собността на икономиката (в частност 
за сградния сектор), за намаляване на 
въглеродния отпечатък от човешки-
те дейности, както и за съхранение на 
ограничените природни ресурси. Ос-
вен чистата изследователска дейност 
се старая да се занимавам активно и с 
обучения и образование, както за сту-
денти и специалисти, така и за широ-
ката публика.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Главната ми мотивация е желанието 
постоянно да се развивам и да уча. 
Университетите, БАН и организаци-
ите, занимаващи се с изследвания и 
иновации, позволяват постоянен дос-
тъп до знания, а според много колеги 
от България и света – знанието е ка-

питалът на бъдещето.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Най-голяма подкрепа съм получил от 
семейството си, както и от учителите 
и колегите. Университетската среда в 
Германия, Испания и Япония беше чу-
десна. Всички ръководители, с които 
съм работил през годините, са били 
доказани хора с много знания и добър 
подход, но човекът, с когото работя 
сега, се превърна за мен в истински 
приятел. Доцент Славчо Славчев е 
прекрасен учен, но и много търпелив 
и добър човек, с когото съм щастлив, 
че съдбата ме срещна и на когото съм 
изключително благодарен за всичко, 
на което ме е научил.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?
Основните проблеми са свързани с 
подсигуряване на добро материално 
състояние, работни места, които от-
говарят на съвременните стандарти 
за работна среда, финансиране за про-
тотипи и измервателна техника. До 
известна степен проблемите са след-
ствие на лошото управление на раз-
личните обществени изследователски 
организации, липсата на свързаност 
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с индустриални партньори, както и 
липса на предприемачески дух у сами-
те изследователи.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Подобно на хората заети в образова-
нието, трябва чувствително да се по-
вишат заплатите на българските уче-
ни, като те трябва да се обвържат със 
средната работна заплата в България, 
за да имат стимул и мотивация мла-
ди хора с енергия и капацитет да раз-
виват академична кариера. По този 
начин ще се осигури примественост 
между поколенията. Трябва да се на-
прави цялостна ревизия на съществу-
ващата научна инфраструктура и по-
етапно да се осъвремени. Приложната 
наука трябва тясно да се обвърже с 
индустрията, като получава целево 
финансиране за развойна дейност, дя-
лове в стартиращи фирми и конкрет-
ни задачи, които отговарят на нужди-
те и на пазарите. Теоритичната наука 
трябва да се финансира от държавата, 
защото нейната добавена стойност не 
се реализира непосредствено. Универ-
ситетите трябва да имат „топла връз-
ка“ с изследователските институти и 
обратно – изследователската и обра-
зователната дейност да вървят ръка 
за ръка. Преди всичко трябва прогре-
сивен мениджмънт, намаляване на 
корупцията в администрацията, диги-

тализация на процесите, прозрачност, 
ангажираност и визионерска полити-
ка в науката.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Науката е капиталът на бъдещето и 
ключ към човешкото благоденствие. 
Науката е пряк израз на човешките 
достижения и заедно с изкуството и 
духовните учения – един от показа-
телите за развитието на човека. Еже-
дневието, в което живеем, е пряко 
следствие на научните достижения 
на миналите поколения, а достижени-
ята на нашето поколение ще опреде-
лят живота на бъдещите. България не 
разполага с кой знае какви изкопаеми 
ресурси и трябва да развива икономи-
ка основана на знанието, така че раз-
говорът за българската наука не само 
не трябва да спира, а трябва да се за-
дълбочи. 
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ПУБЛИКУВАНО НА СЕПТЕМВРИ 15, 
2020

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Орлин Събев, професор, доктор на 
науките, Институт за балканистика с 

Център по тракология при БАН.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

Изследванията ми са свързани с кул-
турна и социална история на Балкани-
те през османския период. Основната 
ми дейност се състои в издирване на 
архивни материали и извори по кон-
кретните теми, по които работя – в мо-
мента проучвам съдбата на книжните 
колекции на османските библиоте-
ки след като различните балкански 
държави постигат независимост от 
Османската империя. Понастоящем 
голяма част от тези колекции се съх-
раняват в съответните национални 
архиви или библиотеки. Конкретно 
за България много османски ръкопи-
си и печатни книги се съхраняват в 
Ориенталския отдел на Националната 
библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ 
в София, както и в други библиотеки 
и архиви в страната и в чужбина (Тур-

Проф. Орлин Събев: Държавата 
все още не си дава сметка, че в 
науката трябва да се инвестира 
достатъчно и систематично
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ция и Русия).

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Имам няколко публикувани книги и 
над сто студии и статии както в Бъл-
гария, така и в чужбина (САЩ, Турция 
и др.). Приносите и публикациите ми 
могат да бъдат групирани в няколко 
теми, а именно:

1) история на османското учебно дело 
и библиотеки (Османски училища в 
българските земи, XV–XVIII век, Со-
фия, 2001; Книгата и нейният храм: 
история на османските библиотеки в 
България, София, 2017);

2) история на османското книго-
печатане (Първото османско пъте-
шествие в света на печатната книга 
(1726–1746). Нов поглед, София, 2004; 
İbrahim Müteferrika ya da İlk Osmanlı 
Matbaa Serüveni (1726–1746). Yeniden 
Değerlendirme, İstanbul, 2006; Waiting 
for Müteferrika. Glimpses of Ottoman 
Print Culture, Boston, 2018);

3) просопографски изследвания на 
българите, учили в различни учеб-
ни заведения в Цариград (Spiritus 
Roberti: Shaping New Minds and Robert 
College in Late Ottoman Society (1863–
1923), Istanbul, 2014; Робърт колеж и 
българите, София, 2015; Просветени 

на Изток с лъчите на Запада: българ-
ската ученическа колония в Цариград 
(XIX–XX век), София, 2019);

4) преводи и анализ на османски до-
кументи за българската история (По 
следите на Левски и БРЦК: нови ос-
мански документи, София, 2020).

Посочените публикации не само обо-
гатяват фундаменталното научно 
познание по въпросните теми, но до-
принасят и за развиването на по-ос-
ведомена и толерантна обществена 
среда. От друга страна, конкретните 
изследвания за българи, учили в прес-
тижни учебни заведения в Цариград 
като Робърт колеж, лицея „Галатаса-
рай“ и др., дават ценна информация за 
биографията на тези българи, която 
е полезна не са само за учените, но и 
за техните родственици и наследни-
ци в наше време. Преводите на ново-
издирени документи за Васил Левски 
и БРЦК обогатяват и в известна сте-
пен коригират познанието ни за този 
важен етап в борбата за национална 
еманципация на българския народ 
през XIX век.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Основен мотив за избора ми да ста-
на изследовател е наличието на бо-
гати архиви както в България, така и 
в чужбина, голяма част от които все 
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още са слабо проучени или изобщо са 
непроучени. Досегът с извори, които 
разкриват неизвестни досега факти и 
процеси от миналото, е вълнуващ за 
изследователя, а това вълнение неми-
нуемо се предава и на читателя чрез 
публикуваните впоследствие книги и 
проучвания. Във връзка с това изсле-
дователят се явява важно звено между 
криещите тайни архиви и петимното 
за нови знания общество, така че чрез 
целия този процес изследователят се 
чувства полезен за останалите и удо-
влетворен от постигнатото.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Важен фактор за развитието ми като 
изследовател бяха стипендиите, бла-
годарение на които осъществих спе-
циализации и проучвателска работа 
в архиви и библиотеки в Кеймбридж 
(2001), Принстън (2006), Ню Йорк 
(2010), Истанбул (2007, 2012, 2014). 
Държа да отбележа, че многоброй-
ните стипендии, които съм спечелил 
чрез кандидатстване с проекти, са от 
чуждестранни фондации и изследова-
телски фондове. Кандидатствал съм и 
пред български такива, но за съжале-
ние без успех.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-

налното си развитие и в работата 
си)?

Проблемите на българските учени са 
свързани главно с липсата на доста-
тъчно източници за финансиране на 
проучванията. В България възмож-
ностите за финансиране са сведени 
основно до програмите на Фонда за 
научни изследвания, но тези възмож-
ности са изключително ограничени и 
недостатъчни.

От друга страна се наблюдава тревож-
на тенденция за „доброволно“ снижа-
ване на научните критерии сред част 
от академичната общност. Тази нега-
тивна тенденция се дължи на недо-
мислици в сега действащия Закон за 
развитието на академичния състав, на 
понижаване нивото на завършващите 
български университети студенти, на 
липсата на достатъчен интерес изоб-
що сред младите към научни занима-
ния. Мисля обаче, че самата професио-
нална гилдия трябва да се придържа 
към високите академични стандарти, 
повечето от които не са разписани в 
закони и правилници, а са резултат от 
дълголетна научна традиция, заслу-
жено придобила обществен автори-
тет в страната и в чужбина.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
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Не само според мен, но и според цяла-
та научна гилдия в България трябва 
коренно да се промени неглижиращо-
то отношение към науката както като 
обществен статус, така и като размер 
на финансирането. Пандемията от Ко-
вид-19 показа колко важна е науката 
не само в областта на общественото 
здраве, но и за всички обществени 
сфери.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Да, определено трябва да се говори за 
важната роля, която науката не само 
днес, но и изобщо в историята на чове-
чеството е играла, играла и ще играе в 
бъдеще. Като ремарка да отбележа, че 
във връзка с пандемията от Ковид-19 
през последната половин година об-
ществото се осведомяваше чрез меди-
ите за този проблем именно от учени 
изследователи в областта на медици-
ната и микробиологията (работещи в 
медицинските университети и в БАН).

На този етап обаче държавата като че 
ли все още не си дава сметка, че в нау-
ката трябва да се инвестира достатъч-
но и систематично, за да се поддържа 
определено високо ниво на изследва-
нията и научното познание, което да 
бъде в полза на обществото именно в 
такива кризисни периоди. Това може 
да се сравни с финансирането на ши-
роко коментирания в последно време 

студен резерв, който влиза в употреба 
в моменти на недостиг на електро-
енергия. Но докато за студен резерв 
правителството плаща милиони на 
определени „подходящи“ икономиче-
ски субекти, то същото не може да се 
каже за науката, дори и при настояща-
та пандемия. За съжаление, не съм и 
голям оптимист, че това ще се проме-
ни в обозримо бъдеще.  
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ПУБЛИКУВАНО НА СЕПТЕМВРИ 16, 
2020

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Проф. Калин Порожанов – д-р, дн; 
Катедра История на Правно-истори-
ческия факултет при Югозападния 
университет „Неофит Рилски”, Благо-
евград (ЮЗУ) и Център по тракология 

към Института за балканистика с Цен-
тър по тракология при БАН – София 
(ИБЦТ).

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания?

От 1973 до 1977 г., вкл. студент по Ис-
тория в Историческия факултет на СУ 
„Св. Климент Охридски“. През тези го-
дини, като активен член на Младеж-

Интервю с проф. Калин 
Порожанов
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кия експедиционен клуб към ТНТМ 
(Техническо и научно творчество на 
младежта) в университета, организи-
ра студентска Група за подводни про-
учвания, която осъществява подводни 
археологически проучвания в аквато-
риите на Созопол и Несебър, като част 
от комплексните научно-изследова-
телски програми на Института по тра-
кология при БАН „Аполония – Стран-
джа“ и „Месамбрия – Хемус“.
През 1977 г. завършва специалност 
История в СУ “Св. Кл. Охридски”, про-
фил Стара и Средновековна обща ис-
тория.
През същата 1977 г. специализира 
подводна археология във Франция – в 
Дирекцията за подводни археологиче-
ски проучвания, Марсилия и в Инсти-
тута за средиземноморска археология 
при Университета в Екс ан Прованс.
От 1978 до 1982 г. – научен ръково-
дител на създадения на 15.03.1978 г. 
национален Център за морска исто-
рия и подводна археология в Созопол, 
тогава с названието База за морски 
проучвания. Провежда ежегодни раз-
узнавателни подводни археологиче-
ски експедиции по цялото Българско 
Черноморие.
От 1982 до 1985 г. е редовен докто-
рант по Стара история в ИТ, с научен 
ръководител проф. Александър Фол, 
като през 1985 г. защитава дисерта-
ция и става доктор, след което и гла-
вен асистент в ИТ.
През 1987 г. специализира в Москва – 

в Института по славяноведение и бал-
канистика при АН на СССР.
От 1992 до 2010 г. е научен секретар на 
ИТ и ръководител на секция История.
От 1993 г. е доцент в ИТ. От 1994 г. е 
хоноруван доцент по подводна архео-
логия и по морска история и култура 
в СУ и НБУ. От 1995 до 1998 г. е хоно-
руван доцент по Стара история в Сла-
вянския университет – София. През 
1998 и 1999 г. е хоноруван доцент по 
Стара история и тракология в ЮЗУ.
От 2000 до 2009 г. е редовен доцент по 
Стара история и тракология в катедра 
Обща история на ПИФ при ЮЗУ.
От 2000 до 2004 г. е и.д. ръководител 
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на катедра Обща история в ПИФ на 
ЮЗУ.
През 2009 г. защитава дисертация на 
тема Тракийските династи и елински-
те полиси по крайбрежията на Одри-
ското царство, пред Специализирания 
научен съвет по Стара и Средновеков-
на история, Археология и Етнография 
при Висшата атестационна комисия 
на Министерския съвет на Република 
България, след което получава науч-
ната степен доктор на историческите 
науки.
От 2010 г. е редовен професор по Стара 
история и тракология в катедра Исто-
рия на ПИФ при ЮЗУ и в Института за 

балканистика с Център по тракология 
при БАН (ИБЦТ).
От 2011 до 2012 г. е ръководител на 
катедра Обща история в ПИФ на ЮЗУ.
От 2012 до 2016 г. е ръководител на 
катедра История в ПИФ на ЮЗУ.
Ръководство и участие в проекти:
-Участие в Проект Антични автори 
към Изворите за Тракия и траките на 
Института/Центъра по тракология 
при БАН, от 2001 до 2010 г., вкл.
-Ръководител на екипа от катедрите 
по История при ПИФ на ЮЗУ във всич-
ки Летни университети от 2003 г. до 
2015 г., вкл. Един от организаторите 
и лектор в създадения от ИТ ежегоден 
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Летен университет Странджа планина 
и нейната роля в преноса на цивили-
зации Изток-Запад, по крайбрежието 
и в хинтерланда на Българска и Тур-
ска Странджа, с изнасяне на лекции, 
съпроводени от теренни обходи със 
студенти от ЮЗУ, СУ, НБУ, УниБИТ и ПУ.
-Ръководител на проектите по наред-
ба 9 в ЮЗУ: Югоизточна Европа и Се-
верозападна Анатолия в древността – 
Приморска Странджа ’12; Пропонтида 
– вътрешнотракойско море (2012 г.); 
Югоизточна Европа и Северозападна 
Анатолия в древността – Приморска 
Странджа ’13; Акшейна – тракийското 
море (2013 г.).
-Ръководител на инфраструктурните 
проекти по наредба 3 в ЮЗУ: Търгов-

ски и култови средища в Източните 
Балкани и Западна Мала Азия (2014 
г.) и Тридесет века центрове на власт 
и сакралност в Югоизточна Европа 
и Западна Мала Азия (2015г.). Исто-
рически аспекти на миграционните 
процеси и културните взаимодейст-
вия между Югоизточна Европа и Се-
верозападна Мала Азия през вековете 
(2016 г.).
-Ръководител на Изследователския 
център Югоизточна Европа и Мала 
Азия – средище и кръстопът на циви-
лизации (от 2013 г.) към ПИФ на ЮЗУ 
и на учредените от центъра научни се-
минари: Търговски и култови средища 
в Източните Балкани и Западна Мала 
Азия (2014/15 г.); Власт и сакралност 
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в Югоизточна Европа и Западна Мала 
Азия (2015/16 г.); Исторически аспе-
кти на миграционните процеси и кул-
турните взаимодействия между Юго-
източна Европа и Северозападна Мала 
Азия през вековете (2016/17 г.).
-Участие в Проект TRAMARISK: Под-
водното археологическо наследство 
на България – в опасност. Тракийски-
те морски културни пейзажи – проуч-
ване, опазване, промотиране. ФНИ № 
КИН 1013/07.12.2006 г. до 2009 г., вкл. 
на Центъра по тракология при БАН и 
Центъра за подводна археология – Со-
зопол.
-Ръководител на вътрешноуниверси-
тетския проект в ЮЗУ История и об-
раз, през 2008 г.
-Участие в целевия проект на ЮЗУ за 
2009 г. Културно, историческо и фол-
клорно наследство от земите на тра-
кийските сатри.
-Участие в Проект ERA-NET: cultural 
heritage. Мониторинг на антични-
те паметници на културата в бъл-
гарските земи в информационно-
то интернет пространство, ФНИ № 
Д002-42/12.03.2009 г. на Центъра по 
тракология при БАН.
-Участие в Проект онлайн Енциклопе-
дия на тракийската древност http://
www.thracians.net на Центъра по тра-
кология при БАН, 2009 – 2010 г., вклю-
чително.
-Ръководител на същия проект от 
2011 г.
-Участие в Проект Екологичните кри-

зи в България през холоцена VІІ-ІІІ 
хил. пр.Хр., ФНИ ИТ 09 173/12-2009 г. 
– 2014 г.
-Участие в общоакадемичния проект 
на БАН за 2016 и 2017 г. Траките – ге-
незис и развитие на етноса, културни 
идентичности, цивилизационни вза-
имодействия и наследство от древ-
ността като научен редактор на том 
21 от поредицата Thracia с тема: Древ-
на Тракия през I хил.пр. Христа: ико-
номика, политика, общество, култура 
и автор на статия в тома Тракийската 
древност: технологични и генетични 
изследвания, история и нематериал-
но наследство, посветен на 75 годиш-
нина на Петър Манджуков.
-Ръководител на проект: Създаване 
на концепция и съдържание за он-
лайн Eнциклопедия на античното 
културноисторическо наследство в 
Югоизточна Европа от Работен екип 
на Центъра по тракология в ИБЦТ по 
Дейност 3, Работен пакет 4.1., Науч-
на задача на НАЦИОНАЛНА НАУЧНА 
ПРОГРАМА „Културноисторическо 
наследство, национална памет и об-
ществено развитие“ – КИННПОР № 
Д01-229/06.12.2018 г до 2021 г.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

От 1974 до 2007 г. – организатор и нау-
чен ръководител на ежегодно провеж-
дани изследователски експедиции по 
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подводна археология, морска история 
и култура по цялото Българско Черно-
морие.
През 1982 и 1986 г. участва в научно-
то ръководство при разкопаването на 
потънал дървен ветроход от ХVІІІ в. в 
южния залив на Урдовиза/Китен, Бур-
гаска област, организирано от Центъ-
ра за морска история и археология – 
Созопол.
През 1986 – 1988 г. участва в научно-
то ръководство при разкопаването 
на потънало прототракийско селище 
от Ранната бронзова епоха (ІІІ хил.
пр.Хр.) в южния залив на Урдовиза/
Китен, Бургаска област, организирано 
от Центъра за морска история и архе-
ология – Созопол.
От 2000 до 2003 г., вкл. е научен ръ-
ководител на международния Бъл-
гаро-американски Черноморски про-
ект Проучване на потънал кораб при 
Урдовиза/Китен (ХVІІІ в.) от Центъ-
ра за подводна археология – Созо-
пол и American Institute for Nautical 
Archaeology at Texas A&M University, 
USA.
От 2009 г. е ръководител на секция 
Древни източносредиземноморски 
морски култури и корабоплаване на 
Университетския научно-изследова-
телски център за древни европейски 
и източносредиземноморски култури 
в ЮЗУ.
От 2013 г. е ръководител на Изследо-
вателския център Югоизточна Европа 
и Мала Азия – средище и кръстопът на 

цивилизации към ПИФ на ЮЗУ.
Участва в международни конгреси и 
симпозиуми по тракология, по морска 
история и култура и по подводна архе-
ология.
Има публикувани – у нас и в чужбина – 
над 200 статии, студии, монографии и 
учебници върху Историята на Тракия 
и траките, Историята на Елада и древ-
ните елини, върху подводната архео-
логия и морската история и култура 
на Югоизточна Европа и Северозапад-
на Мала Азия.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Когато станах студент по История бях 
вече леководолаз и състезател по под-
водно ориентиране и това ме мотиви-
ра да се занимавам с подводна архео-
логия. Чрез съществуващия Клуб за 
ТНТМ (Техническо и научно творчест-
во на младежта) в СУ организирахме 
и започнаха да се осъществяват под-
водни археологически експедиции, 
като съставна част на комплексните 
научни програми „Аполония – Стран-
джа” и „Месамбрия – Хемус”, оглавява-
ни от проф. Александър Фол, който бе 
директор на наскоро създадения Ин-
ститут по тракология към БАН. Така, 
от І курс обект на интересите ми бе 
вече не само подводната археология, 
но и тракологията – като една изклю-
чително интересна и модерна научна 
дисциплина.
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Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Експедициите, научното ръководство 
на проф. Александър Фол и специали-
зациите предопределиха пътя ми в на-
уката – подводна археология, морска 
история, тракология и Стара история.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

В днешно време, при добро желание за 
научна работа, при съществуващите в 
България и Европейския съюз програ-
ми, проекти, обмен на кадри, специа-
лизации, конференции… проблемите, 
които съществуваха до влизането ни в 
ЕС, са все по-малко. Основен проблем 
у нас обаче остава достойното запла-
щане на занимаващите се с наука.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Науката трябва да бъде покрови-
телствана задължително от държава-
та, защото инвестициите в науката и 
нейното развитие са преопределящи 
за развитието на мисленето и поведе-
нието на хората, както и за развитие-

то на всички отрасли, и на обществото 
като цяло.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Поради значимата, значителната и все 
по-нарастващата роля на науката за 
съвременните общества и свят, преди 
всичко останало, трябва да се говори 
за наука.   
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ПУБЛИКУВАНО НА СЕПТЕМВРИ 17, 
2020 

Кратка информация за изследова-
теля:

Мартин Лъчезаров Ралчев, магис-
тър-електроинженер, асистент към 
секция „Сензори и измервателни тех-
нологии в роботиката и мехатрони-
ката“ при Института по роботика при 
Българската академия на науките.

С какво се занимавате на работното 
си място?

В качеството ми на докторант и 
член към Центъра за компетентност 
„QUASAR” ежедневието ми е съсре-
доточено върху техническите науки 
„Роботика“, „Електротехника“, „Елек-
троника“ и „Автоматика“, тематично 
насочени върху „Изследване на не-
хомогенни структури със сензори за 
нано частици“. Имам удоволствието 
да съм част от екипа на Центъра за 
компетентност “Квантова комуника-
ция, интелигентни системи за сигур-
ност и управление на риска” (Quasar), 
като изследвам нано частици при ви-

Инж. Мартин Ралчев: 
Създадохме Робот за 
дезинфекция на помещения 
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соки едноосни натоварвания с цел 
възможността за прогнозиране на 
предстоящи неблагоприятни природ-
ни бедствия. С екипа на Quasar се до-
пълва Европейското ниво за развитие 
на науката.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката (ин-
дустрията)?

В дейностите на институциите в стра-
ната за ликвидиране в кратки сроко-
ве на пандемията COVID-19, още от 
самото начало се включи Институ-
тът по роботика и Центърът за ком-
петентност „QUASAR”, чийто предмет 
на дейност обхваща реализацията на 
системи за сигурност и превенция с 
елементи на изкуствен интелект. Ние 
реализирахме съвместна иновация 
Робот за дезинфекция на помещения, 
предизвикал широк интерес и отли-
чен като върхово постижение на Ин-
ститут по роботика в електронните 
медии, вестници и интервюта. Изо-
бретението е регистрирано като заяв-
ка за патент от ИР-БАН и „QUASAR” в 
Патентното ведомство на Р. България. 
Иновацията е приложима за автома-
тизирано биологично обеззаразяване 
преди всичко на нерешения до момен-
та проблем с разпространението на 
COVID -19 по подовите повърхности 
на домашни помещения; хирургични 
зали; инфекциозни болници; изолато-

ри за лечение на заразени с многорез-
истентни бактерии и супербактерии, 
гъбички, спори и вируси, включител-
но с Еbola и Covid-19; училища, детски 
градини и всички зони, изискващи 
високоефективни дезинфектиращи 
процедури. Разработката се предос-
тавя безвъзмезно за борба с COVID 
-19 в болниците на лекарите на пър-
ва линия в борбата с тази пандемична 
опастност. В сайта на БАН информаци-
ята за роботизираната система за де-
зинфекция е посетена над 1100 пъти, 
което показва подчертания интерес 
към такъв тип устройства.
Научните постижения в областта на 
електроенергетиката, върху която е 
посветена дипломната ми работа са в 
изследване приложенията на микро-
сензори за измерване на електрични 
параметри, което спомага за подбо-
ра на най-високоефективен сензор 
за конкретен енергиен обект. Нама-
ляването на техническите загуби на 
електроенергия постигната с тази 
технология спомага за съществени 
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резултати в индустрията както и по-
вишаване на сигурността на електро-
захранването.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Изследователската работа предста-
влява един вечен процес на усъвър-
шенстване на инженерните решения, 
никога не е съществувало и няма да 
съществува истина от последна ин-
станция, ключовият фактор на науч-
ното развитие. Придобиването в този 
творчески процес на най-разнообраз-
ни качества и умения са предпоставка 
за намирането на най-иновативните 
решения. Именно този подход е в ос-
новата на откритията и нововъведе-
нията и е предизвикателството, което 
безкрайно ме удоволетворява профе-
сионално.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател?

Признателен съм на акад. Чавдар Ру-
менин и проф. д-р Сия Лозанова от Ин-
ститут по роботика при БАН за споде-
ления опит и творческата атмосфера, 
в която изследваме и обсъждаме тео-
ретичните и приложни аспекти, свър-
зани със сензорите на Хол, както и 
провеждане на комплексни изследва-
ния в дейността ни. Дълбоко съм убе-
ден, че не съществува фундаментално 
откритие, в която и да е област на зна-

нието, което да не може да се доведе 
до конкретно инженерно решение, за-
щитимо с патент за изобретение.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област?

Все още съм в самото начало на кари-
ерата си и съм се концентрирал върху 
положителните аспекти. Дано това ос-
тане така до края.

Какво, според Вас, трябва коренно да 
се промени в България по отношение 
на науката?

Трябва да се вземе отношение във 
връзка със стимулиране на млади и 
грамотни хора, които да развият свои-
те професионални ценности в Бълга-
рия. Лично аз считам, че една добра 
дума, една насърчителна оценка на 
извършеното от мен и една усмивка 
от ръководителя ми са много по-стой-
ностни от финикийски знаци.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

ДА, трябва да се говори за наука. Та, 
науката е напълно равнопоставена 
на дейността на художника, поета, 
писателя, композитора, или казано 
по-простичко творчеството е винаги 
било едно в паралелните светове на 
пространството-време…
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Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Казвам се Стефка Фиданова. Родена 
съм през 1964 г. в гр. Стара Загора.
От 1971 до 1978 г. Съм учила в 6-то ос-
новно училище гр. Стара Загора.
През 1982 г. завърших математическа 
гимназия „Гео Милев“ гр. Стара Заго-

ра, а през 1988 г. – Факултета по мате-
матика и информатика на Софийски 
Университет „св. Климент Охридски“, 
блок Б сектор „Математическо моде-
лиране“, специалност „Паралелни Ал-
горитми“.
През 1999 г. защитих дисертация на 
тема: „Синтез на систолически маси-
ви“ по специалност „Информатика“ 
пред специализирания научен съвет 
по информатика и математическо мо-
делиране към ВАК.
През 1999 г. бях една година на 

Проф. Стефка Фиданова: Работя 
с методи, вдъхновени от 
явления в природата
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пост-докторска специализация в 
INRIA (Национален Изследователски 
Институт по Информатика и Автома-
тика), поделение София Антиполис, 
Франция. Бях член на екипа разработ-
ващ паралелен софтуер за изчисля-
ването на движението на въздушни 
маси. Проектът беше финансиран от 
метеорологичната служба на Фран-
ция и Aerospecial (европейската само-
летостроителна компания със седали-
ще в Тулуза, Франция).
През 2000 г. Спечелих европейски про-
ект по програма Мария Склодовска 
Кюри за вътрешно европейски обмен. 
С този проект работих 2 години в Сво-
бодния Университет на Брюксел със 
световно известния учен в областта 
на оптимизациите проф. Марко Дори-

го.
През 2004 спечелих европейски про-
ект по програма Мария Склодовска 
Кюри за реинтеграция.
През 2005 се хабилитирах като доцент 
по специалност „Информатика“ в Ин-
ститута по паралелна обработка на 
информацията към Българска Акаде-
мия на Науките.
През 2007 бях поканена, за 3 месеца, 
от проф. Енрике Алба от Университета 
в Малага, Испания като гост изследо-
вател.
От 2016 г. съм професор по „Информа-
тика“ в Института по информационни 
и комуникационни технологии (на-
следник на Института по паралелна 
обработка на информацията, Инсти-
тута по информационни технологии 
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и Института по компютърни и кому-
никационни системи на БАН). Автор 
съм на над 160 статии и една книга. 
Редактор съм на 11 научни сборника. 
В областта на паралелните алгори-
тми, математическо то моделиране, 
метаевристични методи за оптимиза-
ция. Известни са ми над 900 цитира-
ния на мои научни трудове, предимно 
от чуждестранни учени, работещи в 
горепосочените области.
През 2019 г. ми беше връчена на-
градата за научно развитие за 2018 
на асоциацията „Мария Сколдовска 
Кюри“ към Европейска Комисия. Това 
е сдружение на учените печелили или 

участвали в проекти по програмата 
„Мария Сколдовска Кюри“. Всяка годи-
на участвам в организацията на меж-
дународни научни форуми.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен)

Започнах работа в секция „Паралелни 
алгоритми“ като асистент през 1993. 
От 2016 съм професор в същата сек-
ция, а от август 2020 съм неин ръко-
водител.
От дете обичах да наблюдавам при-
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родата и процесите в нея. Имах пре-
красни учители по математика още от 
основното училище и това беше лю-
бимият ми предмет. Може би за това 
в момента се занимавам с моделиране 
и оптимизации използващи методи с 
идеи идващи от природата.
В края на магистратурата ми, ръко-
водителят на дипломната ми работа 
ми предложи да продължа с докто-
рантура. За съжаление, научният ми 
ръководител имаше тежки здраво-
словни проблеми още в началото на 
докторантурата ми. Наложи ми се да 
работя и да напиша дисертацията си 
самостоятелно, което е изключително 
трудно за начинаещ в науката.
Това не ме отказа от пътя който бях 
поела, а може би ме научи да работя и 
преодолявам трудностите самостоя-
телно.
Проектът по програма Мария Скло-
довска Кюри беше като трамплин в 
научното ми развитие.
Беше една възможност да се запозная 
с нови съвременни методи за оптими-
зация, прилагани към задачи от ин-
дустрията и реалния живот.
Участвала съм в 16 международни 
проекта, като на 2 от тях съм била ръ-
ководител. Участвала съм и в 18 про-
екта с българско финансиране, на 2 от 
тях съм ръководител, а на 3 коорди-
натор за участниците от института в 
който работя. Всички проекти са в об-
ластта на моделирането и решаване-
то на сложни от изчислителска гледна 

точка задачи.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Както споменах по-горе, основните 
научни направления в които работя 
са моделиране и оптимизации с при-
ложение в реалния живот и индус-
трията. Работя с методи, вдъхновени 
от явления в природата. Като пример 
това е генетичния метод, имитиращ 
размножаването и мутациите в при-
родата; методът на мравките, използ-
ващ груповия интелект на мравките 
и как те намират най-краткия път до 
източника на храна; други методи, ос-
новани на груповия интелект са ме-
тод на пчелите, метод на частиците; 
метод на прилепите. Използвам също 
метод вдъхновен от трептенето на мо-
лекулите при закаляване на метали и 
стъкло. Тези методи съм използвала за 
обхождане на GPS мрежа, построяване 
на безжична сензорна мрежа; модели-
ране на биореактор; разпределение 
на задания в многопроцесорна среда; 
решаване на задача за разпределение 
на бюджет; намиране на контурите на 
изображение с приложение при раз-
познаването на образи; симулиране 
на горски и полски пожари; моделира-
не на пътников поток при разнообраз-
ни видове транспорт; моделиране на 
структурата на белтък и нейните из-
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менения при точкови мутации; нае-
мане на работна сила; изрязване на 
фигури с неправилна форма с прило-
жение в строителството; моделиране 
формата на крилете на самолет, моде-
лиране наноструктурата на метални 
сплави и др.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Още от дете обичам да наблюдавам 
природата и нещата около мен и да 
експериментирам. Като докторантка 
осъзнах големите възможности, кои-
то дават съвременните компютри, 
комбинирани с подходящи математи-
чески метод. Тази професия ми дава 
възможност да контактувам с хора от 
различни националности и да виждам 
света през техните очи, което помага 
за възприемането на различията.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател?

Още в училищна възраст съм имала 
късмет да попадна на прекрасни учи-
тели по математика, което ми е дало 
стабилна основа за бъдещото ми раз-
витие. Имах шансът докторантурата 
ми да се проведе в един от водещите 
институти на БАН, а след това и да по-
чна работа в него (Институт по пара-
лелна обработка на информацията). 
Там попаднах в колектив от водещи 
български учени. Всичко това допри-

несе за цялостното ми изграждане 
като учен. Но може би най-голям при-
нос имаха онези 2 години в Брюксел, 
когато имах шансът да работя в екип 
от млади учени от цяла Европа ръ-
ководен от проф. Марко Дориго, све-
товно известен учен в областта на 
оптимизациите и автор на метода на 
мравките за решаване на сложни оп-
тимизационни задачи. Опитът придо-
бит там беше като трамплин в моята 
научна кариера.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Проблемите са основно финансови. 
Хората в областта на приложната ма-
тематика и информатиката са едни от 
най-добре платените в индустрията в 
момента. Как да мотивираме младите 
хора да останат в науката със заплата 
под средната? Човек трябва да е голям 
ентусиаст. Допълнителен източник на 
средства са проектите. Международ-
ни проекти се печелят трудно, а и за 
да може един учен да спечели между-
народен проект трябва първо да е на-
трупал опит на национално ниво. За 
съжаление средствата за национал-
ни научни проекти намаляват всяка 
година. Има и неразбиране на хората 
извън науката, защо е необходимо да 
се прави наука, дори и в по-малките 
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държави. Все пак в последните някол-
ко години нещата леко се промениха 
в положителна посока. Учените ста-
нахме малко по-видими. Добре е да се 
знае, че в България има учени на све-
товно ниво.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Трябва да се разбере, че без наука няма 
прогрес. Трябва да се въведе диферен-
цирано заплащане. Такива стъпи за-
почнаха през последните 1-2 години, 
но сме още в началото. Трябва да има 
минимални прагове за отделните на-
учни позиции и допълнително запла-
щане за научна продукция. Так уче-
ните ще бъдат стимулирани да дават 
най-доброто от себе си.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Както споменах, без наука няма про-
грес. Ако се вгледаме в развитите 
държави, това са страни с икономика 
базирана на науката. Нека погледнем 
назад. През 60-те и началото на 70-те 
Япония не е била това което е днес, 
но тя залага на развитието на наука-
та и виждаме резултата. По същия 
път тръгна Китай пред 20 години. В 
момента един от най-мощните супер-
компютри в света се намира в Китай и 
е изцяло китайска разработка.
Трябва да се говори за наука. Пости-
женията на българските учени трябва 
да достигат до всички хора. Общество-
то трябва да разбере, че България има 
учени на световно ниво.   

https://nauka.bg/nosht2020/
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Интервюиран: доц. д-р Димитър Ди-
митров, преподавател във Великотър-
новския университет „Св.св. Кирил и 
Методий“
Интервюиращ: Георги Жечев, студент 
в университета в Дънди, Шотландия, 
изучаващ Либерални изкуства, т.е. 
съвкупност от специалности с хума-
нитарна насоченост, вкл. исторически 

модули

Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Казвам се Димитър Й. Димитров, пре-
подавател съм по римска, византий-
ска и средновековна балканска исто-
рия и култура във ВТУ „Св.св. Кирил и 
Методий”.

Коя институция представлявате и с 

Обучението по история днес – 
безсмислено или определящо 
за бъдещото развитие на 
нацията ни?
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какво се занимава тя? 

ВТУ е един от най-големите универси-
тети в България и втория хронологи-
чески след Софийския университет.

Какво провокира интереса Ви към ис-
торията и кога решихте да се занима-
вате професионално с история?

Още в детството си съм израснал сред 
книги, много книги, най-любими ми 
бяха историческите. Аз съм от поколе-
ние, което в детството си израсна без 
компютри и смартфони, магията беше 
в бащината ми библиотека и многото 
картини вкъщи.

С кое Ваше професионално пости-
жение се гордеете най-много?

Аз не обичам да се хваля по принцип, 
имам много статии и няколко книги. 
Както казва един мой любим автор от 
Късната античност, „книгите са моите 
деца”. Разбира се, наред с моите две чу-
десни момчета.

На каква тема беше последната Ви 
публикация? Разкажете ни повече 
за нея.

В момента довършвам книга за Рим 
и Константинопол през т.нар. Тъмни 
векове (VII-ми и VIII-ми век), общите 
тенденции и разделителните линии в 
средиземноморската култура и хрис-

тиянството, формирането на Папска-
та държава.

Какви са идеите Ви за бъдещето? 
Какво предстои да напишете и да 
публикувате и има ли тема, която 
намирате за особено интересна и 
която бихте искали непременно да 
проучите и интерпретирате?

Имам още много идеи, повечето ве-
роятно ще останат нереализирани. 
Обмислям труд, който да прескочи от 
историята към късноримското и ви-
зантийско право.

Коя от Вашите многобройни спе-
циализации в чуждестранни уни-
верситети допринесе най-много за 
професионалното Ви развитие?
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Всяка по своему. Разбира се, най-дъл-
гите са обикновено най-плодотворни 
– Будапеща, Бирмингам в Обединено-
то кралство. В последно време преби-
вавам често, до 2 месеца годишно, в 
Италия, имам идеи да преровя милан-
ските библиотеки и архиви, най-вече 
Амброзиана.

Има ли бъдеще изучаването на ис-
тория в България и как го виждате 
Вие?

Без познаване на историята ще се за-
губи фундаментът на нашата култура, 
на нашата цивилизация. Пренебрегва-
нето на хуманитарните науки въобще 
е много опасна тенденция. В последно 
време много се говори, дори от мини-

стри на образованието, че универси-
тетите трябва да създават кадри за 
бизнеса. Глупава и опасна теза! Кадри 
могат да създават и специализирани-
те средни училища, и професионал-
ните курсове. Университетът създава 
хора, върху които да се крепи цивили-
зацията ни, не кадри.

Как оценявате работата на екипа 
си?

Определено съм доволен, макар че по 
природа съм перфекционист и винаги 
има какво да се желае още.

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с изследвания във Ва-
шата тясно специализирана област?

Има, винаги е имало. Друг е въпросът 
държавната политика каква перспек-
тива им дава.

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали си стру-
ва да се преподава история на учи-
лищно или на университетско ниво 
в България?

Вече казах, че това е толкова важно за 
модерния човек, колкото информати-
ката и компютърната грамотност.

На какво Ви е научила историята и 
защо тази наука е толкова важна за 
нас днес?
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Обикновено се казва, че хората не се 
учат от историята. А би трябвало. Мал-
ко повече мъдрост никога не е излиш-
на. Добрата историческа подготовка 
би създала и по-добри граждани, а те 
– по-добра политическа система.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на обучението по история, а 
и относно отношението на среднос-
татистическия българин към исто-
рията?

В учебниците в последно време илюс-
трациите доминират над информаци-
ята, така да се каже, в „крак с модер-
ната младеж”. Аз смятам обратното 
– историята трябва да се чете, да се ос-
мисля, да бъде интересна, някои неща 
да се разглеждат в дълбочина, да се 
докосне младият човек до историче-
ските личности и частично до това, 
което е било в главите им.

Ако можехте да използвате само три 
думи, как бихте се определили?

Много хуманитарен тип (къде на шега, 
къде сериозно).

Имате ли време да се занимавате с 
нещо извън научната Ви дейност? 
Какви други интереси имате и как 
обичате да прекарвате свободното 
си време?

Обичам живота във всичките му аспе-
кти, от спорта и разходки в природата 
до веселбите. Намирам време за доста 
неща, макар че на децата си май от-
делям по-малко време, отколкото би 
трябвало. Това последното е самокри-
тика. Децата са най-голямата ни цен-
ност, трябва да сме колкото се може 
повече време с тях.
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ПУБЛИКУВАНО НА СЕПТЕМВРИ 20, 
2020

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Маргарита Серафимова, ОНС доктор 
по Теория и история на литературата 
и Доктор на науките по Теория и ис-
тория на културата. Месторабота: Ин-
ститут за балканистика с Център по 

тракология, БАН

След два доктората, три монографии, 
многобройни статии, участия в изсле-
дователски проекти и научни форуми, 
както и с дълъг стаж като универси-
тетски преподавател на хонорар или 
с временни трудови договори – оста-
нах без научно звание. Ето че поняко-
га се случват и такива странни неща. 
Казвам това с известна „амбициозна 
меланхолия”, ако си послужим с изра-

Д-р Маргарита Серафимова: 
Научното творчество е също 
творчество, подобно на 
артистичното
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за на Пруст, който го използва, за да 
обрисува образа на един непризнат 
художник.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

През последните години работя като 
редактор и координатор в едно науч-
но списание (Études balkaniques), кое-
то излиза на няколко световни езика. 
Всекидневието ми налага строга дис-
циплина, защото от години съвместя-
вам научната работа с професионал-
ните си задължения, които при мен са 
две отделни неща. Ето защо, денят ми 
започва много рано, за да мога да отде-
ля необходимите от 4 до 6 часа дневно 
за четене и писане. Включително и в 
почивните дни, включително и през 
ваканциите.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Винаги има известно предизвика-
телство да питате някого, който се 
занимава с хуманитаристика, каква 
полза има обществото от неговата на-
ука. Трудно може да се обори широко 
разпространената максима, според 
която познание, което не носи пари, 
е безполезно. Академичната страти-
фикация от своя страна дублира жи-
тейско-практическата, противопоста-

вяйки авторитетните на откровено 
непрестижните факултети, особено 
при разпределянето на бюджетите. 
Както напомня и Пол Рикьор: да вър-
виш по пътя на философията значи 
да се обречеш на неуспех в житейски 
план.
Случвало се е например, лингвисти, 
социолози, антрополози, да бъдат об-
винявани, че заимстват понятия и ме-
тоди от физиката или математиката 
– накратко, че използват престижа на 
точните науки и да ги прилагат към… 
неточните. Един вид, не им е работа 
на хуманитаристите да се врат в сери-
озните дискурси, от които не разби-
рат нищо.
Много може да се говори за ползата 
от уж безполезното знание, което но-
сят хуманитарните дисциплини, но 
ето един различен ракурс към темата: 
когато „сериозните” науки проявяват 
поетичната си страна.
Каква е например ползата от актуал-
ното днес търсене на „божествена-
та” частица? Съвременната физика в 
действителност се доближава до из-
куството и подобно на литературата 
се заема с невидимото. Хигс бозонът, 
суперсиметрията, антиматерията и 
целият този свят, чиито размери се 
свеждат до една милиардна част от 
милиметъра и време една милиард-
на от секундата, разкриват красотата 
на един свят, който никой не може да 
види. Детекторите на ЦЕРН се превръ-
щат в катедралите на новите времена. 
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Както споделя в свое интервю един от 
физиците, работещи там, колайдерът 
е най-голямата машина на света, само 
че поетична машина, тя не произвеж-
да нищо, не служи за нищо.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Чистата наука – особено в моя случай, 
защото не ми носи никакви матери-
ални облаги. Научното творчество е 
също творчество, подобно на артис-
тичното.
Занимавам се с компаративистика – 
специалност, която изучава не само 
връзките между литературните твор-
би, но и връзките на литературата с 
изкуствата, както и връзката ѝ с нау-
ките. Особен интерес представляват 
например точките на пресичане меж-
ду изкуствата и науките, с което се за-
нимава т.нар. епистемокритика.
Интересни са също такива частни слу-
чаи, като този, когато един писател, 
Мишел дьо Монтен, утвърждава есе-
то, очарован от свободата на изразя-
ване, която то му дава, без сам да знае, 
че слага началото не просто на един 
литературен жанр, а на форма на из-
разяване, която ще послужи еднакво 
добре и на поетите, и на учените.
Или да се спрем на въпроса за раз-
казването – не само в художествени-
те, но и в научните текстове. Съвсем 
очевидно е, че наука не се прави само 
с лаборатории, но и с думи. Нещата 

съществуват сами по себе си, но би-
ват възприемани единствено като 
феномени, т.е. представени в дискурс. 
Важността на наративните форми за 
експониране на знанието изисква да 
се преосмислят границите между по-
знание и литература.
Да вземем за пример някои утвърдени 
имена в науката, наши съвременници. 
Така Умберто Еко споделя че при за-
щитата на дисертацията си е бил об-
винен в „повествователна заблуда”, 
понеже в труда си излагал не само ре-
зултатите от проучванията си, но и це-
лия път до тях, включващ проверката 
на различни хипотези. Бил критику-
ван, че разказва историята на своето 
изследване така, сякаш е детективски 
роман. По-късно прочутият семиотик 
споделя, че този случай му подхвърля 
една фундаментална идея, която за-
почва системно да прилага в по-ната-
тъшните си академични трудове: „Във 
всяка научна книга, казва той, трябва 
да има някаква интрига”.
Любопитен е опитът и на един забе-
лежителен историк, Карло Гинзбург, 
който в книгата си Сиренето и червеи-
те: Космосът на един мелничар от XVI 
век изследва представите за вселена-
та в народната култура през съдбата 
на един фриулски мелничар, изгорен 
от инквизицията. В този случай уче-
ният върви по обратния път: стъпва 
върху свидетелства, от които прави 
увлекателен, почти романен разказ 
така, както романистът стъпва върху 
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фикционални истории, за да постигне 
„ефект на реалност (Р. Барт). В крайна 
сметка и двете страни стигат до едно 
и също – добре разказана история, 
която съдържа истина. Както вижда-
те, между двете няма китайска стена.
В същото ни убеждава и примерът с 
Беноа Манделброт, родоначалника на 
фракталната геометрия, чиито книги 
представляват интригуващи четива 
дори и за непосветени, и който споде-
ля намерението си, описвайки своята 
теория, както сам казва, „да накара 
специалистите от различни науки да 
мечтаят и творят заедно с мен”.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

На първо място: трудностите.
Понеже научната ми кариера не про-
тече по обичайния начин, в повечето 
случаи се е налагало да работя нещо 
друго, за да се издържам, и да нами-
рам време за научните си занимания 
в свободните от работни задължения 
часове. Това ме направи по-функцио-
нална, по-мотивирана и по-активна. 
Занимаващите се с бизнес, например, 
добре знаят, че когато се налага спеш-
но да се свърши нещо, то трябва да се 
възложи на най-заетия човек в офиса, 
понеже той не е склонен да се размо-
тава и да пилее свободно време.
Освен това: в развитието ми като из-

следовател – както обикновено става 
– се намесва и житейската ми биогра-
фия.
Да вземем например книгите ми. Пър-
вата, Писмото и романът (2001), е 
плод на един по-камерен, по-кабине-
тен тип проучване, докато още търсех 
собствения си стил на анализиране и 
проучване. Втората ми книга, Прос-
транството в литературата (2018), 
следва моите собствени движения в 
различни житейски, професионални 
и изследователски пространства в 
продължение на 16 години: постдок-
торалните ми специализации в Швей-
цария, пътуванията, преподаването 
ми в различни висши училища в Бъл-
гария, както и в един френски универ-
ситет в продължение на шест години. 
Ето защо тази книга е най-отворена, 
най-мащабна, както в географско от-
ношение (писана е в Женева, Клермон 
Феран и София), така и по отношение 
на приложените подходи и дисци-
плини (комплексността на обекта на 
изследване наложи прибягването до 
методи, заимствани от феноменологи-
ята, когнитивистиката, антропологи-
ята, наратологията и пр.). Третата ми 
книга пък, е посветена на романните 
находки на турския писател нобелист 
Орхан Памук в търсене на отговор кое 
би могло да донесе световно призна-
ние на един балкански писател. Тази 
книга е резултат от пребиваването ми 
в Института за балканистика.
Ето как научните ми занимания от-
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близо следват извивките и обратите 
на моята биография. Мисълта е неот-
делима от биографичното. Както каз-
ва един автор, човек пише с белезите 
си.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Както вече стана ясно: да се доказват в 
неравната битка с други науки и други 
практики, които са с много по-голям 
обществен престиж.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Учените сравнително рядко попа-
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дат във фокуса на вниманието на 
медиите, а още по-рядко става дума 
за личностните им качества или за 
трудностите, които изпитват при ут-
върждаването на идеите си. Така че 
– важно е обществото да им осигури 
трибуна, а учените от своя страна пък 
е необходимо да говорят на разбира-
ем език на обществото.

Необхдимо е също да има повече гъв-
кавост. Системата в момента функ-
ционира като щампа, при което всеки 
който стърчи отвън, е обречен. Какво 
точно имам предвид разбира всеки, 
който е запознат с новия закон за сте-
пените и званията, който абсолютизи-
ра т.нар. „наукометрия”. Взирането от 
страна на буквоеди в буквата на зако-
на, заплашва да убие всяка съзидател-
на личност. Истинското творчество, в 
това число и научното, е невъзможно 
да бъде поставено в предварително 
разчертани рамки. Българският закон 
в този си вид трудно разпознава науч-
ния талант.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Учените имат много общи черти с хо-
рата на изкуството: въображението, 
разбира се, както и усетът към красо-
тата, нещо като шесто чувство, което 
ги води към истината – математици-
те например смятат, че когато една 
формула е красива, нарастват нейни-

те шансове да се окаже и вярна. Ос-
вен това, много от големите учени на 
всички времена, са били също и хора 
на изкуството, още от времето на Ле-
онардо.   

https://nauka.bg/nosht2020/
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Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота
Елмира Василева, главен асистент, 
доктор в Институт за балканистика с 
Център по тракология, БАН

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

Аз съм историк и моето нормално 
ежедневие включва, проучвания в ар-
хивохранилища и библиотеки, общу-
ване с колеги, организиране и участие 
в научни форуми и мероприятия, но 
най-вече много четене и писане.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?
Моите научни дирения са свързани с 
католическата и протестантска миси-
онерска дейност в Югоизточна Евро-
па през османския период. Надявам се 
с тях да допринасям за разширяване 
познанията ни за миналото на нашия 
регион. Историята на Балканите е бу-
рна, разнообразна, многопластова и 
учудващо слабо позната на широката 
общественост. В тази връзка смятам, 
че както моята работа, така и тази 
на колегите ми има просветителска 
функция и е от съществено значение 
за развитието на българското обще-

Интервю с гл. ас. д-р Елмира 
Василева
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ство, което се нуждае от тези знания, 
за да разбира съвременните процеси.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?
Избрах професията на изследовател 
случайно, просто се възползвах от от-
крила се пред мен възможност, след 
като бях посветила няколко години 
на преподаване в средно училище. Ра-
ботата на изследователя е изискваща 
и трудоемка, но пък много интересна. 
Харесва ми откривателския елемент, 
тръпката да научаваш нещо ново и да 
го разказваш.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)
Развитието ми като изследовател 
дължи разбира се много на обучение-
то, курсове и специализации, на ня-
колкото стипендии в чужбина, от кои-
то имах възможност да се възползвам. 
Смятам обаче и за много важна работ-
ната среда в Института за балканис-
тика с Център по тракология при БАН, 
в който имам късмета да работя, съ-
трудничеството с колегите, интерес-
ните проекти, международните кон-
такти.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Основният проблем, пред който се 
изправят учените и който поражда 
всички останали трудности и спън-
ки, е отношението на обществото към 
научния труд и хората, посветили се 
на него. Те остават неразбрани и не-
оценени, и дори смятани за излишни, 
като това се отнася в особено голяма 
степен за хуманитаристиката. При та-
кова отношение не може да се очаква 
нито адекватно финансиране, нито 
създаване на добри условия за осъ-
ществяване на научни изследвания.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Когато знанията и интелекта се пре-
върнат в ценност за обществото, тога-
ва можем да очакваме промяна в отно-
шението към науката.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?
Трябва да се говори за наука, за от-
крития, за постижения, за научни съ-
бития и мероприятия. Трябва да има 
по-голяма публичност на хората, за-
нимаващи се с наука, които да търсят 
контакта с обществото и да
рекламират своята дейност. Това е 
много важно условие, за да се постиг-
не така желаната положителна про-
мяна. 
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Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Чл. кор. проф. дхн Константин Хад-
жииванов. Основна месторабота – 
Българска академия на науките – зам. 

председател. Допълнителна местора-
бота – Институт по обща и неорганич-
на химия – БАН – професор.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

Проф. Константин Хаджииванов: 
Най-същественото сега е 
властимащите да осъзнаят 
необходимостта от развитието 
на науката
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Мисля, че не съм подходящ пример 
за това, как трябва един учен да раз-
пределя времето си. Понастоящем 
работният ми ден минава предимно 
в административна дейност, а за на-
ука крада от свободното си време ве-
чер или през уикенда. Непосредстве-
но преди да поема длъжността зам. 
председател на БАН участвах в един 
мащабен европейски проект, целящ 
разработването на мембрани за сепа-
риране на въглероден диоксид – про-
блем, пряко свързан с климатичните 
промени. С експериментална дейност 
напоследък практически не се зани-
мавам. Хубавото, е че моите сътрудни-
ци са висококвалифицирани и можем 
добре да работим дистанционно – те 

ми изпращат резултати, които обсъж-
даме. В момента научната ми дейност 
е концентрирана върху два екологич-
ни проблема, свързани с два проекта 
– адсорбция на СО2 (Национална на-
учна програма ЕПЛЮС) и адсорбция 
и конверсия на азотни оксиди върху 
церий-съдържащи системи (договор с 
ФНИ).

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Научните ми приноси са свързани 
предимно с химични процеси, проти-
чащи върху твърди повърхности (ад-
сорбция, катализ). Бих откроил две 
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тематики.
– Разработването и експериментал-
ното потвърждение на теория за фор-
мирането на близначни адсорбцион-
ни комплекси – т.е. случаи, когато две 
или повече газови молекули се адсор-
бират върху един и същи център от 
твърдото тяло.

– Идентифициране и охарактеризира-
не на нови повърхностни съединения 
– като изключим близначните ком-
плекси това са предимно оксо-съеди-
нения на азота. Голяма част от тези 
съединения са междинни комплекси 
при каталитичните реакции за кон-
версия на азотни оксиди и тяхното по-
знаване подпомага дизайна на ефек-
тивни катализатори.

Бих казал, че основната част от науч-
ните ми постижения все още е далеч 
от конкретни практически приложе-
ния. Ползата за обществото и иконо-
миката (не само от мен, а от научната 
ни група) е свързана предимно с мно-
жество анализи, експертни мнения и 
съвети към различни икономически 
субекти. В някои случаи сме използва-
ли и по-периферни научни резултати 
за конкретни разработки, например 
действащи катализатори. Както спо-
менах по-горе, участието на нашата 
група в европейски проект подпомог-
на създаването на материали за нама-
ляване на емисиите от CO2.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Пред мен никога не е стоял въпросът 
за избор на професия. Още от ранните 
си ученически години се увличах по 
химията, а изследователската профе-
сия дава възможност за обогатяване 
на фундамента на тази наука.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Една от предпоставките за скромните 
ми успехи като учен е фактът, че за-
върших Химическия факултет на СУ – 
един факултет на много високо ниво. 
След това имах късмета да попадна в 
един от водещите институти на БАН 
– Института по обща и неорганична 
химия, известен с високите си крите-
рии към научния състав. Несъмнено, 
голяма влияние върху научната ми 
кариера оказаха и трите ми дълго-
срочни специализации – в Института 
по катализ в Новосибирск – Русия (6 
месеца през 1986 г.), в Университета П. 
и М. Кюри – Париж- Франция (12 ме-
сеца, 1991-1992 г.) и в Университета в 
Мюнхен (Хумболтова стипендия за 12 
месеца, 1998-1999 г.). От значение са и 
някои краткосрочни визити в Универ-
ситета в Генуа – Италия и Универси-
тета на Нормандия – Каен – Франция, 
които също допринесоха за оформя-
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нето ми като учен.
Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

За съжаление, повечето проблеми в 
основата си са финансови. Това се от-
нася не само до ниското възнагражде-
ние на учените, но и до невъзможност 
за участия в конференции, закупува-
не на специални консумативи и др. В 
интерес на истината, през последните 
години болният проблем за научната 
инфраструктура е частично решен, но 
липсата на интегрален подход за под-
крепа на научните изследвания, както 
и кампанийността на редица мерки, 
оставят множество отворени пробле-
ми.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Едно неотдавнашно проучване на об-
щественото мнение показа, че основ-
ната част от българското общество 
има положителна нагласа към наука-
та, научните изследвания и българ-
ските учени. За съжаление това не 
важи за голяма част от политическата 
класа. Дори през последните години 
сме свидетели на обиди към цялата 
научна гилдия (напр. просяци и др. 
подобни). Лично според мен, най-съ-
щественото сега е властимащите да 

осъзнаят необходимостта от разви-
тието на науката, както и че тя не е не-
посредствена производителна сила, и 
да я подпомогнат не само финансово, 
но и с необходимите нормативни про-
мени.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Разбира се, за наука трябва да се гово-
ри, в частност трябва да се популяри-
зират и постиженията на българските 
учени. Истина е, че много учени все 
още не могат да намерят най-добрия 
език за комуникация с обществото. В 
това отношение аз все пак съм опти-
мист, тъй като през последните годи-
ни наблюдаваме някакъв прогрес.  
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ПУБЛИКУВАНО НА СЕПТЕМВРИ 23, 
2020

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Член кореспондент, професор, доктор 
на изкуствознанието Мила Сантова.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

Изследвания, работа по проекти – 
фундаментали и научно приложни, 
експертна работа за международни и 
национални организации.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

От направеното от мен през годините 
ще посоча само два проекта, разрабо-
тени под мое ръководство: Българ-
ският национален регистър на нема-
териалното културно наследство и 
Националната система „Живи човеш-
ки съкровища – България“. Днес това 
са двете основни културни политики 
на страната в областта на нематери-
алното културно наследство.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Интервю с проф. Мила Сантова
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Развиван интерес още от времето на 
следването ми.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръко-
водител, работа в индустрията, сти-
пендия в чужбина, екип, …)

Възможността да се срещаш с нови, 
понякога – неочаквани, проблеми; 
възможността да се срещаш с интели-
гентни хора, с които да обсъждаш про-
блемите; възможността да се чувст-
ваш част от световната култура.

Какви проблеми срещат учените във 
вашата област (за професионалното 
си развитие и в работата си)?

Ниско заплащане, от където най-ве-
роятно идва и много развита завист 
в колегията. Тъй като за разлика от 
точните науки, качеството в хумани-
тарните изследвания е значително 
по-трудно измеримо – невъзможност-
та да бъде еднозначно оценена една 
работа често води до напрежения.

Какво, според Вас, трябва коренно да 
се промени в България по отношение 
на науката?

Да се положат усилия за промени по 
отношение на положителни нагласи в 
отношението към науката и нейните 
стойности за обществото изобщо, как-

то и в частност – към учените и от там 
– социалния им статус.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Да, значително по-активно, което би 
спомогнало развитието в положите-
лен план на процесите, отбелязани в 
предния отговор. 

https://nauka.bg/nosht2020/
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ПУБЛИКУВАНО НА СЕПТЕМВРИ 24, 
2020

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Добринка Парушева, доцент, доктор 

по история. Работя на две места: в ПУ 
„Паисий Хилендарски“, където съм 
член на катедра „Етнология“, и в Ин-
ститут за балканистика с център по 
тракология – БАН, София, Секция „Мо-
дерни Балкани“.

Доц. Добринка Парушева: 
Трябва да се научим да 
„превеждаме“ езика на нашите 
изследвания така, че да 
достигне до по-голяма част от 
обществото
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С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

В ПУ се занимавам основно с препо-
даване (най-вече на дисциплини от 
полето на социалната антропология: 
икономическа антропология, полити-
чески модели и политически елити, 
антропология на пола, култура и кари-
катура и др.), а в ИБЦТ – с изследвания 
по балканска история, XIX и XX век, с 
фокус върху социалната история (все-
кидневието и културата).
Преподаването ангажира много от 
времевия ресурс, най-вече заради вре-
мето, което отделям за подготовка 
на лекциите си. Това с особена сила 
важи за последния семестър (летен 
семестър 2019/2020), когато поради 
ситуацията с пандемията се наложи 
превключване в друг регистър – изця-
ло дистанционно обучение, изисква-
що съвсем различен вид подготовка. 
Подготовката обаче е приятна част от 
ежедневието, тъй като непрекъснато 
научавам нови неща – дори за курсове, 
които преподавам от години, се поя-
вяват нови и качествени изследвания, 
които се стремя да представя на сту-
дентите, а когато съм изправена пред 
предизвикателството да създам нов 
курс, ми е още о-интересно – както 
казва някъде британският културен 
историк Питър Бърк, човек научава 
най-добре нещо, когато започне да го 
преподава.

Паралелно с това си върви и изсле-
дователското ежедневие – участие в 
проекти, четене в архиви и библиоте-
ки, писане на статии, глави от книги, 
участие в конференции и семинари 
(напоследък преобладават онлайн 
участията) и т.н. Всички тези дейнос-
ти са тясно свързани помежду си и се 
допълват една друга.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Научните ми приноси са основно 
в сферата на социалната история 
(включително социална история на 
политиката и политическите елити) 
и в изследването на политическата 
култура и политическата карикатура. 
(Прилагам файл със списък на подбра-
ни публикации.)
Мнението ми е, че по принцип ака-
демичното историческо знание има 
много важно значение за нивото на 
политическата култура на общество-
то. Това важи с не по-малка сила и за 
значението на антропологията, която 
пък без съмнение допринася за соци-
алния климат чрез обучение и възпи-
тание в разбиране на различията (от 
всякакъв тип: религиозни, етнически, 
расови, по пол) и толерантност към 
тях.
За икономиката, опасявам се, хума-
нитарните и социалните науки, към 
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чиято сфера смятам, че принадлежа, 
допринасят единствено индиректно, 
чрез възпитание на ценности и етос.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Още като студентка в Историческия 
факултет на СУ една от преподавател-
ките ми, проф. Бистра Цветкова, ми 
постави задача, свързана с описание 
на архивни материали от Национал-
ния архив на Испания в Саламанка. 
Това беше първата ми среща не с кон-
струиран от историци исторически 
разказ, с какъвто предимно ни запоз-
наваха дотогава преподавателите ни, 
а с източници, произведени от съвре-
менници на събитията (от 15-16 век) 
и провокира любопитството ми. Отто-
гава датира и интересът ми към епис-
толарни източници, както и към днев-
ници и мемоари – признавам си, че не 
нямам същото отношение към архиви, 
произведени от институции, макар да 
ми се налага да ползвам и тях.
След дипломирането си реших да кан-
дидатствам за аспирантура (както по 
онова време се наричаше докторанту-
рата) и успях: така от 1984 г., когато 
станах аспирантка, съм част от Инсти-
тута за балканистика при БАН.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Работата сред колегите в Института, 
които винаги са били добронамере-
но критични и много взискателни. 
Също така възможността след 1989 
да попадна на места с различна ака-
демична култура и да се почувствам 
част от нея: имам предвид най-вече 
институциите, за които съм печелила 
стипендии – в Австрия, в Германия, в 
Нидерландия, във Великобритания, 
в Румъния. Като най-важни в акаде-
мичното ми израстване бих открои-
ла пребиваванията си в Institut für die 
Wissenschaften vom Menschen – Вие-
на (1999), в The Netherlands Institute 
for Advanced Study – Васенаар (2000-
2001) и в New Europe College (2002) – 
Букурещ. Не на последно място, срав-
нително ранното ми включване като 
член на редколегията на списанието 
Etudes balkaniques, където общуване-
то с по-опитни и много ерудирани ко-
леги наистина разшири академичния 
ми кръгозор и ме научи както на кри-
тично четене, така и на научна етика.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

По-скоро бих очертала разлика не 
от гледна точка на област на научно 
знание, а на работно място: за да има 
същинска наука в университетите, е 
необходима промяна, която да позво-
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ли на учените там да отделят време 
за изследвания, тъй като в момента 
всекидневието на университетските 
преподаватели е доминирано твърде 
силно от преподаването, като съще-
временно от тях се очаква и производ-
ство на научна продукция. Промяната 
би могла да се осъществи чрез нама-
ляване на преподавателската натова-
реност и регламентиране на процент-
но съотношение между преподаване 
и изследвания или чрез въвеждането 
на системата на изследователи-про-
фесори, която съществува в някои ев-
ропейски страни. От години има раз-
говори в подобни посоки, но реални 
действия не се предприемат, за съжа-
ление.
В институтите на БАН изследователи-
те са до голяма степен господари на 
времето си, но липсата на адекватно 
финансиране пречи за създаването на 
критична маса качествени изследва-
ния. Проектният принцип не работи 
еднакво добре в различните научни 
полета; освен това не особено адек-
ватните изисквания на ФНИ за разпре-
деление на предоставения по проекти 
бюджет допълнително усложняват 
положението.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

За да има бъдеще науката в Бълга-
рия, необходимо е, според мен, много 

по-съществено държавно или биз-
нес финансиране в зависимост от на-
учната област – за фундаментални-
те научни изследвания ми се струва 
нереалистично да се очаква бизнес 
финансиране, така че там ролята на 
държавата трябва е определяща. В 
идеален вариант, като една утопия, 
виждам такова бъдеще както в уни-
верситетите, така и в институтите на 
БАН.
Освен това мисля, че трябва да се про-
мени отношението към труда на из-
следователите. То е пряко свързано с 
ценностната система на обществото и 
за съжаление няма как да бъде проме-
нено без множество други съпътства-
щи промени.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Разбира се, че трябва да се говори за 
наука. Друг е въпросът как. Защото 
ако се опитваме да бъдем най-вече 
„академични“, ще останем неразбрани 
от мнозинството от хората. Трябва да 
се научим да „превеждаме“ езика на 
нашите изследвания така, че да дос-
тигне до по-голяма част от общество-
то.
Конкретно за областта на историче-
ското знание напоследък се наблюда-
ва тенденция на окупиране на публич-
ното, най-вече медийно пространство 
от параисторици, т.е. хора, които имат 
интереси и си мислят, че са натрупали 



 

170Българска наукаНОЕМВРИ 2020Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

БГ НАУКА

знания, които си позволяват да спо-
делят с апломб. Отвоюването на това 
медийно пространство от професио-
налните историци, според мен, е една 
от основните задачи пред нас. Но тук 
проблемът опира и до ролята на меди-
ите в обществото изобщо и до тяхната 

политическа независимост: добре из-
вестно е, че историята е много тясно 
свързана с политиката и много често 
употребявана от политиката и поли-
тиците – употреба, често преминава-
ща в злоупотреба, за съжаление.  

Вечен абонамент
ПОЛУЧАВАШ ДОСТЪП ДО:
 
• сп. Българска наука всеки месец
• Всички броеве до момента
• Намаление в онлайн магазина Купи Наука
• Аудио медицински списания
• Имейл с най-доброто през месеца от БГ 

Наука
• Всички специализирани PDF броя
• „(Не)обикновените животни“ (e-book)
• Възраждане – 10 книги издадени преди 

100 г.
• Специален имейл с всички дигитални 

ресурси
• Всичко, което издадем и пуснем онлайн

С всяка покупка от kupinauka.com Вие подкрепяте 
списание Българска наука и помагате за 
популяризирането на науката в България!

Всички бъдещи броеве без 
допълнително плащане - завинаги!

https://kupinauka.com/page/film-abonament
https://kupinauka.com/product/balgarska-nauka-vechen-abonament
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ПУБЛИКУВАНО НА СЕПТЕМВРИ 25, 
2020

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Аз съм доц. д-р Екатерина Борисова, 
ръководител на лаборатория „Биофо-
тоника“ към Институт по Електроника 
на Българската Академия на Науките 
(ИЕ-БАН). Възпитаник съм на Софий-
ска Математическа Гимназия „Паисий 

Хилендарски“, профил Физика, където 
учих в периода 1991-1995 г. През юли 
2000 година завърших Физически фа-
култет на СУ „Св. Климент Охридски“ 
със специалности „Медицинска физи-
ка“ и „Лазерна физика“.Имах късмета 
като млад специалист да попадна в 
Институт по Електроника на БАН, къ-
дето успях да съчетая получените зна-
ния и по двете си специалности, обе-
динявайки приложението на оптични 
и лазерни методи за медицински при-
ложения.

Доц. Екатерина Борисова: 
Не само Академията, но и 
университетите изпитват глад 
за млади кадри
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През февруари 2005 г. защитих ди-
сертационен труд за ОНС „Доктор“ 
по Физика (специалност „Физика на 
вълновите процеси“) на тема „Лазер-
но-индуцирана флуоресцентна и от-
ражателна спектроскопия на биоло-
гични тъкани”, а през декември 2007 
г. получих звание старши научен съ-
трудник II степен от ВАК (понастоя-
щем доцент).
През тези 20 години от завършването 
на висше образование до днешен ден 
работя в ИЕ-БАН в областта на биофо-
тониката и приложенията й, най-вече 
за разработка на нови диагностични 
оптични спектрални методи за нуж-
дите на медицината. Моите изсле-
дователски интереси са свързани с 
разработка на спектрални методи за 

диагностика на онкологични забо-
лявания, методи за фотодиагностика 
и фотодинамична терапия, оптични 
методи за първична диагностика, ана-
лиз и мониторинг на терапевтични 
въздействия на различни патологич-
ни изменения в организма.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

С каквото се занимават повечето коле-
ги от Академията – с научни изследва-
ния и разработки, апробиране на идеи 
и изследване на тяхната реализуемост 
и приложимост в «живия живот».
През последните години проектното 
финансиране се оказа водещ фактор 
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за намиране на възможности за реа-
лизация на научните идеи на всеки 
учен в страната ни, за осигуряване на 
работеща инфраструктура – закупува-
не на апаратура, консумативи, работ-
ни посещения за съвместни изследва-
ния и провеждане на анализи в наши 
и чуждестранни научни лаборатории, 
привличане на експерти, млади учени, 
студенти и докторанти за съвместна 
работа и обучение, участие в конфе-
ренции и т.н.. Това доведе до необхо-
димостта за подготовка на проектни 
предложения и кандидатстване за фи-
нансиране до национални и чуждес-
транни фондове и програми за под-
крепа на научните изследвания, а ако 
имаме късмета тези проектни предло-
жения да бъдат подкрепени финансо-
во – то до тяхното коректно и своевре-
менно изпълнение и отчитане пред 
подкрепилата ни финансово органи-
зация, била тя Фонд «Научни изслед-
вания» на МОН, някоя от дирекциите, 
управляващи оперативните програ-
ми в България, или от структурите на 
Европейската комисия. Ролята ми на 
старши изследовател, а през послед-
ните две години и на ръководител на 
лаборатория още повече ме въвличат 
в тази постоянна въртележка на писа-
не на проекти, подготовка на отчети, 
търсене на грантове за реализация на 
идеите ни, подкрепа и стипендии за 
начинаещите млади специалисти, сту-
денти и докторанти в лабораторията 
ни.

Наскоро от МОН ни зарадваха, че ще 
получим подкрепа на проекта ни за 
създаване и надгражане на Национа-
лен Център по Биомедицинска Фо-
тоника, в рамките на инициативата 
им за разширяване на Националната 
Пътна Карта за Научна Инфраструк-
тура, където ако нашия консорциум, 
състоящ се от седем изследователски 
организации, университетски болни-
ци и университети, бъдем подкрепени 
финансово, ще изградим високоспе-
циализиран център с научна инфра-
структура на световно ниво в областта 
на биофотониката и бионанофото-
никата. Мога с часове да разказвам, 
какви точно мечти и планове има-
ме за разработките и изследванията, 
които планираме да осъществим там, 
но това засега са само първи стъпки. 
Независимо от текущото състояние 
на неопределеност поради обектив-
ни причини през тази доста необик-
новена за всички нас година дори и 
в настоящия момент имаме значим 
изследователски и инструментален 
потенциал за изпълнение на много 
интересни и важни изследвания в об-
ластта на диагностиката, терапията и 
тераностиката на различни соациал-
нозначими заболявания.

Все пак за мен лично, най-приятните 
моменти от изследванията ми са свър-
зани с работа в самата лаборатория, 
когато за няколко часа се откъсвам от 
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външния свят, свързан с администра-
тивни задачи, писане на отчети и на-
учни публикации, когато виждам, как 
някоя от хипотезите се потвърждава, 
или получените данни позволяват 
анализ и диференциация на здрава от 
туморна тъкани. Друг чудесен момент 
от работата ми е, когато държа в ръ-
цете си нова апаратура, която е била 
нарисувана грозновато на ръка, като 
чернова схема, която се е превърнала 
от колегите инженери в красива съ-
временна система със завършен ди-
зайн и най-важното – създадена като 
ефективен инструмент за диагностич-
ни цели или терапевтични въздейст-
вия за нуждите на медицината.

През последната година отделихме 
значителни усилия за провеждането 
на експерименти по фотодинамично 
третиране на клетки от глиобластом 
(вид тумор на мозъка), в съвместна 
разработка с колеги от УМБАЛ «Св. 
Иван Рилски», за анализ на ефектите 
върху туморните клетки на прила-
ганите фотосенсибилизатори (веще-
ства, които при облъчване със светли-
на индуцират фотодинамичен ефект в 
туморните клетки, в които са натру-
пани, което води до тяхното унищо-
жаване), такива, които вече са разра-
ботени и разрешени за приложение в 
повечето страни, както и на новосин-
тезирани такива , които са разработка 
на колеги от Института по Органична 
Химия с Център по Фитохимия на БАН. 

Друга задача, занимаваща умовете ни 
през последните месеци се базира на 
дългогодишното ни сътрудничество 
със специалистите лекари дерматоло-
зи от УМБАЛ «Царица Йоанна – ИСУЛ» 
за натрупване на база данни за спек-
тралните характеристики на различ-
ни типове кожни тумори, преходни и 
доброкачествени образувания на ко-
жата, на базата на които разработихме 
апаратура и алгоритми за тяхното ди-
агностициране с висока диагностична 
точност. Използвайки натрупаните 
вече спектрални характеристики бе 
разработен прототип на система за 
оптична биопсия на кожен рак, който 
в момента е в период на изпитване, за 
да се определи неговата приложимост 
като помощен инструмент за медици-
те в процеса на диагностициране на 
различните форми на кожен рак.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Работя в много благодатна научна об-
ласт – биофотониката, която се раз-
простира от дълбоко фундаментални 
научни изследвания до приложни и 
внедрителски задачи, с пряка полза за 
медицината, екологията, анализа на 
качеството на живота.
Оптичните и спектралните методи за 
анализ са мощен инструмент в мно-
го научни и приложни направления. 
Флуоресцентната спектроскопия на-
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пример, която е една от любимите 
ми техники за анализ, ни позволява 
получаването на данни за различни 
туморни образувания – кожа, гастро-
интестинален тракт, централна нерв-
на система (ЦНС); за мониторинг на 
въздействието на лазерното лъчение 
върху организма – например за отва-
рянето на кръвно-мозъчната бариера, 
което може да се използва за контро-
лирано въвеждане на лекарствени 
средства в мозъка за лечение на раз-
лични болести на ЦНС, мониторинг на 
терапии и оценка на ефективността 
им при третирането на туморни об-
разувания. Флуоресцентният анализ 
на храни и напитки позволява да се 
определи качеството им, наличието 
на вредни или забранени съставки, 
спазването на технологичните про-
цедури при тяхното производство. С 
детектиране на флуоресцентните ха-
рактеристики на отпадни води може 
да се определят различни замърсите-
ли, техните количествени и качестве-
ни характеристики. Има и множество 
други идеи и възможности за прило-
жения, за които не ми стигат времето 
и силите в момента, но това не значи, 
че няма да се превърнат в тема на ин-
тересно изследване в бъдеще.

С разработените от нас нови методи 
и апарати за оптична биопсия на раз-
лични видове тумори са били изслед-
вани вече няколкостотин пациента. 
Работи се усилено в тясно сътрудни-

чество с колеги медици за внедрява-
нето на нов тип апаратура и методики 
за спектрален анализ за ранна диагно-
стика на кожен рак, рак на хранопро-
вода, стомаха, дебелото черво. Засега 
на експериментално ниво, но се опит-
ваме да разработим и методики за фо-
тодиагностика и фотодинамична те-
рапия на тумори на ЦНС. Надявам се, 
че разработваните от нас методики и 
апаратура ще се превърнат в помощен 
инструмент на колегите клиницисти 
в борбата им с някои основни заболя-
вания.

Когато говорим за научни постиже-
ния, може би дефинираните в рамки-
те на наградите, които съм получа-
вала като резултат от изследванията, 
които провеждам, са достатъчно ясни 
като описание, в това число – голя-
мата награда „Питагор” на МОН за 
най-добър млад учен на Р. България 
за 2012 г., за изследванията в облас-
тта на фотониката по разработване на 
неинвазивни методи за ранна диагно-
стика на рак, и националната стипен-
дия за България на ЮНЕСКО/ Л’Ореал 
«За жените в науката» за 2014 за раз-
работка на проект за поляризацион-
на флуоресцентна спектроскопия на 
кожни новообразувания за ранна ди-
агностика.
Много значими за мен са и призна-
нието ми като учен от професионал-
ните международни научни общества, 
които обединяват специалистите , 
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работещи в областта на фотониката, 
оптиката, лазерната физика и т.н. Аз 
бях избрана за старши член на SPIE – 
международното научно общество по 
оптика и фотоника – поради „призна-
ване на нейните значителни пости-
жения в областта на оптиката и фо-
тониката” през 2015, а миналата 2019 
година имах честа да бъда номинира-
на и избрана за старши член на меж-
дународното оптическо дружество – 
OSA за “професионални достижения в 
областта на оптиката и фотониката”. 
Интересното е, че самите процедури 
на избор са след номинации от при-
знати чуждестранни изследователи в 
съответните научни области, което е 
индикатор, че резултатите от изслед-
ванията, които провеждаме в лабо-
ратория Биофотоника са видими и се 
оценяват високо и в международните 
професионални среди. За мен това е 
чест и сигнал, че работим в правилна-
та посока на нашите научни изследва-
ния.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

От малка исках да стана физик, кол-
кото и специфично да е това желание. 
Физиката е науката, която позволява 
да се търсят отговори на всякакви въ-
проси за това, как работи вселената, 
какво се случва в природата около нас. 
Това е прекрасно и невероятно прият-
но усещане да си част от този процес 

на вечно познание.
Затова целенасочено избирах фи-
зиката на всяко ниво от обучението 
си, започвайки от специализирания 
клас по физика в гимназията, двете 
специалности, получени във Физиче-
ския факултет на СУ и достигайки до 
ОНС Доктор по физика в БАН. Това е 
най-интересната професия учен – да 
изследваш новото и неизвестното.
Хубавото на изследванията в облас-
тта на биофотониката , което е тясна-
та специалност в която работя, е, че 
в резултат на работата в тази област 
се получават методи и инструменти, 
които са от полза за медицината и те 
сравнително бързо намират своето 
приложение, което осмисля труда ни 
и в един приложен аспект, не само в 
търсенето на нови знания.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ра-
бота в индустрията, стипендия в 
чужбина, екип, …)

Стъпките за да се изкачи една стълба 
са много, а аз даже не съм сигурна до-
къде съм стигнала до момента в този 
процес на развитие като изследова-
тел. Имала съм и много талантливи 
и не толкова добри преподаватели и 
в училище, и в университета. Спом-
ням си с много уважение и топлина за 
мои учители по математика, химия, 
биология, история, университетски 
преподаватели по линейна алгебра, 
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квантова електроника, молекулярна 
спектроскопия, много други……всеки 
е дал по нещо за да стана такъв спе-
циалист, какъвто съм сега. Някои са 
ме научили, какво да правя, а други са 
показвали, какво не трябва да се пра-
ви при общуването с хората, при рабо-
та в екип, при трупането на знания и 
практически умения.
Имам удоволствието да работя с чудес-
ни и много отдадени на каузата учени 
– химици, биолози, физици, инжене-
ри, медици и от тях също съм научила 
много. Особено в такава интердисци-
плинарна област, каквато е биофото-
никата се уча постоянно от другите, 
получавайки по-цялостна картина на 
възможните приложения на нашите 
оптични методи. С колегата дермато-
лог сме се шегували многократно, че с 
времето аз станах най-добрия дерма-
толог сред физиците, а тя – най-добър 
физик сред дерматолозите, което е 
резултат от взаимното ни сътрудни-
чество, от споделянето на знанията 
ни в две отделни области – физика и 
медицина, за да се получи качествено 
нов продукт – метод и система за оп-
тична биопсия на кожен рак. И така 
е във всяка област и с всеки специа-
лист, с които съм имала или имам удо-
волствието да работя съвместно. Все-
ки един ми е дал много – и знания и 
умения, и добро настроение. Надявам 
се само, че това е двупосочен процес, 
щом с повечето от тях си сътруднича 
вече дълги години.

Сътрудничеството с чуждестранни 
колеги също има голямо значение за 
разширяване на мирогледа ми, за дос-
тъп до възможности, методи и апара-
тура, които не винаги имаме в Бъл-
гария. През последните години имах 
възможност да изпращам мои по-мла-
ди колеги и докторанти за специали-
зации или експериментални сесии в 
партниращи ни чуждестранни орга-
низации и виждам колко добре се от-
разява това на знанията и уменията 
им. Предполагам, че и аз съм се проме-
няла по същия начин, незабележимо 
за самата мен, но качествено различ-
на след поредното пътуване и взаи-
модействие с чуждестранните научни 
организации и учени.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Предполагам, не очаквате да ви раз-
кажа, че заради силното разсейване 
на светлината в биологичните тъкани 
много трудно се възстановяват изо-
браженията при томографски оптич-
ни измервания. Или че сигналите от 
флуоресцентните и рамановите спек-
трални изследвания са с много нисък 
интензитет, и трудно се анализират и 
диференцират от фона и систематич-
ните инструментални грешки. Това 
са сериозни проблеми при оптическа-
та диагностика и на тях са посветени 
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стотици, а може би даже хиляди пуб-
ликации с изследвания, анализи, при-
ближения, математически подходи, 
които да се ползват при анализа и т.н.

Има общи проблеми, свързани с бав-
ното внедряване на новосъздадени 
методи и апаратура. Има нужда от гъв-
каво и актуализирано законодател-
ство на национално и международно 
ниво, оторизирани и сертифицирани 
лаборатории за анализ и контрол на 
новосъздадени медицински апарати, 
регулаторни документи и стандарти, 
особено в областта на бионанофото-
никата, която се развива по-бързо от 
регулаторните механизми, които да 
контролират безопасността на прило-
женията и методиките. Привличане на 
индустриални партньори за внедря-
ване на разработките от научните ла-
боратории в производството. Особено 
у нас витае известна заблуда, че това е 
работа на учените – да търсят и нами-
рат такива контакти и взаимодейст-
вия.Неколкократно съм получавала 
въпроси, свързани с това, защо не 
произвеждаме нещо, след като сме го 
разработили. Но това е цяло отделно 
направление дейности, умения и зна-
ния – как да се инженеризира дадена 
разработка, как да се превърне в про-
тотип а след това и в краен продукт, 
как да се защити интелектуално, да се 
внедри в производство, да се намерят 
потребители и пазар. Това са умения и 
специфични знания, но на други спе-

циалисти -затова се създават инова-
ционни инкубатори, спин-офф компа-
нии и се прилагат най-разнообразни 
механизми за трансфериране на из-
следователския продукт до реален 
пазарен високотехнологичен продукт. 
Затова не всичко, получено на лабора-
торната маса след това вижда реално-
то си приложение, затова някои идеи 
остават нереализирани, особено, ако 
не е била намерена подходяща форма 
на финансиране за нейното осъщест-
вяване. Това са не само наши, а светов-
ни проблеми за реализацията на науч-
ните продукти.

Има и проблеми специфични за стра-
ната ни. Старата песен за липса на 
средства за съжаление е все още ак-
туална, но по нов, специфичен начин. 
Има специализирани стипендии за 
младите учени и докторанти, което 
е чудесно, но начинаещия докторант 
няма достъп до тях, трябва да е вече 
поне от 6 месеца в дадения универ-
ситет или институт. А през тези шест 
месеца получава стипендия на ниво-
то на минималната работна заплата 
в страната ни. И колко са ентусиасти-
те, които ще започнат да се обучават 
като докторанти при тези условия в 
областта на природните науки? Не 
само Академията, но и университе-
тите изпитват глад за млади кадри, 
въпреки, че те черпят от извора така 
да се каже, тъй като могат да се ори-
ентират и да привлекат талантливите 
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студенти още преди завършването на 
магистратурите им. А кого да привле-
чем ние, извън университетите?
Има я новата възможност за стипен-
дии, която организираха от МОН през 
последните 2-3 години, което е чуде-
сен нов инструмент, който с времето 
ще се оптимизира и ще доведе до зна-
чителни ползи. Но какво се получава 
в момента – стипендиите по тези про-
грами за младите учени и докторанти 
са с размер сравним, и даже по-висок 
от заплатите на доцентите и профе-
сорите, които се предполага, че ще 
ги обучават. Не всеки може да се сми-
ри с тази ситуация и затова някои от 
старшите изследователи по принцип 
не работят по програми за обучение 
на практиканти, специализанти, док-
торанти, защото е нелогично и неес-
тествено обучаващия да бъде по-зле 
платен от обучаемия. А така се губят 
знания за тези, които все пак идват с 
идеята да станат учени. След края на 
стипендиантския им период като док-
торанти изведнъж се оказва, че могат 
да бъдат назначени на позиции асис-
тент, а след защита – главен асистент, 
със заплата значително по-малка от 
стипендията , която са получавали. 
Част от тях напускат, търсейки си ра-
бота в чужбина, част отиват в частни 
фирми, много често за работа не точ-
но по специалността им, т.е. губи се 
кадрови и творчески потенциал за на-
уката и висшето образование в стра-
ната ни.

Чудесно е, че има ентусиасти, които 
привлечени от омаята на науката, ос-
тават и продължават да работят в на-
учните институти и в университетите, 
независимо от умереното заплащане. 
Аз имам удоволствието дори да рабо-
тя с такива хора, но не може да разчи-
таме само на този ентусиазъм.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Отношението към учените – това чес-
то са високо ерудирани хора с най-ви-
сокото възможно образование, а 
отношението от години насам в обще-
ството ни е пренебрежително, което 
беше резултат от неправилна поли-
тика и отношение от страна на ръко-
водството на държавата ни. Никъде и 
никога учените не са били най-висо-
ко платената професия, но също така 
никъде не се е обезценявало толкова 
силно мястото на учените и ролята им 
за доброто функциониране на държа-
вата и обществото.
В днешно време най-развитите ико-
номики се градят на базата на високи 
технологии, които пък са резултат от 
научни разработки и изследвания. Ако 
искаме да постигнем високоразвита, 
икономически стабилна и проспери-
раща държава трябва да се стремим 
към високо качество на образование-
то и подкрепа на науката.
Трябва да се гради среда за привли-
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чане на учени и за тяхното развитие 
и възможност за реализация на твор-
ческите им идеи, чрез осигуряване на 
достъп до високоспециализирани из-
следователски комплекси, чрез раз-
витие на инфраструктурата и не само 
чрез закупуване на нова апаратура, но 
и в по-елементарни, но нужни неща, 
каквито са например ремонти на сгра-
ди и помещения за комфортна рабо-
та и обучение. Спазване на йерархия 
в заплащането, за да има стремеж за 
развитие и професионално израствне, 
както и спазване на значителни из-
исквания за наукометричните пока-
затели при такова израстване, за да се 
филтрират службогонци и некадърни.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Непременно. Ние сме част от европей-
ското цивилизационно пространство 

и науката е един от малкото сектори, 
по които сме постигнали добро инте-
гриране и признание на нашите въз-
можности и капацитет.
Това обаче не е съвсем ясно на обще-
ството ни, защото хората нито са дос-
татъчно запознати, с какво се зани-
мават учените и какви резултати са 
постигнали, нито каква е ролята на 
науката в развитието на държавата 
и взаимодействието с околния свят. 
Тази липса на информация трябва да 
бъде запълнена с подобни на вас ини-
циативи за популяризиране на наука-
та и научните знания.    
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ПУБЛИКУВАНО НА СЕПТЕМВРИ 26, 
2020
 
Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Гл. асистент д-р Ева Касева, учен в 
Института за държавата и правото, 
Българска академия на науките и пре-
подавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

Заниманията ми като учен в Институ-
та (ИДП) са средоточени в изследова-
телска дейност на нормативни актове 
източници на международното част-
но право. Изследвам актове на Евро-
пейския съюз  –  напр. Регламент (ЕО) 
№ 4/2009 на Съвета от 18 декември 
2008 година относно компетентност-
та, приложимото право, признаването 
и изпълнението на съдебни решения 
и сътрудничеството по въпроси, свър-
зани със задължения за издръжка; Ре-
гламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета 
от 27 ноември 2003 година относно 
компетентността, признаването и из-
пълнението на съдебни решения по 
брачни дела и делата, свързани с ро-
дителската отговорност, с който се 
отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000; 
Регламент (ЕС) 2019/1111 на Съвета 
от 25 юни 2019 години относно компе-
тентността, признаването и изпълне-
нието на решения по брачни въпроси и 
въпроси, свързани с родителската от-
говорност, и относно международно-

Д-р Ева Касева: Управлението 
на държавата трябва да се 
допитва по-често до учените
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то отвличане на деца; Регламент (ЕС) 
2016/1191 на Европейския парламент 
и на Съвета от 6 юли 2016 година за 
насърчаване на свободното движе-
ние на гражданите чрез опростяване 
на изискванията за представяне на 
някои официални документи в Евро-
пейския съюз и за изменение на Ре-
гламент (ЕС) № 1024/2012. Също така, 
анализирам и международни актове 
каквито са конвенциите на Хагската 
академия по международно частно 
право – например: Хагската конвен-
ция за гражданските аспекти на меж-
дународното отвличане на деца от 25 
октомври 1980 г., Хагската конвенция 
от 23 ноември 2007 г. за международ-
ното събиране на издръжка на деца и 
на други членове на семейството. Про-
учвам и договори за правна помощ, 
кодекси (кодификации) на междуна-
родното частно право на други държа-
ви, както и норми на международното 
частно право съдържащи се в българ-
ското законодателство. В научната 
си дейност проследявам нормотвор-
ческия процес по необходимостта и 
създаването, както и евентуалното 
изменение на определена уредба, пра-
вя съпоставка между различните ко-
дификации и българската уредба (ако 
има такава), търся смисъла вложен в 
нормата, принципа, който тя защита-
ва – напр.за закрила висшите интере-
си на детето, за закрила на по-слабата 
страна в правоотношенията, анализи-
рам приложението на разпоредбата в 

практиката на съдилищата – Съда на 
ЕС, международни и български съди-
лища. Научната ми дейност включва 
научно-приложна работа по проекти, 
изготвяне на становища, консулта-
тивна дейност в помощ на органите от 
законодателната, изпълнителната и 
съдебната власт,  изработване на пла-
нови работи, участие в конференции – 
у нас и в чужбина.

Преподавателската дейност – подго-
товка и изнасяне на лекции по дисци-
плината Международно частно право.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

В резултат на моите изследвания съм 
публикувала монография посветена 
на компетентността и приложимото 
право към задължения за издръжка 
по Регламент № 4/2009 на ЕС. В нея 
анализирам нормите на Регламента 
за определяне на компетентен съд и 
приложимо право, както и практиката 
на българските съдилища по прило-
жението им. На мнение съм, че трудът 
е полезен за практикуващи адвокати 
и съдии с оглед многобройните дела 
за издръжка с международен елемент.
Също така съм представила с доклади 
на конференции в чужбина национал-
ната уредба свързана с различни от-
ношения на международното частно 
право – издръжка (Хайделберг, Гер-
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мания); признаване на правен статус 
(Вюрцбуг, Германия), особени повели-
телни норми (Будапеща).

Изготвяла съм и представила пред 
европейските нормотворци аргумен-
тирано предложение за изменение на 
някои от разпоредбите на Регламент 
(ЕО) № 4/2009.

В момента подготвям монография 
относно уредбата по Регламент (ЕС) 
2016/1191 на Европейския парламент 
и на Съвета от 6 юли 2016 година за 
насърчаване на свободното движение 
на гражданите чрез опростяване на 
изискванията за представяне на ня-
кои официални документи в Европей-
ския съюз и за изменение на Регла-
мент (ЕС) № 1024/2012. Тя е първата в 
България, която изследва уредбата по 
регламента, чрез който: официалните 
документи, попадащи в неговия об-
хват, се освобождават от изискванията 
за легализация или подобна формал-
на процедура; се предвижда опростя-
ване и на други формалности, свър-
зани с трансграничното приемане на 
официални документи, и по-точно на 
заверени копия и заверени преводи; 
се въвежда ефективно и надеждно 
административно сътрудничество, 
което се базира на Информационната 
система за вътрешния пазар; се създа-
ват многоезични стандартни удосто-
верения на Съюза за раждане, смърт, 
брак, регистрирано партньорство и 

правен статут и представителство на 
дружество или друг вид предприятие. 
На мнение съм, че трудът ми, би бил 
едно практическо ръководство за все-
ки гражданин по прилагане текстове-
те на регламента.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

И до днес се шегувам, че не съм сигур-
на дали аз избрах международното 
частно право, или то мен. Решението 
ми да се занимавам с наука не е дошло 
съзнателно и отведнъж. На първо мяс-
то след завършване на образованието 
си имах желание да продължа и да се 
профилирам, тъй като всички колеги 
се дипломираме „магистър по право“. 
Аз исках да имам допълнителна ква-
лификация – задълбочени познания 
в един отрасъл на правото. На вто-
ро място актуалността и динамиката 
на отношенията (особено след като 
България стана член на ЕС), които 
отрасъла международно частно пра-
во регулира наклониха везните към 
докторантура в тази област. На трето 
място, по време на докторантурата 
осъзнах, че научните изследвания са 
нещо, което мога да правя и което ми 
доставя удоволствие. Така постепенно 
в мен „узря“ идеята за научна и препо-
давателска дейност. Научните търсе-
ния ми помагат в преподавателската 
дейност. А твърдо вярвам, че чрез ана-
лизите си помагам на практикуващи 
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юристи.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Огромна подкрепа получих и полу-
чавам от научния си ръководител по 
време на докторантурата – дългого-
дишен преподавател по междуна-
родно частно право в СУ „Св.Климент 
Охридски“ – проф.д-р Йорданка Зида-
рова. С нея многократно сме обсъж-
дали както дисертацията ми, така и 
всякакви въпроси и казуси по между-
народно частно право. И други колеги 
ме подкрепят по пътя – доц. Пламенка 
Маркова, доц. Венцислава Желязкова 
и други. Също така имам подкрепата 
на ръководството и колегите в инсти-
туциите, в които работя – Института 
за държавата и правото и ВТУ „Св.Св.
Кирил и Методий“. На всички съм без-
крайно благодарна. Стипендиант съм 
на Хагската академия по международ-
но частно право в гр.Хага, Холандия.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Проблемите, с които аз се сблъсквам 
са основно два. Първият – липсата на 
достатъчен достъп до ресурси – в све-
товен мащаб излизат много трудове 

в материята, но в България те не се 
закупуват или се закупуват от една 
– две библиотеки минимален брой 
списания. Това затруднява изследова-
телската ми дейност, тъй като трябва 
сама да си ги набавям. Този проблем 
се неглижира, а е от същностно значе-
ние, за да имаме ние като учени база с 
която да работим, да творим същност-
ни, значими изследвания и да имаме 
самочувствие когато се изправим на-
пример до западноевропейските си 
колеги на конференция.

От първият произлиза и вторият про-
блем – усеща се една незаинтересова-
ност от страна на колегите в чужбина 
към нашите изследвания. Това е един 
вид дискриминация – тя не е директ-
на – уважават те като човек и учен, но 
чуят ли, че си от България губят инте-
рес. Считам, че това е въпрос на дър-
жавна политика и тя трябва да бъде 
променена – науката и преподавател-
ската дейност трябва да станат висш 
приоритет за управляващите. Науката 
е синоним на прогрес, на живот, зна-
ние и сила.  Затова тя трябва да е в ос-
новите на обществото.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Изначално това, което вече казах – от-
ношението на управляващите към на-
уката. А ако трябва да съм по-конкрет-
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на след това: 

Първо  – заплащането. Айнщайн неслу-
чайно е казал „Науката е великолепно 
нещо, ако човек не е принуден да из-
карва хляба си чрез нея“. За да може 
учените да сме спокойни, не трябва 
да се стремим да печелим проекти 
или да работим на няколко места, а да 
имаме високо заплащане, което да ни 
позволява да работим с устрем и дос-
тойнство.

Второ –  базите – по много от науките 
трябва да се изградят нови и модерни 
работни места, съответстващи на из-
следванията, които се правят.

Трето – ресурсите – трябва да се осъ-
времени достъпът до електронни и 
други източници. 

Четвърто –  според мен управление-
то на държавата трябва да се допитва 
по-често до учените.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

На мнение съм, че самоцелното гово-
рене за наука е безсмислено. Според 
мен за наука трябва да се говори тога-
ва когато има научни постижения или 
развитие в науката – научни събития, 
форуми, постижения – те винаги тряб-
ва да се отбелязват.  

https://nauka.bg/nosht2020/
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Кратка информация за изследова-
теля:

Анелия Александрова Касабова, доц. 
д-р, ИЕФЕМ – БАН

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

Всекидневието си трудно мога да оп-
иша в строги рамки. Изследовател-
ската ни работа е разнообразна: в 
нашата област (етнология) основно 
значение има т.нар. работа на терен, 
която включва събиране на житейски 
разкази и провеждане на различни 
по вид интервюта по конкретна тема, 
както и работа в архиви, библиотеки. 
Тази част от проучванията е много ди-
намична. По-статична (но само в прос-
транствен смисъл) е следващата част 
– анализът на събраните материали 
и писането на научни текстове. Към 
ИЕФЕМ няма възможност за индиви-

Доц. Анелия Касабова: Не 
съм привърженичка на 
„коренни промени“ в науката, 
споделям необходимостта от 
надграждане
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дуални кабинети, процесът на писане 
изисква концентрация, тази работа 
е в „кабинета“ вкъщи. Дистанционна 
работа, както сега около Ковид-19 се 
нарича, има много предимства, в на-
шия случай тя е необходимост, която 
пести на държавата средства (компю-
тър, консумативи и т.н. осигуряваме 
сами). При такъв тип работа се разчи-
та на личната отговорност и личната 
работна етика. Мисля, че съм развила 
и двете, поне се старая да изпълнявам 
съвестно поетите ангажименти.
А те се увеличават с нарастването на 
възрастта и израстването в научна-
та йерархия. Към изследователски-
те задачи се прибавят преподаване и 
работа със студенти (хонорувана пре-
подавателка съм към СУ „Св. Климент 
Охридски“, катедра „Етнология“); учас-
тие в различни органи на института; 
участия в различни комисии, научни 
журита … От 2013 г. съм член на меж-
дународната редакционна колегия на 
сп. L’Homme. Europäische Zeitschrift für 
Feministische Geschichtswissenschaft; 
от същата година съм в редакционна-
та колегия на сп. Българска етнология 
– първо като зам.-главна редакторка, 
от 2017 – като главна редакторка.
Немалко време отнема подготовката 
на проекти, а участието в проекти – 
независимо на каква позиция, в днеш-
но време изисква много и различни 
компетентности.
Така дните са различни – в някои слу-
чаи съм основно пред компютъра, в 

други съм в „движение“. Научната ра-
бота трудно може да се вмести във 
фиксирано работно време, – темите, 
задачите, проблемите са постоянно 
с нас, в нас. Няма край на „работното 
време“, няма събота, неделя. Но пък 
имаме свободата сами да определя-
ме ритъма на работа, самата смяна на 
един тип работа с друг е стимулиращо 
разнообразие. Стимулиращо е и съче-
таването със семейство, деца – син и 
дъщеря, внуче, засега едно + едно на 
път;-) Определено смятам работата 
си за вълнуваща, защото ме среща с 
много и различни хора, всяка среща 
е интересна и обогатяваща, изостря 
погледа ми за изследователски теми, 
подходи, теории.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

За приносите времето и читатели/
колеги/следващите поколения учени 
ще отсъдят.
Свързвам отговора на този въпрос със 
следващите два:

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в ндустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)
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Въпросите са много важни, от същ-
ностно значение за всяка наука е т.нар. 
(само)рефлексия върху използвани-
те методи и изследователски въпро-
си, с които се описва и интерпретира 
научния обект. В социалните и хума-
нитарните науки основните методи 
включват интервюта, анкети, т.нар. 
включено наблюдение. Създадените 
извори са резултат на комуникация 
между изследователя и събеседници-
те. Разбира се, има правила, по които 
се събират емпиричните материали, 
критерии за анализ и интерпретация, 
във всички научни дисциплини е за-
ложена необходимостта направените 
изводи да са проверими и да подлежат 
на верификация. Но както дефиници-
ите за научните дисциплини, така и 
подходите и теориите са исторически 
променливи, всяка наука и всяко на-
учно изследване са свързани с време-
то и обществото, в което се създават.
Саморефлексията включва и осмис-
лянето на собствените възгледи, при-
страстия, мотивацията за конкрет-
ните изследвания и целите, които си 
поставяме. Търсенето на „обектив-
ност“ в хуманитарните и социални 
науки отразява, според мен, елитар-
но отношение, (само)възприемане на 
учения–субект като стоящ „над“ об-
ществото. Това не е и само мое мнение, 
позитивистичната представа, според 
която ученият може „обективно“ да 
наблюдава и анализира реалността 
(история, култура, общество), при-

емана също за „обективна“, е подложе-
на на аргументирана критика още от 
1980-те години. Тук ще спомена само 
две имена на водещи учени – Пиер 
Нора, Пиер Бурдийо, по тези въпроси 
има натрупана значима литература. 
Научните теории се основават на про-
верими факти, но систематизираното 
събиране на определени факти/дан-
ни е винаги резултат от изследовател-
ската активност, а не независима от 
изследователя „обективна“ величина.
Тъй като за мен тези въпроси са от 
голямо значение, и тъй като само-
рефлексията е постоянен процес, на 
който не може „да се сложи точка“, та-
кива въпроси се старая да вплитам в 
изследванията си. През последните 
двадесет години се занимавам с теми 
като репродуктивна политика: напри-
мер опитите през периода на държа-
вен социализъм да се нормира сексу-
алното поведение, оттам стигнах до 
темата за тези, които излизат „извън 
нормата“ – бременни без брак жени, 
„самотните“ майки, а след това към 
темата за „държавните“ деца през со-
циализма – деца в домовете. Това не са 
обичайни за етнологията теми. Но и 
етнологията се развива, продължават 
дебатите за обект и предмет на наука-
та ни. Лично аз споделям широко раз-
биране за етнологията – най-общо ка-
зано наука за всекидневието в цялата 
му комплексност на общности, групи; 
човекът/личността са в центъра (от-
там и преплитанията и синонимното 
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използване на етнология и културна 
и социална антропология). Споделям 
разбиране за хуманитарните и соци-
ални науки като науки, създаващи 
„познание за себе си“ – в личностен и 
в обществен план. Това самопознание 
не означава конструиране на положи-
телни представи за отъждествяване 
с (идеализирано, героично) минало, 
не означава и даване на оценки, а раз-
виване на критично мислене и граж-
данска отговорност. В това виждам и 
ползата от нашата наука (и от моите 
изследвания) за обществото. Науката 
е дебат. Дебатът е конститутивен – за 
науката (и за демокрацията). Дебатът 
не само предполага, но изисква раз-
лични, дори противоположни глед-
ни точки. Етнологията задълбочава 
способността човек да изслушва и да 
се вслушва в различните гласове, да 
вижда многообразието, да чува мно-
гогласието, да разбира различните 
позиции. Това изисква и развива ува-
жение към различното мислене, съ-
щевременно и поставяне на всяко зна-
ние (включително, а и на първо място 
– на своето) под въпрос. Науката е не-
прекъснат процес: търсене – открива-
не – опровергаване и/или развиване 
– ново търсене….
Това ми е мотивацията да съм в нау-
ката.
За да достигна до тази нагласа, за да 
бъда това, което съм, са допринесли 
много хора – родителите ми, които 
ме научиха на любознателност и от-

говорност; партньорът ми В. Динчев, 
прекрасен археолог, с когото споде-
ляме еднакво отношение към труда; 
децата ми, които ме разбират и под-
крепят; съученици, учители (91 НЕГ), 
преподаватели (СУ „Св. Климент Ох-
ридски“, специалност История); коле-
ги от България и от различни страни, 
многобройните събеседници … всич-
ки, с които ме е срещнал живота. Всич-
ки срещи за мен са важни и ги ценя.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Проблемите са различни, зависят от 
характерите ни. В не малка част от 
случаите, проблемите ги създаваме 
самите ние – с прекомерни очаквания, 
с липса на самокритичност, но в за-
мяна на това – свръхкритичност към 
другите.
В случая използвам дадената ми въз-
можност, за да насочва вниманието 
към един според мен структурен въ-
прос – финансиране на научните из-
следвания. След Промяната през 1989 
г. започна да навлиза, в през последно-
то десетилетие се налага като водещ 
проектният принцип. БАН, както и 
голяма част от университетите, са бю-
джетни институции, но държавното 
финансиране трудно покрива основ-
ните разходи, заплатите в бюджетната 
научна сфера след Промяната паднаха 
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под средната за страната. Периодично 
има протести срещу „ликвидационна-
та политика“ на държавата към нау-
ката. Но все пак аз, както и повечето 
учени от моето поколение, сме на по-
стоянни трудови договори, а това дава 
сигурност.
Отворено общество бе една от първи-
те фондации, които развиха голяма 
дейност в подкрепа на научни проек-
ти. Центърът за академични изслед-
вания в София (ЦАИ), организация с 
международен борд, работи изцяло 
на проектен принцип. От 2008 г. съз-
даденият към Министерството на об-
разованието и науката Фонд Научни 
изследвания насърчава проектната 
култура. Позитивна конкуренция при 
ясни критерии стимулира творческия 
потенциал и иновативното мислене, 
засилва динамиката, открива нови 
перспективи. Но ако в организацията 
на науката се наложи като единствен 
проектният принцип, то това според 
мен крие не малко опасности: може 
да доведе до комерсиализация на ху-
манитарното знание, науката да се 
превърне в бизнес, в който се рабо-
ти за печалба. Изострената борба за 
ограничени финансови средства може 
да засили социално негативно конку-
рентно поведение (криене на инфор-
мация, краен негативизъм към коле-
ги и др.). Само в ИЕФЕМ сме над 100 
души – учени и музейни сътрудници, а 
конкуренцията за относително малък 
брой проекти в областта на социални-

те и обществени науки е както между 
проектни предложения от една инсти-
туция, така и между различни инсти-
туции. Краткосрочни (от няколко ме-
сеца до една година) и средносрочни 
(две до три години) проекти опреде-
лят необходимостта при одобрен про-
ект веднага да се започва подготовка 
на следващ, което може да доведе и до 
формално отчитане по количествени 
показатели, бездушно отношение към 
изследователската работа и т.н.
Нарастват възможностите за меж-
дународни проекти. Имах щастието 
първият ми проект, с който канди-
датствах към международна институ-
ция, да бъде одобрен. Това бе късмет 
– фондация Пасторален форум, Виена, 
обяви през 1996 г. конкурс за средно-
срочни (2–3 годишни) изследовател-
ски проекти към Виенския универ-
ситет, като предимство имаха жени 
от Източна и Югоизточна Европа, от 
хуманитарните и социални науки 
(без теология). Вероятно кандидат-
стващите жени не сме били много и 
конкуренцията – не голяма, проектът 
ми бе одобрен и в края на 1997 г. по-
лучих този шанс. Стипендията изти-
чаше през януари 2001 г., бях изпъл-
нила всички задължения, но исках да 
остана с децата си във Виена до края 
на учебната година. Кандидатствах с 
три проекта с ограничено финанси-
ране (към Община Виена, Виенския 
университет, Пасторален форум). И 
трите проекта бяха одобрени, рабо-
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тата по тях бе значителна, и трите за-
вършваха през юни 2001 г., така краят 
на престоя ми във Виена бе много на-
товарен. Реших, че под такъв стрес не 
искам, а и трудно бих могла да работя 
продължително. След завръщането в 
България не кандидатствах с проекти 
към български или към чуждестран-
ни институции. Но съм участвала в 
международни проекти: Семейството 
в комунистическа България [Family in 
Communist Bulgaria] (2003 – 2004) и 
Визуализиране на семейство, отноше-
ния между половете, на тялото. Балка-
ните между 1850 – 1950 г. [Visualizing 
Family, Gender Relations and the Body. 
The Balkans approx. 1860-1950] (2010 
– 2014) – към Университета в Грац, 
Център за източно- и югоизточноев-
ропейска история и антропология, 
по покана на ръководителя на центъ-
ра проф. К. Казер. През 2016 – 2018 г. 
бях поканена от проф. Брунбауер, ди-
ректор на Лайбниц-Институт за из-
следване на Източна и Югоизточна 
Европа, за участие в екипа по проект 
Кураж. Културна опозиция: Разбира-
не на културното наследство на диси-
денти от бившите социалистически 
страни [Courage. Cultural Opposition: 
Understanding the Cultural Heritage of 
Dissent in the Former Socialist Countries] 
Хоризонт 2020.
Честа критика е, че идващи „отвън“ 
проекти застрашават независимост-
та на науката ни, тъй като темите са 
„чужди на българските реалности“. 

Науката по дефиниция е междуна-
родна, националните специфики са 
важни, но националните реалности 
трудно могат да се отделят от светов-
ните. Именно „отварянето“ на наука-
та след 1989 г. доведе до редица нови 
теми в етнологията, до разширяване 
на методи и използвани извори.
Разбира се, в науката има йерархии. 
Водещите икономически държави – 
Германия, Франция, Великобритания, 
инвестират много в подготовката на 
проекти, особено на проекти за вър-
хова наука. Към различни академич-
ни институции има звена с назначени 
служители, които подкрепят логис-
тично изследователите при канди-
датстването им. Науката е йерархично 
организирана, има необходима субор-
динация. Но йерархиите са различни, 
а и най-вече е различно отношението 
към власт и властови позиции. В спо-
менатите проекти бях включена като 
(старши) изследователка, в повечето 
случаи ръководителите са от утвър-
дени западноевропейски академични 
институции. Старая се да възприемам 
хората (и себе си) независимо от по-
зицията и статуса, старая се да не раз-
вивам „статусно мислене“. Не се въз-
приемах и не бях възприемана като 
„обект“ на управление, а като субект, 
от когото се очаква самостоятелност, 
инициатива и диалог, т.е. способност 
да изразяваш и отстояваш различно 
мнение.
На една отчетлива асиметрия в меж-
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дународни проекти искам да обърна 
внимание: изследователи от Източна 
и Югоизточна Европа участват в про-
екти, но в повечето случаи „отговарят“ 
за държавата, от която произхождат, 
евентуално в контекста на Балкани-
те и/или на постсоциализма. Такъв е 
и моят личен опит. Поставян е въпро-
сът за приносите и ограниченията на 
(пост)колониалните изследвания, в 
които водещ е погледът на западноев-
ропейски и северноамерикански уче-
ни върху останалия свят. Професио-
налният поглед на изследователи от 
„останалия свят“, включително източ-
ноевропейци, върху западноевропей-
ски и северноамерикански реално-
сти не се търси. Тепърва, според мен, 
предстои разгръщането на тематични 
проекти, които да показват ползот-
ворността от равностоен обмен на 
перспективи.
Участие в такъв проект имам щастие-
то да ми предстои. Проект Левиатан: 
Наследството на следвоенна Европа и 
„общото благо“ [Leviathan: Taming the 
European Leviathan: The Legacy of Post-
War Medicine and the Common Good]. 
И при този проект има вероятно и 
случайности, но е и резултат от пре-
дходни развития. Към мен се обърна 
изследователка, работеща към Уни-
верситета в Кент, българка по произ-
ход – д-р Вероника Стоянова. Благо-
дарение на д-р Стоянова се запознах 
с Улф Шмит (професор към Универ-
ситет Кент, от началото на септември 

т.г. – към Университет Хамбург), Фол-
кер Хес (професор, директор на Ин-
ститута за история на медицината и 
медицинската етика към Шарите Бер-
лин) и Юдит Шандор (професор към 
Факултета за политология, правни и 
джендър изследвания към Централ-
ноевропейския университет, Будапе-
ща/Виена). Първите ни срещи бяха 
виртуални, след това по инициатива и 
с финансиране от Шарите Берлин ста-
наха и реални. Така се роди идеята да 
подготвим общ проект, най-общо ка-
зано: История на следвоенна Европа 
през призмата на медицината.
Това, което нас ни обедини бе (и е) 
търсенето на „обединяващо“ мислене 
– разбиране за Европа като едно цяло 
въпреки идеологическите противо-
поставяния „Изток“ – „Запад“ (които 
далеч предхождат периода след Вто-
рата световна война), въпреки Студе-
ната война. Това в никакъв случай не 
означава идеализиране на близкото 
минало, омаловажаване на същест-
вените политически, икономически, 
културни различия. Ще отчитаме на-
ционалните специфики – медицината 
и здравеопазването, здравното оси-
гуряване се развиват в рамките на 
национални държави с различно на-
ционално законодателство. Но акцен-
тът ни е върху взаимовръзките, взаи-
мовлиянията, взаимопреплетеността 
между „Изтока“ и „Запада“. Акцентът 
е върху обмена, върху трансфера – на 
знания, хора, технологии. Какво про-
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меня изграждането на Желязната за-
веса: как се променят определенията 
за „общото благо“ (Common good); как 
се развиват медицинските и общест-
вените морални и етични норми; как 
се трансформират отношенията ин-
дивид / общество / държава – това са 
част от общите въпроси в проекта, кои-
то ще се изследват на макро- (светов-
но/европейско), мезо- (регионално/
държавно) и на микрониво. Т.нар. ра-
ботни пакети с условните наименова-
ния Тяло, Репродукция, Риск, Утопия 
са така конципирани, че да обединя-
ват усилията на екипите от четири-
те институции. Това, което премина-
ва през всичките работни пакети, са 
репродуктивните политики. Разши-
рихме разбирането за „репродуктивна 
политика“ – освен в тесния смисъл на 
думата като политика, насочена към 
възпроизводството на населението, 
включваме и политиките (концепции, 
нагласи, институции) по отношение 
на „инвалидност/неработоспособ-
ност/неспособност за работа“, както и 
концепции за старостта и политиките 
към възрастните хора. Ще работим в 
сътрудничество с екипите от другите 
институции по всички теми – изслед-
ване на лекарствените форми и фар-
мацевтична революция; клинични 
експерименти/изпитания на ваксини, 
биоетика, медицински утопии и др. На 
фона на съвременните несигурности 
и разделения в света и в Европа про-
ектът цели чрез исторически разказ 

за комплексните развития да засили 
диалога за общата история. Отчитаме 
риска от самоприписване на „европей-
ска изключителност“, изследването 
на преплетената история на Европа 
е крачка в посока изследване на пре-
плетената световна история.
Иновативна е преплетеността на на-
шите изследователски перспективи 
– не само имаме различни научни про-
фили, но и предвиждаме всеки екип 
да извършва изследователска работа 
в други държави. Не „западен поглед“ 
върху Източна и Югоизточна Европа 
(изследователска перспектива с дъл-
боки традиции), не и „Изтокът гледа 
Запада“ (което само по себе си е все 
още рядко срещано), а диалог в рав-
ноправно партньорство в балансиран 
екип.
След като получи 16 рецензии и пре-
мина три нива на оценка, проектът 
ни бе одобрен през 2019 г. от Евро-
пейския съвет за научни изследвания 
(European Research Council / ERC) в 
категория Синергия (Synergy). Това е 
и първият проект от тази категория, 
в който учен от България е водещ из-
следовател (Principal Investigator).
Проектът е 6-годишен, общото фи-
насиране е близо 10 милиона евро, 
сумата се разпределя между инсти-
туциите-домакин (Host Institution) на 
водещите изследователи. За институ-
ция-домакин се обърнах към ИЕФЕМ 
– БАН, институтът, към който работя. 
Договорът е подписан, започваме ра-
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бота от 1 октомври 2020.
Такъв мащабен проект е висока от-
говорност – и за мен като водеща из-
следователка, и за институцията-до-
макин. Нужен е голям научен, но и 
административен, счетоводен, юриди-
чески капацитет, това е първи проект 
от този вид, предстои ни да натрупва-
ме опит. Високата отговорност задъл-
жава, не мога да крия, че съм и леко 
притеснена. Но се надявам съвместно 
с колегите да се справим добре с това 
не малко предизвикателство и проек-
тът да е от полза за ИЕФЕМ, за БАН, а и 
общо за българската наука, да допри-
несе за утвърждаване на мястото на 
български учени в международни на-
учни мрежи.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Аз не съм привърженичка на „корен-
ни промени“ в науката, споделям не-
обходимостта от надграждане. Някои 
научни резултати се определят като 
„революционни“, но и те почиват на 
постигнатото в съответните науки 
преди тях. И днес в науката има забе-
лежителни индивидуални приноси, 
нараства обаче необходимостта от и 
значението на екипната работа, спо-
собността да работиш с други (и за 
други). Развитие, личностно и науч-
но, е нужно през целия живот, опас-
но е човек/учен да се (само)оценява 

като „постигнал върха“. Опасно, дес-
труктивно е и когато не се вижда, не 
се уважава постигнатото преди и/или 
успоредно на нас от други.
В структурно отношение – трудно е 
да се намери баланс между държавно 
финансиране на науката с дългосроч-
ни назначения и проектното начало, 
държавно или от фондации, затова е 
важно по тези въпроси да се говори. И 
да се спори.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Научните занимания, представянето 
им, полемиките с какво и защо са ва-
жни, засилват критичното мислене, 
насочват към диалог – това е ползата 
за мен, надявам се, и за обществото.
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Посещение в Тел Авив – 2019 г. по про-
ект „Двоен бета разпад и двойна за-
рядово-обменна реакция“ – съвместно 
сътрудничество с Израелска академия 
на науките.

ПУБЛИКУВАНО НА СЕПТЕМВРИ 29, 2020

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Чл. кор. Ч. Стоянов е завършил Физи-
ческия факултет на СУ “ Кл. Охридски” 
през 1968 г., специалност „Атомна фи-
зика”. От същата година е назначен 
във Физическия институт на БАН. От 
1970 г. до 1981 г. е командирован и ра-
боти в лабораторията по Теоретична 
физика на Обединения институт за 
ядрени изследвания (ОИЯИ) в Дуб-
на, където през 1983 г. защитава ди-
сертация и получава научната степен 

Чл. кор. Чавдар Стоянов – За 
разкриването на микросвета
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„Доктор на физико-математическите 
науки”. От 1982 г. работи в Института 
за ядрени изследвания ядрена енерге-
тика (ИЯИЯЕ)- БАН, където през 1987 
г. е избран за професор, а от 2004 г. е 
член-кореспондент на Българската 
академия на науките.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

Основната тема в научните ми из-
следвания е развитие и приложение 
на Квазичастично-Фононен Модел 
(КФМ) на атомното ядро. Фононите 
са колективни възбуждания в ядрата, 
а квазичастиците са проявление на 
неколективните, едночастични свой-
ства на ядрото. Взаимодействието 
между тези степени на свобода е ре-
шаващо за определяне на свойствата 
на възбудените състояния на ядрото 
и този процес стои в основата на но-
вопредложения КФ модел. В момента 
това е водещ модел на атомното ядро 
и представлява алтернатива на при-
добилите широка известност модели: 
модел на взаимодействащите бозони 
(авторите на модела на взаимодейст-
ващите бозони са предлагани някол-
ко пъти за Нобелова награда) и слоест 
модел.
Участвам в редица проекти за прило-
жения на ядрено-физични методи. Та-
къв е проектът „Енергия & Трансмута-
ция”. В сътрудничество с ОИЯИ-Дубна, 

ръководената от мен българска група 
работи по създаване на релативист-
ка ядрена технология за получаване 
на енергия и преобразуване (тран-
смутация) на радиоактивни ядра, т.е. 
ликвидиране на ядрени отпадъци, 
включително от енергетични ядрени 
реактори чрез ядрени методи.
Имам широка научно-организацион-
на дейност. Ръководил съм направле-
ние „Ядрена физика” в ИЯИЯЕ на БАН. 
Участвам в организирането на меж-
дународни школи по ядрена физика, 
неутронна физика и приложения. Бил 
съм председател на Организационния 
комитет на няколко школи. Бил съм 
член на Комитета на съветниците на 
няколко международни конференции 
по ядрена физика, проведени извън 
България. Участвам в редколегии-
те на списанията: „Доклади на БАН” 
, „Български физически журнал”, на 
международното списание Physics of 
Elementary Particles and Atomic Nuclei, 
на научно-популярното списание 
„Светът на физиката”.
Ръководил съм няколко международ-
ни и национални проекти. с Нацио-
налния фонд „Научни изследвания”. 
Участвал съм в договори по Шестата 
рамкова прогарма на ЕС . От особена 
важност е проекта NuPNET—ERANET 
for Nuclear Physics Infrastructures 
(2009-2011), на Европейската коми-
сия по програмата Coordination and 
support action. Чрез този проект бъл-
гарската ядрена колегия беше пред-
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ставена по-цялостно в европейското 
изследователско пространство. Съв-
местно с колективи от европейските 
страни, българските групи получиха 
достъп до най-модерна изследовател-
ска инфраструктура в големите евро-
пейски ядрени центрове.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Атомните ядра са сложни обекти, със-
тоящи се от много неутрони и про-
тони, наричани най-общо нуклони. 
Броят им варира от няколко на брой 
в леките ядра до стотици в най тежки-
те. Точни математични методи за опи-
сание на такива многочастични обек-
ти няма. За описание на свойствата на 
ядрата се използват различни модели. 
Моделите предсказват добре част от 
свойсвата на ядрото, докато остана-
лите свойства се описват приближено. 
Изучаването на свойствата на ядрата 
е важно, тъй като те са основният гра-
дивен камък на видимата, заобикаля-
ща ни материя– 99% от тази материя 
е концентрирана в тях.
В ОИЯИ- Дубна работеше световно 
известният учен акад. Николай Ни-
колаевич Боголюбов. Акад. Боголю-
бов е автор на математически подход, 
обясняващ образуването на квази-
частици в многочастичните системи. 
Квазичастиците са нови микро обек-
ти предложени от Нобеловия лауре-

ат академик Лев Ландау, водещи до 
свъхпроводимост и свръхтекучество в 
многочастичните системи. Ученикът 
на акад. Боголюбов, проф. Вадим Ге-
оргиевич Соловьов прилага много ус-
пешно подхода на акад. Боголюбов за 
описание на свойствата на атомните 
ядра. Участвах активно в работата на 
школата на проф. Соловьов и съвмест-
но с колеги разработихме методи за 
описание на свойствата на възбудени 
състояния в сферически ядра.
Изучаването на различни ядрени про-
цеси показва, че сложността на ядре-
ната динамика забранява при опре-
делени обстоятелства някои от тях. 
За класификация на тези процеси де-
финирахме т.н. „бозонно забранени” 
преходи, чрез които се разграничават 
определени процеси в ядрата.
Колективните свойства на атомно-
то ядро се проявяват в много ядрени 
процеси. В някои от тях неутронната 
и протонната системи са във фаза, т.е. 
движението им е синхронно. Такива 
състояния се наричат симетрични. 
При други процеси двете системи са в 
противофаза, т. е. състоянията са с т.н. 
смесена симетрия. Състоянията със 
смесена симетрия са изучавани в рам-
ките на алгебрични модели на ядрото. 
Тези модели са феноменологически и 
не отчитат приносите на нуклоните 
в структурата на състоянията. В рам-
ките на КФМ, обяснихме свойствата 
на състоянията със смесена симетрия 
чрез динамиката на движението на 
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нуклоните в ядрото. Голяма експери-
ментална група в Техническия уни-
верситет в Дармщадт използва тези 
резултати за интерпретация на ново-
получени експериментални данни и 
за планиране на нови експерименти.
Интересно приложение на ядрените 
методи е свързано със създаване на 
нови методи за получаване на енер-
гия. Ядреното гориво се облъчва с ви-
сокоенергетични протони. Реакцията 
предизвиква разцепване на облъче-
ните ядра. Новите ядра са силно въз-
будени и се връщат в основно състоя-
ние чрез излъчване на нуклони и гама 
кванти. Получените при този процес 
поток от неутрони способства за уни-
щожаване на радиоактивни отпадъци 
концентрирани като мишена. Пример 
за такава реакция:
n+53129I(T12 =1.57x107years) 
53130I(T12 =12.4hours )54130Xe(ста-
билен)+-
Неутрон получен след реакцията на 
разцепване се залавя от радиоакти-
вен Йод. Получава се нов изотоп на 
йода, който след 12 часа се разпада в 
Ксенон, който е стабилен. Такова из-
следване се извършва в рамките на 
проекта „Енергия & Трансмутация”, 
който се провежда в Дубна. Целта на 
проекта е да се определят оптимални-
те характеристики на системата, за да 
се премине към приложения. В Бълга-
рия провеждаме симулация на проце-
сите с изучаване на характеристиките 
на неутронния поток.

През дългогодишната си изследова-
телска работа съм публикувал над 200 
научни труда.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

В средата на миналия век силно на-
раства интересът към физиката като 
наука, водеща до нови открития и 
технологически решения. Важна част 
от изследванията са свързани с ядре-
ната физика. През 1954 г. е създаден 
ЦЕРН, а през 1956 г. ОИЯИ-Дубна. Това 
са големи изследователски центрове, 
оборудвани с най-модерна техника, 
със задача да разкрият структурата 
на микросвета. Това привлича изсле-
дователи от Европа за работа в тези 
международни колективи.
Теоретичната ядрена физика е силно 
развита в ОИЯИ-Дубна. В лаборатори-
ята работят световно известни учени. 
Предложен е нов модел на атомното 
ядро – „Квазичастино-фононен модел” 
(КФМ). Получените резултати в рам-
ките на модела привличат внимание-
то на специалисти от цял свят и стиму-
лират разширяване на изследванията 
в рамките на КФМ. Започва изучаване 
на структурата на високовъзбудени 
състояния в атомните ядра. Структу-
рата на тези състояния е значително 
по-сложна, тъй като е необходимо да 
се отчита влиянието на огромно число 
конфигурации. Публикуваните резул-
тати предизвикват огромен интерес. 
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Започва сътрудничество с Института 
по ядрена физика в Орсе – Франция, 
където е предложен проект „Particle 
decay of highly excited states“. Проектът 
е конкурентен на подобни проекти, 
разработвани в MSU в щата Мичиган 
и RCNP в Осака. В рамките на проекта 
е обяснен е механизмът на емисия на 
частици от атомните ядра. Изяснена е 
структурата на ширините на гигант-
ски диполни резонанси. Интерес към 
резултатите проявява дъщерята на 
Жолио- Кюри – Hélène Langevin-Joliot, 
която идва в България и чете лекция 
на традиционната школа по ядрена 
физика във Варна през 1987г.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип.

Както вече изтъкнах работата в го-
леми международни лаборатории е 
предпоставка за израстването на уче-
ния. Обединеният институт за ядрени 
изследвания в Дубна е такъв институт. 
Младият учен както и опитните спе-
циалисти се обогатяват с новополуче-
ни резултати от колегията работеща в 
института. Имената на такива учени 
като Николай Боголюбов, Нобеловия 
лауреат Иля Франк, Георги Фльоров, 
Дмитри Блохинцев, Бруно Понтекор-
во и много други, които са работили 
в института вдъхновяват колективи-
те в тяхната работа. Младите учени 

започват изследванията силно енту-
сиазирани от получените в лаборато-
риите резултати. Участието на Бълга-
рия в такива институти е от огромно 
значение. През 70-те и 80-те години 
на ХХ – век в Института за ядрени из-
следвания и ядрена енергетика, както 
и в други институти на БАН, а също и в 
Университетите се завърнаха от Дуб-
на голeми групи от високо квалифи-
цирани физици, химици, математици. 
Тези специалисти издигнаха автори-
тета на българската наука както у нас, 
така и в чужбина. Лично аз се учих от 
световно известната школа по теоре-
тична ядрена физика в ОИЯИ-Дубна

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Основният проблем на науката в Бъл-
гария е ограничения финансов ресурс 
с който разполага. Тук не трябва да се 
разбира само, че възнагражденията на 
учените са скромни. Липсват средства 
за закупуване на модерна апаратура. 
Необходимо е да се подобри институ-
ционалното финансиране. Институ-
тите поддържат и развиват научната 
инфраструктура и тяхното участие в 
изследователския процес е от изклю-
чително значение. Силно затруднено 
е международното сътрудничество.Не 
е лесно за българския учен да участва 
в по-големи международни колабора-
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ции. Ядрената физика и Физиката на 
високите енергии са облагодетелства-
ни поради участието на България 
в ЦЕРН и ОИЯИ-Дубна. Тези големи 
международни центрове са пример 
как трябва да се развива международ-
ното сътрудничество

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Както беше казано по-горе, голямо е 
значението в международното при-
знание на българската наука. Чрез 
разширено струдничество с чуждес-
транни учени се стига по-бързо до 
най-актуалните задачи върху които 
работи световната наука. Тези тема-

тики привличат млади специалисти, 
ентусиазират ги в тяхната ежедневна 
научна работа.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Разбира се! Има един анекдот. Какво 
представлява икономиката на зна-
нието? Отговор. Трябва да знаещ кое 
копче да натиснеш. Това е добре. Но, 
когато копчетата станат много. Тогава 
трябва да знаеш основните свойства 
на процесите, които използваш. Кои 
са те, казва го науката.  
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ПУБЛИКУВАНО НА СЕПТЕМВРИ 30, 
2020 

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Елена Петкова-Антонова, д-р, гл. асис-
тент, Институт за етнология и фолкло-
ристика с Етнографски музей – БАН

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 

учен) – проекти, изследвания, …

Работното ми място не е съвсем кон-
венционално и често зависи от место-
положението на конкретния проект. 
Етнологията предполага работа на те-
рен – срещи и разговори с хора, проуч-
ване на архиви и т.н.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 

Интервю с д-р Елена Петкова-
Антонова
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за обществото и икономиката?

Иска ми се да вярвам, че научните ми 
постижения предстоят. Иначе, ако го-
ворим общо за науката етнология, на-
шата работа е да говорим с гласовете 
на изследваните групи или общности, 
за икономиката би имало смисъл, ко-
гато самата тя се интересува от сами-
те общности.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Първоначалната ми представа беше 
романтична и по-скоро нереалистич-
на. Все още не съм решила, че мога да 
работя друго, т.е. мотивацията ми е 
лична.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател?  (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Разбира се, обучението, както и въз-
можността да се срещам с много и раз-
лични учени. Работата на терен също.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Проблемите в работата и професио-
налното развитие са нещо стандарт-
но, не мисля, че моите са особени, за 

да ги коментирам.

Какво, според Вас, трябва коренно да 
се промени в България по отношение 
на науката?

Иска ми се да се промени политиче-
ското мислене за наука, както и об-
щественото мислене, но това е процес, 
а тук е малко по-бавен, отколкото бих 
искала.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Ако целта е просто да говорим за нау-
ка, за да има шум, едва ли е необходи-
мо, резултатите се виждат и сега.
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ПУБЛИКУВАНО НА ОКТОМВРИ 1, 2020

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Казвам се Илиан Христов Илиев, про-
фесор в Института по астрономия с 
Национална астрономическа обсерва-
тория при БАН, доктор на физически-
те науки.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

Така и не можах да се науча да се за-
нимавам с астрономия сутрин от де-
вет до пет следобед. Благодарение на 
съвременните технологии може да се 
каже, че нося работното си място със 
себе си. В архивите си разполагам с 
планини от числа. В края на краищата 
обработката на цифрови изображения 
и численото моделиране на сложни 
процеси се появиха на бял свят и със 
специалното участие на нас, астроно-
мите. Чета много. Нови публикации, 
стари публикации, наши публикации. 
Пиша текстове, редактирам написа-
ното, отговарям на рецензии и пиша 

рецензии. Анонимните рецензенти 
са единственото, което сме успели да 
измислим, за да се предпазим от не-
особено смислените неща, които по-
някога се опитваме да публикуваме. 
Свободното ми време е изключително 
разтегливо и доста относително поня-
тие.

Какви са научните ви постижения 

Проф. Илиан Илиев: Вселената 
има магнитна душа
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(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Главна тема на моите научни изслед-
вания са физическите процеси и яв-
ления, които определят и контроли-
рат химическия състав на звездните 
атмосфери. Няма пряка връзка с ин-
дустрията. Стига ми само да знам, че 
всичко, което индустрията произвеж-
да, извлича, преработва и пренася е 
било създадено някога в недрата на 
звездите. Всичко, до последния атом.
Когато става дума за приноси, трябва 
имаме предвид, че съвременната на-
ука е изключително колективно на-
чинание. В този смисъл списъкът на 
хората, допринесли за достигането на 
определен научен резултат, съвсем не 
се изчерпва с имената на съавторите. 
Ние изследвахме влиянието на че-
тири фактора върху наблюдаваните 
особености в химическия състав на 
звездните атмосфери. На първо мяс-
то това са силните магнитни полета. 
Те променят съществено строежа на 
звездните атмосфери, което, от своя 
страна, води до появата на аномалии 
в химическия състав. Следва бавно-
то околосно въртене на звездите, то 
също променя структурата на атмос-
ферата. Установихме, че наличието на 
магнитно поле може да предизвика 
забавяне на въртенето, докато само по 
себе си по-бавното въртене не създава 
силно магнитно поле. На трето място 
това са приливните взаимодействия. 

Работата е там, че когато си влияят 
една на друга гравитационно, звез-
дите се държат по-скоро като капки 
течност, отколкото като твърди тела 
и в техните атмосфери се случват при-
ливи и отливи, подобни на тези, които 
имаме в земните океани. Само за при-
мер, средната плътност на Слънцето е 
малко по-голяма от плътността на во-
дата. Оказа се, че атмосферите на звез-
ди, в които приливите са по-чести, но 
по-слаби, имат различен химически 
състав от атмосферите на звезди, 
при които приливите са по-редки, но 
по-силни. А сега си представете сис-
тема от четири гравитационно свър-
зани звезди, които се въртят хем око-
ло оста си, хем една около друга, хем 
всичките заедно около общия център 
на маса. Най-накрая, един външен за 
звездите фактор – междузвездната 
среда. Нашите изследвания показаха, 
че когато една звезда преминава с не-
висока скорост през по-плътен облак 
междузвезден газ и прах, нейната ат-
мосфера за кратко, за десетина мили-
она години, придобива химическия 
състав на междузвездната среда. За 
дадена звезда подобни епизоди могат 
да се случват и многократно.
И понеже стана дума за магнитните 
полета, ето нещо интересно, прочете-
но наскоро в една нова публикация. От 
известно време знаем за съществува-
нето на мостове, нишки слабо светещ 
газ, които свързват отделните галак-
тики и групите от галактики помеж-
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ду им. Най-близката аналогия е с не-
вроните в мозъчната кора. Главният 
резултат от прочетената публикация 
е, че междугалактичните магнитни 
полета са отговорни за формиране-
то и поддържането на споменатите 
нишковидни структури. Ха, рекох си 
аз, Вселената настина има магнитна 
душа, и седнах да попълвам отговори-
те на тази анкета.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Имах прекрасни учители, не само по 
физика и математика и още като уче-
ник знаех, че ще се занимавам с наука. 
По-късно, в Университета – завършил 
съм физика в СУ, астрономията измес-
ти всичко останало. То е и разбираемо, 
точно в юношеските си години станах 
свидетел как най-напред полетяхме в 
Космоса, а след това кацнахме и на Лу-
ната.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Всичко изброено, всяко за себе си и в 
различна степен. Като поглеждам на-
зад във времето, виждам, че съм имал 
невероятния късмет да работя заедно 
с колеги от доста краища на планетата. 
Заедно опитахме и все още опитваме 
и от меда, и от жилото на наблюдател-

ната астрономия. Заедно се учихме да 
задаваме разбираемо нашите въпроси 
и после дълго да разсъждаваме над 
получените отговори. Както обичаше 
да се шегува моят научен ръководи-
тел – Вселена е това – мълчи, мълчи, 
пък като проговори… Мислете!

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Проблемите не се различават от про-
блемите на цялата ни научна общност. 
Казано само с няколко думи – те се из-
разяват в ниския социален статус на 
учените у нас. Вкарването на науко-
метрични показатели в оценката, коя-
то обществото ни дава, създава много 
повече проблеми, отколкото решава и 
поражда сериозни деформации. Удар-
ното събиране на точки от статии и 
цитирания води до това, че редица на-
учни проблеми и задачи просто биват 
изоставяни, защото решаването им не 
носи бързи публикации и светкавич-
ни цитати. Докарани до крайност не-
щата с академичното развитие могат 
да изглеждат и така – вие попълвате 
редовно постиженията си в съответ-
ната база от данни и в един прекрасен 
момент получавате съобщение – чес-
тито, покрихте норматива, вие вече 
сте доцент! За съжаление това е не 
само наш, това е световен проблем.
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Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Няколко пъти годишно пеем „Напред, 
науката е слънце!“, убедени сме, че в 
нея са „светлите бъднини“. Имаме и 
телескоп на банкнотата от десет лева. 
Откъм символи всичко е наред. На 
практика, обаче, е не съвсем. Въпро-
сът далеч не опира само до парите. Об-
ществото ни все още трудно свиква с 
представата, че науката, и фундамен-
талната, и приложната, е нашия един-
ствен инструмент, с помощта на който 
можем да осигурим по-добро бъдеще 
– и за самите нас, и за поколенията 
след нас. Трябва да извървим пътя до 
разбирането, че инвестициите в науч-
ни изследвания са едни от най-дъл-
госрочните инвестиции – резултатът 
се вижда след време. След много вре-
ме. Продължаваме да се сблъскваме 
с мнения като „нали получихте сега 
едни пари, до два-три, ама най-много 
до четири месеца, да сте на печалба – 
иначе сте за закриване“. Според мен 
проектното финансиране е движение 
в правилна посока. Заедно с колеги 
от Института участвам в два големи 
проекта, насочени пряко към астроно-
мията у нас. Вторият от тях, проектът 
РАЦИО (Регионален Астрономически 
Център за Изследвания и Образова-
ние), е елемент на Националната път-
на карта за развитие на научната ин-
фраструктура.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Естествено – да! Въпросът е кой, как 
и какво говори. Ние, хората, непре-
къснато говорим за наука. Вслушайте 
се по-внимателно в който и да е слу-
чаен разговор. Науката е неотделима 
от устоите на нашата цивилизация. 
Защо? Защото не разполагаме с друг 
начин за добиване на опит и знание. В 
това отношение много важна е роля-
та на учените. На достъпен и в същото 
време точен език да обясним с какво 
конкретно се занимаваме и защо е не-
обходимо то сега. Астрономите имаме 
неоспоримото предимство, че всич-
ко, което изучаваме, е на небето, пред 
очите на хората. 
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ПУБЛИКУВАНО НА ОКТОМВРИ 2, 2020

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Лучия Стефанова Антонова-Василева, 
проф. д-р, Институт за български език 
„Проф. Любомир Андрейчин“ при Бъл-
гарската академия на науките. София.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 

учен) – проекти, изследвания, …

Изследвания на българските диале-
кти на различни езикови равнища във 
и извън съвременните държавни гра-
ници на Република България.
Организиране и провеждане на те-
ренни експедиции за събиране на ди-
алектен материал за изясняването на 
особеностите на диалектите. Тран-
скрибиране на записите и извършване 
на проучвания на различни диалект-
ни особености: фонетични особеност 

Д-р Лучия Антонова-
Василева: Коренно трябва да 
се промени отношението към 
финансирането на науката
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(особености на произношението), 
морфологични особености (особе-
ности при реализацията на различни 
граматични форми), синтактични осо-
бености (особености в структурата на 
изречението), лексикални особености 
(особености на речниковия състав 
на диалектите) и др. Работа по опи-
санието на диалектните системи, по 
написването на диалектни речници, 
по изработването и публикуването на 
лингвогеографски карти на диалект-
ните явления. Работа по съпостави-
телни изследвания на български език 
и други славянски и европейски ези-
ци на диалектно равнище.

Научна дейност (работа по основни 
научни проекти):
Български диалектен атлас. Обобща-
ващ том. I – III. Фонетика. Акцентоло-
гия. Лексика (1985 – 2001) – участник; 
работа по събиране и ексцерпиране на 
диалектен материал; работа по изра-
ботване на карти и коментари; рабо-
та като редактор на карти и текстова 
част.
Български диалектен атлас. Обобща-
ващ том. IV. Морфология (1990-2012) 
– участник 1990-2006; ръководител – 
2011-2012. В рамките на проекта: ра-
бота по събиране и ексцерпиране на 
диалектен материал; работа по изра-
ботване на карти и коментари; рабо-
та като редактор на карти и текстова 
част.

Български диалектен речник (1992 
– до момента) – участник 1992-2003; 
ръководител – 2003-2005; участник 
2009-2016 г. В рамките на проекта: 
участник в теренни експедиции за 
събиране на материал; работа по об-
работването на материала; участник 
в обсъждания на проблеми, свързани 
с концепцията на речника; автор на 
публикации във връзка с въпроси на 
българската диалектна лексикология.
Изследване на българските диалекти 
на различни езикови равнища (2009 
– 2019). Подтема „Изследване на бъл-
гарските говори от географската об-
ласт Македония – Република Албания 
и Северна Гърция“ – изпълнител. В 
рамките на проекта: работа по съби-
рането на диалектен материал от Ре-
публика Албания, Косово и Гърция; 
работа по обработката на теренния 
материал; автор на публикации във 
връзка с темата на проекта.
Електронен модел за съпоставително 
изследване на български и словенски 
език на диалектно равнище (междуна-
роден проект, финансиран от НФНИ – 
ДНТС/СЛОВЕНИЯ 01/3 от 28.11.2011) 
– ръководител (2011-2013). В рамки-
те на проекта: работа по събирането, 
ексцерпирането и обработката на ди-
алектен материал; работа по обработ-
ката на електронния архив на проек-
та; изнасяне на доклади и написване 
на публикации във връзка с темата на 
проекта.
Европейски лингвистичен атлас (про-



209Българска наукаЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

27-27 НОЕМВРИ

НОЕМВРИ 2020

ект от програмата за международно 
сътрудничество по договори на БАН) 
– участник 2003-2009 и по настоя-
щем; от 2011– 2019 – ръководител. В 
рамките на проекта: работа по писане 
на индекси на българския материал; 
работа по изработването на карти и 
коментари към картите; участник с 
доклади в обсъждания на Междуна-
родни симпозиуми на АЛЕ; изнасяне 
на доклади на наши и международни 
форуми; написване на публикации 
във връзка с темата на проекта.
ЛИНГВОГЕОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ 
НА ВЗАИМОВРЪЗКАТА МЕЖДУ БЪЛ-
ГАРСКАТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ДИА-
ЛЕКТНА ЛЕКСИКА – проект, финанси-
ран от ФНИ ДН 20/11 от 11.12.2017 г.с 
международно участие – ръководител 
на проекта.
Национална научна програма „Кул-
турноисторическо наследство, на-
ционална памет и обществено раз-
витие“ – проект, финансиран от МОН 
по Рамково споразумение № СП -1 / 
09.03.2020 г. – ръководител на изпъл-
нението на задача 2. Разширяване и 
обогатяване на съдържанието на Кар-
тата на диалектната делитба на бъл-
гарския език
Промяна на лексикалния тип в родоп-
ската микродиалектна система – Ро-
допски лексикален атлас (проект по 
ЕБР) 2012-2015 – участник. В рамки-
те на проекта: работа по обработката 
на диалектен материал; написване на 
статии във връзка с темата на проек-

та.
Езикови маркери за национална иден-
тичност на малки и изолирани общ-
ности – проект, финансиран от НФНИ, 
2009-2010 – участник. В рамките на 
проекта: работа по събиране и ексцер-
пиране на диалектен материал от 
Драмско и Сярско, работа по изготвя-
нето и публикуването на диалектен 
речник.
Интегриране на нови практики и 
знания в обучението по компютърна 
лингвистика– проект, финансиран от 
Европейските социални фондове и 
Оперативната програма за развитие 
на човешките ресурси – 2015 – участ-
ник. В рамките на проекта: работа над 
Карта на диалектната делитба на бъл-
гарския език; работа по събиране и 
обработка на диалектен материал; из-
насяне на лекции във връзка с темата 
на проекта.
Членство в научни организации:
Международен комитет на славис-
тите, Комисия по диалектология (от 
2009 г. и до момента).
Европейски лингвистичен атлас, Ко-
мисия за славянски езици (от 2015 г. и 
до момента).
Съюза на учените в България (от 1993 
г. и до момента).
Участие в редакционни колегии:
сп. Gwary dziś. Poznańskie towartswo 
przyjaciól nauk (ISSN: 1898-9276; ISBN: 
978-83-7654-182- 2). //www.ptpn.
poznan pl – от 2011 г. и до момента.



 

210Българска наукаНОЕМВРИ 2020Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

БГ НАУКА

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза за 
обществото и икономиката?

Основни публикации:

Книги, атласи, карти, речници:
Антонова-Василева, Л. Диалектната 
система на с. Шищевец, Кукъска Гора 
– един говор на границите на бъл-
гарската граматика. София: Мозайка, 
2016, 255 с., ISBN:978- 954-92- 796-2- 7.
Антонова-Василева, Л., Г. Митринов 
Речник на българските говори в Юж-
ните Родопи, Драмско и Сярско. Со-
фия: Българска академия на науките. 
Институт за български език „Проф. 
Л. Андрейчин”, 2011, 372 с., ISBN:978-
954- 92489-2- 0.
Минкова, Л., Л. Антонова-Василева. 
Ръкопис на Константин Миладинов в 
архива на Измаил Срезневски. София: 
Акад. изд. „Проф. Марин Дринов”, 2008, 
77 с., ISBN:978-954- 322-220- 9.
Antonova-Vasileva, L., Čižmmarova, L., 
Contono, M., Cugno, F., Dębowiak, P., 
Garavalova, I., Kotsheva, A., Krruisen, J., 
Nevaci, M., Saramandu, N., Šipkova, M., 
Waniakowa, J., Watson, S. Atlas Linguarum 
Europae (ALE). Commentaries. Volume 
І. 9. Editura Universităţii din Bucureşti, 
2015, 433 p., ISBN:978-606- 016-0579- 
8.
Antonova-Vasileva, L., Čižmmarova, L., 
Contono, M., Cugno, F., Dębowiak, P., 
Garavalova, I., Kotsheva, A., Krruisen, 
J., Nevaci, M., Saramandu, N., Šipkova, 

M., Waniakowa, J., Watson, S. Atlas 
Linguarum Europae (ALE), Volume І. 
9., Cartes Linguistiques Europeennes. 
Editura Universităţii din Bucureşti, 2015, 
228 p. + 11 maps, ISBN:978- 606-16- 
0580-4.
Антонова-Василева Л., Л. Василева, М. 
Витанова, Ел. Вълчева, Сл. Керемидчи-
ева, Т. Костова, Ив. Кочев, Ел. Кяева, К. 
Смедовска, М. Тетовска-Троева, П. Уру-
мова. Български диалектен атлас. Об-
общаващ том. IV. Морфология. София: 
Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“, 
2016, 22 + 75 с.; 145 карти; ISBN:978-
954- 322-857- 7. – Л. Антонова е автор 
на 15 карти, коментари, списъци и по-
казалци към тях; редактор на 45 кар-
ти, коментари, списъци и показалци 
към тях.
Антонова-Василева, Л., Василева, Л., 
Керемидчиева, Сл., Кочева, А. Карта на 
диалектната делитба на българския 
език. София: АИ „Проф. М. Дринов”, 
2014. ISBN:978-954- 322-763- 1 – Пър-
во издание; С. 2016. ISBN:978-954- 
322-874- 4 – второ издание; //ibl.bas.
bg/bulgarian_dialects/ – интерактивна 
карта, дигитален вариант.
Представителни публикации от пре-
дходни години:
Български диалектен атлас. Обобща-
ващ том. Ч. I – III. Фонетика. Акценто-
логия. Лексика. C. 2001, Книгоиздател-
ска къща Труд. ISBN:954-90344- 1-0.
Антонова-Василева, Л. Речник на при-
лепския говор (по материали от М. 
Цепенков) – В: Марко Цепенков. Фол-
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клорно наследство. Т. I. С., 1998, 383-
496. ISBN:954- 430-431- 2.
Антонова-Василева, Л. Видовите ос-
нови в българските диалекти (семан-
тично и морфологично изследване). – 
Приета за печат от НС с прот. № 19-20, 
07. 2000 г. Депозирана в Национален 
център за информация и докумен-
тация. Централна библиотека, № Нд 
246/2000.
Антонова-Василева, Л. Говорът на с. 
Волак, Драмско. Морфонология на 
именната система – Лингвистични 
студии за Македония. С., 1993, МНИ, 
190-252. ISBN:954-8187- 05-1.
Антонова-Василева, Л. Фонетичната 
система на говора на с. Волак, Драм-
ско). – Изследвания за Македония. 
МНИ, С., 1996, 197-229. ISBN:954-8187- 
26-4.
Антонова-Василева, Л. Анализ на ези-
ка на “Веда Словена”, 477-493; Речник 
на диалектните думи, 637-659. – В: 
Веда Словена. Т. I, С., 1997, изд. “Отво-
рено общество”. ISBN:954-520- 108-8.

Студии в списания и поредици:
Anjonova-Vasileva, L. – Linguistic 
Geography’s Role in Clarifying the 
Linguistic Situation in Specific Language 
Regions in Southeast Europe. – In: 
Handbook of the Changing World 
Language Map. Brunn S.D., Kehrein R. 
(editors). Spinger. 2020.
Антонова-Василева, Л. Българо-сло-
венски езикови успоредици на диа-
лектно равнище (по данни от елек-

тронно съпоставително изследване). 
– Известия на Института за български 
език „Проф. Любомир Андрейчин“, т. 
XXVIII, 2015, 122-138, ISSN:0323-9934.
Антонова-Василева, Л. Фонетичната 
система на говора на с. Шищeвец, Ку-
къска гора, Република Албания. – Из-
вестия на Института за български 
език „Проф. Любомир Андрейчин“. АИ 
„Проф. М. Дринов“, София, 2014, кн. 
ХХVII, с. 76- 112. ISSN:0323-9934.
Други – повече от осемдесет.

Проучванията служат за разкриване-
то на богатството на българските ди-
алекти, за историята на българския 
език, за доказването на единството на 
българския език на диалектно равни-
ще.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Интересът към историята на българ-
ския народ, която се отразява в богат-
ството и многообразието на българ-
ските диалекти.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател?

Обучението в СУ „Св. Климент Охрид-
ски“; работата сред колегите в Инсти-
тута за български език – преди всичко 
в Секцията по българска диалекто-
логия и лингвистична география, в 
колектива на Български диалектен 
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атлас; работата под ръководството на 
проф. Иван Кочев; пътуванията в Бъл-
гария и в съседните страни, където се 
пазят български диалекти; участие в 
семинари и научни форуми в чужбина, 
работа с колеги от чужбина по изпъл-
нение на съвместни проекти – колеги 
от екипа на Европейски лингвистичен 
атлас, колеги от Университета в Лю-
бляна
(обучение, ръководител, работа в 
индустрията, стипендия в чужбина, 
екип, …)

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Хроничен недостиг на средства за за-
плащане на труда, за публикация на 
научните трудове и особено на моно-
графиите, за участие в специализации 
и научни форуми, за провеждане на 
служебни командировки

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Коренно трябва да се промени отно-
шението към финансирането на нау-
ката.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

За науката трябва да се говори, за да се 
популяризират нейните постижения 
и да се разясняват нейните проблеми.  

https://nauka.bg/nosht2020/
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ПУБЛИКУВАНО НА ОКТОМВРИ 2, 2020

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Евдокия Николаева Сотирова, профе-
сор по Информатика, доктор по Ин-
форматика, зам. декан на Факултет по 
Обществено здраве и здравни грижи 
към Университет „Проф. д-р Асен Зла-
таров”-Бургас (БТУ), член на Лабора-

торията по „Интелигентни системи“.
Работи в Университета от 1995 г. като 
асистент, гл.ас., доцент и професор от 
декември 2017 г. 8 години (2008-2016) 
е ръководител на катедра “Компютър-
ни и информационни технологии”. От 
2014 г. е зам. декан на Факултет по 
Обществено здраве и здравни грижи 
(ФОЗЗГ) и двигател за бързото му раз-
витие.

С какво се занимавате на работно-

Проф. Евдокия Сотирова: 
Науката е в основата на всичко

https://nauka.bg/nosht2020/
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то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания…

Ежедневието ми е наситено с разно-
родни дейности. Основното ми време 
е запълнено с организационни и ад-
министративни задължения, с учебна 
работа – воденето на лекции изисква 
сериозна подготовка.
Въпреки това всеки ден се опитвам да 
отделя време за развитието на науч-
ната ми работа, най-често в извънра-
ботно време. Като учен се занимавам 
с изследвания, основно в областта на 
моделиране и оценяване на инфор-
мационни и здравни процеси, изслед-
ване и приложение на интелигентни 
инструменти и системи в различни 
области, напр. в образованието и об-
щественото здраве.
Някои от големите проекти, по които 
работя в Университета са:
Университети за Наука, Информатика 
и Технологии в е-обществото (УНИТе) 
за изграждане и развитие на Център 
за върхови постижения в Информати-
ка и ИКТ, ОП НОИР, в който аз заемам 
позиция „главен експерт по Информа-
тика“. Идеята на проекта е да подпо-
могне координирането на научните 
и образователни дейности в областта 
на компютърните науки;
Център по компетентност в областта 
на мехатроника и чисти технологии, 
посветен на роботизирани системи 
а управление, в който изпълнявам 
функция „признат учен“;

Национална научна програма „Ин-
формационни и комуникационни 
технологии за единен цифров пазар 
в науката, образованието и сигур-
ността (ИКТвНОС)”, по която съм ръ-
ководител за университета. Целта тук 
изграждане на е-инфраструктури за 
предоставяне отворен достъп до на-
учни резултати и отворена наука;
Редица научни проекти към Фонд „На-
учни изследвания“, МОН: Теоретични 
изследвания и приложения на ин-
теркритериалния анализ (ТИПИКA), 
„Нови инструменти за извличане на 
знания от данни и тяхното моделира-
не“.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Към момента имам над 200 научни 
публикации и доклади на научни кон-
ференции и събития, над 80 от които 
са в т.нар. „световни бази от данни“, 
няколко монографии, три от които в 
чужбина, 2 в издателството на Бъл-
гарска академия на науките „Проф. 
Марин Дринов“.
Основен акцент в научната ми работа-
та е моделирането на различни реал-
ни, паралелно протичащи във времето 
процеси и оценяването им с интели-
гентни инструменти. Това позволява 
сложните обекти и системи от света 
около нас да се изследват, анализират, 
оптимизират без да се правят техни 



215Българска наукаЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

27-27 НОЕМВРИ

НОЕМВРИ 2020

прототипи.
Например преди почти 20 години за-
почнахме с колеги от различни дър-
жави (Англия, Австралия, Белгия, 
Гърция, Мароко, Полша, Словакия, 
Португалия, Турция и др.) да изуча-
ваме процесите, протичащи в универ-
ситетите в които работим – обучение, 
оценяване, академично развитие, ад-
министративни и информационни 
дейности и създадохме над 100 раз-
лични модела, с които можем да пра-
вим сравнения между тях.
От 5 години пък работя с много инте-
ресни хора, свързани със системата на 
здравеопазването, сред тях и декана 
на Факултета по обществено здраве 
и здравни грижи проф. Христо Бозов, 
който е и управител на Комплексния 
онкологичен център в Бургас. Те ми 
разкриха нови хоризонти в научно от-
ношение, свързани с медицински из-
следвания, част от които извършваме 
в лабораторията по „Интелигентни 
системи“ в университета.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Може би на първо място семейството 
– първо баща ми доц. Николай Ралев, 
после съпругът ми проф. Сотир Соти-
ров. Най-силна мотивация в научното 
ми развитие обаче ми оказа чл.кор. 
проф. дмн дтн Красимир Атанасов, 
който сега работи в Института по био-
физика и биомедицинско инженер-

ство, БАН. Той ми показа колко въл-
нуващ е животът, когато се ровиш из 
дебрите на науката, колко интересни 
хора можеш да срещнеш там, творци, 
можещи да променят света.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Завърших най-силната в тогавашно 
време гимназия в Бургас, даваща ми 
направление към инженерните науки 
– Математическа гимназия „Акад.Н.Об-
решков“. Бях приета в първия випуск 
на специалност „Компютърни системи 
и технологии“ в Технически универси-
тет София (тогавашното ВМЕИ) – това 
разбира се ти показва, че ще правиш 
нещо по-различно, ново, и вълнува-
що. Там се срещнах с много качестве-
ни преподаватели, които провокираха 
научните ми интереси. Много са хора-
та, които по пътя ми са ми подавали 
ръка. С голяма част от колегите, с кои-
то работим в България и в чужбина по 
проекти, научни изследвания станах-
ме приятели, помагаме си, измисляме 
и реализираме различни инициативи. 
Не за първи път ще го кажа, но аз имам 
късмета да общувам и работя с истин-
ски личности – и в началото на кари-
ерата ми, и сега! Не мога да изброя 
всички, но държа да спомена проф. 
Януш Кацпржик от Полша, проф. Ан-
тони Шенон от Австралия.
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Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Във всяка област има проблеми. Въ-
преки, че ще прозвучи тривиално, в 
моята може би основният е финансо-
вият. Имам предвид ниското финанси-
ране за развитието на научни изслед-
вания, въпреки че в последно време 
политиките започнаха да се променят 
към по-добро. Много е трудно да се 
създаде работен екип. За съжаление 
докторантите ни защитават дисерта-
ционните си трудове, което никак не 
лесна задача, и отиват да работят на 
други места, включително и като учи-
тели, поради по-високото заплащане. 
Възможността за работа по проекти в 
някаква степен ни подпомага. Но въ-
преки това е трудно да се обезпечат 
условия за качествена наука. Трудно 
се намират специалисти, поради кое-
то се занимаваме и с различни нео-
бичайни за професията ни дейности 
– обществени поръчки, юридически 
казуси, счетоводни въпроси.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Отношението на обществото в стра-
ната ни към учените и научните из-
следвания не е на необходимото ниво. 
Ние имаме значими учени, направили 

много за развитието на световната на-
ука. Често в България не сме чували за 
тях. Трябва да се работи по създаване 
на условия, на благоприятна среда, в 
която науката да е в помощ на обще-
ството, да се създава в унисон с бизне-
са, да подпомага развитието му.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Задължително, защото това е бъде-
щето. Науката е в основата на всичко. 
Всяка новост, която се създава около 
нас е свързана с някакво по леко или 
пък много задълбочено изследване. 
Но за да говорим за наука, трябва да 
променим нагласите си и това е двус-
транен процес – учените трябва да се 
обърнат към обществото, а то трябва 
да ги приеме. 
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ПУБЛИКУВАНО НА ОКТОМВРИ 3, 2020

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

МАРИАНА КЪНЕВА, д-р, доц., ИФТТ 

„Акад. Георги Наджаков“ – БАН.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания …

Експеримент, обсъждане на резулта-

Интервю с доц. Мариана 
Кънева от ИФТТ „Акад. Георги 
Наджаков“ – БАН
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ти, литературни справки, писане на 
статии и книги, рецензии за научни 
списания, преподавателска и редак-
торска дейност, понякога и писане на 
проекти.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Научно-фундаменталните ми приноси 
са в областта на разработване на нови 
методи за създаване и изследване на 
оптични вълноводи в електрооптич-
ните кристали литиев ниобат (LN) и 
литиев танталат (LT) за нуждите на 
интегралната оптика (IO) и оптоелек-
трониката:
1. Оптимизиране на технологията за 
създаване на планарни оптични въл-
новоди чрез протонен обмен (РЕ).
2. Определяне на физичните условия 
и процеси, чрез които технологичните 
параметри влияят върху фазообразу-
ването и следователно върху параме-
трите на получаваните протонно-об-
менни вълноводи.
3. Предлагане на различни техноло-
гични модификации за получаване на 
вълноводи с нови параметри. Разра-
ботване на метод на двустъпален про-
тонен обмен с междинно отгряване, с 
който се получават дълбоки вълново-
ди с много голямо изменение на пока-
зателя на пречупване без повреждане 
на повърхността.

Установка за вълноводна Раманова 
спектроскопия

4. Създаване на нов метод – вълно-
водна Раманова спектроскопия, за 
изследване на фазовия състав на сло-
евете. Разработване на комбинирана 
методика за идентификация на фази-
те и разпределението им в дълбочи-
на, за относителния дял на всяка фаза 
в многофазовите протонно-обменни 
слоеве, еволюцията на вълноводните 
параметри във времето и фазовите 
трансформации при термично трети-



219Българска наукаЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

27-27 НОЕМВРИ

НОЕМВРИ 2020

ране.
Ползата от тези изследвания е въз-
можността за създаване по бърз и ев-
тин начин на редица интегрално-оп-
тични елементи, използвани като 
главна част на сензорните IO чипо-
ве за различни фотонни устройства. 
Тези устройства съдържат различни 
IO компоненти като модулатори, съе-
динители, поляризатори и т.н. Най-ва-
жните от тях са фазовите модулатори 
и интерферометричните Мах-Цендер 
модулатори, с приложение при различ-
ни навигационни прибори (най-вече 
жироскопи) и в други системи за кон-
трол (напр. сензори за електрично 
поле или температура). Предимствата 
на устройствата, използващи оптични 
вълноводи, получени с PE в LN (PELN), 
са възможността за работа при по-ви-
соки оптични мощности и по-малки 
дължини на вълната, отколкото тези 
с вълноводи, получени с термична 
дифузия на титан в същия кристал, 
както и поляризиращото действие 
на PE вълноводи, поради което не се 
налага в устройството да се въвежда 
допълнителен поляризиращ елемент, 
необходим за работата на много от 
сензорните елементи. По този начин 
PE вълноводи подобряват работата на 
устройството, предотвратявайки до-
пълнителни загуби.

Като приложни приноси мога да спо-
мена участие в конструирането и 
внедряването на лазер с пари на чиста 

мед, патента за едноивичен Мах-Цен-
дер модулатор (изключителна прос-
тота на конструкцията и възможнос-
ти за миниатюризация), тестването 
на един от моделите за влакнестооп-
тични модулатори на Honeywell пре-
ди внедряването му в производство, 
както и някои приноси от научно-об-
разователни и научно-популярни 
дейности, като съавторство в книги и 
издания, посветени на историята на 
образованието в СУ.

Едноивичен Мах-Цендер модулатор в 
PELN (патент и лабораторен модел)
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Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Вроденото любопитство и вдъхновя-
ващата роля на природата, както и по-
требността от такъв тип занимания, 
породена и поддържана от семейната 
традиция и приятелската среда.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип …)

Родителите ми на първо място, еки-
път на Лаборатория „Оптика и спек-
троскопия“ и групата по интегрална 
оптика в ИФТТ, отчасти и други екипи, 
с които съм работила в НИИСО, ИФП 
СО РАН (Новосибирск) и Изследова-
телския център на Honeywell ATS (Фи-
никс, Аризона).

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Липса на добра реклама и менидж-
мънт, лошо финансиране (в т. ч. и 
крайно недостатъчното финансиране 
на научните изследвания от страна на 
държавата), водещо в някои случаи до 
демотивация и маргинализация. Пре-
комерно наукометриране и админист-
риране, което не се налага и отчасти 
води до деформация в мотивирането 

за правене на качествена наука с дос-
татъчна задълбоченост и честност. 
Понякога некомпетентност, мудност и 
неадекватни критерии.
Друг проблем е търсенето на непо-
средствена практическа полза от на-
уката за обществото и икономиката. 
Най-често практическата полза идва 
доста по-късно, понякога дори след 
няколко поколения.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Да се подобри бюджетното финанси-
ране и критериите за оценяване на на-
учните проекти. Да се прилагат един-
ни критерии за получаване на научни 
степени и звания, може би да се съз-
даде отново нещо като бившата ВАК. 
Да не се търси непременно непосред-
ствена практическа полза от науката 
за обществото и икономиката. Обра-
зователната система да произвежда 
по-грамотни млади хора. Да се възста-
нови престижът на заниманията с на-
ука.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Да, за да има повече силно мотивира-
ни и по-малко случайно занимаващи 
се с наука хора. Иска ми се да се опи-
там да отговоря и с три цитата от три-
ма велики учени и популяризатори на 
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науката:
„Контактът между интелектуалеца и 
масите не бива да се губи. Той е необ-
ходим за възвисяването на общество-
то и в също толкова голяма степен – за 
обновяването на силите на самия ин-
телектуалец“. (Алберт Айнщайн)
„Мисля, че е важно хората да имат ня-
какво основно понятие от наука, за да 
могат да вземат информирани реше-
ния в един все по-високо научен и тех-
нологичен свят“.
(Стивън Хокинг)
„Наша отговорност е да направим как-
вото можем, да научим каквото мо-
жем, да усъвършенстваме решенията 
и да ги предадем нататък“. (Ричард 
Файнман).

Участия в Европейската нощ на уче-
ните:

2011: Постер и модел за изложба в ЦУ 

– БАН в Нощта на учените.
2012: Изложба живопис „Другата 
страна“, ЦУ – БАН съвместно с доц. д-р 
Вихрен Чакъров, участие и корица на 
сборника „СТЪПКИ 5“.
2013: Виртуална изложба „Фотопа-
литра“, корица и участие в сборника 
„СТЪПКИ 6“
2014: Фотоизложба „Точка на замръз-
ване“, корица и участие в „СТЪПКИ 7“.
2015: Куратор на фотоизложбата „Ди-
фракция“ с авторски снимки от доц. 
д-р С. Тончев; корица и участие в сбор-
ника „СТЪПКИ 8“, музикално слайд-
шоу „Магията на светлината“ с автор-
ски снимки от доц. д-р Светлен Тончев.
2018: Участие, журиране и корица на 
„СТЪПКИ 9“.
2019: „СТЪПКИ 10“ – участие, журира-
не, корица и представяне на сборника 
във Вечерта на талантите на учените.  
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ПУБЛИКУВАНО НА ОКТОМВРИ 4, 2020

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Цветан Цветков, д-р, главен асистент, 

Институт по астрономия с Национал-
на астрономическа обсерватория, 
Българска академия на науките.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

Д-р Цветан Цветков: Важно 
е да продължаваме още по-
упорито да популяризираме 
резултатите от нашата работа 
сред всички обществени групи
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Работата ми има два основни аспекта 
– провеждането на научни изследва-
ния и тяхното представяне пред раз-
лични обществени групи. Слънчевите 
изследвания са свързани с ежедневно 
проучване и обработка на наблюдени-
ята от различни обсерватории по Зе-
мята и в Космоса. Някои изследвания 
обаче изискват допълнителни усилия, 
свързани с набавянето на наблюда-
телни данни. Пример за такива са из-
следванията на Слънцето по време на 
пълни слънчеви затъмнения, за които 
се налага да пътуваме хиляди киломе-
три поради тясната ивица от земната 
повърхност, от която се наблюдават 

затъмненията. Така, през последните 
3 години участвах в осъществяването 
на 2 наблюдателни експедиции за на-
блюдение на пълни слънчеви затъм-
нения – през 2017 г. в САЩ и през 2019 
г. в пустинята Атакама, Чили, а в края 
на тази година се надявам да успеем 
да осъществим още една такава екс-
педиция до Аржентина.
Осигуряването на тези наблюдения и 
изследвания, естествено, е свързано 
и с управлението и участието в раз-
лични научни проекти. Презентира-
нето на резултатите пред научната 
общност както под формата на пуб-
ликации, така и на различни форуми 
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и конференции допринася за усъвър-
шенстването на изследванията и за 
достигането до нови идеи и хрумва-
ния. Това често е свързано с различ-
ни пътувания в страната и чужбина 
и тяхната организация. Разпростра-
нението на научните резултати сред 
обществото също е не по-малко съ-
ществено, тъй като запознава хората 
с важността на нашата работа. В тази 
връзка едно от най-приятните ми слу-
жебни задължения е възможността по 
няколко дни месечно да посрещам по-
сетителите на Националната астроно-

мическа обсерватория Рожен и да ги 
запознавам с техниката и същността 
на работния процес в обсерваторията.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Съвсем наскоро успешно завърших 
своята докторантура, която беше 
свързана с изследване на слънчевите 
протуберанси – внушителни по раз-
мер, ярки образувания, закотвени за 
слънчевата повърхност и достигащи 
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най-външните части на атмосферата 
на Слънцето – горещата корона. Често 
тези структури претърпяват процеси 
на ерупция, при които рязко променят 
формата си, а понякога и изхвърлят 
вещество в космическото простран-
ство. Моята дисертация демонстрира 
незабелязани до момента особености 
на издигането на протуберансите при 
ерупция, които могат да послужат 
като средство за изучаване на обкръ-
жението на протуберансите и локал-
ните магнитни полета в най-интригу-
ращата част от слънчевата атмосфера 
– короната.
Освен това съвместно с колеги от Ру-
сия през последните няколко годи-
ни извършихме проучване и потвър-
дихме ролята на някои механизми в 
предизвикване ерупцията на проту-
беранси.
Част съм и от изцяло български екип, 
който осъществи най-голямото из-
следване правено някога за връзката 
на протуберансите с потоците от заре-
дени частици, които след като напус-
нат Слънцето, достигат до Земята.
Изследванията на активните процеси 
на Слънцето са важни заради отраже-
нието, което могат да окажат върху 
нашия живот. Достатъчно мощни из-
хвърляния на слънчево вещество са 
способни да застрашат всички кому-
никации и връзки, които се управля-
ват от изкуствени спътници, здравето 
на космонавтите на космически ми-
сии, а още по-мощни явления – дори и

нашето собствено оцеляване тук на 
Земята. Това е причината да продъл-
жаваме усилията си за изучаване по-
ведението на нашата звезда, така че 
когато нещо такова е напът да се слу-
чи, да бъдем способни да го предска-
жем и предотвратим.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Вярвам, че за да научим нещо ново за 
света, който ни заобикаля, е задължи-
телно да направим нещо, което никой 
до сега не е опитвал. Необходимо е по-
стоянното прилагане на креативност, 
иновативност и критично мислене. 
Именно това е интригуващото за мен 
– професията изисква постоянно от-
криване на нови, често неизползвани 
преди методи и подходи за получава-
не на нови знания.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

До момента в професионален план 
мога да се каже, че имам много голям 
късмет да попадам на точните хора 
в точното време. Още като ученик в 
родния ми град Хасково срещнах хора 
в местната астрономическа обсерва-
тория, които успяха да запалят в мен 
страстта към науката. Като студент 
започнах да работя под ръководство-
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то на доц. д-р Никола Петров от Ин-
ститута по астрономия, на когото съм 
безкрайно благодарен за подкрепата.
Тъй като проблемите, с които се зани-
мава нашата наука са общочовешки, 
няма как да си представим целия науч-
ноизследователски процес затворен в 
границите на дадена страна или реги-
он. От тази гледна точка, много важни 
за израстването на учените са конта-
ктите с други изследователи в облас-
тта. За последните 4-5 години успях 
да посетя повече от 20 международни 
конференции и обучения, бях поканен 
на няколко работни срещи с колеги от 

чужбина, където имах възможността 
да обменя опит с най-добрите изсле-
дователи в слънчевата физика.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Според мен най-сериозен е проблемът 
с липсата на млади хора, заинтересо-
вани от професионална реализация 
в сферата на науката. Като със сигур-
ност смятам, че най-малко виновни за 
това са именно младите. Благодаре-
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ние на държавната политика, която не 
оценява ролята на науката като важен 
фактор в израстването на общество-
то, образованието на всички нива, 
което изключително слабо застъпва 
области като слънчевата физика, уче-
ниците и студентите нямат възмож-
ността да бъдат запленени и да осъз-
наят дали изобщо подобна сфера би 
била привлекателна за тях.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Схващането, че всяко едно научно из-
следване трябва моментално да води 
след себе си до революционни проме-
ни в живота на обикновения човек. 

Някои от най-големите технологични 
достижения и ежедневни удобства на 
съвременния свят в началото са били 
разработени с чисто научни цели, а го-
дини след това са навлезли в живота 
ни и са го улеснили. Икономическите 
ползи от научните изследвания също 
са видими на по-късен етап. И в това 
основна роля имаме именно изследо-
вателите. Смятам, че е важно да прие-
мем като част от нашите задължения 
да продължаваме още по-упорито да 
популяризираме резултатите от на-
шата работа сред всички обществени 
групи.   

https://www.youtube.com/watch?v=_5cUkNlME50
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ПУБЛИКУВАНО НА ОКТОМВРИ 4, 2020

Кратка информация за изследовате-
ля: име, степен, звание, месторабота

Проф. д-р Севдалина Турманова е 
дългогодишен преподавател в кат. 
„Технология на материалите и мате-
риалознание” на Университет „ Проф. 
д-р Асен Златаров“ (БТУ) и над 25- го-
дишен стаж в системата на висшето 

образование. Област на нейните на-
учни интереси са полимери, полимер-
ни мембрани и композити, имоби-
лизиране на активни единици върху 
полимерни носители, каталитични 
реакции, плазмено и радиационно 
присаждане на функционални моно-
мери върху полимерни матрици, еко-
логия , адсорбенти. Ръководи успеш-
но регионалното представителство 
на БАН в област Бургас. Нейни научни 

Проф. Севдалина Турманова: 
Всеки ден носи удовлетворение, 
когато е свързан с наука
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трудове са публикувани в списания в 
България, САЩ, Великобритания, Гер-
мания, Унгария и др. 7 години е била 
заместник областен управител на 
Бургас, а ресорите за които се грижи 
са образование, социални дейности, 
здравеопазване. От 2019 г. е председа-
тел на Общински съвет Бургас.

С какво се занимавате на работното си 
място? (Ежедневието на един учен) – 
проекти, изследвания, …

Динамично, вълнуващо и интересно… 
Всеки ден носи удовлетворение, ко-
гато е свързан с наука. За своя страст 
определям химията, а изследването 
на полимерите са моя кауза. В момен-
та работя върху научна тема, която да 
намери приложение в лечение на он-
кологични заболявания и в генната 
терапия.
Специализирайки в областта на по-
лимерите три десетилетия съм под-
дръжник на идеята за минимизира-
не употребата на пластмаси. За мен е 
изключително важно да възпитаваме 
отговорно поведение към тези проду-
кти, с което да се прояви реална гри-
жа към морето и здравето на човека. 
Включвам се често в инициативи, кои-
то популяризират именно това пове-
дение в младите хора и обичам да се 
срещам с тях.

Какви са научните ви постижения 

(приноси) и каква е тяхната полза за 
обществото и икономиката?

Химията е наука, която ми дава въз-
можност да бъда полезна на общест-
веността, да съм част от иновации 
полезни за околните, особено днес, 
когато светът се задъхва от пластмаса 
и вредни продукти. Гордея се с моите 
докторанти и вече изградени млади 
учени, които работят в Университет 
„Проф. Д-р Асен Златаров“. Научни-
те ми интереси са свързани с новите 
полимери с медицинско предназначе-
ние. Работя с екипа си по една много 
интересна за съвременната медици-
на тема, свързана с получаване на хи-
бридни съполимери с полипептидни 
блокове и функционални амфифилни 
блокови съполимери с различна архи-
тектура и състав. Полимерните нано-
капсули на тяхна основа, натоварени с 
различни активни биологични едини-
ци, включително лекарствени и ДНК 
молекули биха намерили приложение 
за лечение на онкологични заболява-
ния и в генната терапия.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Да бъдеш изследовател означава да 
учиш цял живот, а това предполага не-
прекъснато обогатяване, непримири-
мо търсене, удовлетворение, когато 
бъде постигната целта и отново още 
по-задълбочено навлизане в конкрет-
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но изследваната материя. Всичко това 
прилича на игра, която има точни 
правила, ясни цели, винаги различни 
етапи, а краят й води до ново начало – 
различно и още по-предизвикателно. 
Непрестанната треска да откриваш 
новото, непознатото или да усещаш, 
че допринасяш за развитието на нау-
ката, действа изключително мотиви-
ращо и удовлетворяващо. Бих казала, 
че професионално се реализирах в 
сфера, която сама избрах, водена от го-
лям интерес и любопитство. Безценно 
е, когато работата е и твое хоби. Хими-
ята е наука, която ми дава възможност 
да бъдеш част от иновации полезни за 
околните, особено днес, когато светът 
се задъхва от пластмаса и вредни про-
дукти.
Химията е необятна вселена, в която 
винаги има какво да откриеш, да нау-
чиш. Тя е безкрайно интересна, всич-
ко там е логично, следва определени 
природни закони и носи много и раз-
лични знания за нас самите, за живота 
около нас, за явленията, на които ста-
ваме свидетели. Всички процеси имат 
реален смисъл и обяснение. Химията 
ме научи да бъда любознателна, отго-
ворна и внимателна, търсеща личност 
и да не се предавам, докато не намеря 
вярно решение. Тази наука учи на по-
стоянство, търпение и работа за кра-
ен резултат. Разбира се, тя ми даде и 
удовлетворение от моя малък научен 
принос към науката „Полимерна хи-
мия“, в аспекта на нейния глобален 

принос за по-добрия живот на чове-
чеството

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръко-
водител, работа в индустрията, сти-
пендия в чужбина, екип, …)

Зад всеки учен стои вдъхновител, 
който е открил пътя към съответната 
научна сфера… От изключителна важ-
ност е екипът, с който работим. Благо-
дарна съм на колегите си и съм щаст-
лива, че освен съмишленици експерти 
на високо професионално ниво, мога 
да ги нарека и приятели.

Какви проблеми срещат учените във 
вашата област (за професионалното 
си развитие и в работата си)?

Промишлените предприятия в Бъл-
гария трябва да инвестират в изслед-
ването и откриването на научни ино-
вации… Друг проблем в момента е 
намирането на млади хора, които са 
готови да се посветят на природните 
науки и разбира се най-вече химията. 
Ако те виждат перспектива за профе-
сионално развитие в българската про-
мишленост, това ще е огромен стимул 
за тях. А всяка промишленост се нуж-
дае от добри специалисти по матери-
алознание.

Какво, според Вас, трябва коренно да 



231Българска наукаЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

27-27 НОЕМВРИ

НОЕМВРИ 2020

се промени в България по отношение 
на науката?

Лидери в света на науката винаги са 
били най-богатите и развити държа-
ви. Средствата, които те заделят за на-
учни открития са огромни и може би 
затова изглежда, че съревнованието 
е само между тях и техният принос е 
най-голям. За съжаление в България 
не можем да постигнем толкова ви-
соко ниво на финансиране. Колкото 
и банално да звучи, трябва да има по-
следователна и твърда политика на 
държавата ни за стимулиране на из-
следователските дейности. По този 
начин ще бъде намерено решението 
и на друг проблем – да бъдат привле-
чени и мотивирани младите хора да 
се занимават с наука, при това именно 
тук, в България, защото техните зна-
ния, умения и постижения ни правят 
горди и движат страната ни напред.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Категорично да! Научните открития 
не са даденост, не са нещо, което сти-
га да поискаме, можем да получим 
без усилие. Всеки трябва да си дава 
сметка, че без наука светът ни щеше 
да бъде скучен и труден. Затова нека 
провокираме говоренето за науката, 
нека напомняме за съществуването 
и същественото й място в живота ни. 
Чрез обсъждането и говоренето се по-

стига истината. Науката е безкрайна. 
Всеки ден, във всяка част на планета-
та се раждат нови идеи и се прилагат 
иновации, благодарение на упорит 
труд, зад който стоят академични умо-
ве. Научните открития, изследвания, 
търсения и тяхното приложение во-
дят до прогресивно усъвършенстване 
на света и живота на хората. Всеки чо-
век е свързан по някакъв начин с нау-
ката, макар и да не го осъзнава. Трябва 
заедно да направим необходимото за 
доказване пред обществото на необ-
ходимостта от научните изследвания. 
Науката е предизвикателство.  
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ПУБЛИКУВАНО НА ОКТОМВРИ 5, 2020

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Елена Пенева Пенева-Златкова, про-
фесор д-р инж., декан на Геодезически 

факултет при Университет по архи-
тектура, строителство и геодезия.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

На работното си място в момента като 

Проф. Елена Пенева-Златкова: 
Особено важно е да се прави 
наука на световно ниво, която 
има видимо и реално значение 
за обществото
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декан, имам доста административни 
задължения, но въпреки това като 
преподавател в катедра „Висша геоде-
зия“ има непрекъснато нови предиз-
викателства. Радвам се, че проектите 
и изследванията в които участвам са в 
областта на интересите ми и лекцион-
ните курсове, които водя, а именно 
физическа геодезия, гравиметрия, оп-
ределяне на геоида, референтни сис-
теми и реализации. Всеки ден е раз-
личен, но на първо място е воденето 
на лекции и упражнения и успоредно 
с тях изследователската дейност по 
проекти, работата със студенти и док-
торанти.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Професионална и научна област Гео-
дезия е значима и незаменима за об-
ществото и икономиката на страната. 
Тя е бързоразвиваща се, високотех-
нологична област. Геодезията е уни-
кална наука и регулирана професия, 
която има приложение и водещо зна-
чение в локалното, регионалното и 
глобалното изучаване на планетата 
Земя и протичащите процеси и явле-
ния. В областта на геодезията е и изу-
чаването на повърхността и външните 
гравитационни полета на небесните 
тела (лунна геодезия и планетарна 
геодезия), което става в сътрудни-
чество с други науки. Без Геодезия е 

немислимо създаването и поддър-
жането на геодезическата основа на 
страната; създаването и поддържане-
то на кадастъра; набирането, достъ-
път и услугите с пространствени дан-
ни; проектирането, строителството и 
експлоатацията на инфраструктурни 
обекти. Неотменна част на Геодезия-
та е и обезпечаването с картографски 
продукти и материали на национално 
и местно ниво.
Държавното и административното 
управление на страната се нуждае 
неимоверно от работещи по пред-
назначението си геоинформационни 
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системи и обектно ориентирани бази 
данни, както и разработване на оп-
тимални концепции за пространстве-
но развитие, планиране и устройство 
на териториите. Именно проектира-
нето на геоинформационни системи 
и обектно ориентирани бази данни, 
както и разработване на концепции 
за пространствено развитие, плани-
ране и устройство на териториите са 
вменени като част от компетентно-
стите на завършилите специалността 
Геодезия в Геодезически факултет при 
Университет по архитектура, строи-

телство и геодезия.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Моята професия е преподавател в уни-
верситет, но започна с докторската ми 
дисертация в университета. Харесва 
ми областта Висша геодезия, в която 
работя, свързана е с глобално изуча-
ване на Земята от математически и 
физически аспект, ориентирането й в 
пространството и времето, с цел моде-
лиране на физическата земна повърх-
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ност и гравитационното поле на Зе-
мята в единна координатна система, 
отчитайки вариациите им във време-
то. Проектите са свързани с решаване 
на задачи с регионално и национално 
значение, набиране и систематизира-
не на данни от различни източници, 
като класическите геодезически из-
мервания все повече отстъпват място 
на спътниковите технологии и данни-
те от тях. Приятна ми е работата и с 
младите хора – студенти и докторан-
ти, вдъхновяващо и удовлетворяващо 

е да видиш как се увличат в професи-
ята и допринасят за развитието ѝ в 
България.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Първо допринесе колективът, среда-
та, в която постъпих като докторант, 
после асистент и до момента. Имах 
честта да постъпя в катедра Висша 
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геодезия, когато все още преподаваха 
знакови личности в областта на Геоде-
зията, като най-важният от тях е проф. 
Владимир Стойнов, който е ръководи-
тел на дисертацията ми и дълги годи-
ни работихме заедно до неговата кон-
чина. Проф. Стойнов е уважаван учен 
у нас и в чужбина особено Русия. През 
годините колективът се подмлади и се 
радвам, че са все така стойностни хора, 
учени и преподаватели. Проектите по 
които имах късметът да работя също 
са изключително вдъхновяващи и по-
лезни, като имам предвид, че е късмет, 
защото са в област, която е специфич-
на дейност, свързана с измерване със 
скъпоструваща апаратура (неналична 
в България) и със задачи от нацио-
нално значение. Проектите, които са 
допринесли много за развитието ми 
са Унифициране на гравиметрични-
те системи за страните от централна 
и източна Европа (абсолютни и рела-
тивни гравиметрични измервания на 
територията на България и обработ-
ката им); моделиране на квазигеоида 
за територията на България; устано-
вяване на първокласна гравиметрич-
на мрежа на територията на Републи-
ка Северна Македония (релативни 
гравиметрични измервания, обработ-
ка и оценка на точността); установя-
ване на второкласна гравиметрична 
мрежа на територията на Република 
Северна Македония (релативни гра-
виметрични измервания, обработка 
и оценка на точността); установяване 

на еталонна калибрационна линия за 
България; трансгранични нивелач-
ни и гравиметрични връзки между 
България и Македония (измервания, 
обработка и оценка на точността); 
анализ и осъвременяване на Държав-
ната нивелачна мрежа на България. 
Всички проекти са свързани основно 
с държавното планиране и управле-
ние в областта на геодезията и карто-
графията. България има традиции и е 
била водеща в областта на геодезията 
и картографията, но за съжаление в 
последните десетилетия значително 
изоставаме, например в сравнение на 
Македония, които през същото вре-
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ме изградиха изцяло нова геодезиче-
ска основа (ГНСС мрежа, нивелачна и 
гравиметрична мрежи) отговарящи 
на съвременните изисквания за точ-
ност и представителност. Успехите 
на Република Северна Македония се 
дължат на правилно планирана и по-
следователно провеждана политика 
в областта на геодезията и картогра-
фията. Освен традиционно отличните 
ни връзки с руски геодезисти, които 
винаги са били и са на много високо 
ниво в геодезическата наука и прак-
тика, много полезна за мен беше и 
специализацията в Университета по 

геодезия в Хановер, който е водещ в 
областта на висшата геодезия.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Проблемите в научната и профе-
сионална област на Геодезията, са 
в следствие на тяхното състояние в 
държавата. В областта на геодезията, 
картографията и кадастъра има на-
правено много, но има и много какво 
да се желае, за изпълнението на евро-
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пейските и световните стандарти и 
изисквания в областта. През годините, 
като институция обучаваща най-мно-
го бъдещите специалисти в областта 
на геодезията, картографията и кадас-
търа, с моите колеги многократно сме 
предлагали нашата компетентност за 
формиране на насоки за развитие и за 
подпомагане на държавното планира-
не, както и конкретно по отделните 
належащи области, в които изостава-
ме – осъвременяване на Държавната 
гравиметрична мрежа, осъвременява-
не на Държавната нивелачна мрежа, 
създаване на геоинформационна сис-
тема за нуждите на геодезията и ка-
дастъра; моделиране на квазигеоида; 
и др.
Професионалното развитие в облас-
тта на геодезията, картографията и 
кадастъра страда от неуредиците в 
държавната нормативна база и/или 
неприлагането й. За съжаление това 
пряко рефлектира върху икономиче-
ското развитие на страната – пробле-
ми и неуредици при инфраструктурни 
обекти, проблеми със собствеността 
на недвижими имоти обект на кадас-
търа, недобре структурирана и нее-
динна информация за пространстве-
ните данни и обекти за нуждите на 
стопанството и икономиката на стра-
ната във всички сфери, включително 
електронно управление, фискална по-
литика, благоустройство, земеделие и 
др.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Ако искаме страната ни да се развива 
и да подобрим икономическата обста-
новка е необходимо да се обърнем 
целенасочено и с внимателно плани-
ране към развитие на науката и прак-
тическото й прилагане и подпомага-
не на всички сфери. Подпомагането 
на развитието на науката не може да 
е самоцел, а трябва да се започне от 
всички нива на образованието, преду-
чилищно, училищно, университетско, 
след университетско образование и 
основно при него се полагат основи-
те на бъдещите научни изследовате-
ли. Недобрата политика и практики 
в образованието, трудно ще доведат 
до качествена научно-приложна дей-
ност. Водещите световни лидери САЩ, 
Русия, Германия и др. традиционно 
подпомагат и развиват науката, а но-
вите световни лидери Китай, Япония, 
Южна Корея и др. са издигнали наука-
та и образованието на водещо ниво и 
цел в държавната си политика. Особе-
но важно е да се прави наука на светов-
но ниво и която има наистина видимо 
и реално значение за обществото.
Един голям недостатък в държавата 
е, че когато се говори за наука, когато 
има субсидиране и измерими фактори 
за научните проекти, да се говори само 
и предимно за Българската академия 
на науките, а се пренебрегва и не се 
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подпомага развитието на науката в 
университетите в същия мащаб. Науч-
ните изследователи в БАН не са анга-
жирани с преподавателска дейност, а 
само с научните си изследвания, дока-
то преподавателите в университетите 
имат норматив от часове, които тряб-
ва да провеждат и работа със студен-
ти, а същевременно се изисква научна 
дейност наравно с учените от БАН и 
другите изследователски институти. 
Също така наукометричните данни и 
изисквания за академично израства-
не са съобразени отново и насочени 
преобладаващо към научните работ-
ници в БАН и в другите институти. За 
да могат да се развиват университети-
те като качество на преподаване и на-
учно-приложна дейност е необходимо 
да има адекватно и целенасочено фи-
нансово подпомагане или възможнос-
ти за такова от бизнеса за апаратура, 
софтуер участие в иновативни проек-
ти и задачи.
Интерес представлява новосъздаде-
ната Държавна агенция за научни из-
следвания ще успее ли наистина реал-
но да подпомогне научната дейност в 
България в приоритетни области, ще 
се поинтересува ли някой от нашето 
мнение или ще е поредният админи-
стративен орган, обслужващ целите 
на определен кръг от хора.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Разбира се, че трябва да се говори за 
науката тя вече е неизменна и видима 
част от нашето съществуване с цялата 
цифровизация на обществото, бързи-
те темпове на развитие на технологи-
ите. Например в геодезията с навлиза-
нето в т.нар. космическа ера с първите 
изкуствени спътници на Земята през 
60-те години и последвалите до мо-
мента космически програми, разви-
тието на технологиите в областта на 
физиката и механиката, коренно се 
преобърнаха методите за измерване 
и наблюдение за набиране на данни и 
апаратурата, която се ползва, превес 
вземат дистанционните изследвания 
и методи като ГНСС измерванията, об-
работката на спътникови измервания 
и данни за прецизно позициониране и 
за елементи на гравитационното поле 
на Земята, различни видове сканира-
щи системи, безпилотни летателни 
апарати. ГНСС позиционирането става 
част от ежедневието ни, ползват се ин-
терактивни карти, навлизат модели с 
добавена реалност за ползването на 
тези технологии е необходима коре-
ктна геодезическа основа и информа-
ционни системи за пространствените 
обекти и данни, с които да се ползват 
тези технологии.
Трябва да се говори за наука и образо-
вание и да се интересуваме всички от 
развитието им и да се издигнат в култ, 
ако искаме да сме развито съвременно 
и икономически стабилно общество.    
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ПУБЛИКУВАНО НА ОКТОМВРИ 5, 2020

Кратка информация за изследова-
теля

Д-р Марин Димов Железов, специа-
лист по анатомия и докторант към ка-
тедра Анатомия и клетъчна биология, 

МУ-Варна.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

По време на учебните семестри око-
ло 60% от времето ми е ангажирано с 

Д-р Марин Железов: 
Нормалните хора излизат 
в отпуск, за да отидат на 
почивка, ние излизаме в 
отпуск, за да може най-после да 
работим повече…
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преподавателска дейност. Преподавам 
анатомия и клетъчна биология на сту-
денти по медицина и дентална меди-
цина. На част от семинарните упраж-
нения правим дисекции и обсъждаме 
макроскопския строеж на човешкото 
тяло, на други – студентите изучават 
под микроскоп структурата на човеш-
ките тъкани и органи. Участвам като 
лектор и в свободноизбираемата дис-
циплина по невробиология, където 
обсъждаме най-модерните развития в 
областта на невронауките.

10-20% от времето ми е ангажирано с 
административна работа. Учудващо е 
колко много документи трябва редов-
но да се подготвят покрай преподава-
нето, изпитването, текущия контрол 
и оценяването на студенти, отчита-
нето на научната работа по проекти 
и докторантурата, кандидатстване по 
нови проекти, атестиране като препо-
давател и докторант, воденето на курс 
като курсов ръководител и т.н. Имало 
е периоди, в които е отнемало пове-
че време да опиша свършената науч-
на работа отколкото е отнела самата 
работа. Ужасно досадно, да, но необ-
ходимо: проектите са големи, слож-
ни, изискват множество консумативи, 
апаратура и колаборации с колеги, 
както и изрядно следване на юриди-
ческите, финансови и етични аспекти. 
Документацията е тежка, но без нея 
би настъпил по-голям хаос.

Останалите 10-20% от времето ми ос-
тават за „правене на наука“. Работя по 
множество проекти в колаборации с 
колеги от страната и чужбина. Типич-
ни ежедневни дейности са проучване 
на новите изследвания, събиране и 
дисециране на тъканен материал, об-
работка на материала в хистологична 
лаборатория, микроскопиране и ди-
гитално заснемане на зоните на инте-
рес. След това получените снимки са 
анализират със специални алгоритми, 
за да се извлече информацията от тях.

Проектът по докторантурата ми из-
следва как имунната система на мозъ-
ка, т.нар. микроглиални клетки, влияе 
на неговото развитие преди да се ро-
дим. Създадохме интердисциплинар-
на научна група е с колеги от IT сфе-
рата и работим над пресечните точки 
между двете дисциплини. В чужбина е 
обичайно обучаващите се млади нев-
роучени да усвояват компютърно про-
грамиране и data science в дълбочина, 
тъй като съвременните методи ги из-
искват. В България голяма част от не-
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вроучените сме завършили първо ме-
дицина и се налага да си „наваксаме“ с 
техническите умения.

Времето за правене на наука в рамки-
те на официалното работно време е 
крайно недостатъчно. Това е общ про-
блем за повечето преподаващи ака-
демици по света. Недостатъчно е не 
само в организационния, но и в духов-
ния смисъл – човек става учен заради 
любознание и вътрешната страст да 
изследва света. Това е жажда, която 
трудно се утолява. Ето защо „научната 
работа“ не се ограничава единствено 
в рамките на работния ден, а си я „но-
сим“ у дома и мислим за нея независи-
мо къде се намираме.

Нормалните хора излизат в отпуск, за 
да отидат на почивка, ние излизаме в 
отпуск, за да може най-после да рабо-
тим повече…

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Публикувал съм хипотезата как имун-
ната система е вероятен ключов играч 
в развитието на мозъчните структури, 
отговорни за просоциалното поведе-
ние, съответно, неговите отклонения, 
при човек. Имунните клетки са мно-
го чувствителни към манипулиране, 
така че това дава посока за изследва-
ния на имунни терапии на антисоци-

алното поведение.

Публикувал съм и теорията за „ми-
кроглиялна адипобиология“, която 
цели да обясни връзката между хра-
ненето, затлъстяването и промените 
в мозъка и поведението на човек чрез 
ролята на мозъчната имунна система 
като медиатор.

Работата ми по докторантурата, която 
ще публикувам скоро, включва голям 
обем емпирични изследвания върху 
разпределението на микроглията в 
развиващия се човешки мозък и отно-
шението й спрямо гъстотата и актив-
ността на незрелите „прогениторни“ 
клетки там.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Любознанието. От дете знаех, че ще се 
занимавам с наука, колкото и триви-
ално да звучи. Обожавам да приемам 
нова информация за света. Като учен 
мога сам да създавам нови знания.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Имах изключителния късмет като сту-
дент да се намирам на точното време 
и място, за да срещна доц. Георги Чал-
дъков и проф. Антон Тончев от кате-
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драта по Анатомия и клетъчна биоло-
гия. Благодарение на менторството, 
приятелството и създадените въз-
можности за кариерно развитие, тези 
хора спомогната за осъществяването 
на мечтата ми да съм учен. Това е мно-
го важно за България, където пътят 
към науката не е ясно определен. За 
да си учен в моята област тук ти тряб-
ва комбинация от много специфични 
редки условия и късмет да ги откри-
еш. Не е като да се запишеш в някой 
Западен институт, където имаш лесен 
достъп до лаборатория, консумативи 
и обучителни курсове.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Първият проблем на един млад чо-
век, който иска да се занимава с не-
вронауки в България е какво да учи. 
Съвременните невроучени навън 
се обучават на множество методи, 
включващи експериментална психо-
логия, електрофизиология на мозъка 
и функционален магнитен резонанс. 
Изучават и компютърно програмира-
не и data science. В България учените, 
които владеят тези методи са малко 
и най-често разпръснати в различни 
институции. Така е много е трудно чо-
век да придобие холистични методо-
логични умения.

Вечният проблем с финансирането на 
научни изследвания и заплащането на 
научния труд продължава да е в сила. 
Мотивационните клишета повтарят 
да следваме страстта си, независимо 
от условията, но в реалността, един 
млад човек със страст към науката в 
България се сблъсква с (1) абсурдно 
ограничен избор на работни места, (2) 
огромна конкуренция и „окопни вой-
ни“ за тях, (3) толеранс към експлоа-
тацията от страна на висшестоящи за-
щото няма алтернативи, (4) недостиг 
на колеги с опит, които да го обуча-
ват, особено ако проучването включ-
ва иновативни методи, (5) недоста-
тъчен брой проекти за финансиране 
на научни изследвания, които дори 
да успее да спечели носят (6) десетки 
пъти по-малко финансиране от необ-
ходимото за правилно провеждане на 
изследването. Всичко това се случва 
на фона на месечно заплащане, което 
е смешно и жалко. Имайки предвид 
колко малък е броят учени в България 
и колко значима е дейността им за ця-
лото общество, то адекватното запла-
щане на техния труд, който е незаме-
ним и неповторим не би трябвало да 
представлява трудност, но абсурдът 
е налице. Говорим за буквално шепа 
хора, чийто ум вместо да развива тео-
рии и създава иновации е ангажиран с 
тревоги как да плати битовите сметки 
и дали финансовото състояние ще му 
позволи да създаде семейство преди 
да натрупа прекалено много мутации. 
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Проучванията показват, че такъв тип 
финансови тревоги намалят ефектив-
ното IQ на човек с до 40 пункта. Това 
е разликата между умствено надарен 
и отличник в помощно училище. Тол-
кова е абсурдно, че започвам да мисля, 
че ситуацията е нарочно такава. Мои-
те приятели в IT сферата, само с бака-
лавър и без опит започват със старто-
ва заплата, която е между 4 и 8 пъти 
по-висока от моята, не им се налага да 
работят вечер, почти всеки уикенд и в 
отпуск. Повишават ги на всеки 6 месе-
ца. Изплащат по няколко апартамента, 
имат си нает офис, лични асистенти и 
достатъчно капитал да инвестират и 
градят бизнеси в свободното си вре-
ме. Могат да си позволят да правят по 
няколко деца. Карат добри коли и хо-
дят редовно на почивка по екзотични 
места. Вярно, че човек не става учен за 
пари, но тук не говорим за богатства, а 
за базово покриване на битовите нуж-
ди, за да можеш да създадеш семей-
ство. И на фона на абсурда „говоре-
щите глави“ по телевизията редовно 
се клатят, повтаряйки „Защо младите 
лекари/учени напускат България?“. 
Абсурдът е пред очите ни, всички го 
виждат, всички го знаят, някои плува-
ме в него. Да задаваш този въпрос по 
медиите с престорено учудване и не-
знание е престъпление.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Vide supra („виж по-горе“ от латински, 
бел. авт.)

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Говоренето за наука е не просто не-
обходимо, а задължително. Науката 
е много сложен процес на търсене на 
истината. Аз самият не разбирам на-
пълно какво правят моите колеги, а 
работим в една област. За специалист 
от друга сфера ще е още по-трудно, а 
за неспециалисти – направо невъз-
можно да разберат дейността ни. 
Правилната научна комуникация е 
задължителна, за да могат хората да 
разбират какво се случва, какво е от-
крито, какво означават новите откри-
тия. Лошата научна комуникация е 
една от причините са съвременната 
епидемия от дезинформация по отно-
шение на важни теми в медицината и 
психологията. Докато учените си сто-
ят затворени в лабораториите, измам-
ниците красноречиво и с измамна до-
брожелателност „информират“ хората 
с лъжи. Докато учените изследват, че 
2+2=4, то масово хората са бомбарди-
рани с информация, че 2+2=картоф, 
обикновено, за да купят нещо. Вед-
нъж, след като мозъкът е формирал 
убеждение, то всякаква информация 
в противното бива отхвърлена. Това 
е т.нар. „backfire effect”. С други думи, 
дори сам да преброиш до 4, ще станеш 
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още по-убеден, че 2+2=картоф. Да не 
говорим, че съвременните научни ме-
тоди са толкова сложни, че „броенето 
до 4“ е невъзможно освен за тесните 
специалисти в областта. От това след-
ва, че е невъзможно дори за много ин-
телигентен човек с много свободно 
време да проверява истинността на 
важни факти, още повече ако той не 
знае, че даден „факт“, който намира за 
правилен е грешен. Например, „всич-
ки знаят“, че „зеленчуците са полез-
ни, а месото е вредно“, докато цялата 
наука зад растителните токсини, ан-
тинутриенти, лектини, салицилати, 
хистамини, фитинова киселина се иг-
норира и осмива ако повдигнеш тема-
та. Ерес е да споделиш научния опит 
как елиминирането на растителните 
токсини и диета, основана изцяло на 
месо и животински мазнини може да 

вкара в ремисия някои от най-теж-
ките хронични заболявания. Чудя се, 
колко ли от „фактите“, например за 
космоса, които вземам за даденост са 
всъщност грешни и не го осъзнавам 
поради лоша научна комуникация.

   

https://nauka.bg/nosht2020/
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ПУБЛИКУВАНО НА ОКТОМВРИ 6, 2020

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Пламен Антов, доцент, доктор на нау-
ките, Институт за литература – БАН. 
(В момента съм в процедура за профе-
сор, ако това има някакво значение.)

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

Работното ми място е главно вкъщи, 
понякога в библиотеката – повече за 
конкретна справка, когато не ми е под 
ръка в личната ми библиотека. Тук би 
могло да се отбележи, че в сферата на 
хуманитарните науки, и специално в 
хуманитарните институти на БАН, ра- ботата вкъщи е отдавнашна практика 

– далеч преди „covid-ситуацията” да 

Доц. Пламен Антов: 
Хуманитаристиката 
формира универсално-
човешкото у човека като 
мислещо, рефлектиращо и 
саморефлектиращо същество
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разкрие принудително предимства-
та й и за други „отрасли”. Лично за 
мен възможността за самостоятелна 
работа в самота е наистина основно 
предимство и основното предимство 
на работата в БАН пред тази в универ-
ситетите, където собствено научната 
работа по необходимост е на втори 
план след преподавателската. По тази 
причина многократно съм отклоня-
вал всякакви покани за водене на лек-
ционни курсове в университети; но 
това по-скоро си е моя идиосинкразия, 
защото много мои колеги в БАН пред-
почитат да преподават – кой заради 
допълнителния доход, кой заради со-
циалния контакт. – Що се отнася до 
ежедневието ми, комай то вече се оч-
ерта от казаното дотук. В общия иде-
ален случай изглежда така: сутрешна 
доза кафе, сядане пред компютъра и 
интензивна работа до обед; след това 
или продължаване в същия дух поне 
до 15 ч., а понякога, при наличие на 
вдъхновение (което си е божá работа) 
и до вечерта, или четене/конспекти-
ране, или конкретна подготовка на ра-
ботата за следващия ден… Това, което 
непременно трябва да се заяви тук, е, 
че в хуманитарните занимания т. нар. 
работно време практически не играе 
никаква роля, включително и защото 
собствено научната работа нерядко 
зависи, както казах, от баналното, ро-
мантическо вдъхновение. Много чес-
то „номиналното” ми време за работа 
предиобед се проваля по тази причи-

на, а решителни, отключващи хрум-
вания или написването на цели глави 
става нощем в леглото, в състояние на 
кристална, вдъхновена безсъници… 
Добрата или лошата страна тук е, че 
за разлика от повечето хора с „нормал-
ни” професии делението „работен – 
почивен ден” или „работа – ваканция” 
практически не важи: съботите и не-
делите за мен са си пълноценни ра-
ботни дни (както и обратното)… Впро-
чем най-ползотворните ми периоди са 
годишните летни ваканции (отпуски), 
когато обикновено се качвам в плани-
ната, която ми гарантира спокойствие 
за работа, каквото разсейващата ди-
намика на софийското всекидневие 
не може да ми даде.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Няколко научни монографии (гово-
ря само за публикуваните; броят на 
онези, които са в процес на работа, е 
значително по-голям), както и повече 
от 200 статии в различни научни из-
дания: списания и колективни сбор-
ници. – Непременно искам да изтъкна 
тук и три научни сборника – нацио-
нални и международни, създадени 
и публикувани в рамките на научен 
проект, създаден и ръководен от мен 
– „Геопоетика: литература и геогра-
фия”. Ще ги представя поред. „Амери-
ките ни 1: Южна Америка и българ-
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ската литература, български следи в 
Латинска Америка” (2015) е първият 
опит за цялостно обхващане на юж-
ноамериканската тема в българската 
литература, от една страна, литерату-
рата на българската емигрантска ди-
аспора в страните от Южна Америка 
(в огромната си част напълно неиз-
вестна у нас), от друга, а от трета – из-
дирване и реставриране на различни 
още по-малко известни български 
присъствия в Ю. Америка извън лите-
ратурата: пътешественици, геолози, 
художници… Вторият сборник се оп-
итва да фокусира българската гледна 
точка (но и обратно) върху другата, 
или по-скоро върху „първата”, „ис-
тинската” Америка. Насловът – „Аме-
риките ни 2: САЩ като метафора на 
модерността. Българо-американски 
отражения (ХХ–ХХІ в.)” (2017) – дава 
представа за съдържанието. Трети-
ят сборник в рамките на този про-
ект – „Магическият реализъм” (2019) 
– се връща към латиноамериканска-
та тема, за да изследва отблизо едно 
уникално литературно явление, което 
Ибероамерика „дава”, така да се каже, 
на света; изследван е не само извън-
редно силният магически реализъм в 
българската литература през 60-те и 
70-те години на ХХ век, но и неговите 
отзвучавания, включително и в акту-
алната литература днес под знака на 
постмодернизма. Специален акцент е 
опитът за създаване на широк евро-
пейски контекст на явлението, чрез 

съполагането на различни сходни ав-
тохтонни явления в други европейски, 
пък и не само европейски литератури 
(сборникът е международен) – също 
пръв по рода си опит, смея да заявя.

…И тук стигаме до суперважния въ-
прос за ползата от всички тези за-
нимания („ползата за обществото и 
икономиката”, както е формулиран 
въпросът). Понеже вече съм имал 
възможност да изразя по-простран-
но мнението си по въпроса в някол-
ко статии (напр.: <http://newspaper.
kultura.bg/bg/article/view/16043>, 
<https://newspaper.kultura.bg/bg/
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article/view/16768>), тук ще кажа на-
кратко само най-важното. А именно: 
хуманитаристиката в целия си спек-
тър (философия, литература, история, 
етнология и фолклор и т. н.) е фун-
дамнтална научна сфера, доколкото 
тъкмо тя формира, първо, универсал-
но-човешкото у човека като мислещо, 
рефлектиращо и саморефлектиращо 
същество. И второ, защото – в рам-
ките на този общ хуманистичен хо-
ризонт – ни формира като бълга-
ри, снабдява ни с колективна памет. 
Ако има някакъв смисъл („полза”) от 
това, то е, че няма никаква полза в 
онзи вулгарен, тривиално-прагмати-
чен, обикновено фискален смисъл, в 
който капитализмът и консумативи-
змът разбират нещата. Нещо повече, 
„ползата” е именно, че заниманията 
с хуманитаристика (което в общи ли-
нии е заниманието мислене) ни пра-
вят свободни индивиди, които много 
по-трудно се поддават на манипула-
циите на всички идеологически док-
трини от ляв или десен, комунистиче-
ски или неолиберален тип (впрочем 
огледално идентични помежду си); на 
комунистическия утопизъм преди, на 
примитивния консумативизъм днес. 
Ако хуманитаристиката има някаква 
обществена мисия днес, тази мисия е 
тъкмо тази – да се противопоставя на 
тоталния прагматизъм, на консума-
тивистката идеология, която всяче-
ски се старае да сведе човека до при-
митивно, лишено от саморефлексия 

същество-консуматор, което само яде 
и купува, възпроизвеждайки онзи ме-
ханизъм, който го поробва и унижава 
достойнството му. – Поне това е моята 
лична обществена кауза.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Доста неща, не на последно място и 
относителната независимост, която 
ми осигурява – независимост да се 
занимавам с неща, които смятам за 
важни и същностни и за мен, и за об-
ществото, особено в сегашната силно 
техницизирана и комерсиализирана 
епоха. (Плюс всичко онова, за което 
вече стана дума, и онова, за което ще 
стане дума в следващите въпроси.) 
Ако трябва да поясня, твърдо съм убе-
ден, че т. нар. общество, социалното 
тяло, се нуждае от своя мета-материя, 
която да го промисля, да му осигуря-
ва онтологичен хоризонт – хоризонт, 
който е преди всичко ценностен. Смя-
там, че тази метасоциална материя е 
хуманитаристиката, хуманитарните 
изследвания и знанието, което те да-
ват. – Всъщност в моя съвсем частен 
случай изборът да се занимавам с ху-
манитарни изследвания (никога не 
съм отделял литературознанието от 
широката сфера на хуманитаристика-
та, очертана по-горе) възникна като 
естествено продължение на занима-
нията ми с литература „отвътре” – 
като писател и поет.
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Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Нито едно от изброеното. Четенето 
на книги, разбира се. Тоест дълбинно-
то беседване с умни хора в самота. Не 
по-малко и мисленето – в още по-го-
ляма самота. Именно тази самота е 
най-пълноценният, най-дълбокият 
тип общуване, която нито една „рабо-
та в екип” (последното от изброени-
те във въпроса: поредното клише на 
бюрократичния жаргон) не може да 
осигури. – Говоря за хуманитаристи-
ката като фундаментална (в изясне-
ния по-горе смисъл), т. е. неприложна 
сфера. Тук единственото, което има 
значение, са идеите. – Наясно съм с 
възможните възражения, но лично аз 
питая дълбоко, принципно недоверие 
към всякакъв тип колективно мисле-
не; колективните идеи в най-едрия си 
смисъл са просто идеологии, сиреч – 
митологични конструкти, примитив-
ни „отдолу” и манипулативни „отгоре”.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Едва ли бих имал смелостта да се ан-
гажирам с отговор от името на всички 
колеги хуманитаристи. Коректно е да 
говоря от свое име, споделяйки собст-

вения си опит. – Накратко – все по-ин-
тензивното, неудържимо изпразване 
на хуманитарната наука от хуманис-
тичните ценности. Това става чрез раз-
лични способи, включително и чрез т. 
нар. проектен принцип на финанси-
ране, който най-често целенасочено 
толерира някакви маргинални, при-
ложни страни в нея, и особено – една 
тенденция, която все повече набира 
мощ от година на година – практиче-
ската подмяна на същинската наука 
с така наречената наукометрия. Това, 
разбира се, е част от всеобщия симу-
лакър, в който днес живеем. Чиста и 
крайна форма на бюрократизация на 
науката.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Науката е твърде широко понятие. 
Личното ми мнение е, че технически-
те, пряко ориентирани към практика-
та, към непосредственото си практи-
ческо приложение науки и най-общо 
наричаните хуманитарни науки не 
споделят общи диференциални прин-
ципи. (Впрочем с философия на наука-
та тъкмо в тази ножица частично, но 
надълбоко се занимава последната ми 
публикувана книга – „Анималистика-
та на Емилиян Станев. Биополитиче-
ски и философски проблеми, критика 
на политическото. Станев и Хайдегер”, 
2019.) Това, което бих искал – и се боря 
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– да се промени, е мисленето за хума-
нитарните науки от страна на упра-
вляващото политическо тяло – от въз-
приемането им като нещо не толкова 
нужно, което само тежи на бюджета, 
към възприемането им като една фун-
даментална сфера, която формира хо-
ризонта на цялостното ни битие като 
човешки същества, за чийто принос 
фискалните мерки са неприложими, 
неадекватни – те са твърде дребни, за 
да го обхванат. Но разбира се, дълбоко 
не вярвам в подобна промяна; напро-
тив, трендът е точно обратен. И това 
е не само и не толкова наш, български 
проблем, колкото световен – просто 
натам върви светът, както се казва. 
Колкото повече ситуацията в българ-
ската наука се „европеизира”, колко-
то повече се „приближаваме” към за-
падните (брюкселски, вашингтонски) 
стандарти, част от неолибералистката 
аксиология, толкова по-малко ще има-
ме нужда от хуманитаристика, това е 
ясно. Толкова по-ненужно ще ни е да 
вярваме, че не сме само едно пазар-
но, т. е. консумиращо тяло, което да се 
нуждае от някаква по-висша материя, 
посредством която да може да мисли 
самото себе си, да се промисля.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Лесният, самопонятният отговор е: 
разбира се, че трябва. Актуалната „си-
туация” около covid показа една пла-

ха, макар и принудителна наченка на 
такова говорене (но все още само с 
оглед на практическата, т. е. най-ви-
димата приложимост на науката, спе-
циално на медицината и свързаните с 
нея науки/технологии). Защо ли – ами 
с оглед на всичко, за което стана дума, 
макар и съвсем бегло, по-горе тук.
И все пак много е важно, струва ми се, 
уточнението къде се говори: смятам, 
че масовите медии, особено телевизи-
ите, по самата си природа едва ли са 
подходящото място за това. Въпросът, 
тоест, е: доколко е допустимо науката 
в името на някаква популярност, тъй 
или иначе невъзможна по определе-
ние, да се подлага на вулгаризация, 
т. е. да върви против собствената си 
същност?   
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ПУБЛИКУВАНО НА ОКТОМВРИ 6, 2020

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Петър Ламбрев, доктор по биофизика, 
старши научен сътрудник, ръководи-
тел на групата „Фотосинтетични мем-
брани“ в Биологическия изследова-
телски център Сегед, Унгария.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

Може да прозвучи като липса на до-
бра организация, но при нас „типич-
ният“ работен ден не съществува. Не 
малко дни минават без да вдигнеш 
нос от екрана – дали в писане на про-
ект в последния момент или статия, 
или рецензия. В други пък може изоб-
що да не стигнеш до бюрото, бягайки 
между оранжерията (отглеждаме грах 
и арабидопсис), биохимическата ла-
боратория на 1-вия етаж (изолираме 

тилакоидни мембрани), ултрацентро-
фугата на 2-рия етаж (пречистваме 
белтъчните комплекси) и лазерна-
та установка в приземния (измерва-
ме пикосекундни кинетики на флу-
оресценцията). После има лекции за 
студенти, институтски семинари или 
брейнсторминг сесии, които моят, на 
хартия пенсиониран, ръководител 
Гьозо Гараб нарича „джамборе“, и кои-
то понякога продължават до ранни-
те часове. После има (или имаше – до 
началото на тази година) пътувания 

Д-р Петър Ламбрев: Истински 
ценните учени са тези, които 
са „обременени“ с особен вид 
идеализъм и принципност
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и конференции, репетиране на пре-
зентации, дискусии и дебати денем 
или нощем, в семинарна зала или бар, 
или пък 72-часови експериментал-
ни сесии в синхротрона „Даймънд“ в 
Оксфордшир, следвани от тридневна 
физическа и умствена рехабилитация. 
И на домашен терен, всеки ден има из-
ненади (нов конкурс с краен срок по-
неделник), въпроси (колко микромо-
ла сърфактант ще освободят белтъка 
от мембраната без да го денатурират 
безвъзвратно) и технически предиз-
викателства (криостатът губи вакуум, 
а турбопомпата е повредена). Но, рано 
или късно, следват малки или големи 
„Еврика“ моменти, с които всичко се 
отплаща…

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Както във всяка област на фундамен-
талната наука, само бъдещето ще по-
каже истинските постижения и тех-
ните реални ползи. Като говорим за 
фундаменталност, може би няма по-ос-
новен процес от фотосинтезата, коя-
то осигурява с енергия практически 
всяко живо същество на планетата. Не 
само кислородът, който дишаме, но и 
нефтът и въглищата са фотосинтетич-
ни продукти. Вярвам, че познавайки в 
детайл физичните механизми на фо-
тосинтезата и биологичните струк-
тури, които ги поддържат, ще можем 

да създадем нови технологии за дос-
тъпна и чиста енергия – вече е напъл-
но ясно, че това е едно от главните и 
неотложни предизвикателства за чо-
вечеството. Друг въпрос е изхранва-
нето на 10 милиарда души само след 
две-три десетилетия, при положение, 
че практически няма останали незасе-
ти плодородни земи. Нито един учен 
няма индивидуално да разреши тези 
глобални проблеми, прогресът днес 
върви с малки стъпки, капка по капка. 
В нашата група например изследваме 
как светлинната енергия се поглъща 
от хлорофилните молекули в клет-
ките на растенията и водораслите и 
специално физичния пренос на енер-
гия от една молекула на друга до така 
наречения фотохимичен реакционен 
център. Изолирайки белтъчните ком-
плекси, които носят хлорофилните 
молекули, и поставяйки ги в различ-
ни моделни системи, ние успяхме да 
покажем например как електронните 
взаимодействия между хлорофилите 
се регулират от белтъка, който „усе-
ща“ околната среда. Тези взаимодейст-
вия осигуряват ефективното усвоява-
не на всеки погълнат фотон, но и са 
в основата на т.нар. „нефотохимично 
гасене“, с други думи важната способ-
ност на светлосъбиращите белтъчни 
комплекси да се самоизключват, за да 
защитят реакционния център от пре-
натоварване. В бъдеще изкуствено 
създадени устройства биха могли да 
използват същите принципи и меха-
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низми.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Може би най-основните характеристи-
ки на човешкия вид, които всеки носи 
в себе си – вроденото любопитство, 
склонност към отегчение от познато-
то, стремеж към непознатото и алч-
ност за нови постижения. Останалото 
е обстоятелства. А редовното упраж-
няване на наука не само възпроизвеж-
да мотивацията, но неизменно води до 
зависимост и пристрастяване – всеки 
успешен експеримент, приета статия 
и открит цитат активират мозъчната 
система за възнаграждение с мощен 
тласък на допамин и норадреналин. 
Това е обяснението защо учените са 
отдадени на свръхвисококвалифици-
рана свръхнископлатена работа (осо-
бено на изток от англо-франко-герма-
ноезичните държави) с неограничено 
работно време.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Банално или не, аз съм убеден, че в 
голяма степен сегашната ми „форма“ 
е дадена от научния ми ръководител 
в университета, по-конкретно про-
фесор Василий Гольцев от Биологи-
ческия факултет на СУ „Св. Климент 

Охридски“. На времето с доцент Божи-
дар Галуцов водеха най-интересните 
лекции, заради които, изненадващо 
за мен, избрах специализация в кате-
драта по биофизика и радиобиология. 
Като дипломант и после докторант 
научих не малко от проф. Гольцев, не 
само за правилото на Каша-Вавилов, 
модела на Лотка-Волтера, вертикални 
преходи, седло-възлови бифуркации и 
забавена флуоресценция, но и за това 
как се анализират и обсъждат сложни 
въпроси, как се изгражда функциони-
ращ колектив и как да се забавляваме 
дори когато работим. Разбира се, не 
малко важно е и обстоятелството, че 
след дипломирането си получих пока-
на от Гьозо Гараб да работя в неговата 
лаборатория по програмата „Мария 
Кюри“ на ЕС, което ме срещна с мно-
жество модерни технологии и неверо-
ятни личности от различни лаборато-
рии.
6. Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професионал-
ното си развитие и в работата си)?
Излишно е да коментираме недоста-
тъчното финансиране на науката и 
образованието в Централна и Източна 
Европа и последиците от това. По-ско-
ро бих искал да обърна внимание на 
една глобална и опасна според мен 
тенденция за скоростна надпревара, 
която финансово ръководи науката. 
Проблемът е, че в последните години 
все повече се набляга на количество 
лесноизмерими наукометрични пока-
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затели – брой публикации и т.н. Това 
неизменно идва в ущърб на качест-
вото или поне на възможността да се 
инвестира време и ресурси в проект, 
който може да изисква няколко годи-
ни подготовка преди да донесе осеза-
ем резултат. Вместо това, по-лесно е 
да се правят бързи изследвания с по-
знат и изпробван формат, които почти 
гарантират скорошно публикуване, 
но също почти гарантирано не разре-
шават сложни проблеми. Още по-обез-
покоителна е тенденцията за тотално 
финансиране на конкурентни начала 
и сравняване на научните резултати 
главно по т.нар. „импакт фактор“ на 
списанието, в което са публикувани. 
От една страна това генерира силна 
положителна обратна връзка за спи-
санията с по-висок показател, до ус-
тановяване на практически монопол, 
както да кажем в света на потреби-
телските технологии. От друга страна, 
същият принцип поставя в неравноп-
оставена ситуация учени от различни 
сфери. Така списанията специализи-
рани в биофизиката не могат да се съ-
поставят с тези в медицинските науки, 
просто мащабите са различни. Отново, 
това създава тенденция за концентри-
ране в определени сфери и натиск над 
учените да изоставят темата в която 
„вярват“ и се чувстват подготвени и се 
насочат към друга с по-високи показа-
тели, само за да може да продължат да 
работят.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Истински ценните учени са тези, кои-
то са „обременени“ с особен вид идеа-
лизъм и принципност – черти, които 
за жалост в последните десетилетия 
в България постепенно, но неотменно 
отстъпваха пред други морални цен-
ностни системи, което прави живота 
и работата на учените още по-труд-
ни днес. Като добавим унизителни-
те заплати и невъобразима масова 
институционна корупция, задушава-
ща всички обществени области, цяло 
чудо е как оцеляват българската нау-
ка и учени. Другият проблем е, че за 
разлика от бизнеса, съвременната на-
ука е изцяло и тотално глобализирана 
и пазарът на науката е единен. Учени-
те в Източна и Западна Европа, заед-
но с техните колеги от САЩ, Япония 
и Нова Зеландия работят над едни и 
същи проблеми, публикуват в едни и 
същи списания резултати, които изис-
кват еднакво качество и количество 
изследователски труд. Но ресурсите 
с които разполагат и материалното 
им възнаграждение се различават с 
порядъци. Това е нестационарно със-
тояние, което не може да се поддържа 
дълго. Съвременна и смислена наука 
в България за в бъдеще е единствено 
възможна, ако българските учени са 
равнопоставени с техните европейски 
колеги, както материално, така и в об-
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щественото съзнание.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Трябва да се говори за наука. За да 
спрат хората да се наливат с белина 
против ковид-19. За да не палят 5G ку-
лите. За да не гласуват за президенти, 
които твърдят, че глобалното затоп-
ляне е измислица. За да не мислят, че 
Земята е плоска и ваксините водят до 
бездетност и проследяващи чипове.
Трябва да се говори за наука, защото 
науката разчита на спонсори, които 
поне в Европа са почти изключително 
държавни институции, които от своя 
страна се ръводят от общественото 
мнение. Очевидно е, че бъдещите но-
вовъдения в медицината, енергети-
ката, роботиката, транспорта, теле-
комуникациите и социалните мрежи, 
космическия туризъм и космическа-
та минно-геоложка индустрия, ако 
щете, ще зависят от днешния прогрес 
във фундаменталните науки. Но също 
така е важно да помним, че универси-
тети и академичните институти обу-
чават утрешните лекари, електроин-
женери и архитекти. Без наука няма 
и образование, без образование, няма 
икономика. Може да е трудно днес да 
направим точна оценка на бъдещи-
те социално-икономическите ползи 
от дадено научно изследване, но не е 
трудно да предвидим последиците от 
липсата на научни институции, изсле-

дователи и изследвания – те ще са ка-
тастрофални, от планетарен мащаб.  

https://nauka.bg/nosht2020/
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ПУБЛИКУВАНО НА ОКТОМВРИ 7, 2020

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Александър Йосифов – докторант по 
Астрофизика в Институт за космиче-
ски изследвания и технологии (ИКИТ) 
към БАН.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания?

Занимавам се с изследвания в облас-
тта на теоретичната физика. Пробле-
мите, които ме вълнуват, произтичат 
от относително скорошната реали-
зация за фундаментална свързаност 
между дялове на физиката, които 
само до преди няколко години бяха 
смятани за самостоятелни, а именно 
квантова теория за информацията, хо-
лографският принцип и черни дупки.
В последно време концепции от облас-
тта на теоретичната компютърна нау-

ка и квантова теория за информаци-
ята, като например квантови схеми и 
квантова изчислителна комплексност 
доказаха изключителната си полез-
ност за изучаване на гравитационни 
системи. Това ни позволява да адре-
сираме различни проблеми при черни 
дупки и да потърсим отговори на въ-

Интервю с Александър Йосифов 
от Института за космически 
изследвания и технологии към 
БАН

https://nauka.bg/nosht2020/
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проси като: Колко бързо черните дуп-
ки обработват попаднала в тях инфор-
мация? Какъв е начинът, по който те 
обработват информация, и точна ли е 
аналогията им с квантови компютри? 
Колко е голям интериорът на черна 
дупка и какво задвижва неговото раз-
витие? Това са само част от въпросите, 
за които до този момент знаехме мал-
ко, именно поради липсата на нужни-
те теоретични инструменти.
В тази връзка работата ми към мо-
мента е съсредоточена върху използ-
ването на квантова теория за инфор-
мацията за изучаване на (i) свойства 
като силна термализация, бързо раз-
бъркване и квантов хаос на силно 
свързани квантови системи с много 
нива на свобода, както и (ii) поява на 
гравитация и локалност от хологра-
фия.
За щастие, ежедневието на учените, 
занимаващи се с теоретични изслед-
вания, не беше тотално променено 
от настъпилата пандемия, тъй като 
в основната си част е заето от четене 
на научните трудове, разговори с ко-
лаборатори, разработване на нови мо-
дели и писани на статии – все неща, 
за които са достатъчни само химикал, 
тетрадка и компютър.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

В серия от 2 научни публикации от 

миналата и началото на тази година, 
колабораторите ми и аз разгледахме 
изпаряваща се черна дупка, която 
представихме като колекция от свър-
зани квантови битове, взаимодейст-
ващи си посредством квантова схе-
ма – подобно на квантов компютър. 
Предположихме, че външен наблюда-
тел, Алис, „събира“ изхвърлената от 
черната дупка радиация и я декодира 
в квантовия си компютър. Въпросът 
беше: Декодирайки радиацията на 
Хокинг, каква информация може да 
извлече Алис относно динамика във 
вътрешността на черната дупка? Като 
резултат показахме, че квантовата 
изчислителна комплексност може ус-
пешно да се използва за измерване на 
квантовата хаотичност в интериора 
на черна дупка. Резултатът би могъл 
да има значение за така наречения 
информационен парадокс при черни 
дупки.
Въпросната зависимост е във фоку-
са от скоро и се изследва с различни 
подходи от различни групи учени от 
цял свят. Въпреки че не сме първите, 
сме едни от малкото, които са пока-
зали връзката между тези понятия и 
се радвам, че успяхме да допринесем 
поне малко за развитието на областта.
В последната ни работа, която пред-
стои да бъде публикувана скоро, ко-
лабораторите ми и аз приложихме 
гореспоменатите нови квантово-ин-
формационни инструменти върху 
стар принцип от областта на Обща 
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теория за относителността, а имен-
но силна космическа цензура, която 
касае интериорната структура на оп-
ределени типове черни дупки. В рабо-
тата показваме, че разширението на 
интериора е дълбоко свързано с кван-
товата комплексификация на черната 
дупка. Резултатът цели да загатне за 
информационната природа на прос-
транство-времето – It from Qubit.
В последните години силната косми-
ческа цензура започна отново да при-
влича интерес. Доколкото ми е извест-
но, ние сме единствената група, която 
прилага методи от квантова теория за 
информацията за адресиране на кон-
кретния проблем.
Разширяване на тази линия на изслед-
ване чрез прилагане на квантови ко-
дове за корекция на грешки би довело 
до създаването на нови практически 
кодове, които да бъдат полезни при 
разработване на квантови компютри.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Мотивацията за мен идва най-вече от 
интелектуалната свобода. Привлича 
ме възможността да прекарвам дъл-
го време мислейки за конкретен про-
блем, който ме вълнува, изпробвайки 
различни подходи към него и изслед-
вайки го в детайли. Привлича ме сво-
бодата да следвам любопитството си 
и еуфоричното усещане, когато науча 
нещо ново за космоса. Завладяваща е 

и мисълта, че може да разбереш нещо 
за Вселената, което никой до момента 
не знае и да дадеш началото на нова 
линия на изследвания. Фундаментал-
ните изследвания те откъсват от еже-
дневието и извисяват ума – часовете 
се превръщат в минути и света около 
теб сякаш изчезва.
Друг голям плюс на професията е, че 
ти дава възможност да пътуваш из 
цял свят и така да срещнеш интерес-
ни хора от всякакви националности. 
Създаването и поддържането на по-
добни международни контакти по-
мага изключително много не само за 
културното ти обогатяване, но и за ця-
лостното ти личностно развитие. Пъ-
туванията и честото общуване с коле-
ги от всички краища на света променя 
изцяло мирогледа ти.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Благодарен съм на научните ми ръко-
водители, професор Драгомир Марчев 
и доцент Лъчезар Филипов, които ви-
наги са ме подкрепяли и са ме насоч-
вали, както в процеса на обучение, 
така и в изследователската ми работа. 
Изключително важна роля има и гос-
туването ми в групата на професор 
Влатко Ведрал в Оксфордския универ-
ситет. Ценя високо разговорите с про-
фесор Ведрал, както и честите срещи 
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с един от неговия докторанти, Адитя 
Айер, с които в момента работим по 2 
проекта.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Конкуренцията, която младите учени 
срещат, е убийствена. Често за една 
академична позиция има по 250-300 
кандидати от цял свят. Отдавна не е 
достатъчно да имаш само докторан-
тура. Тя се е превърнала просто в по-
редната стъпка. За младите физици 
пътят към така желаната постоянна 
академична работа минава през поне 
1-2 постдок (временни) позиции, за-
емането на които съвсем не е лесно 
и е свързано с изготвяне на научни 
проекти и кандидатстване за финан-
сиране от различни международни 
агенции/институции. Постдокът е със 
средна продължителност от 1-3 годи-
ни и макар да е важна част от профе-
сионалното развитие на учените, носи 
със себе си голяма несигурност. След 
като ми изтече договорът, ще бъда ли 
назначен за постоянно, или ще тряб-
ва да кандидатствам за нов постдок, 
да мина отново през цялата процеду-
ра, и да се преместя да живея на дру-
гия край на света? Тази несигурност 
действа изключително обезкуража-
ващо и демотивиращо и принуждава 
много млади учени да се насочат към 

работа в индустрията.
Това са общи проблеми, с които се 
сблъскват млади учени от всички об-
ласти от цял свят.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Отношението на българската дър-
жава към учените е унизително и в 
България има огромен проблем с фи-
нансирането. Възнагражденията на 
учените са обидно ниски и е срамно 
дори да се коментират. При тези ус-
ловия България е напълно неконку-
рентноспособна и е немислимо да се 
говори за привличане на таланти от 
чужбина. Напротив, тук битката е да 
се задържат и малкото, които все още 
не са се евакуирали. Това е изключи-
телно жалко, тъй като България раз-
полага с огромен потенциал, видно от 
многото успели български учени, ра-
ботещи в университети и изследова-
телски центрове из цял свят.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Разбира се! Природата те иска мъртъв 
на 45 г., всичко останало дължим на 
науката и технологиите. В ежедневи-
ето си дори и не осъзнаваме огромна-
та им роля и зависимостта ни от тях. 
Настоящата пандемия е показателна 
за това какво може да се случи, кога-
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то пренебрегнем науката. Някои дър-
жави (като например Южна Корея) 
бързо предприеха научно-мотивира-
ни действия и спазваха съветите на 
учените, докато други (като САЩ), по 
една или друга причина, действаха ха-
отично и в пълно отрицание на всички 
научни призиви. Резултатът от двата 
подхода е красноречив.
Науката и технологиите са основни-
ят двигател на човечеството. Длъжни 
сме да мотивираме следващото поко-

ление изследователи да продължат 
да задават въпроси и да преоткриват 
границите на познанието. Бъдещето 
ни е в космоса, а не във въгледобив-
ните мини.  

Слово на Лизбет Любенова 
по случай 151 г. от БАН, чуйте 
неразказани моменти за 
историята на Българската 
Академия на Науките
https://nauka.bg/slovo-lizbet-lyubenova-sluchai-151-ban-chuite-nerazkazani/
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ПУБЛИКУВАНО НА ОКТОМВРИ 7, 2020

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Казвам се Николай Колев Витанов и 
съм професор в Института по механи-
ка – БАН. От гледна точка на научните 
степени съм доктор на математиче-
ските науки и доктор по физика (все 

от времената на ВАК), както и доктор 
на естествените науки на университе-
та в Байройт, Бавария, Германия. По-
следната степен ценя особено много, 
защото това е от старите германски 
докторски степени (преди въвежда-
нето на бакалавъро-магистърската 
система в Германия), които са били 
много ценени например в САЩ след 
Втората световна война.

Проф. Николай Витанов: 
Обществото не осъзнава, че 
науката е полезна, докато това 
не му бъде показано
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С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

Заниманията се ми доста и времето 
почти никога не ми е в излишък. Ос-
новното занимание ми е с механиката 
на флуидите – теории на турбулент-
ността и нелинейни вълни във флуи-
ди. Развихме наш си метод за получа-
ване на точни решения на нелинейни 
частни диференциални уравнения (с 
каквито е пълна механиката на флуи-
дите), показахме, че този метод съ-
държа като частен случай прочутия 
метод на Хирота и е добре свързан и с 
метода на обратната задача на разсей-
ването и в момента работим по при-
ложения и по разширение на обхвата 
на тази методология. Още работим 
по теорията на потоците в мрежови 
системи. Започнахме това във връзка 
с миграционните потоци към Европа 
преди няколко години и с течение на 
времето се оказа, че приложенията са 
много повече.
Напоследък отделям много време на 
практически приложения на изслед-
ванията ни по популационна динами-
ка и математическа теория на идео-
логическата борба – оказа се, че тези 
изследвания са много полезни за ана-
лизи и прогнози във връзка с панде-
мията от COVID-19 по света и у нас. Ще 
кажете – но как така, коронавирус и 
идеологическа борба. Ами много ва-
жно за развитието на пандемията е 

какви идеи има в главите на хората, 
от това следва едно или друго пове-
дение, а поведението е важно за веро-
ятността за заразяване. Други наши 
изследвания, които са интересни във 
връзка с тази пандемия са изследва-
нията ни по анализ на времеви редо-
ве. Това е интересно не само във връз-
ка с вероятността за резки скокове на 
броя заразени в дадена област, но и с 
вероятността за наводнения напри-
мер при големи реки. Досега направи-
хме изследвания на реки в Германия, 
Китай, Индия, Пакистан и Бангладеш. 
Трябва да знаете, че България е много 
добро място за живеене – няма опас-
ност да ви залее нещо като Жълтата 
река, Брахмапутра или Ганг. Отделям 
време и на популяризацията на наука-
та – в момента пиша една серия статии 
за историята на Китай от гледна точка 
на нелинейната динамика и теорията 
на сложните системи. Така, че – задачи 
все интересни, де да имах два живота 
и денонощието да беше 48 часа.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Тук нямам никакви притеснения. Ня-
кога, докато бях в Германия, развихме 
метод за предсказване на силни по-
риви на вятъра, който намери много 
добро приложение при системите за 
защита на витлата на ветровите гене-
ратори на електроенергия от такива 
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силни пориви, които ги чупеха (а да се 
смени едно такова витло не е евтина 
задача). Може да ви се стори смешно, 
но с японски колеги показахме успеха 
на политиката на японското прави-
телство на пазарна интервенция с цел 
стабилизация на цените на селскосто-
панските стоки (приложение на ана-
лиза на времеви редове). Резултатите 
ни по мрежова теория на миграцията 
намериха добро приложение за пред-
сказване и последващ контрал на миг-
рантските потоци към Европа. И сега 
– пред очите на целия народ, извърш-
ваме анализи и прогнози за пандеми-
ята от COVID-19 за да може тя да бъде 
контролирана и да не довежда до 
проблеми за здравната система. Смя-
таме, че добре си вършим работата и 
сме дали на държавата и обществото 
много повече, отколкото те са ни дали 
като заплати и друго. Занимавам се и 
с фундаментална наука, но не дължа 
нищо на държавата – напротив, на-
правил съм много за нея.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Учителите ми по физика (Георги Васи-
лев) и по математика (Иван Иванов) 
в Математическата гимназия във Ве-
лико Търново. И още – престоят ми в 
Германия, където имах удоволствието 
да работя по фундаментални изслед-
вания с пряко практическо приложе-
ние и да се уча от големи специалисти. 

Имах късмет – учителите ми бяха май-
стори в занаята си и покрай тях и аз 
прихванах нещичко.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Несъмнено основният принос е на 
германския ми наставник – професор 
Фридрих Бусе – върхов(ият) специа-
лист по механика на флуидите в Гер-
мания. Наричахме го китайският им-
ператор – заради многото докторанти 
и специализанти. Шегата беше, че ако 
всеки докторант е като автомобил, 
то на двигателите на докторантите 
на Бусе пише BMW (Busse Mechanik 
Werke) и разбира се, с такъв двигател, 
движението па магистралата на нау-
ката е много бързо. Бусе ни учеше и на 
наука и на писане на статии и на това, 
как се избират перспективни теми за 
работа и на много други неща. Той ме 
изпрати в Дрезден при големия май-
стор на организацията на германска-
та наука – професор Фулде и при про-
фесор Канц – автора на класическата 
книга за анализ на нелинейни време-
ви редове, където попълних знанията 
си по този тип анализи и тези знания 
много ми помагат сега, когато трябва 
да решавам задачи, свързани с коро-
накризата. Помни – казваха ми Бусе 
и Канц – анализът на времеви редове 
има две задачи – предсказване на по-
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ведението на системата и контрол на 
това поведение. И ето ви ги тези зна-
ния в действие.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Проблемите са много. В работата си 
много от тях не са ръководени добре, 
докато са млади, не са насочвани към 
перспективни теми, нямат и условия 
за научна дейност – нито информа-
ция, нито материална част, да не гово-
рим за заплати. И докато това е така, 
българската наука няма да прокопса.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Аз никога не съм вярвал (както е ка-
зал поета) че калугер ще спаси раята. 
С конфуциански прийоми няма да се 
промени ситуацията. Те са опитвани 
от десетки години у нас и резултат – 
никакъв. Какво да се направи – друг 
подход е нужен тук. Когато вместо за 
Конфуций говоря за Шан Ян, доста от 
запознатите леко подскачат (първо от 
удивление, че познавам идеите, а по-
сле и от нещо друго, което ще осъзна-
ете, като прочете книгата му). Това е 
истинският път и ще спра дотук. Под-
робности на друго място.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Разбира се, че трябва да се говори. Ос-
вен книгата на Шан Ян, под възглав-
ницата ми е и тази на Сун Дзъ. Някои 
си мислят, че могат да се човъркат 
нещо там в кулата от слонова кост и 
обществото е длъжно да ги следи как-
во правят, да ги оценява и богато въз-
награждава. Няма такова нещо. Ако 
правите така, обществото ще ви обяви 
за безполезни и ще ви маргинализира. 
Затова по-добре в устата на хората, от-
колкото в краката им. Обществото не 
осъзнава, че науката е полезна, докато 
това не му бъде показано. Затворени 
като в крепост в пределите на съз-
нанието, повечето хора се интересу-
ват от пари, жени (мъже) и власт. Със 
скимтене, че сте пренебрегнати, няма 
да стане – никой не чува скимтенето 
на тези, които са вън от крепостта. 
Действайте по Сун Дзъ – превземете 
крепостта на съзнанието на хората. 
Само тогава ще имате успех.  
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Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Казвам се Васил Николов, доктор на 

историческите науки, професор в На-
ционалния археологически институт 
с музей на БАН със специалност пра-
историческа археология, член-корес-
пондент на Българската академия 
на науките и в момента, като замест-
ник-председател, част от нейното ръ-

Д-р Васил Николов: Проблемът 
на голяма част от учените в 
България е, че не могат или не 
желаят да говорят популярно 
за работата си, считайки я за 
елитарно занимание
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ководство.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

Светлата част на денонощието през 
късните есенни, зимните и част от 
пролетните месеци ми е заета с адми-
нистративно-научни дейности в Ака-
демията, а вечерите, част от нощта и 
края на седмицата посвещавам на на-
учните си проекти. През останалото 
време от годината ръководя разкоп-
ки както в София (неолитното селище 
Слатина), така и в страната (праисто-
рическия комплекс Солницата край 
Провадия и спасителни проучвания 
по инфраструктурни проекти). В този 
период продължавам да изпълнявам 
и съществена част от администра-
тивните си задължения, свързани с 
управлението на няколко академични 
проекта, участвам в заседания на ръ-
ководните органи на БАН и т.н..

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Научните ми приноси са в различни 
аспекти на изследването на късната 
праистория – произхода на неолитна-
та култура на Източните и Централ-
ните Балкани, неолитната керамика, 
праисторическата архитектура, спе-
циализираните производства през 

халколита (вкл. солодобиването), 
комплексното общество през халко-
лита, религиозно-митологичната сис-
тема на древните земеделци, праисто-
рическите ямни светилища, първите 
каменни праисторически крепости в 
Европа и т.н. Утвърждавам тезата, че 
първата европейска цивилизация се 
заражда и развива именно на Балка-
ните, включително и в днешните бъл-
гарски земи.
Извън чисто академичното обогатя-
ване на познанието за късната праис-
тория на днешните български земи, 
което вече достига и до учебниците, 
ползата за обществото усещам и при 
живия контакт с хората, посещаващи 
ръководените от мен разкопки, къде-
то се стараем те да получават разби-
раема информация за новите откри-
тия и тяхната роля в опознаването 
на далечното минало на нашата земя. 
Незаменимо е чувството на удовлет-
вореност от организираните, заедно 
с моя научен екип, „Дни на отворени-
те врати“ на солодобивния и градски 
център Провадия-Солницата – само 
през миналата година в рамките на 
„Деня“ дойдоха над 1600 души, които 
на популярен език получиха макси-
мална информация за този уникален 
паметник на първата европейска ци-
вилизация. Контактите с хората на 
фейсбук страницата и сайта на обекта 
показват значителен интерес към от-
критията ни тук, което ни мотивира 
и по-нататък да споделяме в реално 
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време нашите нови находки. Мисля, 
че разпространяването на познание-
то за двете „златни“ хилядолетия на 
българските земи – VІ и V пр. Хр., носи 
самочувствието, от което се нуждаем.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

От дете се интересувам от историче-
ското познание – в началото за Сред-
новековието, а от първата ми година 
в Университета – за праисторията. 
Преминах през няколко тежки безра-
ботни години, но устоях на желанието 
си да изследвам късната праистория. 
Ще бъде твърде дълго да разказвам, 
но по тоя сложен житейски път имах 
подкрепата на няколко мои препода-
ватели, на други учени, включително 
чужди, на моите близки. Благодарен 
съм на всички тях, че под някаква фор-
ма, въпреки трудностите, поддържаха 
мотивацията ми да остана в полето на 
научните изследвания.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Имах модела на отделни преподава-
тели в Историческия факултет на Со-
фийския университет – хора с модер-
но и нестандартно мислене, отворени 
към света (например проф. Алексан-
дър Фол). После продължих да се уча 

от български учени (например проф. 
Георги И. Георгиев), но и от чужди из-
следователи, които правеха разкопки 
в България, а по-късно вече можех да 
участвам в съвместни проекти с тях, 
след това и да ръководя международ-
ни теренни проучвания заедно с коле-
ги от Австрия, Франция и Германия. 
Изследователският ми престой като 
стипендиант на германската фонда-
ция Александър фон Хумболдт при 
проф. Ян Лихардус в Университета на 
Саарланд имаше решаваща роля за 
развитието ми като учен.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Винаги има проблеми пред развитие-
то на един учен, но мотивираният и 
искащ да се докаже като добър изсле-
довател, който да остави следа в на-
уката, ще успее да намери и възмож-
ности да го направи.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Необходими са генерални промени в 
мисленето на обществото и в частност 
на политическата класа за мястото на 
науката. Който и да е народ не може да 
просперира без финансовата и морал-
ната подкрепа за фундаментални и 
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приложни научни изследвания. „Про-
слойката“ на учените дърпа общест-
веното развитие нагоре във всички 
негови важни аспекти, тя вдига летва-
та, задава критериите. Следването им 
е трудно и вероятно затова мнозина, 
от които зависи финансирането на на-
уката, се плашат и не позволяват бър-
зото му нарастване, при все, че обще-
ството би могло да си го позволи.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

За резултатите от научните изслед-
вания не само трябва да се говори, 
трябва да се говори много. Това е про-
блемът на голяма част от учените в 
България, които не могат или не же-
лаят да говорят популярно за работа-
та си, считайки я за елитарно занима-
ние. Оттук и неразбирането на голяма 
част от хората в страната за важност-
та на науката. Независимо от уваже-
нието на повечето от тях към труда на 
учения, те нямат истинска представа 
за него и причината е преди всичко 
у самите учени. Често казвам, че ние 
трябва да се стремим да говорим на 
хората за нашите изследвания на тех-
ния, на разбираемия за тях език – не 
само за да имаме тяхната подкрепа за 
нашите искания за по-добро финанси-
ране, но и заради моралното ни задъл-
жение да разпространяваме знанието, 
както между впрочем е записано и в 
първия член на Устава на Българското 

книжовно дружество (днес Българска 
академия на науките), най-старата ин-
ституция на новата българска държа-
ва, създадена още преди 151 години.  

https://nauka.bg/nosht2020/
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ПУБЛИКУВАНО НА ОКТОМВРИ 8, 2020

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Теодор Иванов Миленов, доцент, д-р 
по физика (докторат и хабилитация 
по Научна специалност: Физика на 

кондензираната материя: структура, 
механични и термични свойства на 
кондензираната материя)
Месторабота: Институт по електро-
ника (БАН), ръководител на Лабора-
тория „Мултифункционални матери-
али”

С какво се занимавате на работно-

Доц. Теодор Миленов: „Или ще 
се развива и говори за наука, 
или… Третия свят“
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то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

С работа: хубавото на моята работа е, 
че трудно се вписва в рамки. Лошото 
е, че никога времето не стига и винаги 
има „загаряща тенджера”.
В ежедневието ми има от всичко по 
малко, като основно е експериментал-
ната работа: синтез и характеризира-
не на материали. Все пак отбелязвам, 
че за да се стигне до този етап се пра-
вят много прочувания и системати-
зиране на данни. Освен това смятам, 
че поне засега е добре да присъствам 
и на повечето измервания, свързани 
с характеризирането на нови мате-
риали; четене/ писане, подготовка 
на конкретни проекти/ изследвания; 
занимания в свободното ми време ос-
новно с внучките ми… Най- хубавото 
е, че се занимавам с неща, с които или 
никой още не се е занимавал (поне не 
в тази конкретика) или аналогията е 
толкова далечна, че няма смисъл да се 
дискутира. Както и че рядко знаеш ка-
къв точно резултат ще получиш.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

На този въпрос не мога да отговоря 
честно. Смятам, че на него може да 
има някакъв отговор доста след като 
съм извън бранша, а и трябва да бъде 

даден от други колеги.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Аз смятам, че има занимания в човеш-
ката практика, за които (поне за да си 
добър в упражняването им) хората 
се „раждат”: лекар, учител, свещеник, 
както и научен работник (колкото и 
тъпо да звучи това определение за на-
шия труд). За мен изборът е осъзнат… 
нещо повече: това е проверено, не ми 
е приятно (изключвайки деца/ внуци) 
да си вадя хляба (т.е. да се занимавам 
основно) с друго. Опитал съм и въпре-
ки многократно по- добрите условия, 
само след 2 месеца се върнах…

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Всичко изброено. Мисля, че отсъстви-
ето на който и да е от изброените ком-
поненти ще доведе до пропуск в ком-
плексния резултат.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Всеки от нас има различни проблеми: 
аз живея в Перник и пътувам до ИЕ в 
последните десетина години, преди 
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това пътувах до ИФТТ (пак на 7-ми ки-
лометър). Все пак основните пробле-
ми не са тези. Поне така смятам, след 
повече от 30 години в бранша. Пряко 
свързаните с работата проблеми при 
нас се различават само в нюансите от 
тези, с които се сблъскват повечето 
(бих казал повече от 95%) от хората в 
България.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката? И трябва ли да се 

говори за наука и защо?

Трудно е толкова синтезирано да се 
отговори и на двата въпроса. По отно-
шение на втория- не искам да повта-
рям (неточно) колегата Теодосий Тео-
досиев, който много точно отговори, 
мисля в предаването „Референдум” 
(БНТ)… и аз като него смятам, че или 
ще се развива / говори за наука, или … 
Третия свят! 
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ПУБЛИКУВАНО НА ОКТОМВРИ 10, 
2020 

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Гл. ас. д-р Калин Любенов Димитров. 
През последните години имам две 
работни места + работа по различни 
други странични проекти.

1. НАИМ БАН,

2. Център за подводна археология, Со-
зопол (ЦПА е второстепенен разпоре-
дител с бюджетни кредити към Ми-
нистерство на културата

В България наука се прави не само в 
БАН и университетите.
Преди това съм работим и в Софийски 
университет и в Института по Балка-
нистика на БАН.

С какво се занимавате на работното си 
място? (Ежедневието на един учен) – 
проекти, изследвания, …

Д-р Калин Димитров: Черно 
море е най-големият подводен 
музей в света
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Много администрация, управление на 
проекти и бюджетите им, подводни 
разкопки.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Съръководител съм на най-големият 
(най-скъпият) проект в областта на 
подводната археология в света 
http://blackseamap.com/bg/

Този проект доказа и показа, че Черно 
море е най-големият подводен музей 
в света. Поради аноксичната среда на 
дълбочини по-големи от 150 м дър-
вените корабокрушения са отлично 
запазени. Това, съчетано с факта, че 
Черно море е част от Стария свят, са 
уникален ресурс за изследване на раз-
витието на корабоплаването.

Текущо работя по отделни проекти за 
опазване и изследване на подводното 
културно наследство на България.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Поисках да стана археолог на 5 годи-
ни. На 12 исках да съм подводен архе-
олог…

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 

стипендия в чужбина, екип, …)

Късмет, имах и най-добрия научен 
ръководител в България, който бих 
могъл да имам – чл. кор. проф. дин Хе-
нриета Тодорова, колеги, търпение, 
добро средно и висше образование (9 
ФЕГ, СУ), образовано семейство.

Какви проблеми срещат учените във 
вашата област (за професионалното 
си развитие и в работата си)?

Можем много да се оплакваме, но това 
е непродуктивно. Проблемите са, за да 
се преодоляват. Хленченето не помага.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Да имаме по-образовани политици, 
които са чели повече от 1 книга. Това 
ще промени оптиката на обществото 
към учените. В момента ние сме ня-
какви неудачници според мутрите, 
които профучават със скъпи коли.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Трябва, защото иначе чалгата ще ни 
удави.
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Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Проф. дфн Николай Аретов, Институт 
за литература, БАН

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

За съжаление, все по-малко с наука и 
все повече с бюрократична, офис и пр. 
работа. Въпреки че не заемам някакъв 
административен пост, извън това че 
съм редактор на списание „Литера-
турна мисъл“. Проекти, отчети…
Две теми отдавна ме привличат, започ-
нал съм ги. Едната е начините, по кои-
то се представят чужденките („чуж-
дите жени“) в българската култура и 

Проф. Николай Аретов: 
Отношението на обществото 
към науката би могло да 
промени и отношението на 
властите към нея
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какви идеологически конструкции 
стои зад това представяне. Другата 
е сложната и крайно противоречива 
личност на Светослав Миларов (писа-
тел и общественик от втората полови-
на на ХІХ в.).
И едно важно за мен отклонение. Ли-
тераторите (в някаква степен и дру-
гите хуманитаристи) закономерно 
се занимават и с много други неща – 
литературна критика, публицистика, 
надникване в други дисциплини. И, 
на първо място, четене – максимално 
широк кръг от области. Отдавна съм 
убеден, че излизането от тясната спе-
циалност, а и от широката (филоло-
гия) обогатява, разширява погледа, а 
и изследователския инструментари-
ум.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Въпросът подтиква към нескромни 
отговори. Други да съдят. Онова, което 
ми изглежда трудно за оспорване, е че 
срещнах читателите с непубликувани 
или малко познати автори – Васил По-
пович, Иван Найденов, Асен Христофо-
ров… Предложих и разгърнати наблю-
дения върху живота и творчеството 
им. Опитах се да предложа за дискусия 
понятия като „оксидетализма“, да по-
търся една по-различна гледна точка 
към националната идентичност, към 
функциите на преводите в българска-

та култура… За икономиката занима-
нията ми очевидно не принасят ня-
каква полза. Лаская се от мисълта, че 
икономиката не е всичко на този свят.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Мотивировките на едно или друго ре-
шение винаги са сложни, наивно е да 
се свеждат до някакъв рационално на-
правен избор, направен еднократно. 
Така е и при избора ми на професия. 
Спомням си едно приятелче от али-
анса (бях там до към 10-11 години), 
майка му работеше в БАН и той има-
ше такива планова, май ме зарази. По-
сле дойде тийнейджърски бунт срещу 
професията на баща ми (строителен 
инженер), към която много деликатно 
бях насочван и която винаги съм ува-
жавал. По-късно ме привличаше и ра-
ботата с малко познати автори и тек-
стове, а и импулса да гледам на нещата 
от друг ъгъл и в по-широк контекст. Е, 
и да работя самостоятелно. В някаква 
степен желанията ми се осъществиха.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Макар и косвено, и този въпрос под-
тичва към самоизтъкване. А това са-
моизтъкването, грандоманството и 
примадонщината са сред нещата, кои-
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то все повече ме дразнят в нашите 
среди.
Ако ми е позволено да кажа, все пак – 
самодисциплината. Друго нещо, което 
струва ми се, допринесе са развитие-
то ми (думата развитие е доста про-
блематична в случая) е импулсът да 
се противопоставям на наложеното и 
на авторитетите, да работя „въпреки“. 
А една от слабости ми е, че трудно ус-
пявам да организирам екипна работа. 
Но когато все пак се получи, удовлет-
ворението е голямо.
Нямах достъп до стипендии в чужби-
на, не бях и особено настойчив. Обуче-
нието ми е стандартно, имал съм ръко-
водители, учил съм се от тях, бунтувал 
съм се (кротко) срещу идеите им.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Извън немалкото, които сами си съз-
даваме. Извън неадекватното запла-
щане и мудното осъвременяване на 
базата. Извън слабият интерес на ка-
дърните студенти. Извън бюрокраци-
ята, формализма и службогонството. 
Извън… Проблеми няма.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Ще ми се да знаех. Но пък толкова дру-

ги знаят и не пропускат възможността 
да го споделят. Отношението на кого? 
Подозирам, че се подразбира „власти-
те“. Повърхностно. Това, което трябва 
да се промени, е отношението на обще-
ството. Ако това стане, „властите“ ще 
бъдат принудени (от обществото, не 
от учените) да променят отношение-
то си. Тази промяна нито е лесна, нито 
може да се осъществи бързо; нещо по-
вече, обратната тенденция като че ли 
продължава да е във възход.
Струва ми се, че пътят минава през 
преодоляването на няколко неща (не-
обходими, но едва ли достатъчни).
– Засилващото се точкогонство, фор-
мализма, механичното следване на 
чужди критерии (към които има сери-
озни критики и отвъд Драгоман) и пр. 
трябва да бъдат вкарани в разумни 
граници.
– Облекчаване на йерархичните вла-
стови структури в науката и динами-
зирането на отношенията несъмнено 
биха били полезни. (В скоби да кажа, 
че освен всичко друго, говоренето на 
някои началници в научните струк-
тури от името на „Науката“, при това 
много често – повърхностно и банал-
но, а често и не съвсем точно, е един от 
основните фактори, които подриват 
авторитета на науката.)

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Скучният и саморазбиращ се отговор 
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е ДА. Въпросът е как да става това. Въ-
преки дежурните оплаквания, честно 
казано, в последно време има и спо-
лучливи неща в медиите, свързани с 
науката.
Да кажа какво все пак не ми допада в 
общия хор.
1. Фокусирането върху съмнителни 
„открития“ и затварянето в „родната“ 
наука.
2. Приоритизирането на приложната 
наука.
3. Изкуственото (и доста демодирано) 
противопоставяне на хуманитаристи-
ка и точни науки.
4. Основателно, но банализирано оп-
лакване за недостатъчно финансира-
не и подценяване от страна на власти-
те. 



279Българска наукаЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

27-27 НОЕМВРИ

НОЕМВРИ 2020

ПУБЛИКУВАНО НА ОКТОМВРИ 11, 
2020 

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота
Д-р Александър Куртенков, главен 
асистент, Институт по астрономия с 
Национална астрономическа обсерва-
тория, БАН

С какво се занимавате на работното 
си място?
De facto имам две работни места – Ин-
ститута по астрономия в София и Ро-
женската обсерватория, която също е 
част от нашия институт. В обсервато-
рията съм между 6 и 10 нощи месечно 
и извършвам астрономически наблю-
дения с 2-метровия RCC телескоп и с 
50/70-сантиметровия Шмид телес-

коп. Извършвам наблюдения както 
за себе си, така и за други български 
астрономи. Наблюденията се полу-
чават в 16-битов FITS формат – един 
обработен кадър от Шмид-телескопа, 
например, е 67 MB. Обратно в София 
тези наблюдения трябва да се анали-

Д-р Александър Куртенков: 
Когато се реже бюджетът 
на фундаменталните науки, 
това не прехвърля човешки 
потенциал към приложните 
науки, а вади хората от науката 
генерално
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зират – измерват се точни положения, 
яркости или спектри на космически 
обекти в различни филтри.
На базата на наблюденията се пресмя-
тат параметри на обектите (маси, тем-
ператури, радиуси, плътности и т.н.), 
които ще се опишат в научна публика-
ция. Наблюденията могат да се комби-
нират с архивни наблюдения от други 
телескопи или със свободно достъпни 
данни от астрономически каталози.

Така че основните дейности са четене 
на статии, обработка на изображения 
и спектри, ровене в каталози и архи-
ви, за да научим повече за звезди и га-
лактики на големи разстояния от нас.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?
Занимавам се със звездна астрофизи-
ка – най-вече с тесни двойни звезди и 
бурни процеси, които протичат в тях. 
Докторската ми дисертация, защите-
на през 2017 г., беше върху рядък тип 
избухвания, които се пораждат при 
сливане на две звезди. Тогава с коле-
гите открихме и изследвахме подроб-
но едно от около 15 известни такива 
избухвания. Работата ми върху тези
явления, наречени „червени нови“, 
засега има над 30 цитирания от чуж-
дестранни учени. През 2018 г. участ-
вах в голям международен екип в из-
следването на най-близката известна 
досега свръхярка свръхнова, бедна на 

водород. С колегите от катедра „Ас-
трономия“ на Софийския университет 
редовно потвърждаваме спектрално 
избухвания на нови в близки галак-
тики. В момента работя над методи за 
откриване на такива избухвания ме-
сеци след като са се случили.
Астрономията е фундаментална нау-
ка и играе ролята си на такава: фун-
даменталната наука повлиява фун-
даментална наука, части от която 
повлияват приложната наука. В някои 
от звездните системи, които изслед-
ваме, се наблюдават екстремни про-
цеси – много високи температури, на-
лягания и магнитни полета. Това носи 
информация на физиците и част от
тази информация по-късно ще намери 
практическото си приложение.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?
Любопитството. Желанието за знания 
пристрастява. Често пъти ми се случ-
ва да се отнасям в четене на астроно-
мическа литература, която не е пряко 
свързана с работата ми, като това от-
насяне понякога даже ми пречи на ра-
ботата.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател?
Най-важна роля изигра участието ми 
в олимпиадата по астрономия в уче-
ническите години. На 14, когато за-
почнах, астрономията ми беше просто 
интерес, с който запълвах свободно 
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време. На 17 вече бях решил, че ще 
стана астроном. Сега, 15 години след 
като участвах за пръв път в олимпиа-
дата, аз съм един от членовете на ко-
мисията, които пишат задачите
и оценяват решенията на учениците, 
някои от които са наши бъдещи коле-
ги.
На 19 имах възможност да започна 
работа като оператор в Роженската 
обсерватория. Наблюдавайки заед-
но с различни астрономи, се запознах 
по-добре с най-различни космически 

обекти и с възможностите на инстру-
ментите в България за изследването 
им. Практиките на катедра „Астроно-
мия“, в които участвах като студент 
във Физическия факултет на СУ, и 
училищата на консорциума OPTICON, 
в които участвах като докторант,
ме запознаха с техническите детай-
ли, необходими, за да осъществявам 
сам изследванията си. През лятото на 
2018 г. бях гостуващ пост-докторант 
в Европейската южна обсерватория 
(ESO). Астрономическата общност в 
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България е малка, но сплотена и бъл-
гарските астрономи винаги са били 
отворени към мен и глупавите ми въ-
проси, което ми е помогнало много.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?
Проблемите в България и в чужбина са 
различни. В чужбина основен проблем 
е постоянната несигурност. Универси-
тетите по цял свят произвеждат пре-
калено голям брой доктори, за които 
често няма работни места, и това води 
до страшно динамична ситуация. Не е 
лесно да комбинираш личния си жи-
вот със серия от 3-годишни договори, 
евентуално в различни държави. Въз-
хищавам се на хората, които успяват 
да го правят, но аз не мисля, че
мога да бъда сред тях.
В България конкуренцията е много по-
ниска в следствие от много по-ниските 
бюджетни и проектни средства. Много 
от младите учени тук са във финансо-
ва ситуация, в която трябва да работят 
на 2 или даже 3 места. Това неизбежно 
повлиява на научната продукция. За 
извършване на сериозни изследвания 
се иска високо ниво на концентрация 
за дълги периоди от време. Трябва да 
отбележа, че в последните няколко го-
дини се наблюдава
известно подобрение на ситуацията 
тук.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Мога да говоря за разпределяне на 
средства, но сега ще обърна внимание 
на друго: начина, по който се гледа на 
фундаменталната наука. Фундамен-
талната наука няма пряко практиче-
ско приложение и поради това, в цял 
свят финансирането ѝ е или пряко 
държавно, или от консорциуми с дър-
жавно финансиране. България не е бо-
гата държава и това понякога създава 
напрежение към фундаменталната 
наука – има хора, които считат,
че малкото средства, които заделя-
ме за фундаментална наука, са про-
пиляни, защото не връщат продукт, 
приложим в ежедневието, до няколко 
години. Реалността е, че изследовате-
лите в нашите области правят масово 
компромиса да работят на по-ниски 
заплати, за да се занимават с наука, 
която ги вълнува. Тези изследователи 
идват от групи студенти с разнородни 
интереси, но в обща среда. За да запа-
зим този човешки ресурс,
трябва да предлагаме на тези студен-
ти добри перспективи. Когато се реже 
бюджетът на фундаменталните нау-
ки, това не прехвърля човешки потен-
циал към приложните науки, а вади 
хората от науката генерално. Или, по-
зле, от страната. Тоест, приложните 
науки не могат без фундаменталните 
не само заради научната връзка меж-
ду тях, а и заради общия човешки ре-
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сурс, с който работят.

Доброто разбиране на тези връзки из-
исква да си в съответната среда, зато-
ва е наистина трудно това да се кому-
никира с хора извън науката. Затова 
понякога е по-лесно да кажем „Избе-
рете си добре развита страна. Вижте 
какъв процент от бюджета ѝ отива за 
фундаментална наука. Толкова трябва 
да е и в България. Просто повярвай-
те на това.“ Добре образованите хора 
разбират аргумента по-добре, така че 
съм на мнение, че трябва да
инвестираме повече в образование и в 
обективно оценяване на нивото на об-
разованието. Средното ниво на обра-
зованието по математика и природни 
науки в България е на дъното в Евро-
па. Което ме отвежда към нова, много 
по-мащабна дискусия; мога да говоря 
цял ден по въпроса. Искрено мисля, че 
образованието (средно и висше) в мо-
мента е проблем номер 1 на
България. Ако решим този проблем, 
ще решим много други проблеми, 
включително и отношението към на-
уката.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?
Да, но внимателно. Реалността е, че 
разликата в разбирането на научни-
те проблеми от изследователите и от 
обикновения човек е огромна. Затова 
имаме нужда от посредници. Тези по-
средници могат да бъдат изследовате-

ли, които са се ангажирали да предста-
вят научни проблеми и изследвания 
на прост език. Могат и да не бъдат из-
следователи, а научни журналисти и 
популяризатори. Но последното е из-
ключително рисково.
Всеки, който се ангажира като попу-
ляризатор на науката, трябва добре 
да разбира, че може не само да помага 
с публичните си изяви, но и да вреди 
с тях. Може както да привлича, така и 
да отблъсква. Вредят тези, които про-
тивопоставят науката с политически 
или религиозни групи, тези които на-
влизат в спорове и подробни дискусии 
по теми, с които не са наясно,
тези, които смесват излишно природ-
ните науки с философията и т.н. Мога 
да дам български примери, но ще се 
въздържа. Вредата е неизбежна, кога-
то истинността и обективността оти-
дат на заден план, а публичността – 
на преден. Това е основното правило, 
което всеки популяризатор на наука-
та трябва да спазва.
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Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Доц. д.н. Красимир Цонев Коев
Научна степен – доктор на науките

Научно звание – доцент
Институт по Електроника, Българска 
Академия на науките
Доц. д-р Красимир Коев д.н. е доцент 
по очни болести и доктор на науките 
по национална сигурност

Доц. Красимир Коев: През 
последните 5 години 
държавата ни е на последно 
място в класацията за 
иновации
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Доцент съм в Института по Електро-
ника на БАН. С проф. Лъчезар Аврамов 
създадохме първия офталмологичен 
лазер за нискоинтензивна лазерна те-
рапия в България. Имам 6 признати 
полезни модела и 5 заявления за па-
тенти. Имам 200 реални научни пуб-
ликации, 4 монографии и един учеб-
ник по очни болести.
В продължение над 30 години до 2019 
г. съм бил преподавател, доцент по 
очни болести в Медицински Универ-
ситет София, както и в клиниката по 
очни болести в УМБАЛ Александров-
ска и УМБАЛ Царица Йоанна-ИСУЛ. 
Продължително време съм бил на 
специализация в Париж Франция, къ-
дето защитих дисертация докторат в 
Университета Рене Декарт към Сорбо-
ната и националната очна болница на 
Франция Кенз Вент.
От 2016 г. съм хонорован преподава-
тел доцент по очни болести във Фа-
култет по обществено здраве в Русен-
ски университет Ангел Кънчев.
През 2018 г. придобих научната сте-
пен доктор на науките по национална 
сигурност след защита на дисерта-
ционен труд „Здравеопазването на на-
селението като фактор за устойчиво 
развитие на системата за национална-
та сигурност“ в УНИБИТ София. В мо-
мента съм хонорован преподавател по 
национална сигурност в УНИБИТ.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 

учен) – проекти, изследвания, …
В областта на медицината и офталмо-
логията, както и в областта на нано-
технологиите и лазерите участвам в 
подадени заявки за 5 патента и 6 при-
знати полезни модела създадени в по-
следните години в Института по Елек-
троника на БАН.
Имам основен принос в следните па-
тенти и полезни модела:

ПАТЕНТИ-ИЗОБРЕТЕНИЯ
1. К. Коев, Л. Аврамов, Н. Донков, Н. 
Станкова. Очна протеза с многофунк-
ционално действие и метод за изгот-
вянето и. Заяв. № 112753/18.06.2018 
за патент-изобретение.
2. К. Коев, Л. Аврамов, Д. Славов. Апа-
рат за ултравиолетово лъчение за 
CORNEALCROSS-LINKING, Заяв. № 
112802/13.09.2018за патент-изобре-
тение.
3.К. Коев, Л. Аврамов, Н. Донков. Кон-
тактни и вътреочни лещи с функ-
ционално нанопокритие и метод 
за изготвянето им Заяв. № 112945/ 
06.06.2019г.за патент-изобретение.
4.А. Николов, Н. Станкова, Л. Аврамов, 
К. Коев, Н. Недялков, Е. Каракашева. Ме-
тод за получаване на сребърни нано-
частици. Заяв. № 112999/24.09.2019г.
за патент-изобретение.
5.К. Коев, Л. Аврамов Широкоспектър-
ни антисептични очни капки. Заяв. № 
113012/15.10.2019за патент-изобре-
тение.
6. К. Коев, Л. Аврамов, Комбиниран 
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апарат за лазерно лъчение за лече-
ние на очни заболявания. Заяв.за па-
тент-изобретение.

ПРИЗНАТИ ПОЛЕЗНИ МОДЕЛИ
1. К. Коев, Л. Аврамов, Н. Донков, Н. 
Станкова. Очна протеза с многофунк-
ционално действие . Свидетелство 
за регистрация на полезен модел 
рег.№3030 U1 15.11.2018
2. К. Коев, Л. Аврамов, Д. Славов. Апа-
рат за ултравиолетово лъчение за ле-
чение на очни заболявания. Свидетел-
ство за регистрация на полезен модел 
рег.№3103 U1 15.02.2018
3. Коев, Л. Аврамов, Н. Донков. Кон-
тактни и вътреочни лещи с функцио-
нално нанопокритие. Признат поле-
зен модел. 2019
4. К. Коев, Л. Аврамов Широкоспектър-
ни антисептични очни капки.Признат 
полезен модел 2019.
5. К. Коев, Л. Аврамов, Комбиниран 
апарат за лазерно лъчение за лечение 
на очни заболявания. Признат поле-
зен модел 2020.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономика?

Научните ми трудове (над 200) са ре-
зултат на около 35 години дейност 
като лекар офталмолог и научен ра-
ботник, като голяма част са резултат 
на съвместната научна работа с учени 
от Института по Електроника на БАН. 

Научните ми трудове отразяват ре-
дица аспекти на съвременната наука. 
Особено е засегнат въпросът за прило-
жението на лазерите в медицината и 
офталмологията. В тях се разглеждат 
проблеми свързани с диагностиката 
и лечението на отделните раздели за-
болявания на окото, от които: на рого-
вицата, очни травми (изгаряния и на-
ранявания на роговицата), катаракта, 
глаукома, витреоретинална патоло-
гия, офталмоонкологични, възпали-
телни, рефрактивна хирургия, диабет 
и око, заболявания на зрителния нерв, 
увеити, ретинитис пигментоза и др.
С колектив в Института по Електро-
ника създадохме ново прозрачно 
нанопокритие на очна протеза с ан-
тибактериално и противогъбичко-
во действие от Ag (сребро) и двуалу-
миниев триокис. За очната протеза с 
многофункционално действие е пода-
дена заявка за патент и има признат 
полезен модел.
Не е известна в литературата очна 
протеза, на която да е нанесено по-
критие от нанослой, смес на Ag (сре-
бро) и Al O (двуалуминиeв триокис) с 
антибактериално и противогъбичко-
во действие.
Антибактериалното и противогъ-
бичково прозрачно покритие на очна 
протеза е реализирана чрез вакуумна 
система с магнетронно разпрашване 
на Ag (сребро) и (двуалуминиeв трио-
кис).
Създадохме с проф. Лъчезар Аврамов 
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в Института по Електроника нов ул-
травиолетов апарат за ултравиолето-
во лечение на очни заболявания, за 
който е подадена заявка за патент и 
полезен модел. Полезния модел е при-
знат и регистриран на 15.02.2019г от 
патентното ведомство. За първи път 
е приложена дължината на вълна на 
ултравиолетово лъчение 390nm. кое-
то попада в пика на най бърза реге-
нерация на колагеновите фибрили на 
стромата на роговицата и склерата. 
Съкратено е времето на експозицията 
до 2 мин. за разлика от други подобни. 
Апаратът може да се приложи при ке-
ратоконус, за заздравяване на рани на 
роговицата, склерата, при висока ми-
опия, стафилом на склерата и др.
Създадохме колектив в Института по 
Електроника сребърно нанопокритие 
с антибактериални свойства върху 
твърди контактни лещи. В подадена-
та заявка за изобретение и полезен 
модел, се отнася до контактни и въ-
треочни лещи с функционално нано-
покритие и метод за изготвянето им, 
с антибактириално и антигъбично 
действие както и метод за изготвяне-
то на твърди контактни лещи, твърди 
оптични вътреочни лещи, меки кон-
тактн лещи, меки оптични вътреочни 
лещи, както и на интрастромални сег-
менти от пръстени за подобряване на 
рефракцията на окото, които са с при-
ложение в областта на хуманитарната 
и ветеринарната медицина и по-спе-
циално във областта на офтамологи-

ята.
Всички те външно са с прозрачно по-
критие от нанослой от Ag (сребро) и Al 
O (двуалуминиeв триокис) с антибак-
териално и противогъбично действие.
Покритието е с голяма възможност за 
предпазване от възпалителни проце-
си на окото.
С проф. Лъчезар Аврамов в Института 
по Електроника подадохме заявка за 
изобретение и имаме признат поле-
зен модел за широкоспектърни анти-
септични очи капки. Те се отнасят до 
антисептични очни капки с наночас-
тици от сребро,химически чисти с раз-
мери под 3 nm. намиращи приложение 
в областта на медицината и по – спе-
циално в офталмологията. Малкият 
им размер дава възможност да пре-
минават през всички очни бариери и 
да достигнат до ретината. Широкос-
пектърните антисептични очни кап-
ки със сребърни наночастици имат 
противомикробно, противовирусно, 
противъзпалително и антиалергично 
действие. Могат да се използват и с ус-
пех срещу COVID-19. В комбинацията 
от сребърни наночастици в хидрола-
тен разтвор от билки растения и пло-
дове те имат адитативен ефект.
С колектив в Института по Електрони-
ка създадохме метод за получаване на 
свръхфини монодисперсни сребърни 
наночастици с лазерни импулси в теч-
на среда с размери под 10 nm с прило-
жение в медицината, биомедицината, 
фотониката и др. За същият метод е 
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подадена заявка за изобретение.
Създадохме Нова He-Ne лазерна систе-
ма (апарат за нискоинтензивна лазер-
на терапия Medyray 04) в България, 
която е единствена за лекуване на 
травматични наранявания и изгаря-
ния на роговицата с противовъзпали-
телно и противохерпетично действие 
и няма аналог в световната литерату-
ра – с първи автор доц. К. Коев, съв-
местно с проф. Лъчезар Аврамов от 
ИЕ на БАН и проф. В. Танев. Същият е 
внедрен в клиничната практика.
Създадохме с проф. Лъчезар Аврамов 
в Института по Електроника нов ком-
биниран лазерен апарат за лечение на 
очни заболявания включващ 5 лазер-
ни източника с различини дължини 
на вълните, които могат да се комби-
нират едновременно при различни 
заболявания на очите. Няма аналог в 
света. За него е подадена заявка за па-
тент и има признат полезен модел.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Мотивира ме търсенето на отгово-
ри на въпроси, по които няма отго-
вори в науката още от детството ми. 
Желаех да стана лекар, но и изследо-
вател. Детската мечта се превърна в 
реалност и съчетанието на широкия 
кръгозор, който ми дава медицината 
ми помага много в изследователска-
та дейност. Изследванията, опитите, 
провокират мисленето ми, желанието 

ми за работа и въпреки трудностите, и 
понякога неразбирането на околните 
да продължавам в посоката, която съм 
избрал. За мен най-голямото удовлет-
ворение е постигането на резултата, 
който съм желал и тогава забравям 
за лишенията, за всичко негативно и 
отрицателно, тъй като за мен най-ва-
жното е, че целта е постигната.
От малък и до днес се интересувам 
от иновативните постижения в нау-
ката като винаги съм смятал, че ви-
наги може да се измисли нещо ново. 
Обикновено няма гаранция за успех, 
но упоритата ежедневна научна рабо-
та ми доставя удоволствие и въпреки 
неуспеха, а всеки е имал такъв, това 
още повече ме амбицира да продължа 
напред за достигане на положителен 
резултат.
Когато станах лекар, разбрах колко 
много ми е дала тази професия. Тя 
ме научи да анализирам всяка една 
ситуация, да търся причинно-след-
ствените връзки, да търся лечения за 
нелечими заболявания в името на па-
циента. Срещата ми с човешката мъка 
и страдание ме мотивира да търся 
изход, да експериментирам, да ана-
лизирам получените резултати, за да 
мога да помагам и в най-трудните си-
туации на пациентите. Изследовател-
ската дейност и лекарската професия 
винаги са вървели ръка за ръка в моя 
живот, взаимно са се допълвали и са 
ме мотивирали да вървя напред
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Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Изследователят винаги трябва да се 
учи от чуждия опит. Непрекъснатото 
четене и усъвършенстване е задължи-
телно за да можеш да постигнеш резул-
тати, но не по-маловажна е и екипната 
работа. Все повече в изследователска-
та дейност се налага формирането на 
екипи от специалисти в различни сфе-
ри, със знания и опит в разнопосочни 
направления, които се допълват и бла-
годарение на творческото си мислене, 
гъвкавост и иновативност постигат 
най-добрия резултат. Не са за подце-
няване организационните умения, 
уменията за работа в екип, умението 
да презентираш работата си на разби-
раем и в същото време професиона-
лен език. От особена важност е да на-
мериш съмишленици, хора, личности 
с твоята нагласа и мислене за да реа-
лизираш идеите си. За моето развитие 
като изследовател от особена важност 
са личностите проф. В. Танев от Бъл-
гария и проф. Анри Амар от Франция. 
Вторият ми беше научен ръководител 
на докторската дисертация и време-
то прекарано с него остави дълбоки 
следи в моя живот. Благодарение на 
стипендия на Френското правител-
ство и няколко спечелени стипендии 
по линията на ТЕМПУС бях в Париж 
в продължение на 4 години, където 

имах възможност да науча много нови 
неща, да удовлетворя търсенията си в 
изследователската дейност. Средата, 
хората, работа с модерна съвременна 
апаратура и използването на аван-
гардни технологии във Франция още 
повече утвърдиха желанието ми да 
се развивам като изследовател.. Така 
имах възможност да защита докто-
рат в Университета Рене Декарт в Па-
риж,който е към Сорбоната. За мен, за 
развитието ми като изследовател и до 
днес от особена важност в живота ми е 
срешата, работата като изследовател 
и приятелството с проф. д.н. Лъчезар 
Аврамов от Института по Електрони-
ка на БАН. С него, създадохме първия 
очен лазер за нискоинтензивно ла-
зерно лъчение в България през 2001 
г., както и въведохме приложението 
на телемедицината в офталмологията 
в България. Не мога да изброя всички 
личности в моя живот, които са ми по-
могнали в развитието като изследова-
тел, но те сам е насърчавали и тогава, 
когато не всички резултати са били 
успешни, затова винаги се отнасям с 
разбиране към младите изследовате-
ли и ги насърчавам в нелекия, но из-
пълнен с търсения живот на учения.

Какви проблеми срещат учените във 
вашата област (за професионалното 
си развитие и в работата си)?

Проблемите на младите учени не са 
малко. Липсва насърчителна държав-
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на политика в областта на научните 
изследвания. През последните 5 годи-
ни държавата ни е на последно място 
в класацията за иновации. Пред нас 
са вече Сърбия и Турция. В нашата 
страна има по-малко изследователи 
във всички основни категории учени 
в сравнение със средните стойности 
за Европейския съюз /ЕС/. От 6 до 10 
пъти е по-нисък относителният раз-
мер на финансирането на проекти в 
сравнение със средните стойности на 
ЕС. За еднакви дейности по проекти-
те заплащането на българските учени 
е до 10 пъти по-ниско от тези на ЕС, 
което демотивира младите учени и те 
емигрират там, където има по-добри 
условия за наука.Ако се изгради добра 
среда, добро финансиране и се създа-
де връзка между изследователите и 
бизнеса, тези първи крачки ще помог-
нат на младите хора, изследователи 
да се занимават с наука и да се насоч-
ват към изследователската дейност

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

В България науката не е престижна, 
няма финансиране, затова трябва да 
се подобри финансирането и статуса 
на учените.
Трябва да има законодателни про-
мени за да се внедряват авангардни-
те изобретения и патенти по-бързо 
в производството в България, а не в 

чужбина. Да се свърже науката с обра-
зованието, с бизнеса и икономиката за 
просперитета на страната. Наистина 
страната ни е малка, но има умни мла-
ди хора, с амбиция за постигане на ре-
зултати в изследователската дейност, 
затова трябва да се създаде стратегия 
за мащабно, бързо и дългосрочно раз-
витие и модернизиране на системата 
на научни изследвания в България, 
която трябва да се превърне в привле-
кателен център на авангардни научни 
изследвания, за развитие на нови тех-
нологии, с цел издигане позициите на 
страната в областта на науката. За да 
се задържат млади и водещи учени в 
България следва да се създадат добри 
условия за кариерно развитие, добро 
финансиране и връщане на престиж-
ността на научната и изследователска 
дейност, повишаване общественото 
доверие към науката. Така ще се по-
стигне устойчив икономически рас-
теж на България и ще се повиши ка-
чеството на живот в страната, което 
ще върне и много българи от чужбина 
в страната.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Трябва да се говори защото науката е 
бъдещето, без наука няма развитие. 
Науката създава конкурентоспособ-
ност. Които инвестира в научни пости-
жения става по конкурентоспособен. 
Развитите индустриални държави ин-
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вестират много в науката. Бизнесът в 
развитите държави следи за всички 
изследователски открития и се стре-

ми да реализира научните постиже-
ния в практиката    

За да спестите време събрахме 20 pdf в един 
архив и го предоставяме безплатно.
- https://nauka.bg/br-60-80-pdf

От брой 60 до брой 80 с общ обем над 3000 
стр.
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ПУБЛИКУВАНО НА ОКТОМВРИ 12, 
2020 

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

ПРОФ. ДИАНА ПЕТКОВА, Д.Б.Н., Инсти-
тут по биофизика и биомедицинско 

инженерство – БАН.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

Основните ми изследвания са свър-
зани с изучаване структурата на кле-
тъчните мембрани и взаимодействие 

Проф. Диана Петкова: Трябва 
да се разбере, че прогресът се 
води само от науката
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на главните структурни елементи в 
мембранната структура. Клетъчните 
мембрани са основните субклетъч-
ни мембрани, на които се извършват 
метаболитни процеси важни за нор-
малното съществуване на клетките. 
Едни от най-важните структури са 
мембранните липиди и холестерола. 
Физикохимичните характеристики 
на тези химични съединения показ-
ват голямо сродство по между им.Това 
води до създаване на домени, отговор-
ни за поддържане на жизнено важни 
функции на клетките като имуноло-
гичен отговор, транспорт на вещества 
и йони, мускулно съкращение. Проме-
ни в структурата на мембранните еле-
менти водят до редица патологични 
процеси в клетките и оттам в целия 
организъм.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Главните резултати, получени от тези 
изследвания, са свързани с метабо-
лизма на холестерола и сфингомие-
лина (липид, за които се смяташе, че 
няма особено значение за състояние-
то на клетъчната функционалност) в 
клетъчните структури. Мембраните 
на сърдечните клетки не натрупват 
холестерол в клетъчните мембрани. 
Доказано е, че причината за внезапна 
смърт при пациенти с повишен холес-
терол се дължи на образуване на хо-

лестеролови кристали в цитозола на 
клетките. Установено е, че холестеро-
лът и сфингомиелинът имат не само 
физикохимично сродство, но и техни-
те метаболитни ензими са зависими 
едни от други. Това позволява изясня-
ване на причините на някои важни за 
човека патологии като холестероле-
мия, алцхаймер, бъбречни заболява-
ния. Лечението на някои заболявания 
като онкологични патологии изисква 
използване на медикаменти, които 
за съжаление увреждат не само рако-
вите клетки, но и здравите клетки в 
човешкия организъм. От голямо зна-
чение за медицината е създаването на 
лекарствени форми, които се насочват 
и действат само върху раковите клет-
ки. За тази цел са създадени носители 
на радиофармацевтици, които насо-
чено се натрупват в белия дроб с цел 
диагностика на белодробни заболява-
ния свързани с патологични промени 
в белодробната тъкан.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Още в университета попаднах на на-
учни ръководители, които много 
допринесоха за формирането ми като 
изследовател и ми показаха какво е 
значението на научните изследвания 
за подобряване качеството на живот 
на човечеството. Изследването на мо-
лекулните механизми на патологич-
ните процеси позволява създаването 
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на медикаменти, които специфично 
да атакуват съответните патологични 
промени в клетките.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Аз имах голям късмет още от универ-
ситета, където ми преподаваха светов-
но известни учени като чл.-кор. Калчо 
Марков, проф. д.б.н. Тодор Николов. 
Изследванията, свързани с тезите при 
завършване на висшето ми образова-
ние и следдипломната ми специали-
зация по биофизика, бяха проведени 
в колективи на световноизвестни уче-
ни като чл.-кор Калчо Марков и акад. 
Борис Тенчов. Като докторантка в 
Москва бях в лабораторията на един 
от най-известните липидолози в све-
та – чл.-кор. Лев Давидович Бергел-
сон. След завръщането ми в България 
постъпих в Института по биофизика 
съм БАН, където попаднах в групата 
на акад. Камен Куманов. Всичко това 
допринесе много за бъдещото ми раз-
витие като учен и за любовта ми към 
науката. Специализациите, на които 
съм била в Израел, Финландия, Герма-
ния, САЩ, също ме срещнаха с имена в 
нашата област. Аз наистина имах къс-
мет да срещна велики и известни име-
на в световната наука, което определи 
желанието ми и интереса към научни-
те изследвания.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

За съжаление, учените срещат мно-
го проблеми не само в нашата област. 
Нашите изследвания изискват скъпа 
апаратура и скъпи химикали. Парите, 
които отпуска правителството, не са 
достатъчни за тези изследвания и бла-
годарение на наши колеги в чужбина 
получаваме необходимите химикали. 
Сега правителството повиши субси-
диите за изследвания. Но има някои 
причини, които забавят използването 
им. Едно от тях е Законът за обществе-
ните поръчки. Според мен, за апарату-
ра трябва да се прилага този закон, но 
за нашите скъпи химикали това води 
до забавяне на изследвания.
Много пъти в комисии чувам, че тряб-
вало да кандидатстваме по европей-
ски програми. Съгласна съм с това, но 
за да се включиш в международен на-
учен колектив, трябва да представиш, 
статии публикувани в известни меж-
дународни списания, което изисква 
съответните методи за изследвания и 
съответната апаратура

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Според мен отношението на прави-
телството към научните изследвания, 
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а и на цялата българска обществе-
ност, трябва да се промени. Трябва да 
се разбере, че прогресът се води само 
от науката. Разбира се, че има изслед-
вания, които много бързо могат да 
покажат своите резултати. Биохими-
ята, биофизиката и молекулярната 
биология не могат да покажат бързо 
своите резултати. Но те са в основата 
на създаването на нови по-ефективни 
лекарствени форми и ваксини, които 
изискват много време, което включва 
разкриване на: причините на молеку-
лярно ниво за дадена патология; ус-
тановяване на веществата, които спи-
рат патологичния процес; създаване 
на лекарствени форми за инхибиране 
на процеса; доказване че тази форма 
е безопасна за човека. Всичко това по-
казва, че нашата наука изисква поня-
кога десетки години и много средства 
за да докаже ползата от тези изслед-
вания.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Един от начините, обществото да раз-
бере ползата от науката за всички об-
ласти на живота, е нейната популяри-
зация. Като председател на Съюза на 
учените в България подкрепям учас-
тието ни в прояви, свързани с комуни-
кацията на науката (Европейска нощ 
на учените, Софийски фестивал на 
науката, Национален фестивал „Нау-
ка на сцената“, Лаборатория за слава и 

др.под.), както и отразяването им в на-
шия съюзен орган – сп. „Наука“ – тра-
диция, наследена от дългогодишното 
председателство на Съюза на акад. Да-
мян Дамянов.

Автор: Пенка Лазарова
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ПУБЛИКУВАНО НА ОКТОМВРИ 12, 
2020 

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Чавдар Ветов, доктор по история, 
главен асистент в Институт за исто-
рически изследвания – БАН. Учител 
в гимназиален етап в 105 СУ „Атанас 
Далчев“

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

Работата на историка е свързана с 
документи. Едно от най-сериозните 
предизвикателства е търсенето на 
подходящите документи. Изследова-
телят може да отдели часове и дни 
в дирене на сведения в архивите – в 
преглеждане на фондове и архивни 
единици. Понякога трябва да се прех-
върлят стотици такива. И не е задъл-
жително резултатът да е успешен. Тъй 
като проучвам фотографиите за бъл-
гарската история, то при посещението 
на архивите съм се натъквал на много 
неочаквани находки. Преценката кой 
документ (фотография) е нужен за из-
следването и трябва да му се обърне 
внимание е много важна. Следващата 
стъпка е анализа и синтеза на снимка-
та – каква важна или неизвестна ин-
формация предлага, с какво може да 
бъде интересна – старите фотографии 
са уникален източник на информация, 
но за да намери една снимка своето 
място в изследването, то трябва да се 

Д-р Чавдар Ветов: Науката 
и културата оформят 
идентичността на обществото
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проучи много допълнителна литера-
тура – за заснетите лица или събития, 
причината да бъде направена – защо 
хората от онази епоха са преценили, 
че това трябва да остане за историята.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Научните ми постижения са публика-
циите в научния и популярен печат 
свързани с фотографиите на някои 
от нашите революционери – това са 
снимки отразяващи тяхната рево-
люционна дейност като комитетски 
дейци, участници в чети и въстания. 
Проучвал съм снимки свързани с жи-
вота и делото на Ботевите четници, 
участниците в Априлското въстание 
и други. Някои мой изследвания са 
посветени и на следосвобожденска-
та действителност. Чрез текстовете и 
публикуваните фотографии се пред-
ставя пред обществото един свят, 
непознат за повечето от тях. Хората 
виждат в по-голяма пълнота истори-
ческите личности за които са чували и 
чели. Като учител в гимназиален етап, 
много често използвам откритите от 
мен материали за да илюстрирам по-
добре пред учениците дадени лично-
сти или епохи.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Желанието да създавам нещо изклю-
чително ново, което ако е качествено 
ще остане за бъдещите поколения. 
Нещо което е плод на специфични 
знания и умения. Смятам, че чрез тези 
знания давам нещо стойностно на 
другите, нещо което би могло да пред-
стави нашето общество в една пози-
тивна светлина пред другите народи. 
Научната продукция показва пред 
света, че ние тук можем и създаваме 
хубави неща.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

За развитието ми като изследовател 
допринесоха много фактори, може 
би най-същественият е разбирането 
и помощта от колегите в Института, 
както и помощта от близки и прияте-
ли.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Сериозен проблем е цялостното фи-
нансиране в науката, според мен това 
трябва да се промени. Тъй като исто-
рията е съдник за епохи, правител-
ства, личности и идеи, то както преди, 
така и сега тя е изкривявана и мани-
пулирана. Целта на историка е да се 
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абстрахира от всички влияния и да се 
опита да даде обективно и най – добре 
обосновано чрез документи мнение. 
Много личности и епохи са противо-
речиви, историка трябва да покаже 
всичко това, само така той ще бъде 
честен пред себе си и пред обществото. 
Проучването на историка е свързано с 
работата с документи, изследвания на 
колеги, справочници. Но достъпът до 
тези ресурси не винаги е лесен. Тен-
денцията към дигитализация на доку-
менти и други материали в световен 
мащаб много улеснява историка.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Трябва да се увеличи финансирането. 
В обществото трябва да се разбере, че 
научната продукция, даже и да не е 
видима на момента, стои в основата 
на всичко това, което ни е нужно в жи-
вота – както в материалната, така и в 
духовната сфера.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Според мен науката и културата офор-
мят идентичността на обществото. Те 
и стоят в основата на неговото създа-
ване. Не е случайно, че още преди да 
имаме свободна българска държава 
нашите възрожденци полагат усилия 
за създаване на Българско книжовно 

дружество. Резултатът от науката не 
се вижда веднага, просто защото зна-
нието е толкова обширно, че за да се 
създаде нещо стойностно трябват го-
дини работа. Това и казвам на учени-
ците, заниманията с наука са трудни, 
изискват много време и натрупвания. 
Но продукта може да бъде вечен. На-
уката облагородява, тя е полезна за 
всички. Когато човек е специалист в 
която и да е научна област, то той е 
ценен и търсен. Науката облагородя-
ва духа, тя създава личности мислещи 
критично, които могат да създадат 
едно по-добро общество. Един при-
мер: ако не е бил труда на древните 
летописци, на монасите по църкви и 
манастири, на нашите възрожденци, 
издирвали сведения за народ и държа-
ва, на историците от Освобождението 
до сега, то какво щяхме да знаем за 
българите? Хиляди хора, стотици го-
дини за проучвали и съхранявали све-
дения на нас. 
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ПУБЛИКУВАНО НА ОКТОМВРИ 13, 
2020 

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Стефка Венкова, доктор, доцент, Ин-
ститут за изследване на изкуствата – 
БАН, сектор „Музика“.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

Основната част от работата ми е на-
учноизследователската и се реализи-
ра чрез индивидуални научни проект, 
които представям пред колегиалната 
общност и публикувам периодично. 
Изследователската тема се променя 
в зависимост от развитието на моите 
търсения и на научната област, в коя-
то работя, а също и от цялостния нау-

Д-р Стефка Венкова: Не че е 
нужно да се обича науката, 
но е нужно да се знае, че тя 
е основата на почти всичко, 
което днес знаем и можем
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чен план на института. Това означава, 
че разпределям времето си основно 
между: издирването и събирането на 
нова информация (документи, архиви, 
музикални произведения, най-нови 
изследвания и други), нейната обра-
ботка и анализ, писането на различни 
видове научни текстове – статии, сту-
дии, монографии, и тяхното предста-
вяне и публикуване. Удивителното е, 
че тук някъде в този процес започват 
да оживяват личности и събития, да 
придобиват очертания минали епохи. 
И това е най-уникалното на изследо-
вателската работа!
В работата ми се включват участия-
та в семинари, конференции, научни 
срещи и обсъждания, което е част от 
популяризирането на работата ми, 
както и много важна възможност за 
получаване на обратна връзка. В тази 
посока и от мен се изисква писането 
на голям брой мнения, становища и 
рецензии при обсъждане на проекти и 
публикации на колеги, при процедури 
за научни степени и звания, при кан-
дидатстване за външно финансиране. 
Друга съществена част е съвместната 
работа с колеги – както в рамките на 
Институт за изследване на изкуствата 
и БАН, така и от други институции у 
нас и в чужбина в рамките на различ-
ни видове изследователски проекти, 
в осъществяването на научни мобил-
ности по програма „Еразъм“ и други. 
Друг аспект на моята работа е научно-
то ръководство на докторанти. Това 

е един сериозен ангажимент към из-
растването и формирането на по-мла-
дото поколение музиколози, който из-
исква много време, и който поставя не 
малко предизвикателства пред мен. 
Извън музикологичната работа съм 
ангажирана като хоров църковен ди-
ригент и като преподавател по пиано 
– така не губя връзка с живото музи-
циране.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?
Да, въпросът за ползата е много съ-
ществен! Нашата национална култур-
на история има нужда от разказа за 
нея, от съхраняването и изследването 
на паметта за нея, за нейните творци, 
от рефлексията на съвременността и 
мястото й в културния поток и обмен, 
така характерен за нашата епоха на 
глобализация. За съжаление, бих от-
белязала, че мястото и ролята на из-
следователя в сферата на изкуствата, 
се изтласка все по-встрани от основ-
ния информационен поток.
Моят принос в тази посока е изследва-
нето на църковната музика на ХХ век, 
която остава в принудителна забрава 
през времето на тоталитаризма. Впли-
таща в себе си художественото, разби-
рано като изкуство, с богослужебното, 
което е част от религиознодуховното, 
тя има свое важно място в българска-
та културна традиция. Мое е първото 
музикологично изследване за музика-
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та на Католическата църква от изто-
чен обред в България, за големия бъл-
гарски църковен музикант Апостол 
Николаев-Струмски и за неговия баща 
Николай Николаев – един от най-зна-
чимите пионери на музикалното дело 
у нас

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?
Това беше моята студентска мечта – 
да науча повече за музиката, за вло-
жените в нея идеи и тяхната звукова 
реализация. Така е и до днес.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)
Много важна роля имаха годините, в 
които работих по докторската си ди-
сертация, ролята на моя научен ръко-
водител, на новата среда от изтъкнати 
колеги музиколози, кипежът на идеи 
и мнения в института. В последствие 
разширих контактите си с колеги от 
други институции, както и от чужби-
на, което винаги е стимул за ново из-
растване.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?
Научното поприще изисква отдаде-
ност и постоянство. Голяма пречка е 
липсата на достатъчно финансиране 

на научната дейност, което принуж-
дава изследователите да се занимават 
с много други неща с цел финансова 
стабилност. Това, вероятно, е и една от 
причините много млади хора с научен 
потенциал, да избират други сфери за 
реализация.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Да има цялостна стратегия, която 
включва финансиране, механизми за 
научен растеж и адекватно структури-
ране спрямо нуждите на обществото. 
Да не се работи „на парче“ или според 
чисто конюнктурни причини. Всъщ-
ност, кризата с COVID-19 за пореден 
път показа необходимостта от силна 
наука, с богати традиции и с връзка с 
реалността. Защото учен не се става 
за два дни или два месеца, или защото 
има едни средства за усвояване. Изис-
кват се години и десетилетия на рас-
теж, както и на приемственост.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?
Procul ex oculis, procul ex mente. (лат. 
Далече от очите, далече от сърцето). 
Не че е нужно да се обича науката, но 
е нужно да се знае, че тя е основата 
на почти всичко, което днес знаем и 
можем. Нейното маргинализиране и 
обезсилване не са белег за проспери-
ращо общество. 
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ПУБЛИКУВАНО НА ОКТОМВРИ 13, 
2020

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев – рек-
тор на Русенски университет „Ангел 
Кънчев“ в настоящия момент, както 
и два мандата в периода 2007 – 2015 
г. Автор на повече от 300 научни пуб-
ликации, патенти и полезни модели. 
Един от водещите български учени, 
включени в Златен фонд на българ-
ската наука през 2011 г. Доктор хо-
норис кауза на редица чуждестранни 
университети, сред които Универси-
тет Мендел в Бърно, Чехия, Аграрния 
университет в Нитра, Словакия, Воен-
номорската академия в Констанца, Ру-
мъния, Казахския национален аграрен 
университет в Алма Ата, Казахстан и 
др. Носител на орден „Св. Св. Кирил 
и Методий“ – първа степен за висок 
принос за развитието на българското 

образование и наука, както и на мно-
го други национални и международни 
отличия.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен)– проекти, изследвания, …

Ежедневието на един учен, особено 

Проф. Христо Белоев: Науката 
черпи вдъхновение от живота 
и се стреми да го направи по-
пълноценен и вдъхновяващ
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ако той изпълнява и административ-
ни функции, е изключително натова-
рено. Независимо от останалите анга-
жименти, ученият трябва да отдели 
време за своето основно призвание 
– да се развива като изследовател, да 
намира отговорите на научни пробле-
ми, да се изправя пред научни предиз-
викателства и най-важното – да оста-
вя последователи, млади хора, у които 
е успял да запали искрата на научното 
вдъхновение и творчеството. В мое-
то ежедневие винаги намирам време 
за общуване с моите студенти и док-
торанти. Техните научни проекти от 
областта на техническите науки ви-
наги са реално свързани с практика-
та и това ме задължава да следя науч-
ните публикации у нас и в чужбина, 
да се интересувам от най-актуалните 
патенти и иновации и да насърчавам 
младите хора за новаторство в наука-
та с приложен ефект.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Самият аз имам повече от 300 публи-
кации в наши и чуждестранни изда-
ния, повечето от които са индексира-
ни от световно признати бази данни. 
Също така съм автор на 30 патента в 
областта на земеделската техника и 
технологии, които са доказали своя 
иновативен практически ефект. Мога 
да кажа, че съм получил своето при-

знание като учен, но това, което ми 
носи най-голяма радост и удовлетво-
рение, са постиженията на моите над 
30 докторанти, от които 15 са от Ви-
етнам, Казахстан, Русия и други стра-
ни. Повечето от тези млади хора имат 
успешна академична кариера или за-
емат високи позиции в индустриал-
ни предприятия и в публичния сек-
тор. Това доказва, че науката служи 
по най-добрия начин на развитието 
на икономиката, че ученият не оста-
ва изолиран в света на своите научни 
занимания, а е на първа линия, когато 
обществото има нужда от него. Това 
не са красиви думи, а реални факти 
от живота и Русенският университет 
ги потвърждава непрекъснато с ино-
вации в науката. За пример ще посоча 
представеното съвсем наскоро изо-
бретение на филтър на маска за лице, 
която е в състояние да деактивира па-
тогени и вируси и може да намери ак-
туално приложение в производството 
на защитни облекла за медици, рабо-
тещи в силно заразна среда, както и 
във въздушния и автобусния транс-
порт. Изобретението е дело на учени 
от Русенския университет, Софийския 
университет и Технически универси-
тет-София и в условията на пандемия-
та от COVID 19 показва, че науката ра-
боти в полза на обществото и реагира 
адекватно на обществените потреб-
ности.

Какво ви мотивира да изберете про-
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фесията на изследовател?

Личната ми мотивация да избера ка-
риерата на университетски препода-
вател и учен вероятно съвпада с мо-
тивацията на всеки български или 
чуждестранен учен – да бъде полезен 
за развитието на образованието и на-
уката. Ученият не се интересува от ма-
териални облаги. Те и без това в Бъл-
гария не са стимул. Самият творчески 
процес мотивира един изследовател, 
който, „потънал“ в безбрежния океан 
на научните предизвикателства, не 
усеща кога нощта се е превърнала в 
ден след безброй прочетени или изпи-
сани страници. Ако един учен съумее 
да запали последователи с този твор-
чески пламък, тогава може да бъде 
удовлетворен, че е изпълнил мисията 
си.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Целият ми професионален и творче-
ски път е свързан с Русенския универ-
ситет – от студентската скамейка до 
позицията на професор в Аграрно-ин-
дустриалния факултет. Това, което 
съм постигнал, го дължа на моите 
учители и на моите колеги, с които 
работим в екип. Като ректор на уни-
верситета вече 3 мандата осъзнавам, 
че успешната наука се прави в екип 

и по всякакъв начин се стремя да от-
стоявам екипния принцип в научни-
те проекти. Най-истинската радост за 
учения е споделеното удовлетворе-
ние от успеха. Гордея се с това, че моят 
университет си е извоювал заслужено 
признание в областта на иновативни-
те добри практики в образованието и 
науката и благодаря на колегите си, с 
които заедно сме постигнали това.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Всички учени в България са изправе-
ни пред еднакви проблеми, най-съ-
щественият от които е финансиране-
то на науката и недооценката на труда 
на учения. Последното се проявява 
най-видимо, когато изпълняваме про-
екти с чуждестранни партньори и за 
един и същи труд българските учени 
получават в пъти по-малко заплаща-
не поради обвързване на ставките за 
възнаграждения със средната работ-
на заплата в страната. Но това не ни 
е спряло да инициираме и изпълнява-
ме проекти, тъй като в това е пътят за 
развитие на науката – в научното об-
щуване и равнопоставения творчески 
диалог с партньори от близо и далеч.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
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Българската наука не отстъпва по 
нищо на науката в световен мащаб. 
Не е нужно да изброявам българските 
научни открития или приноса на бъл-
гарски учени в световни научни еки-
пи. Това, което може да се направи, е 
още по-доброто целево финансиране 
на мащабни научни проекти. С изграж-
дането на центрове за върхови пости-
жения и центрове за компетентности 
по Оперативна програма „Наука и об-
разование за интелигентен растеж“ 
са направени стъпки в правилната 
посока от българското правителство 
и се радваме, че Русенският универси-
тет е част от тези перспективни науч-
ни проекти. Надяваме се следващият 
програмен период 2021-2027 година 
да бъде още по-плодотворен за бъл-
гарската наука и ще се стремим да 
оползотворим максимално научния 
потенциал на Русенския университет 
в иновативни научни проекти.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

За науката в България трябва да се 
говори. По този начин тя се доближа-
ва до битието на обикновения човек 
и той осъзнава смисъла на научните 
открития и научното творчество. Про-
ектът за Европейска нощ на учените в 
България прави именно това – говори 
за наука, демонстрира наука и прави 
наука с гражданите, с учениците и с 

най-малките, за да покаже, че науката 
е до нас и във всеки от нас. Изключи-
телно съм удовлетворен от факта, че 
Русенският университет още от 2006 
г. е част от консорциума от универси-
тети и научни организации, които ор-
ганизират Европейската нощ на уче-
ните в София, Пловдив, Варна, Русе и 
Стара Загора и които осъществяват 
истински празници на науката на те-
риторията на цялата страна. Макар и 
при по-необичайни условия, Европей-
ската нощ на учените ще се състои и 
през 2020 г. и Русенският университет 
отново ще покаже, че ежедневният 
живот и науката са неотделими и че 
науката черпи вдъхновение от живота 
и се стреми да го направи по-пълноце-
нен и вдъхновяващ.

Автор: Юлиана Попова  



 

306Българска наукаНОЕМВРИ 2020Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

БГ НАУКА

ПУБЛИКУВАНО НА ОКТОМВРИ 14, 
2020 

снимка: Рашид Рашид

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Д-р Хелиана Дундарова, главен асис-

тент в Института по биоразнообразие 
и екосистемни изследвания към Бъл-
гарска академия на науките (ИБЕИ – 
БАН).

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

Научното ми ежедневие е свързано с 
моята най-голяма страст – изучаване-
то на единствените летящи бозайни-
ци – прилепите. В момента  работя по 
два основни проекта свързани с тях.
Единият е финансиран от Фонд на-
учни изследвания  (№ КП-06-Н31/14 
от 11.12.2019 г.) и  е фокусиран вър-
ху роля на пещеролюбивите видове 
прилепи като вектори и резервоар на 
европейски вируси на бяс. Установя-
ването на тези вируси ще допринесе 
за изясняване на общата картина на 
степента на разпространеност в Евро-
па и ще помогне при оценка на риска и 
опазване на здравето на човека, както 
и на домашните и диви животни. До 
момента няма извършени изследва-

Д-р Хелиана Дундарова: Трябва 
да се предоставят повече 
ресурси за фундаменталната 
наука
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ния, които да потвърдят или отхвър-
лят наличието на вируси на бяс при 
прилепите в България.
Другият проект, по който работя има 
консервационна насоченост, целяща 
да повиши обществената информи-
раност за прилепите, мрежата Натура 
2000 и тяхното значение за екосис-
темите. Той  е единственият проект, 
финансиран от програма LIFE (LIFE17 
NAT/BG/000602 LIFE UNDER ONE 
ROOF). Проектът цели подобряване 
на природозащитното състояние на 9 
вида прилепи в Южна България като 
голяма част от дейностите са насоче-
ни към доброто съжителство между 

хората и прилепите. Ремонтират се 
чешми, поставят се къщички за при-
лепи, поставят се решетки и огради на 
пещери.
С две думи работното ми място е спо-
ред сезона или се намира на терен, 
който в повечето случаи са пещерите, 
или в лабораторията/офиса.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Моите научни постижения са свър-
зани с изясняване на филогеографи-
ята (изучаваща пространственото 

Мониториране на пещера в Източни Родопи по проект LIFE17 NAT/BG/000602; 
Снимка: Рашид Рашид
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структуриране на една или някол-
ко генетични линии) при Египет-
ският плодояден прилеп Rousettus 
aegyptiacus в Средиземноморската об-
ласт (https://onlinelibrary.wiley.com/
doi/abs/10.1111/mec.12078) и фило-
генията (проследява произхода и ево-
люцията на организмите) при приле-
пи видове двойници част от групата 
на мустакатите нощници (https://doi.
org/10.1016/j.mambio.2016.06.005 
и https://royalsocietypublishing.org/
doi/10.1098/rsos.191805).

Най-общо единият от приносите е 
свързан с арменският мустакат нощ-
ник Myotis hajastanicus. За него се е 
предполагало, че представлява са-
мостоятелен вид с изключително ма-
лък обхват на разпространение, огра-
ничен до басейна на езерото Севан в 
Южен Кавказ. Видът не е регистриран 
през последните 25 години и по този 
начин е класифициран като критич-
но застрашен от IUCN. През 2013 г. 
беше установена популация от армен-
ски мустакати нощници около езе-
рото Севан. Морфологичният анализ 
разкри близко сходство и до голяма 
степен припокриващи се фенотип-
ни вариации между M. hajastanicus 
и M. aurascens. Това морфологично 
сходство и липсата на генетична ди-
ференциация в бързо развиващия се 
митохондриален nd1  ген между два-
та таксона силно аргументират на-
личието на един единствен вид (M. 

aurascens) и отхвърли локалния енде-
мизъм (M. hajastanicus).

Другият от приносите потвърди за-
мяна на митохондриалната ДНК при 
представителите на M. davidii (вече 
синонимизиран с M. aurascens) с тази 
на M. mystacinus, което е довело до 
разширяване на ареала на първия вид 
в Западна Палеарктика. Това е довело 
до изместването на популациите на M. 
mystacinus от тези на M. davidii на Бал-
канския полуостров, под влиянието 
на променящата се среда след послед-
ната ледникова епоха. Изследването 
също подпринесе в изясняването на 
таксономичният статус на Балкански-
те популации на мустакати нощници 
и потвърди, че M. m. bulgaricus е сино-
ним на M. davidii.
Ползата на тези изселвания за обще-
ството и икономиката е невидима, но 
за науката от гледна точка на просле-
дяване на филогенетичните връзки 
при целеви видове прилепи в Палеар-
ктичната зоогеографска област обо-
зрима.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Колкото и клиширано да звучи мо-
тивацията да стана зоолог е още от 
най-ранната ми детска възраст. Пре-
караните лета на село свързани с от-
глеждането на различни домашни 
животни и лудуването из гората под-
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хранваха изследователският ми инте-
рес. Мечтаех за пътешествия из горе-
щи точки на света свързани с редки 
видове животни. По-късно това стана 
реалност.

Подготовка на прилеп за взимане на 
проби по проект № КП-06-Н31/14 от 
11.12.2019; Снимка: Ладислав Цветков

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Приноси за развитието ми като изсле-
довател имат три събития свързани с 
моето обучение.

Първият е осъществяването на моята 
мечта да се обучавам в Карловия уни-
верситет в Прага, Чехия. Там прекарах 
три години и придобих степен магис-
тър. В Карловият университет имах 
невероятният шанс да бъда обучавана 
от светила изучаващи различни аспе-
кти от екологията, еволюцията и гене-
тиката на прилепите. Това са проф. д-р 

Иван Хорачек, проф.  д-р Владимир Ха-
нак, доц. д-р Владимир Вохралик, доц. 
д-р Иржи Зима, доц. д-р Петър Бенда, 
доц. д-р Радек Лучан и тогавашния ми 
научен ръководител доц. д-р Павел Ху-
лва, който ме въведе в молекулярната 
екология и филогеография.
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Следващият скок към научно над-
граждане стана по време на моята 
докторантура в ИБЕИ-БАН. Благода-
рение на вярата на научният ми ръ-
ководител проф. д-р Вълко Бисерков 
в мен, получих така жадуваното място 
в института. Той ми даде свобода да 
развия своите идеи. Това от своя стра-
на доведе до спечелването на DAAD 
стипендия и работа в Природонауч-
ния музей в Берлин под ръководство-
то на доц. д-р Фридер Майер. Благо-
дарение доц. Майер станах уверена в 
интерпретирането на получените ре-
зултатите и разплитането на еволю-
ционните връзки при прилепи видове 
двойници.
Трето събитие, което е важно за моето 
развитие като изследовател е срещата 
ми с гл. ас. д-р Радослава Грозданова от 
НЦЗПБ. Тя ми подаде ръка в много ва-
жен момент от моето професионално 
израстване, а именно крехкия период 
след защитата. Благодарение на нея 
получих възможността да ръководя 
проект свързан с европейските виру-
сите на бяс при прилепите в България 
и да сформираме нашия невероятен 
екип със специалисти от  ИБЕИ-БАН, 
НЦЗПБ, и българската спелеология.

Пробовземане по проект № КП-
06-Н31/14 от 11.12.2019; Снимка: Ла-
дислав Цветков

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-

налното си развитие и в работата 
си)?

Проблемите относно професионално-
то развитие на даден учен както у нас 
така и в чужбина определено са свър-
зани със задкулисието в науката.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Определено в нашата страна освен 
финансовото възнаграждение на уче-
ните, трябва да се предоставят повече 
ресурси, които да подкрепят фунда-
менталната наука. В страната са на-
лични много източници, които фи-
нансират предимно природозащитна 
дейност, но никой от тях не е насочен 
към науката в чистия ѝ вид (освен 
Фонд научни изследвания). Това опре-
делено трябва да се промени.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Определено трябва да се говори за на-
ука, защото тя от дълбока древност е 
двигателя за развитие на човешкото 
общество.
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 ПУБЛИКУВАНО НА ОКТОМВРИ 14, 
2020 

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Проф. д-р Велизара Пенчева, председа-
тел на Общото събрание на Русенския 

университет, ректор на университета 
в периода 2016 – 2018 година. Автор 
и съавтор на повече от 200 публика-
ции и учебни помагала в областта на 
транспорта. Координатор и член на 
повече от 30 проектни екипа. Носител 
на Награда Русе за дългогодишна об-
разователна и научноизследовател-
ска дейност.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен)– проекти, изследвания, …

Въпроса за „ежедневието“ на един учен 
бих перифразирала на „денонощието 
на един учен“. Учените са свободни 
хора! Аз винаги съм била удовлетворе-
на от факта, че в живота си мога да уп-
равлявам времето, през което работя, 
да избирам научните проблеми, върху 
които да се фокусирам, и да избирам 
хората, с които да бъда в екип. Учени-
ят не е чиновник с определено време 
за работа. Изкушен от предизвика-
телствата и много често от интересни 
задачи, които възникват, той може да 
работи непрекъснато навсякъде, дори 
ако щете и когато пътува. В действи-

Проф. Велизара Пенчева: 
Науката за непознатото е дълъг 
и труден процес
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телност учените се учат, докато вър-
вят напред. Несигурността е присъща 
на пътя на откритието и успехът не е 
гарантиран. Ако трябва да се обобщи 
накратко, обичайните занимания на 
учения са: няколко проекта, които са 
с различни изследователски екипи 
и в които има дефинирани различни 
изследователски задачи; работа с док-
торанти за разработването на дисер-
тациите им; работа с млади учени за 
подкрепата им в тяхното развитие; 
планиране и развитие на материал-
на база за научни изследвания. И още 
един важен момент, свързан с популя-
ризирането на научното творчество 
сред обществото. Изследванията ни 
трябва да се познават от хората, за да 
сме им полезни. Именно затова участ-
ваме в конференции, семинари, засе-
дания и други публични събития, как-
то и в различни органи на управление 
на местно и държавно ниво. Само така 
можем да преодолеем постепенно 
дистанцията между изследователите 
и обществото.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Научните ми интереси са свързани с 
транспорта, а, както е известно, гра-
довете са едни от най-невралгичните 
точки за транспорта. Именно зато-
ва повечето от изследванията ми са 
свързани с оптимизация и организа-

ция в градската логистика и мобил-
ност. Технологиите за превозване, 
енергийната ефективност, декарбони-
зацията на транспорта, безопасността 
на автомобилното движение са също 
въпроси, включени в моите изслед-
вания. Икономическото, социалното 
и технологичното значение на транс-
порта за населението означава, че на-
учните изследвания в тази област са 
от съществена полза за обществото и 
икономиката.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

В света има много неизвестни неща, 
които объркват всички ни. Най-прес-
ният пример за човечеството е 
COVID-19. Някъде бях прочела: „Неве-
жеството ни далеч превъзхожда по-
знанието ни“, а това създава сериозни 
проблеми и, както отбелязва Чарлз 
Дарвин, „невежеството поражда уве-
реност по-често, отколкото знанието“. 
Всъщност ние не знаем достатъчно за 
света около нас, за да правим катего-
рични заключения. Наистина науката 
е постигнала забележителен напре-
дък, но не всичко е известно и позна-
ваемо. Така че, всяко познание за чо-
вечеството е много важно.
Според мен, да се занимаваш с наука, 
означава да изследваш с любопитство 
и възхищение така, че да развиваш 
визионерство.
Като дете обичах математиката, спра-
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вях се със задачите с удоволствие. 
Решението ми да уча в Математиче-
ска гимназия беше много оспорвано 
от моя баща. Той настояваше да уча в 
икономически техникум или езикова 
гимназия. С помощта на мама успяхме 
да го убедим, че трябва да приеме мо-
ето решение. Двамата, сега покойни-
ци, винаги са ме подкрепяли и дори да 
сме спорили, винаги се съобразяваха с 
моите решения.
В далечната 1979 година избрах про-
фесията „университетски препода-
вател“ и това беше предпоставката и 
началото на научната ми кариера. Да 
познаваш новите научни постижения 
в твоята област, ти самия да изслед-
ваш и всичко това да го включваш в 
учебния процес, който провеждаш 
със студенти и докторанти, е удовлет-
ворение, което би разбрал само този, 
който го е постигнал. Да развиваш 
проекти заедно с членовете на науч-
ната школа, която си създал, е сериоз-
но предизвикателство, с което ми ха-
ресва да се справям.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Комплексни са факторите, които са 
допринесли за развитието ми като из-
следовател – от участието в първия 
научноизследователски екип и шанса 
той да има висок хоризонт, през само-

обучение, обучения и мобилности, до 
познаване на реалната среда, в която 
са твоите изследвания и много дру-
ги. В по-късния етап, когато вече си 
утвърден учен, е важно да си създал 
предпоставки да избираш и работиш 
с добър интердисциплинарен екип от 
учени. Но онова, което съм научила, е, 
че само ефективната работа е от клю-
чово значение за успеха на учения.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Трудностите са като при всички коле-
ги: недофинансиране, ниско заплаща-
не, ограничени средства за развитие 
на материална база, участие в научни 
форуми, книги и др. Ако в България 
имаше функционираща инфраструк-
тура на световно ниво, ние щяхме да 
имаме световно известни учени и на-
учни школи за следващите поколения.
Към това добавям и факта, че транс-
портната наука е интердисциплинар-
на наука, която изисква участието на 
различни специалисти в едно научно 
изследване. Например, транспортна-
та система е съвкупност от пътища на 
съобщенията, транспортни средства 
и средства за свръзка и комуникации. 
Днес ние не говорим само за един вид 
транспорт, а за взаимодействието на 
видовете транспорт, за мултимодални, 
интермодални, комбинирани прево-
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зи, синхромодален транспорт. Помис-
лете само колко различни познания 
са необходими за изследването дори 
на малка част от това. Създаването на 
интердисциплинарни екипи е сложен 
процес и много често изисква редица 
промени, които променят статуквото. 
Основните звена във висшите учили-
ща са факултетите, но те са специали-
зирани в определени научни области, 
което твърде често е пречка за разви-
тието на интердисциплинарни екипи. 
Създаването на научни институти и 
научни лаборатории може да преодо-
лее тези проблеми и да осигури хо-
ризонталната интеграция в институ-
цията. Сътрудничеството и участието 
в образователни и научноизследова-
телски мрежи е друга добра възмож-
ност. Особено след 1989 г. развихме 
много международни сътрудничества, 
но в същото време това не е тенден-
ция за страната. Висшите училища се 
разглеждат по-скоро като конкурен-
ти, а не като партньори. В последните 
години с усилията на МОН и програ-
мите, които финансира, се прави опит 
да се изчисти този проблем.
Развитието на науката е пряко свър-
зано с развитието на технологиите. 
В следващите 30 години вероятно ще 
видим повече промени в технологич-
но и организационно отношение в 
транспорта, в сравнение с времето, ко-
гато е изобретен първият автомобил 
в света в началото на миналия век. 
Сега говорим за автономни и свърза-

ни превозни средства, за промяна в 
модела на използване на превозните 
средства – от притежание на личен 
автомобил към използване на транс-
портната услуга, за декарбонизация 
на транспорта и ограничаване на 
вредното му екологично въздействие 
и т.н. Всичко това изисква и много из-
следователска работа, а учените в об-
ластта на транспорта в страната не са 
много.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

На първо място науката в страната е 
недофинансирана години наред. И 
въпреки че последните години се на-
мират решения, включително и за це-
леви финансирания, трябва да се има 
предвид, че възможността да се пра-
вят качествени изследвания е дълъг 
процес. Финансираното днес ще се от-
рази след години върху резултатите 
от научните изследвания. Магически 
пръчици няма!
Второ, необходимо е да се промени от-
ношението към труда на научния ра-
ботник и неговият труд да се заплаща 
достойно, за да се мотивират младите 
хора, които имат потенциал да се за-
нимават с научна работа. Разбира се, 
тук става въпрос и за вече утвърдени-
те учени – те са тези, на които може да 
е разчита да създадат и развият науч-
ни школи.
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Трето, необходимо е да помним добре, 
че имаме човешки потенциал, който 
може много да постигне в науката, 
стига обществото да му отдаде заслу-
женото и да му предостави високо-
ефективна научна инфраструктура. 
Има много примери на българи, които 
работят в чуждестранни научни ко-
лективи и постигат добри резултати.
Четвърто, съществува потребност от 
развитие на научна инфраструктура и 
човешки капитал в регионите на стра-
ната. Особено стратегически важно 
е това за трансграничните региони. 
Съседите ни вече развиха центрове 
за върхови постижения, регионални 
центрове и др., а ние още ги строим. 
Питам се дали нашите учени няма да 
бъдат привлечени от създадените 
условия за изследвания в съседните 
държави и България да ги загуби като 
потенциал.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

В учебниците в училище науката из-
глежда като съвкупност от добре из-
вестни факти и принципи, които са 
ясни и неоспорими. И това е обясни-
мо, тези източници разглеждат наука-
та назад във времето и често оставаш 
с впечатлението, че откритията са 
неизбежни, дори скучни. Пандемията 
COVID-19 може би за първи път показа 
едновременно на толкова хора по све-
та, че науката за непознатото е дълъг 

и труден процес.
Хората обичат да говорят на всякакви 
научни теми – от ролята на въглерод-
ния диоксид в изменението на клима-
та до имунологията – и като правило 
са нетърпеливи да научат повече. Те 
не се страхуват да задават въпроси, 
често пъти съвсем различни от тези, 
с които сме свикнали в научната ни 
среда. Например, на едно събитие нас-
коро ми беше зададен въпросът „Как 
бихте коментирали хипотетичната 
възможност да се въведе стандарт 
за брой население на дадено място в 
съответствие с възможностите на съ-
ществуващата транспортна система? 
Това никъде и никога не се е случвало 
в съвременния свят, но ето една не-
традиционна гледна точка. Участието 
като изследовател в едно публично 
събитие може да бъде сериозно пре-
живяване и много често по-предизви-
кателно от нашите детски пързалки в 
снега или въпросите на колегите ни. 
Във всеки случай почти сигурно е, че 
ще намерите хора, които имат уникал-
на и свежа гледна точка.
За съжаление доверието на общество-
то в науката намалява поради редица 
фактори, като повишена сложност, 
енергийни и екологични кризи, съ-
временната COVID пандемия, които 
изискват подход с по-голямо участие 
на учените. За науката и труда на уче-
ните трябва да се говори! Само така 
науката ще се познава от повече хора, 
те ще станат съмишленици, ще разби-
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рат и подпомагат нейния принос за 
обществото! Необходимо е по-добро 
разбиране на възприятието на обще-
ството за науката за подобряване на 
научното обяснение и публичната ко-
муникация.

Автор: Юлиана Попова
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ПУБЛИКУВАНО НА ОКТОМВРИ 15, 
2020 

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Гл. ас. д-р Албена Тагарева, сектор “Те-
атър” в Институт за изследване на из-
куствата към БАН.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

Ежедневието ми на учен в областта на 
хуманитаристиката е свързано пре-
димно с „ровичкане” в прашни архиви, 
интересни запознаства и изненади, 
произлизащи от всичко това. В момен-
та работя върху темата за развитие-

Д-р Албена Тагарева: За 
обществото следва да е ясно, 
че публичните средства, които 
се разпределят за наука не 
потъват безследно, а ще се 
върнат обратно под различна 
форма
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то на българската сценография в пе-
риода на комунизма. Тя ме отведе до 
архивите на театрите в Пловдив, Ва-
рна и др., където под праха се намират 
артефактите, върху които ще изградя 
изследването си. Понякога са нужни 
дни, прекарани сред документите, за 
да открия следа, която потвърждава 
или отхвърля определена теза. Много 
често се налага да работя с хипотези 
потвърждението, на които да се крие 
в един абзац от статия, страница на 
документ или просто снимка в забра-
вен албум. Разбира се, не всеки ден е 
„щастлив” и завършва с откритие.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Като млад учен смятам, че научни-
те постижения все още ми предсто-
ят. Към момента смея да кажа, че съм 
един от малкото учени, фокусирал се 
върху задълбоченото изследване на 
тази специфична тема. Специфична 
защото последното цялостно изслед-
ване на българската сценография е 
правено през 60-те години на миналия 
век, което носи негативите на време-
то, в което е създадено. То изцяло се 
съобразява с идеологическата пара-
дигма в онзи момент в страната. На-
дявам се работата ми да бъде полезна 
не само на изследователите, които ра-
ботят в театралното полезно, но също 
и на тези, които проучват визуалните 

изкуства, както и на студенти и чита-
тели, проявяващи интерес към исто-
рията на театъра.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

До голяма степен професията избра 
мен, вероятно защото не я възприе-
мам като стандартната работа с работ-
но време и работно място. Мотивира 
ме фактът, че основният двигател за 
това нещо да се случи е личната ини-
циатива и индивидуалния стремеж на 
човека. От друга страна, разбира се, 
тази индивидуална работа има своето 
значение и за цялостната дейност на 
изследователската група. Изключи-
телно мотивиращо е когато виждаш 
как това, което ти си открил е полезно 
и помага на останалите колеги и об-
ратно, и по този начин всички заедно 
успяваме да подредим една цялостна 
картина.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Определено бих казала, че това са пре-
подавателите при които имах щасти-
ето да попадна още в бакалавърската 
си програма, и които и до днес про-
дължават да ме подкрепят и да ми по-
магат със съвети и с разговорите, кои-
то водим. Като проф. д. изк. Николай 
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Йорданов, проф. д. изк. Камелия Ни-
колова, проф. д. изк. Ромео Попилиев, 
доц. д-р Румяна Николова и др.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Проблемите са свързани, най-вече с 
публичността и популяризацията на 
резултатите от дадено изследване. 
Той е породен, до голяма степен, и от 
изследователското поле, което е тяс-
но специфично – историята и разви-
тието на българската театрална прак-
тика. Въпреки, че учените успяват да 
публикуват своите изследвания, как-
то в страната, така и в международни 
издания и да ги представят на различ-
ни международни форуми те остават 
в нишата на специфичния интерес.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Мисля, че дори започва да се променя. 
Това е отношението на обществото 
към науката и учените и очакването, 
че когато се инвестира в наука то това 
винаги ще доведе до някакви кон-
кретни резултати и ползи.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Разбира се. Трябва да се говори не 
само за наука изобщо, а за различните 
направления, за хората, които я съз-
дават и за труда, който полагат. За об-
ществото следва да е ясно, че публич-
ните средства, които се разпределят 
за наука не потъват безследно, а ще се 
върнат обратно под различна форма.

 



 

320Българска наукаНОЕМВРИ 2020Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

БГ НАУКА

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Гл. ас. д-р инж. Емил Христов Янков 
е роден на 23/02/1978 г. в гр. Варна. 
През 1996 г. завършва Техникум по 
Механотехника „Христо Ботев“, гр. Шу-
мен, a след това получава бакалавър-
ска и магистърска степен по Машино-
строителна техника и технологии в 
Русенски университет “Ангел Кънчев”. 
През 2015 г. получава докторска сте-
пен с дисертация на тема „Изпитване 
на листови материали при двумерен 
опън чрез хидравлично издуване” в 
Русенски университет „Ангел Кънчев“.
В периода 2005 – 2007 г. работи като 
главен технолог в завод „Жити“ АД, 
Русе. През 2007 г. е назначен като асис-
тент към катедра Материалознание и 
технология на материалите в Русен-
ския университет, а след защитата на 
докторската дисертация продължава 
работа като главен асистент в същата 
катедра. Членува в International Society 
on MCDM (Multiple Criteria Decision 
Making), Научно-техническия съюз по 
машиностроене и Съюза на Учените в 
България. Организатор и рецензент в 
международната научна конференция 

„DSMIE-2018“, както и рецензент в 
няколко международни индексира-
ни списания. Автор и съавтор на 100 
научни публикации в областта на из-
питване и изследване на материали-
те, от които 21 са с импакт фактор 21. 
Има над 70 цитирания. Ръководител 
на над 40 дипломанти – бакалаври и 
магистри. Работи по съвместни до-
говори с университети от страната и 
чужбина, както и с държавни и частни 
организации. Отличен е с над 10 ко-
лективни научни награди. През 2017 г. 
е избран за Будител на Машинно-тех-
нологичния факултет.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен)– проекти, изследвания…

Инж. Емил Янков: „Отдай се на 
науката и тя ще ти се отплати“
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Занимавам се основно с преподава-
телска и научна дейност в областта на 
Технологията на материалите, Плас-
тично деформиране на материалите, 
Проектиране, моделиране и симули-
ране на процеси в машиностроенето 
с CAD/CAM системи, Изпитване и из-
следване на материали, Бързо про-
тотипиране в металообработващата 
техника. Ръководител на лаборатория 
„Попластично деформиране на мате-
риалите“, “Симулиране на технологич-
ни процеси с CAD/CAM/CAE системи“.
Основните области на научноизсле-
дователската ми дейност са плас-
тично деформиране на материалите: 
наноструктуриране на материали-
те, щамповане, щанцоване, механич-
но и хидростатично деформиране 
на листови материали, изпитване и 
изследване на нови материали и на-
нотехнологии, трибологичен анализ, 
рентгеновоструктурен анализ, коро-
зия на материалите, получаване на 
нови материали чрез леене, леене във 
вакуум, 3D принтиране, бързо прото-
типиране.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

През последните пет години участвах 
в поредица от специализирани обуче-
ния по проектиране и симулиране на 
технологични процеси на предпри-
ятията „Водноелектрически центра-

ли“- гр. Пловдив, „ВИТТЕ Аутомотив” 
ЕООД – гр. Русе, „Монтюпе“ ЕООД гр. 
Русе, „Дунарит“ АД – гр. Русе, на фир-
ми в областта на компютърното про-
ектиране със съвременни CAD/CAM 
системи. Преминах през специализи-
ран курс по изпитване и изследване 
на материалите на фирма „М+С Хи-
дравлик“ АД гр. Казанлък. Участвах в 
пускане в експлоатация на 800-тонен 
абкант с дължина на огъване 8 m на 
фирма “Durma”, както и в специализи-
рано обучение за работа с CAD/CAM 
система към него на фирма „ТМ Техно-
лоджи” АД – гр. Русе.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Да си изследовател е една добра про-
фесия, насочена към откриване и пре-
откриване на нови знания и умения, 
които с времето успяваш да опознаеш 
и след това да управляваш. Тези зна-
ния са полезни, както за поредната 
крачка на науката напред, така и за 
решаване на технологични проблеми 
на индустрията. Новите натрупани 
умения са полезни за разработване 
на практически приложения, подхо-
дящи за студенти, фирми и организа-
ции в съответната научна област. Все 
по-често изследователските задачи са 
по проблеми, идващи от фирми и ор-
ганизации, и това е поредното предиз-
викателство за всеки изследовател.
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Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

За развитието ми като изследовател 
допринася средата, в която работя. 
Като преподавател се стремя да дам 
колкото се може повече на заинтересо-
ваните и любопитни за знания студен-
ти. Те ме стимулират да се развивам и 
да търся решения, с които лесно да им 
предам по разбираем и лесен за тях на-
чин сложната наука. Това най-сполуч-
ливо се получава с представянето на 
примери, близки до тяхното съзнание. 
Това е начинът полека да ги отведа в 
дълбините на все по-бързо развива-
щата се интересна наука. Естествено, 
пораждат се въпроси, за отговора на 
които не си се замислял. Това те кара 
да направиш поредното изследване, с 
което тласкаш науката напред.
Като ръководител на 2 проекта и 
участник в над 15 научни проекта на-
трупах опит да работя с колективи 
от различни области на научните из-
следвания. Това ми даде възможност 
да доразвия изследователския си ка-
пацитет и оказа полезно влияние вър-
ху обучението на студентите. От друга 
страна участието в научни проекти 
допринесе за сключването на догово-
ри по НИС с фирми и организации за 
решаване на технологични и практи-
чески проблеми, често пъти на място 
в самите производства.

Специализациите ми в Германия и 
Латвия ми дадоха нов поглед и въз-
можности за решаване на задачи в об-
ластта на съвременните лазерни тех-
нологии и изпитването на материали.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Проблемите, с които се среща всеки 
един учен в моята област, са най-често 
откъде да започне. Често пъти зада-
чата не изглежда сложна, но задълбо-
чавайки се в проблема, се установява, 
че той е по-сериозен. За решаване на 
един изследователски проблем чес-
то пъти се изисква гъвкавост и опит, 
без които трудно би се намерило ре-
шение. Естествено и без подходяща 
апаратура трудно се решава задачата. 
Понякога изследователските системи 
отказват поради леки повреди, които 
отстраняваме с помощта на финан-
сиране от Научноизследователския 
фонд на университета, по проекти 
от Националният фонд „Научни из-
следвания“ и договори по НИС. За до-
пълнителни по-специализирани или 
по-подробни изследвания използваме 
апаратура на други научни организа-
ции срещу заплащане, защото на този 
етап не е възможно закупуването им.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
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шение на науката?

Науката в развитите страни е свър-
зана със задачи и проблеми на индус-
трията, икономиката, здравеопазва-
нето, образованието и др., които не 
са решени досега. Тези задачи са по-
ставят от водещи организации, фир-
ми, институции и др., които финанси-
рат научното решаване на проблема. 
Финансирането на науката пряко от 
индустрията е свързано с решаване 
проблеми на производствен процес 
или технология, по които съвместно 
работят научен персонал и обучава-
щи се студенти в областта. Този на-
чин на съвместна работа осигурява 
възможност за подготовката на кадри 
и последващата им специализация. 
Често пъти се разработват и патенти, 
които представят значителен дял от 
финансовите приходи на научните ор-
ганизации.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Не е спирало да се говори за науката 
от древността до наши дни, защото 
тя се поражда от любопитството, а то 
ни е вродено от деня на нашето поя-
вяване в света. Някои от нас запазват 
любопитството и любознателността 
до края на живота си. Колкото пове-
че говорим за наука и я преподаваме, 
толкова повече ще опознаваме и раз-
виваме околния свят. Ще завършва 

с думите на моя учител от Русенския 
университет проф. д-р инж. Борис То-
мов, два мандата ректор на универси-
тета: „Отдай се на науката и тя ще ти 
се отплати“.

Автор: Юлиана Попова  
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ПУБЛИКУВАНО НА ОКТОМВРИ 16, 
2020 

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Здравейте. Казвам се Вероника Ива-
нова Атанасова-Георгиева, главен 
асистент в института по Роботика и 

доктор в област Технически науки, 
професионално направление Машин-
но инженерство и специалност Робо-
ти и манипулатори.
Започнах работа в БАН март 2002 го-
дина в Централната Лаборатория 
по Мехатроника и Приборостроене. 
По-късно се обединихме с друго звено 
на БАН и станехме Институт по Сис-
темно Инженерство и Роботика. А към 

Д-р Вероника Атанасова-
Георгиева: Науката е в основата 
на цялата човешка дейност, в 
нашето ежедневие
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момента Институт по Роботика.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

От 2007 година работя само в една на-
сока- хирургическа роботика-лапаро-
скопски изпълнителни инструменти 
за роботи. И тъй като това е интер-
диспизплинарна проблематика, през 
2011 година осъществих връзка с про-
фесор Пожарлиев, основоположникът 
на Лапароскопската хирургия в Бъл-
гария. По това време той беше Начал-
ник на Клиниката по Обща и Лапаро-
скопска Хирургия в Окръжна Болница. 
С негова помощ се запознах и с техно-
логията на хирургическата интервен-
ция, и на живо наблюдавах изпълне-
нието на хирургически операции, за 
да мога да продължа да работя в тази 
насока. Така с колеги проектирахме и 
реализирахме инструмент към робот 
за диагностика на тумори. Сега отно-
во с колеги от Институт по информа-
ционни и комуникационни техноло-
гии – БАН , Университат в Италия, и 
Химикотехнологичен и металургичен 
университет – ХТМУ работиме върху 
инструмент за локална терапия на ту-
мори и добавена реалност.
Аз съм движещата сила, но това е труд 
на много специалисти, сам човек не 
може да свърши всичко и да има по-
знания във всички сфери на науката, 
колкото и да се старае, да чете , да учи.

Имаме вече и признат-действащ поле-
зен модел в областта на медицинската 
роботика. Останалото са подробности.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Както казах по-горе-реализирахме 
инструмент за диагностика на тумо-
ри, който може да се види, докосне, 
тества. Разработката е на трето ниво 
на технологична готовност-концеп-
ция , която се доказва с експеримент. 
За да се върви към по-високо ниво на 
технологична готовност са необходи-
ми още много усилия и финансиране, 
разбира се.
А ползата от свършената работа… Зна-
ете, какъв проблем са онко заболява-
нията. Ранната диагностика, превен-
цията, лечението и предотвратяване 
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на смъртността са все фактори, които 
не са за пренебрегване. Достатъчно е 
да се каже РАК и всеки може да си даде 
сметка, какъв е социалния ефект от 
един такъв уред.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Eдин филм в детството –Инженерска 
одисея. Бях впечатлена от млади ин-
женери, работещи, откриващи. Затова 
завърших и в Технически Универси-
тет специалността Индустриален Ин-
женеринг. По-късно в БАН преминах 
от Индустриалните роботи към меди-
цинските. Но пък и голяма част от ме-
дицинските роботи са модифицирани 
индустриални такива.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Имах и Швейцарска стипендия, и спе-
циализация в чужбина, работата ми с 
най-големия български коремен хи-
рург Професор Тома Пожарлиев. Но 
най-голям принос имат колегите, с 
които работя и колегите, с които за-
почнах своята научна работа-някои 
отдавна пенсионери, други вече не са 
сред нас, за съжаление.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Разбира се финансирането е най-съ-
щественият проблем. Финансирането 
не бива да е само с проекти. Не винаги 
успяваш да получиш проект, по една 
или друга причина. Какво правим то-
гава? Спираме да работим и чакаме да 
кандидатстваме пак?
Системата трябва да е малко по-гъв-
кава.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Науката е в основата на цялата чо-
вешка дейност, в нашето ежедневие. 
Без научни постижения нямаше да се 
лекуват редица заболявания, и още, и 
още.
Трябва да се говори за наука, да се 
популяризират постиженията , да се 
търси внедряване и реализация, за да 
се информира населението. Да се ув-
личат младите хора да работят в тази 
насока
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 Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Проф. дфн Невена Маркова
Институт по Астрономия с Национал-
на Астрономическа Обсерватория
Българска Академия на Науките

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

Определям себе си като късметлия, за-

щото имам рядко срещаното щастие 
да прекарвам ежедневието си, зани-
мавайки се с неща, които ми доставят 
удоволствие, а именно научни изслед-
вания в областта на астрономията. Ра-
ботя основно по проекти, но в послед-
ните няколко години отделям време и 
за популяризиране на астрономията 
сред деца на възраст от 3 до 12 годи-
ни. Оказа се, че директните срещи с 
младото поколение на България ми 
носят огромно удоволствие и удовлет-
ворение.
Участвала съм в реализирането на 

Проф. Невена Маркова: 
Астрономията ни показва 
колко е нищожен човек телом и 
колко е велик духом
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десетки проекти както национални 
(т.е такива, в които си партнирам с 
колеги от ИА-НАО, СУ “Кл Охридски и 
ШУ “Епископ К. Преславски” и чието 
финансиране е осигурено на конкур-
сен принцип от български източни-
ци – основно БАН и НФНИ към МОН), 
така и международни – с участието на 
учени от Европа и САЩ и финансира-
ни от външни за България източници 
като например NATO, UNESCO, DAAD и 
DFG (Германия), the Royal Society (Ве-
ликобритания), the National Research 
Council (Италия), Le Centre National de 
la Recherche Scientifique (Франция). 
Особено ценя онези международни 
проекти, които са създадени по моя 
инициатива и са реализирани с моето 
основно участие, защото именно те са 
моята визитка като астроном-изсле-
довател живеещ и работещ в Бълга-
рия.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Според наукометрията постиженията 
на един изследовател се определят от 
три числа: брой статии в списания с 
висок импакт фактор; общ брой цити-
рания на неговите работи в специали-
зирани издания и т.н фактор на Хирш, 
посредством който се оценяват едно-
временно продуктивността и значи-
мостта на публикациите. Моите пока-
затели са: 100, 2095 и 22. За България 

тези показатели са високи, в световен 
мащаб обаче са около средните.
Що се отнася до личната ми прецен-
ка, първата ми публикация в най-ре-
номираното европейско списание 
“Astronomy and Astrophysics” през да-
лечната 1986 г. е истинско постиже-
ние, защото се оказа, че това е първата 
статия от български автор публикува-
на в това списание.
Високо ценя и резултатите получени 
в рамките на два международни про-
екта, реализирани под мое ръковод-
ство и със спечелено от NATO-CLG и 
от НФНИ МОН финансиране: серия от 
четири статии под общото заглавие 
“Bright OB stars in the Galacy”, които до 
момента са събрали над 500 цитира-
ния. Скъпи ми са и наградите „ за по-
стигнати съществени резултати при 
разработване на научно-изследова-
телски проект“ присъдени от НФНИ 
на ръководените от мен колективи 
(проект Ф-813 и Ф-1407).
Що се отнася до научни постижения 
с най-широк обществен и медиен от-
звук, класацията водят две открития 
с фундаментално за астрономията 
значение: откритието на най-бързо 
въртящата се звезда в наблюдавана-
та Bселена, публикувано през 2011 
г. в американското списание The 
Astrophysical Journal Letters и откри-
тието за раждането на по-голям брой 
масивни звезди от смятаното до сега, 
публикувано през 2018 г. в Science. И 
двата резултата са получени в рамки-
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те на проекта VLT Flame – Tarantula, в 
който участвам като специалист по 
моделиране на атмосфери и спектри 
на масивни звезди.
Относно ползата от моята работа, ми-
сля, че всеки, който работи честно и 
дава най доброто от себе си – незави-
симо от сферата, в която се изявява – е 
полезен за обществото. Разбира се ще 
се намерят хора да възразят, че трудът, 
който създава принадена стойност е 
по-ценен от този на астронома – из-
следовятел. На тези хора ще отговоря 
с цитат от Анри Поанкаре
Астрономията е полезна, защото ни 
възвишава над самите нас. Именно 
тя ни показва колко е нищожен човек 
телом и колко е велик духом, понеже 
умът му е в състояние да обхване тези 
сияйни бездни, в които тялото му е 
само една незабележима тъмна точка. 
Само така осъзнаваме своята мощ. И 
тук никаква цена не може да бъде пре-
калено висока, защото това съзнание 
ни прави по-силни!“

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Любопитството към света и желание-
то да търся сама отговори на въпроси-
те, които ме интересуват са основните 
двигатели в живота ми.
Когато бях дете често задавах на баща 
си въпроси, на които той не можеше 
да отговори. Един от тези въпроси 
звучеше приблизително така “Ако ня-

кой от далечния Космос реши да ми 
пише на какъв адрес трябва да изпра-
ти писмото : планета Земя, Слънчева 
система, галактика Млечен път … а по-
сле, какво има после, тате?” На което 
той неизменно отговаряше: “Когато 
пораснеш стани астроном и ще си от-
говориш на всички въпроси сама.” Е, 
аз послушах баща си и нито за минута 
не съм съжалявала за това.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

За добрата реализация на един изсле-
довател от съществено значение са 
неговите лични качества като напри-
мер аналитичен ум, интелигентност, 
любопитство, честност, отдаденост, 
търпение и желание на всяка цена да 
си докаже, че може да се справи неза-
висимо от обстоятелствата. Иска се 
обаче и късмет.
При мен късметът сработи с пуска-
нето в действие на НАО – Рожен през 
1980 г.; срещата ми с д-р Лууд, меж-
дународно изявен учен от Естонската 
Академия на Науките, който ми стана 
консултант по дисертацията за науч-
ната степен “доктор”; либерализира-
нето на режима със задграничните 
пътувания след 1989 г.; нарастване на 
ролята на проектното финансиране и 
масовото навлизане на компютрите и 
интернет услугите след 2000 г.
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Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Да се прави наука и то фундаментал-
на наука като астрономията е скъпо 
занимание не само за малка страна 
като България, но и за държави с мно-
го по-голям финансов ресурс. Хубава-
та новина обаче е, че въпреки всички 
трудности все още се намират млади 
хора, които се взират в звездното небе 
и мечтаят да открият тайните му. На 
тези мечтатели ще кажа: “Превърнете 
мечтите си в цел и ако астрономията 
е вашият път, не се страхувайте да го 
следвате независимо от обстоятел-
ствата.”

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Науката няма национални граници. 
Ако приравним нашите условия за 
правене на наука с тези в напредна-
лите Европейски държави и следваме 
техните критерии за оценка на качест-
вото на научните изследвания, всичко 
ще си дойде на мястото.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Науката е резултат от желанието на 
човека да опознае и контролира света, 

в който живее. Дори и да не говорим 
за наука в България, в световен мащаб 
науката ще продължава да съществу-
ва и да се развива, защото от край вре-
ме е известно че “онези, които знаят 
и могат, ще властват над онези, които 
не знаят и не могат”. 
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 ПУБЛИКУВАНО НА ОКТОМВРИ 17, 
2020 

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота
Казвам се Ива Иванова Апостолова, 
защитих дисертация през 1991 г. и 
сега съм професор в Секция „Флора и 
растителност“, Отдел „Растително и 
гъбно разнообразие и ресурси“ на Ин-
ститут по биоразнообразие и екосис-
темни изследвания при БАН.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …
Започнах изследователската си дей-
ност в Института по Ботаника при 
БАН веднага след завършване на ви-
сшето си образование. От първия ден 
на своята кариера, до сега работя с 
нестихващо удоволствие по разноо-
бразни теми и задачи свързани с рас-
тителното разнообразие на страна-
та. Работата е увлекателна, защото 

разкрива удивителния свят, който ни 
заобикаля съставен от разнообразни 
живи организми и природни законо-
мерности. Растителните съобщества 
не са просто сбор от отделни видове, 
а сложна система, която се обуславя 
от абиотичните и биотични условия 
на средата, в която се развиват. Рас-
тенията се конкурират за ресурси и 
място за живот. Подобно на нашето 
общество, растителните съобщества 

Проф. Ива Апостолова: 
Учените са тези, които движат 
прогреса и благодарение на тях 
цивилизациите се развиват
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се изграждат от доминанти и съпът-
стващи видове. Закономерностите в 
структурата и динамиката на расти-
телността определят разнообразието 
от растителни съобщества. Тук е мяс-
тото да кажа, че България е една осо-
бено богата на биоразнообразие стра-
на. Нейната растителност е повлияна 
от биоклиматични влияния свързани 
със степната, умерено-континентал-
ната, медитеранската и понтийска 
биоклиматични области. Разнообраз-
ният релеф допълва това многообра-
зие от фактори на средата и обуславя 
вертикална зоналност, в която расти-
телните пояси имат сходни характе-
ристики с растителността на географ-
ските ширини на север от България. 
Предвид всичко това, основният про-
ект на моята работа е разкриването 
на разнообразието от растителни съ-
общества у нас и на Балканите. Позна-
нието за това ми носи удовлетворе-
ние и от факта, че България е една от 
петте най-богати на различни расти-
телни съобщества страни в Европа. В 
последните две години започнах един 
изключително интересен проект фи-
нансиран от Фонд Научни Изследва-
ния, свързан с растителността, която 
се развива върху надгробните моги-
ли у нас. Страната ни е богата на тези 
археологически паметници. Много от 
тях са разположени в обработваеми 
земи и поради това съхраняват час-
тици от полуестествената природна 
среда, там където човекът отдавна е 

трансформирал земята. Знанието за 
връзката между история и природа е 
завладяваща. Нищо на този свят не е 
вечно, всичко се променя и да се раз-
берат причините и следствията на 
всяка промяна е много интересна за-
дача. Ние искаме да запазим природ-
ната среда за следващите поколения, 
но това не става от само себе си. Тряб-
ват проучвания, натрупване на позна-
ния, тестване на хипотези, прилагане 
на практика наученото и тогава вяр-
вам че ще можем устойчиво да оста-
вим богатството на нашата природа 
на тези, които ще дойдат след нас.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?
Тъй като основната част на проучва-
нията, в които съм участвала са свър-
зани с разкриване на разнообразието 
на естествената и полуестествена рас-
тителност на България, резултатите 
са свързани с установяване на нови 
синтаксони за науката и страната ни. 
Синтаксоните са в същност номенкла-
турни класификационни единици за 
разнообразието от растителни съоб-
щества. Подобно на видовете, които 
се разграничават чрез своята таксоно-
мична принадлежност, синтаксоните 
разграничават растителните съобще-
ства като отделни структурно-функ-
ционални единици. Съавтор съм на 11 
нови асоциации и 5 нови субасоциа-
ции за науката. Установени са 9 нови 
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за страната ни съюза (синтаксони на 
високо йерархично ниво). Интересни 
резултати бяха получени от проучва-
нията върху високопланинските паси-
ща по отношение на ролята на интен-
зивността на пашата и сукцесионните 
тенденции в картъловите пасища на 
Стара планина. Познанията за струк-
турата и функциите на растителните 
съобщества предоставя възможност 
за създаване на прогнози за тяхното 
развитие при различни сценарии на 
промени на средата. Това е важно при 
управлението на пасищните ресурси, 
например. Растителността е в осно-
вата на съществуването на повечето 
живи организми на планетата. Позна-
нията за растителните съобщества 
също така е ключово за характеристи-
ката на природните местообитания, 
които са обект Директивата за опаз-
ване на естествените местообитания 
и на дивата флора и фауна. Мрежата 
Натура 2000 е създадена в резултат 
от изискванията на тази директива 
и опазването на природните место-
обитания и видове включени в тази 
мрежа е задължение на всички страни 
членки на Европейския съюз.
Детайлното проучване на флористич-
ното разнообразие на растителните 
съобщества доведе до установяване 
на видове растения, за които до сега не 
е било известно, че са разпространени 
в България. Публикувани са 9 такива 
вида, а за други два, които са считани 
за изчезнали е установено, че обита-

ват, макар и с малочислени популации 
специфичните за тях местообитания. 
Тези открития носят голямо удовлет-
ворение и изследователски ентусиа-
зъм. Но по-важно е, че те предоставят 
необходимите знания за опазване на 
биоразнообразието.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?
Винаги съм проявявала любопитство 
към света, който ни заобикаля. За мен 
ученият е човек, който непрекъснато 
си задава въпроси и търси отговори. 
Всеки ден носи нещо ново и интерес-
но. Винаги съм мечтала да прекарвам 
дълго време сред природата и тази 
професия ми предостави възможност 
да реализирам тази мечта. Сега, като 
се замисля, почти няма кътче в стра-
ната, където да не съм била. Не искам 
да пропусна да подчертая, че профе-
сията на изследовател предоставя 
възможност за разпространение на 
знания сред хората. От древни време-
на онези, които са носили знанието са 
били най-светлата част от човечество-
то, без тях нямаше да бъдем това, кое-
то сме днес.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

За мен най-важният фактор за разви-
тието ми като изследовател е бил еки-
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път, с който работя. Имам щастието да 
работя с добри професионалисти, мно-
го от тях са чудесни млади хора, моти-
вирани и отговорни. Това е вдъхно-
вяващо и едновременно изисква 
постоянно развитие, усъвършенства-
не и отговорност. Важен фактор имат 
контактите с колеги от чужбина, за-
щото в науката няма граници. Винаги 
съм чувствала колегите от областта 
на фитоценологията и растителната 
екология като една общност, в която 
хората споделят, помагат си и вървят 
заедно напред.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?
Баналният отговор на този въпрос е, 
че недостатъчните финансови ресур-
си определят повечето от проблемите. 
За мен има още един проблем и това 
е слабата мотивация на младите хора 
да се занимават с наука. Светът, в кой-
то живеем е силно материализиран 
и професията на изследовател, която 
изисква голяма доза себеотдаване не-
зависимо от материалните стимули, 
не е привлекателна за много млади 
хора.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Трябва да се промени отношението 
на хората към труда на учените. Уче-

ните са тези, които движат прогреса 
и благодарение на тях цивилизации-
те се развиват. Техният труд не вина-
ги носи директно материализиране и 
ползи. Понякога ползата от едно науч-
но откритие се осъзнава години след 
като то е направено. Без науката днес 
нямаше да имаме нито ваксини, нито 
високопродуктивни сортове жито, 
нито мобилни телефони, и нямаше 
кой да обясни, че тропическите гори 
са най-големия производител на така 
нужния ни кислород, нямаше да знаем 
какво голямо разнообразие от живи 
организми има на планетата и кол-
ко от тях изчезват заради ускореното 
унищожаване на техните естествени 
местообитания. Често у нас се гледа с 
недоверие към учените. Ето това пър-
во трябва да се промени.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?
О, да трябва да се говори за наука. Хо-
рата трябва непрекъснато да чуват и 
да разбират значението на работата 
на учените. Необходимо е повече хора 
да осъзнаят значимостта на знания-
та, защото само тези, които знаят има 
смисъл да предлагат решения. Зна-
нието дава възможност за намалява-
не на рисковете във всички сфери на 
живота. Убедена съм, че колкото пове-
че хора осъзнаят, че знанието е важно, 
толкова по-добър ще бъде техният 
живот. 
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 ПУБЛИКУВАНО НА ОКТОМВРИ 17, 
2020 

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Теодора Мариус Теофилова, доктор, 
главен асистент – Българска Академия 
на Науките, Институт по биоразноо-
бразие и екосистемни изследвания, 

Отдел „Животинско разнообразие и 
ресурси”

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

Ежедневието на учените може да бъде 
изумително богато, разнообразно, 
вдъхновяващо и обогатяващо, както 
и изключително скучно и монотонно. 

Д-р Теодора Теофилова: Няма 
нито една област в която и да 
е сфера на живота ни, която да 
не е обвързана или зависима от 
науката



 

336Българска наукаНОЕМВРИ 2020Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

БГ НАУКА

В работата си като зоолог и еколог, аз 
имам щастието да съчетавам всички 
тези неща.
Биологичните изследвания неизмен-
но са свързани с много теренна рабо-
та. Обикаляме по най-разнообразни, 
понякога дори непристъпни и недо-
коснати от човешка ръка места. Ра-
ботата често е много тежка, в съвсем 
буквален смисъл – мъкнеш фотоа-
парат, бинокъл, някой друг полеви 
определител, торби с консумативи и 
събран биологичен материал, попа-
даш на ужасен терен, жега или дъжд и 
студ… Но именно това е най-прекрас-
ната част от удоволствието. След това 

идва „истинската“ работа – чистене 
на капани, разделяне на миризливи 
проби, почти денонощно висене на 
микроскопа и ровене в дебели книги 
и най-различни публикации. После 
трябва данните да се обобщят и ана-
лизират, да се подредят и оформят. 
Тогава понякога наистина намразва-
ме компютрите (особено ако резул-
татите от анализа не съответстват с 
предварително запланувания модел 
на експеримента или начинанието). 
Накрая обаче идва радостта от споде-
лянето на получената информация.
От време на време имаме щастието 
да си уредим помощници в работа-



337Българска наукаЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

27-27 НОЕМВРИ

НОЕМВРИ 2020

та. Най-често това са студенти, което 
всъщност е част от идеята на това да 
си учен – надеждата някой след теб да 
продължи и развие започнатото.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Основните ми постижения са в сфера-
та на фундаменталните изследвания, 
тъй като за един зооеколог е много 
трудно да намери ниша в сферата на 
икономиката и приложните достиже-
ния. Към момента съм автор или съ-
автор в близо 50 научни публикации 
и един научнопопулярен фото атлас 
на видове и местообитания от еко-
системи с рядка растителност в Бъл-
гария. Резултати от разработките, в 
които съм участвала, са представени 
на 25 конференции. Работила съм по 
15 научни проекта, на един от които 
съм ръководител. Проектите, по кои-
то работя са преди всичко насочени 
към мониторингови и екологични 
изследвания на слабо проучени райо-
ни, както и оценяване на състоянието 
на консервационно значимите мес-
тообитания и животинските видове, 
срещащи се в тях.
Като специалист по бръмбари бегачи 
(сем. Carabidae или ground beetles), го-
ляма част от работата ми е свързана 
с проучване на тяхното разнообразие 
и екология. Публикувала съм някол-
ко нови вида за България и Румъния, 

както и множество нови съобщения за 
видове, установени в нови находища 
и региони. Екологичните разработки 
върху тази група животни са изклю-
чително ценни, предвид ролята, коя-
то бръмбарите бегачи изпълняват 
като хищници (особено в горското и 
селското стопанство) и като биоин-
дикатори за състоянието на околната 
среда.
Експертната ми дейност се изразя-
ва в няколко договора за изготвяне 
на Оценки за съвместимост и Еколо-
гични оценки на Общи устройствени 
планове и инвестиционни предло-
жения, както и Планове за управле-
ние на НП „Централен Балкан“ и осем 
резервата. Била съм консултант на 
една дипломна работа и ръководител 
на дипломант за придобиване на ОС 
„Магистър“. Член съм на Държавната 
изпитна комисия за придобиване на 
професионална квалификация „Кино-
лог“ в Центъра за професионална ква-
лификация по Екология, Екотуризъм 
и Кинология към Екологично сдруже-
ние „Предбалкан“. Автор съм на някол-
ко рецензии на научни публикации и 
дипломни работи. През 2010 – 2012 
г. водех част от курса упражнения по 
„Екология и опазване на околната сре-
да” към Биологически Факултет на СУ 
„Св. Климент Охридски“.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?
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Любовта към природата винаги е била 
моята пътеводна светлина, а след нея 
се роди и любовта към науката. С вся-
ко следващо изследване жаждата за 
още и още не секва, тъкмо напротив. 
А да видиш резултатите си реализира-
ни (като публикация, като одобрение 

от колега или пък като блясък в очите 
на някой нищо неподозиращ за себе 
си младеж…) – това е несравнимо.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
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стипендия в чужбина, екип, …)

Детска мечта, образование и обуче-
ние, както и малко късмет.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Обзалагам се, че на голяма част от 
нас (особено колегите от БАН) вече 
отдавна ни е омръзнало да дъвчем 
тази тема. Пари, пари и още пари. Не 
е нормално един учен да се самофи-
нансира или да се чуди как да се на-
мести в някой проект, за да успее да 
покрие елементарните си нужди. Не 
само физиологични или социални, а 
и професионални. В България все по-
вече се мисли за търговци и търгаши, 
за далавери, „усвояване“ на средства и 
укриване на данъци, докато науката и 
образованието всъщност са в колапс.
Превърнали сме се в професионал-
ни просяци – от един колега заемаш 
спирт, от друг – епруветки, а с трети 
си разделяш разхода за гориво или 
пък спиш на палатка, защото пари за 
командировки няма от къде да дойдат 
(освен ако не си на „частно“ по някой 
проект). Но въпреки това оцеляваме. 
И не само това, но и непрекъснато да-
ряваме родината с научните си и науч-
но-приложни постижения, които еже-
годно отчитаме пред нея. Парадоксът 
е, че голяма част от тях са финансира-

ни от чужди за родината източници.
Друг много сериозен проблем е липса-
та на млади кадри. Невероятно труд-
но е да се задържи знаещ и можещ 
студент или докторант в България. 
Тъжно е, но навярно науката у нас е 
обречена на гибел. Времето ще пока-
же.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Отношението.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

За средностатистическия човек наука-
та е нещо толкова далечно, че чак не-
понятно. А значението ѝ е всеобхват-
но. Няма нито една област в която и да 
е сфера на живота ни, която да не е об-
вързана или зависима от науката като 
цяло. Въпреки това науката сякаш ви-
наги е стояла в сянка, спотайвала се е, 
докато не настане правилното време 
за нея. Не съм сигурна, че говоренето 
за наука би променило нещо. Науката 
трябва сама да говори за себе си. Да 
говориш за наука е като да говориш за 
спорт – и в двата случая не е като да си 
го практикувал.
Но, ако оставим екзистенциалността 
настрана, за наука трябва да се го-
вори, за да бъдат запознати хората с 
това, което всъщност се случва зад де-
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белите стени на учрежденията. Нека 
научните резултати се пречупват през 
мирогледа на обикновения гражда-
нин и тогава може би отговорът на 
въпроса „Защо пък трябва да се дават 
пари за наука?“ няма да е толкова сло-
жен и болезнен. Тук идва ролята и на 
медиите.
  

https://www.facebook.com/events/717837469087771
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ПУБЛИКУВАНО НА ОКТОМВРИ 18, 
2020 

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота:

Доц. д-р Светла Трифонова Данова, 
дбн, дипломиран молекулярен биолог 
от Биологически факултет на СУ „Св. 
Климент Охридски“ с 25 г. стаж в об-
ластта на модерната микробиология. 

Защитила съм докторска степен в съ-
щото висше заведение, по проблемите 
на метаболитната регулация при ан-
тибиотик-продуциращи стрептоми-
цети, с шифър Микробиология през 
1997 г. пред Специализирания съвет 
по Микробиология, Имунология и 
Вирусология – ВАК. Хабилитирана от 
ВАК през 2005 г. като ст. н. с. II ст. в Ин-
ститут по микробиология –БАН. През 
2015 г. успешно съм защитила голяма 
докторска дисертация на тема – Био-

Доц. Светла Данова: Науката е 
призвание и съдба
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разнообразие и пробиотичен потен-
циал на млечно кисели бактерии от 
различни екологични ниши”, за при-
добиване на научната степен Доктор 
на биологичните науки.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

От 1995 г. след специализация във 
Франция, съм се посветила на молеку-
лярните изследвания на млечно кисе-
лите бактерии (МКБ). А в качеството 
си на ръководител лаборатория по Ге-
нетика на МКБ и пробиотиците на те-
риторията на Института по микроби-
ология (ИмикБ- ) БАН усилено работя 
по охарактеризиране на български-
те МКБ отговорни за неповторимите 
традиционни млечни продукти на на-
шата родина- кисело мляко, бяло са-
ламурено сирене, катък, на млечната 
микрофлора на киселите ръжени тес-
та, която е с потенциал за закваски за 
ръжени и диетични немлечни проду-
кти. В нашата академична лаборато-
рия поставихме началото на изследва-
не на човешкия микробиом с първите 
в България проучвания върху протек-
тивната лактобацилна микробиота на 
влагалището при здрави български 
жени в репродуктивна възраст и на 
майчината кърма. С това се присъе-
диняваме към усилията на учените 
по света да открият механизмите на 
полезни ефекти за здравето на хора и 

животни, движени от пробиотичните 
МКБ. В последните години основните 
изследвания са именно по охарактери-
зиране и подбор на български щамове 
с пробиотичен потенциал, съгласно 
изискванията на ЕФСА (European Food 
Safety Authority) и FDA.
Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза за 
обществото и икономиката?
Като учен най-значимите резултати 
са научните ми трудове и моите сту-
денти:
– 7 успешни редовни докторанти и 
над 30 дипломанти, които обичат и 
работят като микробиолози
– 1 учебник – „Пробиотици“ и 3 пома-
гала за студенти,
– 127 научни публикации в болшин-
ството посветени на българските про-
биотични млечно кисели бактерии
– 3 глави от книги посветени на бъл-
гарските традиционни продукти, в 
подкрепа на кандидатурата на Бълга-
рия за включването на катъка в нема-
териалното културно наследство на 
Юнеско; разкривайки че освен гръцка 
ФЕТА имаме чудесно бяло саламурено 
сирене с висока доза добри бактерии 
в него.
– 6 ръководени и участие в 22 научно 
изследователски проекта и 8 обучи-
телни програми
– Над 120 участия в международни на-
учни форуми у нас и в чужбина
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Най-ценното е, че с всяко участие или 
с всяка научна публикация в между-
народно реферирано списание ние 
показваме колко безценни за здра-
вето МКБ се крият в традиционните 
млечни продукти на България. Така 
пазейки традицията ние я пренасяме 
в бъдещето под нова и желана форма. 
По този начин охарактеризираните 
български щамове, могат да бъдат из-
ползвани за разработването на нови 
функционални (т.е. освен нутритивни 
и с допълнителни ползи ) продукти, за 
пробиотици ( про=ЗА и био=ЖИВОТ) 
и за естествено защитени (без хими-
чески консерванти) трайни и безопас-
ни храни. Това са исканията на съвре-
менния консуматор, който страда от 
редица метаболитни проблеми, сър-
дечно-съдови заболявания, алергии, 
рак и др. и днес модерната микроби-
ология доказва колко важна е ролята 
на храненето и на микробиома за да 
сме здрави.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Науката е призвание и съдба. Учени-
ят няма работно време, няма уикенди 
и дълги отпуски. Денят е в лаборато-
рията или пред компютъра пълен с 
активна мисъл и действие. Микроби-
логията днес отправя сериозни науч-
ни предизвикателства и няма по-пре-
красно нещо от това да се обърнеш и 
да разбереш, че си добавил частица 

знание към усилията на хората по све-
та да направят живота на планетата 
по-хубав и да живеят пълноценно и 
здрави. E на помощ ни идва и ФНИ, 
в момента финансирайки проект по 
програма Обществени предизвика-
телства- КП06- ОПР-03/16. Нашата 
наука се развива бързо и става все 
по-скъпа.
Мечтата ми бе да стана лекар, но жи-
вотът ми отреди да се реализирам 
като микробиолог и да работя за здра-
вето на хората от лабораторията по 
микробиология на МКБ. Това ми дава 
възможност да търсим естествените 
механизми на защита от патогенни-
те микроорганизми и тези развалящи 
храните.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
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ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

На първо място чудесният колектив 
на катедрата по Обща микробиология 
в БФ при СУ където моите ръководи-
тели ме „срещнаха“ с медицински и 
биотехнологичните значими микро-
организми и в частност млечно-кисе-
лите бактерии. Програмата ТЕМПУС 
дала ми възможност за специализа-
ция от 6 м. във Франция, след което 
спечелих международна стипендия 
от Департамента Лоар-Атлантик за 1 
година пост-док в Нант Франция. Спе-
циализирах генно инженерство при 
продуценти на бактериоцини в лабо-
раторията на проф. Дикс в Стеленбош 
университета в гр. Стеленбош-ЮАР, 
като поканен изследовател от прави-
телството на ЮАР. Безценно бе парт-
ньорството с Валонската общност, по 
двустранна спогодба БАН-Валония 
и Университета Лиеж. С помощта на 
проф. Джордж Доуб, от Ветеринарния 
факултет на Университета в Лиеж, 
Белгия направихме първите метаге-
номни анализи на български сирена и 
катък. Но безспорно най-голямата на-
града за мен бе спечелването на грант 
по Програма Фулбрайт, през 2018 г. 
когато финансираха проект по оценка 
на нови протективни механизми при 
български пробиотични млечно ки-
сели бактерии, реализиран в Institute 
for Healthcare Innovations, Midwestern 
University Phoenix Arizona, USA.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Два проблема: (1) В България профе-
сията „УЧЕН“ е недооценена и осмяна. 
Един касиер в голяма търговска вери-
га стартира с 1300 -1500 лв заплата, 
която е недостижима дори и за про-
фесор в БАН. Как да бъдат привлечени 
млади хора и да има приемственост и 
надграждане… Опит не се купува на 
никоя борса… той се придобива с кър-
товски труд и трябва да има на кого да 
го предадем. Никой не си дава сметка 
за принадената стойност за икономи-
ката, дори и само от факта колко ка-
дри е създал ученият. На нас се гледа 
като на консуматори и тежест за дър-
жавния бюджет. Няма адекватна по-
литика на консолидация между ВУЗ и 
другите научни звена, за да има при-
емственост и успеваемост.
(2) Липсата на елементарна грижа 
за интелектуалния труд на учения – 
да бъде оценен и внедрен в полза на 
обществото. Няма мислене, нито ор-
ганизация, нито дори структура или 
лостове, с които да се опита да се за-
щитят, маркетират и внедрят прекрас-
ни иновационни разработки. В една 
бедна Македония професията учен и 
преподавател е ценена, у нас …“ГОР-
ДОСТ или СРАМ моят татко работи в 
БАН“. Няма грижа затова как чудесни 
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български разработки се обезсмислят, 
в очакване на специализирани дейст-
вия по защита или внедряване.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Образованието и науката са основа за 
просперитет и развитие на всяка на-
ция и икономика. Силната икономика 
е базирана на силна наука. Това тряб-
ва да се превърне в политика и у нас.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Да нужно е да се популяризират ус-
пехите на българските учени и да се 
подпомага науката да срещне бизне-
са. Ученият е учен, не искайте от него 
да бъде бизнесмен, финансист, марке-
тингов специалист. Така ще печелят 
всички
  

https://nauka.bg/nosht2020/
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ПУБЛИКУВАНО НА ОКТОМВРИ 18, 
2020 

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Доцент Милена Илиева, ДИПКУ.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, пре-
подаване…

Преподаване, изследвания, проекти…

Какви са научните Ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Приносите са свързани с работещи 
модели за интеграция на деца и уче-
ници от етнически общности.

Какво Ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Това ми беше детската мечта.

Какво допринесе за развитието Ви 

като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Практическата работа на терен в уяз-
вими общности.

Какви проблеми срещат учените 
във Вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Интервю с доц. Милена Илиева 
от ДИПКУ
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Малко време за подбиране на нови 
неща.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Освен финансирането на опити, про-
екти и други да се предостави въз-
можност за текуща творческа отпуска 

за изследвания.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Да, за да се разчупят митовете и стере-
отипите.
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ПУБЛИКУВАНО НА ОКТОМВРИ 19, 
2020

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Аз съм Мерилин Ал Шариф – главен 
асистент в Института по биофизика и 
биомедицинско инженерство (ИБФБ-
МИ) на БАН (http://biomed.bas.bg/
bg/). През 2012 г. се дипломирах като 

Д-р Мерилин Ал Шариф: 
Знанието, науката, културата и 
съединението правят силата на 
една нация
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магистър по „Биохимия“ под ръковод-
ството на проф. Мариела Оджакова в 
Катедра „Биохимия“, Лаборатория по 
молекулярна биология на растителна-
та клетка, Биологически факултет, СУ 
„Св. Климент Охридски“. След това из-
държах конкурс и станах редовен док-
торант в ИБФБМИ към секция „QSAR и 
молекулно моделиране“. През 2016 г. 
защитих дисертация на тема „Изслед-
ване на лиганд-зависимата дисрегу-
лация на PPARγ: описване на пътища, 
водещи до нежелан изход и молекул-
но моделиране” под ръководството на 
доц. Иванка Цаковска и чл.-кор. проф. 
дбн Илза Пъжева. Научното изследва-
не беше проведено в рамките на ма-
щабен международен проект, финан-
сиран по 7-ма рамкова програма на 
Европейската общност („Интегрира-
ни in silico модели за предсказване на 
хронична токсичност на козметични 
продукти за оптимизиране на безо-
пасността (COSMOS)“), в който нашата 
секция участваше като партньор.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

Ежедневието на един учен е водовър-
теж от административно-бюрокра-
тични и чисто изследователски пери-
петии. Те понякога ни затрудняват, но 
пък винаги са източник на ново по-
знание и ценен опит, които ни правят 
по-устойчиви и последователни в на-

учните ни търсения.
Научният аспект на нашата работа 
следва хронологията на подготовка-
та, провеждането и анализа на in silico 
(компютърно-подпомогнати) симула-
ции. Тя зависи пряко от наличната ин-
формация: за химични съединения с 
тяхната структура и определен начин 
на действие и количествените данни 
за биологичната им активност; за тех-
ните прицелни биомакромолекули в 
организма, които са обект на химич-
ното въздействие; и за връзката меж-
ду модулирането на функцията на да-
дена прицелна биомакромолекула и 
крайният ефект от това въздействие 
на организмово ниво.
Отправни точки в нашата работа мо-
гат да бъдат конкретна биомакромо-
лекула (в моя случай протеин), която 
има отношене към дадено заболяване 
и модулирането на нейната активност 
с малки химични структури (лиган-
ди). Това въздействие може да поро-
ди токсични ефекти или обратно да 
допринесе за превенцията и лечение-
то на дадено патологично състояние 
чрез терапевтични ефекти. В първия 
случай говорим за предсказваща (из-
числителна) токсикология, с която 
идентифицираме потенциално опас-
ни структури, а във втория – за ком-
пютърно-подпомогнато откриване 
или дизайн на лекарства.
Тъй като ние работим с експеримен-
тални данни за биологична активност 
на различни химични структури, из-
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следвани от други научни екипи и до-
кладвани в научната литература, сред 
най-отговорните и времеемки задачи 
от всяко наше изследване се нареждат 
критичният подбор на данни, тяхното 
куриране и организиране във вирту-
ални библиотеки.
Следва задълбочен анализ на данни-
те, установяване на взаимовръзките 
между разликите в структурите на 
изследваните химични съединения и 
вариациите в типа или силата на пре-
дизвиканите от тях биологични ефек-
ти.
При известен начин на действие на 
едно или на група съединения ние мо-
жем с in silico подходи да разработим 
компютърни модели, които на базата 
на наличното знание да предсказват 
въздействието на неизследвано хи-
мично съединение върху функцията 
на прицелна биомакромолекула или 
върху проявата на определен биоло-
гичен ефект. Преди това да се случи 
обаче има поредица от стриктни и 
продължителни компютърно-подпо-
могнати тествания на достоверността 
на разработените модели. Така подби-
раме този модел, който едновременно 
да описва връзката между вариациите 
в структурите на съединенията и раз-
ликите в техните известни биологич-
ни ефекти и да предсказва потенциала 
на химична структура с неизследвано 
действие да прояви такъв биологичен 
ефект.
Едва след валидирането и избора на 

модел със задоволителни статистиче-
ски параметри за достоверност и ви-
сока предсказваща способност можем 
да го приложим в различни процеду-
ри за виртуален скрининг. Именно 
това е и най-вълнуващото в нашата 
работа. С помощта на in silico подходи 
можем да си позволим да изследваме 
много по-детайлно механизмите, оп-
ределящи биологичните ефекти и да 
проверим различни научни хипотези 
за относително кратко време. Поняко-
га могат да бъдат извършени изслед-
вания, за които все още не съществува 
разработена експериментална поста-
новка, позволяваща реалното наблю-
дение на даден ефект или пък да бъде 
ускорен многократно процесът на по-
лучаване на задоволителен резултат 
в комбинация с налични експеримен-
тални методи било то in vitro или in 
vivo.
С in silico методите могат да бъдат ана-
лизирани за кратко време и ефектив-
но десетки-хиляди до милиони съеди-
нения, без да се изразходват реактиви 
и без да се провеждат излишни тества-
ния върху животни. Тези подходи в 
никакъв случай не заменят необходи-
мостта от експериемнтално тестване, 
но могат доста ефективно да стеснят 
„кръга на заподозрените“ химични 
структури до онези, които ние нари-
чаме „попадения“. Това са структури, 
които би следвало да бъдат ескпери-
ментално изследвани с прироритет 
спрямо онези структури, отпаднали 
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при скрининга. Така насочваме вни-
манието на екпериментаторите или 
на регулаторните органи към потен-
циално токсични съединения, които 
приоритетно изискват допълнителни 
детайлни анализи или към обещава-
щи съединения, които имат потен-
циал да бъдат „водещи структури“. 
Последните могат да бъдат подложе-
ни на оптимизиране (допълнително 
модифициране) и потенциално да се 
превърнат в биоактивни съединения 
за превенция/терапия на заболяване 
или за влагане в иновативни функ-
ционални храни.
Към днешна дата най-активна е дей-
ността ми в рамките на Постдокто-
рантура в ИБФБМИ-БАН, финансира-
на по Националната програма „Млади 
учени и постдокторанти“ на МОН. Под 
ръководството на чл.-кор. проф. дбн И. 
Пъжева от тази година имам възмож-
ност да работя по изключително зна-
чима и актуална тематика, развивай-
ки идеи и умения, които надграждат 
досегашните ми научни интереси и 
са тясно свързани с обекти от голямо 
значение за човешкото здраве.
Нямам представа какво точно е еже-
дневието на колегите изследователи 
по света, но знам със сигурност какво 
е на българските всеотдайни изследо-
ватели. Работната ни седмица много 
често е повече от пет дни, работният 
ден – повече от осем часа, а работно-
то място го носим навсякъде със себе 
си. Това е така, но не защото някой го 

изисква от нас. При изследователите 
обикновено една конкретна научна 
идея поражда още няколко производ-
ни. Вглъбеният в научния проблем 
изследовател не може да спре мисъл-
та си по график. Тази продължителна 
ангажираност е най-осезаема при ко-
легите експериментатори, чиито „би-
оритми“ често са подчинени на био-
обектите, които отглеждат и изучават.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Моите изследователски усилия до-
сега бяха насочени към in silico про-
учвания на потенциални токсични и 
фармакологични начини на действие 
на химични съединения с природен и 
синтетичен произход с акцент върху 
механистичната обосновка на пред-
сказаните ефекти в контекста на ме-
таболитни нарушения с висока со-
циална значимост по отношение на 
човешкото здраве. Във фокуса на из-
следователските ми интереси бе хи-
мичното модулиране на активността 
на пероксизомения пролифератор-ак-
тивиран рецептор гама (PPARγ) при 
различни болестни състояния, напр. 
метаболитен синдром, неалкохолно 
затлъстяване на черния дроб (НЗЧД) 
и диабет тип 2. Този протеин е клю-
чов регулатор на въглехидратния и 
липидния метаболизъм, а изброени-
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те патологични състояния са пряко 
свързани с риска от развитие на сър-
дечно-съдови заболявания. Послед-
ните пък са причина за над 60% от 
смъртните случаи в България според 
Световната здравна организация.
В рамките на моята докторантура 
имах възможност да проведа in silico 
изследване на химикали, участва-
щи в дисрегулацията на PPARγ като 
възможно молекулно иницииращо 
събитие за неблагоприятни чернод-
робни ефекти. Разработихме два тъ-
канно-специфични метаболитни пътя 
(в черния дроб и в мастната тъкан), 
обясняващи неблагоприятните ефек-
ти при дисрегулацията на PPARγ с хи-
мични съединения. Имам съществен 
принос в разработването на протокол 
за скрининг на химични съединения, 
предсказващ потенциални пълни аго-
нисти на PPARγ (т.е. негови силни ак-
тиватори) и свързания с тях риск от 
развитие на НЗЧД.
По време на докторантурата си пос-
ветих много време и усилия за разра-
ботването на виртуална библиотека 
с набор от структурни и биологични 
данни за повече от 400 агониста на 
PPARγ. По данни на нашата секция 
„QSAR и молекулно моделиране“, тази 
библиотека е най-голямата в момен-
та свободно достъпна, проверена база 
данни от лиганди на PPARγ. Тя може да 
послужи за нуждите на всички, които 
биха искали да провеждат in silico из-
следвания на химични модулатори на 

този протеин.
След защитата на докторската теза 
задълбочих изследванията си вър-
ху PPARγ, във връзка с потенциални-
те терапевтични молекулни начини 
на действие на частични агонисти на 
протеина. Това са съединения, които 
активират PPARγ умерено или слабо и 
не водят до нежеланите ефекти, свър-
зани с пълния агонизъм.
Като ръководител на младежки про-
ект, финансиран от „Фонд научни из-
следвания“ на България (14.12.2016 
г. – 14.12.2018 г.), имах възможността 
да фокусирам проучванията си върху 
терапевтичните аспекти на модула-
цията на PPARγ в контекста на мета-
болитния синдром и по-специално по 
отношение на диабет тип 2. В рамките 
на този силно интердисциплинарен 
проект (с партньори от Фармацевти-
чен факултет на МУ-София и Факултет 
по ветеринарна медицина на ЛТУ-Со-
фия) бяха комбинирани in silico и in 
vivo подходи за изследване на пре-
чистени сапонинови смеси (ПСС) и 
сапогенини от лечебните растения 
Astragalus corniculatus и Astragalus 
glycyphylloides като ценни природни 
ресурси за модулацията на метабо-
литния синдром. Разработихме два 
фармакофорни модела на силни и 
на слаби PPARγ частични агонисти. 
Беше проведен скрининг на събра-
ни в рамките на проекта виртуални 
библиотеки със съединения (PPARγ 
частични агонисти и сапонини / са-
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погенини, свързани с метаболитния 
синдром). Чрез компютърни симула-
ции с основните сапогенини, устано-
вени в ПСС бе предсказан потенциа-
лен PPARγ-опосредстван механизъм 
на действие като молекулярна основа 
на експериментално наблюдаваните 
in vivo ефекти (анти-диабетни и пони-
жаващи оксидативния стрес) на ПСС. 
Комбинирайки in silico и in vivo проуч-
вания очертахме изследваните ПСС от 
A. corniculatus и A. glycyphylloides като 
източници на потенциални водещи 
структури за PPARγ-опосредствана 
модулация на метаболитния синдром.
В момента в секцията работим по На-
ционалната научна програма (ННП) 
„Здравословни храни за силна био-
икономика и качество на живот“ на 
Министерството на образованието 
и науката на България. В рамките на 
тази ННП бе разработен комбиниран 
in silico протокол за (i) предсказва-
не на възможни метаболитни тран-
сформации на перорално прилагано 
химично съединение, (ii) оценка на 
потенциалните токсични ефекти на 
предсказаните метаболити и (iii) из-
следване на потенциални PPARγ-опо-
средствани терапевтични начини на 
действие и приоритизация на обеща-
ващи химични структури с природен 
произход, при откриването на нови 
лекарства или компоненти на инова-
тивни функционални храни.
В рамките на Кост Акция 1407, която 
имаше за цел да свърже химията на 

природните продукти с откриването 
на лекарства, в нашата секция раз-
работихме фармакологична мрежа, 
описваща терапевтичния начин на 
действие на природни съеднинения 
при лечението на НЗЧД. Така бяха оч-
ертани терапевтично значими при-
целни биомолекули и сигнални пъ-
тища в подкрепа на съвременните 
тенденции за многоприцелна тера-
пия и/или за дизайн на лечебни стра-
тегии, основаващи се на синергично 
действие на комбинация от лекарства.
Научните ни постижения бяха висо-
ко оценени на редица международ-
ни и национални научни форуми с 
5 отличия за най-добри представя-
ния, както на доклади, така и на по-
стерни презентации. Публиквани са 
в престижни международни издания 
като International Journal of Molecular 
Sciences (MDPI), Toxicology (Elsevier), 
Food and Chemical Toxicology (Elsevier), 
PPAR Research (Hindawi) и са цитира-
ни от множество колективи по цял 
свят. Ценно признание за стойността 
на получените в секция „QSAR и моле-
кулно моделиране“ научни резултати 
бе и номинирането им през 2015 г. и 
през 2017 г. сред най-значимите науч-
ни приноси на ИБФБМИ в съответните 
годишни отчети на БАН. Разработката 
по младежкия проект към ФНИ, беше 
отразена и в Юбилейната брошура на 
БАН (150 години БАН) по повод Евро-
пейска нощ на учените – 2019 г., редом 
с други две значими постижения на 
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научни екипи от ИБФБМИ.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Интересът към науката изобщо, и 
по-специално обичта към природата 
и изследването на живота във всички 
негови форми, или с други думи – био-
логията, се формират още в най-ранна 
детска възраст. За този процес оказват 
голямо влияние както семейната и 
училищна среда, така и способността 
на човека да проявява последовател-
ност, постоянство и целеустременост. 
За мен изборът на тази професия беше 
естествено продължение на моите на-
учни интереси. Научните изследва-
ния предоставят възможност за пряк 
досег с необятния и интригуващ свят 
на познанието, което изгражда широк 
светоглед и е извор на разностранни 
интереси и вдъхновения. Когато под-
готвях документите си за докторан-
тура, в областта на in silico модели-
рането на биологични обекти имаше 
обявени позиции във Фармацевтичен 
факултет на МУ-София, в Техническия 
Университет и в ИБФБМИ-БАН. Съв-
сем съзнателно избрах да се явя на 
конкурса в БАН, защото знаех, че тук 
акцентът е върху научните изследва-
ния, за разлика от ВУЗ-овете, в кои-
то приоритетът е преподавателската 
дейност.

Какво допринесе за развитието ви 

като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

При мен се открояват няколко етапа в 
този процес, като основният и най-оп-
ределящ, според мен, беше ранното ми 
обучение в тази насока. От най-ранна 
детска възраст любимата ми настол-
на книга беше „Запознаване с приро-
дата“, а за първи клас заедно с ново-
то букварче получих като подарък и 
Периодичната система на Менделеев. 
Бях толкова малка, че дори не можех 
да произнасям правилно името ѝ. Дос-
та дълго я наричах не „Менделеева“, 
а „Пантелеева“, но с голям интерес 
научих символите на много химични 
елементи, като първи бяха водорода 
и кислорода. Още в 6-ти клас реших, 
че цялото ми усърдие ще бъде насоче-
но към изучаване на природни науки 
и по-точно биология. Възможност за 
това получих в прекрасния замък на 
знанието – Биологически факултет 
на СУ „Св. Климент Охридски“. В него 
имах щастието да бъда обучавана от 
изключително ерудирани и всеотдай-
ни към науката преподаватели, как-
то в бакалавърската програма по Би-
отехнологии, така и в магистратура 
„Биохимия“. Общуването с преподава-
телите, отдадени на образованието и 
науката, с ясно съзнание за дълг към 
обещството, въпреки натиска на би-
товизма, и с откровена загриженост 
и внимание към своите възпитаници, 
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остави силен отпечатък в мен. Въз-
можността да си партнирам с моите 
състуденти и колеги и да се конку-
рираме надграждайки себе си всеки 
следващ ден пък ми помогна да раз-
бера стойността на екипната работа 
и радостта от обмена на научни идеи 
и опит. Много от тези мои състуденти 
сега прославят България с високите 
си постижения в реномирани Универ-
ситети в цял свят. Не са малко и оне-
зи, които са активни изследователи и 
преподаватели на родна земя и са но-
сители на престижни научни отличия.
През цялото време в ученическите и 
студентските години бях подкрепяна 
от държавата със стипендии за отли-
чен успех и за приноса ми в областта 
на екологичното образование в учи-
лищна среда.
Следващият етап беше постъпването 
ми в Института като редовен докто-
рант. Тук не просто се сблъсках с едно 
необятно, вълнуващо и до голяма сте-
пен непознато научно поле, но полу-
чих възможност да се уча в движение 
и да попивам опит и знания в силно 
интердисциплинарната и динамична 
среда, създадена от изключителните 
експерти в нашата секция. Видях как 
профилът на нашия български екип 
по отношение на научно оборудване, 
знания и опит не само е сравним с този 
на нашите чуждестранни колеги, но се 
оказа решаващ за успеха при изпъл-
нението на много от задачите в меж-
дународния проект, в който участвах 

през докторантурата си. Също така, 
заедно с други колеги докторанти от 
Института бяхме целева целева група 
в проект за изграждане на интердис-
циплинарни екипи от млади изследо-
ватели в областта на фундаментални-
те и приложни научни изследвания 
от значение за медицинската прак-
тика, с финансовата подкрепа на ОП 
РЧР и ЕСФ. Не по-малко мотивираща 
беше и безрезервната подкрепата на 
Ръководството на Института, която 
винаги е съпътствала кариерното ми 
развитие, както и вдъхновяващият 
устрем към научни постижения на 
колегите от нашата и от другите сек-
ции в ИБФБМИ. И тъй като примерът 
възпитава, това ми даде увереност да 
продължа изследванията си в Бълга-
рия като ръководител на младежки 
научен проект по двугодишен договор 
с „Фонд научни изследвания“. С натру-
пания опит в работата по този проект, 
за успеха на който имат голям принос 
и редица утвърдени учени, както от 
ИБФБМИ-БАН, така и от МУ-София и 
ЛТУ-София, добих увереност в право-
тата на избора си да бъда изследова-
тел. От научна гледна точка грантът 
на ФНИ ми позволи да повиша квали-
фикацията си в областта на in silico 
моделирането и по-специално в ком-
пютърно-подпомогнатото идентифи-
циране на лекарства и анализа на фар-
макологични начини на действие.

Какви проблеми срещат учените 
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във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Да, срещат се понякога абсурдни про-
блеми, които аз и моите колеги от БАН 
и от различни ВУЗ-ове се опитваме 
ежедневно да преодоляваме със здра-
ва логика, но за съжаление тази битка 
се води с променлив успех. Понякога 
те са отвъд многократно засяганите 
теми за общото финансово израже-
ние на оценката за труда. За тяхното 
преодоляване се предприемат много 
стъпки в правилна посока, но пътят 
е дълъг. Тогава се появява рискът из-
следователят да загуби отправната 
точка в изследванията си и напълно 
да се отдалечи от крайната цел, на 
която посвещава дни и нощи неумо-
рен труд. Все още сме много далече от 
западния и далекоизточния модел на 
пълно потапяне единствено в научна-
та проблематика без обременяване с 
дейности, непряко свързани с научни-
те задачи. В това отношение има мно-
го какво да се направи, изучавайки и 
прилагайки техните добри практики.
Има случаи, в които самоотвержени 
научни екипи са стигали до финал-
ната права на важна за обществото 
разработка и някаква бюрократична 
спънка или влияния на чужди инте-
реси са обръщали хода на събитията. 
Така се оказваме лишени от привиле-
гията да внедрим разработката и би-
ваме поставени в позицията на купу-

вачи на същото това изобретение или 
продукт, но вече с печат различен от 
„Made in Bulgaria“. И ако доскоро това 
се описваше простичко с безобидното 
прилагателно „тъжно“, днес няма да 
сбъркаме, ако използваме и по-тре-
вожна дума …

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Твърде кратък е академичният ми път 
за да дефинирам неотложните проме-
ни по отношение на науката в Бълга-
рия. Точната формула за това могат да 
дадат утвърдените учени, посветили 
целия си съзнателен живот на науч-
ни изследвания. И все пак, преди да 
започнем да мислим какво трябва да 
се промени в България по отношение 
на науката, трябва да се обърнем към 
народопсихологията си и да се освобо-
дим от негативните и деструктивни 
унаследености в социално-икономи-
ческото си развитие. Само когато на-
правим тази промяна в мисленето си и 
дадем път единствено на креативните 
процеси в обществото ни, можем да 
очакваме положителен развой. Също 
така, трябва да имаме самочувствие-
то, че сме потомци на бележити бъл-
гарски учени с приноси от Световен 
мащаб и да осъзнаем, че сме призвани 
да градим чрез знание. Никога да не 
забравяме Златните векове на българ-
ските царе, защото при други истори-
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чески обстоятелства българската нау-
ка щеше да празнува не 150-годишна 
дейност, а 1150-годишна.
Всъщност, заниманията ни са толкова 
тясно профилирани, че не всеки може 
да разбере на мига какво би било чис-
то прагматичното, материално из-
ражение на труда ни. С други думи 
плодовете в нашата градина се берат 
поколения напред и не винаги можеш 
да благодариш на един конкретен чо-
век за сладостта им, а често тези хора 
не могат вече и да се зарадват на тази 
благодарност …
Напоследък в България бе направено 
много за иновациите в медицината, 
образованието и науката. За да има, 
обаче, траен научен подем, който да 
обслужва интересите и нуждите на 
обществото, остава да се надяваме, 
че изявени български учени ще се на-
гърбят с тежката задача да преведат 
на икономически и прагматичен език 
смисъла на инвестирането в родната 
наука.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Да, за наука трябва да се говори, разби-
ра се! Най-вече защото богатата духо-
вност и високите технологии могат да 
въздигнат икономически една нация 
и да я превърнат в лидер в региона и 
в Света, а за това има хиляди приме-
ри. Само че, голямата наука се прави 
с много солидно финансово обезпеча-

ване и с адекватна оценка на труда на 
учените. Всички знаем, че България 
прелива от даровити и будни умове. 
Някои съзнават дълга си да развиват 
тези таланти в полза на родината, 
други нямат самочувствие, все още не 
са се преоткрили или просто нямат го-
лям избор за хода на живота си. За да 
може повече хора да се самоосъзнаят 
като творци на нов свят, основаващ се 
на разумно и оригинално справяне с 
предизвикателствата, трябва се гово-
ри за наука. Ние трябва да разказваме 
за прекрасния свят на науката на ви-
сок глас.
Винаги е имало научно-популярни из-
дания и предавания, които са увлича-
ли любознателния човек в изумител-
ния свят на науката. Най-радостното 
за всички нас е, че през последните 
години медиите все по-често насочват 
прожекторите си към науката. Има 
много рубрики, които ни запознават 
детайлно с академичния път на име-
нити и вдъхновяващи български уче-
ни от миналото и настоящето с прино-
си в световен план.
Само говоренето за наука обаче не е 
достатъчно. Необходима е дейност в 
посока на това историята на българ-
ската наука да бъде събрана на едно 
място. Имаме една прекрасна сграда 
(бившето Народно събрание), която 
за щастие се намира точно между СУ 
„Св. Климент Охридски“ и Централно 
управление на БАН. Ако родолюби-
ви българи подемат инициативата 
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надписът на тази сграда да бъде над-
граден със „Знанието, науката, култу-
рата и съединението правят силата“ 
ще можем да създадем нашия музеен 
храм на науката. Ако в него бъде под-
редена хронологията на българските 
книжовност и наука, това ще доприне-
се още повече за осъзнаване на нацио-
налната ни значимост. Един народ, 
който е създал, съхранил и разпрос-
транил уникална писменост, заслу-
жава да има музей представящ исто-
рията на неговия значим културен и 
научно-технически възход, постигнат 
въпреки вековете в робство. През по-
следните десетилетия много българ-
ски дечица се родиха и растат в „дру-
гата България“. Нека, когато си идват 
на гости в отечеството и посетят та-
къв храм на знанието, да се изпълват 

със самочувствие, гордост и вдъхнове-
ние за себеопределяне като потомци 
на прогресивна нация. С най-новите 
технологични похвати и с дигитали-
зацията на такъв музей въздействие-
то му върху всеки българин, незави-
симо в коя точка на Света живее, ще 
е животворен лъч светлина. Може би 
някой ще каже „Имаме си много и пре-
красно уредени музеи.“. Да, така е, но 
те са по региони и са тематично про-
филирани. Систематичното и хроно-
логично представяне на историята на 
Българското образователно, научно и 
културно развитие и въздействието 
им в международен план би подчерта-
ло Българския принос към Европей-
ската и Световната цивилизации.
 

https://nauka.bg/vijte-kakvo-shte-nauchite-bezplatniya-istoricheski-broi-vlog-podkast/
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 Кратка информация за изследовате-
ля: име, степен, звание, месторабота

Д-р, професор Лина Йорданова, 
ДИПКУ, Тракийски университет.

С какво се занимавате на работното си 
място? (Ежедневието на един учен) – 
проекти, изследвания, преподаване…

С ежедневни задачи: подготовка на 
цифрови обучителни материали в 
сайта за електронно обучение, създа-
ване на потребителски профили на 
учителите от групите, организиране 
на виртуални класни стаи за провеж-
дане на обучение, протоколи от изпи-
ти, поддръжка на сайта на ДИПКУ и 
други дейности на преподавател.
Понякога: Участия в съвещания, ко-
мисии на ниво ДИПКУ и университет 
и дейности по задачи от комисиите;
Има и приятни дейности: самообуче-
ние- четене, гледане на материали и 
проучване по определена тема, учас-
тие в семинари, статистическа обра-
ботка на данни от експерименти и 
подготовка на публикации, работа по 

проекти и др. интересни неща. Редов-
но се случва да обучавам някого как 
да се справя с ИКТ, но това е много по-
лезно и интересно.

Какви са научните Ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

През 1998 г. станах автор на AgroWeb 
България – първата уеб страница, 
която представяше всичко, което е 
свързано с аграрния сектор в страна-
та ни. От сегашна гледна точка това 
не е нищо особено, но преди 22 годи-

Д-р Лина Йорданова: Науката 
трябва да е в култ в буквалния 
смисъл на думата
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ни беше ново и важно. Спомням си, 
възклицанието на един професор от 
Франция, след като видя нашата бъл-
гарска страница: „А защо Франция 
няма такава страница?“ Разработката 
беше по проект на FAO SEUR – Меж-
дународната Организация за храните 
и селското стопанство, Район Южна и 
централна Европа. В резултат от тази 
работа Библиотеката на нашия уни-
верситет стана депозитарна на ФАО- 
тя всяка година продължава да полу-
чава безплатно изданията на ФАО.
Като най-голямо свое постижение 
считам работата си в Научния инсти-
тут по животновъдни науки, Мариен-
зи, Германия. В периода 2000-2005 г. 
участвах в международен проект APIIS 
за разработка на платформа за създа-
ване на Информационни системи (ИС) 
за генетични ресурси. Като резултат 
имаме създадени няколко ИС – за съх-
раняване и управление на данни от 
генетични банки за застрашени от 
изчезване породи селскостопански 
животни, данни от лаборатории за из-
следване на животни и др. в няколко 
страни на Европа. Експерименталната 
работа по тези системи бе от полза за 
много страни, също и за ФАО. И разби-
ра се за Република България.
През 2008-2009 г. с доц. Кирякова съз-
дадохме платформа за електронен об-
щински съвет, която се използва в об-
щина Стара Загора няколко години.
Радвам се на работата по електрон-
ното обучение в университета, която 

започнах 2004 г. с инсталирането на 
първия сървър за Среда за електрон-
но обучение MOODLE в нашия универ-
ситет. През 2012-2014 година работи-
хме по проект за развитие на Център 
за електронно и дистанционно обуче-
ние, след което аз с помощта на моите 
колежки, специалисти по информа-
тика, поддържахме системата съвсем 
доброволно и безвъзмездно до 2020 
г., когато се оказа, че е било изключи-
телно полезно да упорстваме с тази 
система. Направихме и много публи-
кации по електронно обучение, което 
също считам за ценни. И много други 
полезни неща сме работили и свър-
шили, но да спрем до тук.

Какво Ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?
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Любопитството и любознателността. 
Пред очите ми се развиха информа-
ционните и комуникационните тех-
нологии в рамките на 40 години. От 16 
годишна програмирам – на Фортран 
за ЗИТ 151 – големите машини като 
стаи. Винаги изследвам – изпробвам 
и опитвам разни нови технологии, ме-
тоди, подходи и предлагам как да се 
използват пълноценно.

Какво допринесе за развитието Ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

В Първо основно училище „Паисий Хи-
лендарски“ гр. Гълъбово ни обучаваха 
в модерни за времето си учебни каби-
нети по всички предмети. Ние прави-
хме опити, експерименти, работихме в 
екип, решавахме различни проблеми. 
Нашите учители бяха базови на МОН и 
винаги съм им била благодарна.
В Пловдивския университет ни каз-
ваха: „Гответе се старателно и после 
експериментирайте.“ Следвах този 
принцип. После моите незабравими 
ученици в Математическата гимна-
зия „Гео Милев“, Стара Загора, чието 
желание да изучат персоналните ком-
пютри стигна до там, че посрещнахме 
Нова година в компютърния кабинет. 
Те ме мотивираха изключително мно-
го.
Работата ми в Германия с проф. Гро-
нефелд и запознанството ми с него-

вото голямо семейство ме обогати в 
много отношения – наука, култура, из-
куство. Той е световно известен учен с 
богат опит.
Много статистически модели за оцен-
ка на развъдната стойност сме екс-
периментирали и изследвали с проф. 
Живка Герговска от Аграрен факул-
тет. По цели нощи сме изчислявали 
модели докато получим най-добрия, 
разбира се с помощта на компютърни 
системи и с добро владеене на мате-
матика, статистика и ИТ.
Моите колежки от катедра „Информа-
тика и математика“ – доц. Габриела 
Кирякова и гл. ас. Надежда Ангелова, 
с които до 2018 г. работихме чудесно 
в екип и дори станахме приятелки, 
винаги са ме вдъхновявали за рабо-
та. Работата с моите колеги от ДИПКУ, 
звеното с най-активна дейност в Тра-
кийски университет е предизвикател-
ство и удоволствие.
Вдъхновението за работа, за изслед-
вания, за излизане от комфорта, както 
е модерно да се казва сега, е навсякъ-
де около мен.

Какви проблеми срещат учените 
във Вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Проблемите са в законодателството, 
в отношението на обществото към 
науката и хората на науката и образо-
ванието. Съществуването на следния 
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виц говори много: „Знаете, че морско-
то свинче не е нито морско, нито свин-
че. Научните работници в България са 
като морски свинчета- нито научни, 
нито работници.“ Известно е, че много 
български учени работят в чужбина, 
защото тук не са добре платени и не 
им се предоставят достатъчно сред-
ства за научна работа.
Когато работиш в университет, не е 
лесно да намираш време за научни 
разработки. От години се говори за 
разделение на труда на преподавате-
лите и на тези, които правят наука в 
рамките на един университет. Иначе 
изискванията за образователни и на-
учни степени и звания са много голе-
ми, за разлика от средствата, които да 
подкрепят работата ни. Излиза, че жи-
вотът ти на преподавател в универ-
ситет е една борба, която има много 
предварително известни безизходи-
ци. Например, извън столичните вузо-
ве се разглеждат в нашата страна като 
второстепенни научни звена. Звучи 
странно, но е изпитано и може да се 
докаже. А в Германия, научният ин-
ститут, където работих се намираше 
в едно село, на 50-ина км от Хановер. 
И там клонираха прасенца. И финан-
сираха достойно работа му. Например, 
250 000 евро, за да се премине на рабо-
та със свободен софтуер и да се огра-
ничи използването на продуктите на 
Майкрософт.
Има и други проблеми, свързани с 
професионалната етика в науката, но 

нека да не ги споменаваме. Те са реши-
ми.

Какво, според Вас, трябва коренно да 
се промени в България по отношение 
на науката?

Мисля, че отговорих по-горе. Повече 
средства, популярност на проблема-
тиката и резултатите и разделение на 
труда.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

На всеки 6 месеца човешкото знание 
се удвоява. Как да не се говори за на-
ука?
Да се говори за наука още от детска-
та градина. Изследователският метод, 
игровизацията, проблемното обуче-
ние, и други съвременни методи на 
обучение са благодатни в това отно-
шение.
Навсякъде по медиите да се говори за 
наука, а не да ни заливат с простотия 
в действие, неграмотност и безхабе-
рие. Тя трябва да е в култ в буквалния 
смисъл на думата, защото всичко, кое-
то използваме в нашето ежедневие е 
плод, резултат на научни постижения. 
И на особен пиедестал да бъдат мате-
матиката и науката за образованието, 
не я назовавам защото имам съобра-
жения за нейното съвременно разви-
тие. 
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ПУБЛИКУВАНО НА ОКТОМВРИ 20, 
2020 

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Д-р Велислава Терзиева, дм, доцент, 
МБАЛ “Лозенец”, ИБИР “Акад. Кирил 
Братанов” – БАН.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

Да се опише ежедневието на един учен 
може да бъде много кратко – работа 
и писане. Всъщност, ежедневието на 
един учен се прави от самия учен. Това 
е едно от съществените предимства 
на “ежедневието” на учения. То съ-
четава интелектуалните занимания, 
творчеството и реалната експеримен-
тална работа. В нея е тръпката от но-
вото и непознатото. Когато се започва 

работа по нов проект, задача, ученият 
има поглед от високо за това, което 
може да получи като резултат и като 
приложение. В началото на експери-
ментите, вълнението е стимулиращо. 
Всеки експеримент задава въпроси, 
отваря мисленето и може да доведе до 
промяна на това, което е било предва-
рително начертано. Но, това е хубаво. 

Д-р Велислава Терзиева: 
Науката дава полет на мисълта 
и свобода в работата, а в 
допълнение има и полза за 
обществото.
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Това е новото и различното. Това е, 
което движи науката напред. Разбира 
се, нещата не се случват така ежеднев-
но. Ежедневно е търсенето, четенето, 
работата, съмненията, повторения-
та на експериментите. Да, вярно е, че 
фантазията е мощен двигател, но в 
науката фантазията е съпроводена 
с много знания и отлична информи-
раност. Мисля, че сме щастливци, че 
живеем във времена, в които прогре-
сът на технологиите е скоростен. Но, 
те не се променят от само себе си. В 
основата им са научните идеи. И ето, 
кръгът се затваря – на свой ред, тех-
нологиите помагат за развитието на 
науката. Има много примери за това 
в областта, в която работя – имуноло-
гията, а още повече са те в друга посо-
ка – молекулярната биология. И двете 
области имат едно много съществено 
предимство – постигнатият научен 
резултат може много бързо да бъде 
видян наяве, в практиката, в меди-
цината. Преди около 17 години бе ха-
рактеризирана една нова популация Т 
клетки – регулаторните Т клетки. Ока-
за се, че промени в тяхната функция 
могат да доведат до различни състоя-
ния на нарушен имунен толеранс 
като автоимунни състояния (не всич-
ки), отхвърляне на присадката при 
трансплантация и др. Много скоро, за 
по-малко от 10 години, те навлязоха в 
диагностиката, а от преди няколко го-
дини са вече и в терапията. Мисля си, 
че това е и смисълът от огромния труд 

в лабораториите – да видиш ползата 
от положените усилия.
Има и друго. Това е възможността да 
обучаваш млади хора. В науката е ва-
жно да има млади хора, с енергия и 
хъс за работа, пълни с идеи. Може би в 
съчетанието между опита и отворено-
то мислене се крие успехът в научната 
работа.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Вълнува ме как имунната система на 
майката приема плода и защо поняко-
га това не се получава по най-добрия 
начин. Това е доста обширна тема и 
много екипи работят по тази тема. 
Имаме някои интересни наблюдения, 
но все пак, да оставим времето да се 
изкаже по въпроса.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Едва ли бих могла да кажа, било е пре-
ди време. От сегашна гледна точка, ми-
сля си, че стимулът е бил желанието 
да се разбере защо нещата се случват 
по определен начин. Аз съм лекар и 
разликите в клиничната изява при от-
делните пациенти неизбежно поставя 
този въпрос. Ако се вгледаме в насто-
ящата ситуация с COVID-19 ще видим 
същото – някои се заразяват, някои 
нямат симптоматика, други, въпреки 



365Българска наукаЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

27-27 НОЕМВРИ

НОЕМВРИ 2020

близкия си контакт с болни, остават 
незасегнати. Има и други примери – 
особено интересно е при пациенти-
те с HIV инфекция. При някои от тях 
инфекцията се развива много бавно 
без лечение, а други не се заразяват. 
Подобни наблюдения има при много 
инфекции, а различията в клиничната 
картина има и при много други забо-
лявания. Това са все въпроси, които 
провокират мисленето, търсенето на 
отговори, създаването на експери-
менти, за да се намери сърцевината, 
отговора.
Неочакваното в подобни ситуации е, 
че достигането до определена крайна 
точка не е краят на пътя. Развитие-
то на науката и технологиите правят 
така, че всъщност, тази точка се оказ-
ва кръстопът. Спираш за малко и виж-
даш новите посоки. Интересно е, пред-
извикателно е и си струва да се опита. 
И да, пътят не е идеално равен и прав, 
но гледките са вълнуващи.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Професионалното развитие на един 
учен зависи не само от мястото, в кое-
то работи. Много голямо значение 
имат хората, с които общува по вре-
ме на работа. Благодаря на научния 
си ръководител на докторантурата, 
проф. д-р Станимир Кюркчиев (той е 

първият ми учител в научната рабо-
та) и на проф. д-р Радка Аргирова, при 
която продължих след това. И от два-
мата научих много! По-късно спечелих 
стипендия от Европейската клинична 
асоциация по СПИН и специализирах 
в Университета в Милано, при проф. 
Мауро Морони и проф. Марио Клери-
чи. Участвах в работата по проект за 
приложението на интерлевкин-2 като 
адюватна терапия при пациенти с НIV 
инфекция. По-късно специализирах 
във Филаделфийския университет, в 
групата на проф. Гуидо Силвестри, а 
няколко години след това спечелих 
индивидуален грант по програмата 
Мария Кюри в INSERM, Париж. Всички 
тези събития оказаха голямо влияние 
върху подхода ми организацията на 
работата, към хората, с които работя 
и които обучавам. Мисля си, че всеки 
учен трябва да смени за известен пе-
риод държавата, не само института. 
Срещата с различен стил на работа, 
различна организация в лаборатори-
ята, е изключително полезна и пома-
га в намирането на собствен подход. 
Освен това, досега до друго общество, 
с неговата история, култура и съвре-
менност без съмнение подпомагат ес-
тествения стремеж на човек към лич-
ностно развитие.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?
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За проблемите се говори непрекъсна-
то. Има достатъчно. Чуват се различ-
ни мнения, които могат да се обоб-
щят като “колко са тежки условията 
тук”. Да, условията за научна работа са 
твърде особени. От учените тук се ис-
кат високи постижения при странни 
базови условия на работа и скромно 
финансиране на научната работа. Като 
положителен знак приемам станалите 
регулярни сесии на ФНИ, но само това 
не е достатъчно. Извън България, има 
базово финансиране на екипите, кое-
то осигурява минимумът от реактиви 
и консумативи за работа. Така, от про-
ектите, които са за в пъти по-големи 
суми, могат да се купува това, което е 
строго специфично за проекта, за не-
говата цел. Разбира се, иска се строг 
отчет на всяка стотинка, който се из-
разява най-вече в научни публикации, 
обучени докторанти, стажанти. Този 
отчет се представя от ръководителя 
на екипа и е условие за продължава-
не на финансирането. Знаем как стои 
този въпрос тук. Сложно.
Споменавайки стажанти, се присещам 
за стажантите в INSERM – ученици в 
горните класове, студенти по биоло-
гия, които дават задължителни ста-
жове в лабораториите. Това е полезно 
за научните екипи, но много по-ценно 
е за самите стажанти. Така те придо-
биват практически умения, разбират 
какво е научната работа и …. могат да 
останат в науката.

Какво, според Вас, трябва коренно да 
се промени в България по отношение 
на науката?

По отношение на науката, промяна 
търпят много неща. Може би най-ва-
жното е уважението към тези, които се 
занимават с наука. Всички доводи, че 
няма полза от това са несъстоятелни. 
За да има, обаче, уважение, необходи-
мо е качествено образование. Двете 
неща са в основата на всичко остана-
ло. И да не забравяме, самите учени са 
активни участници в този процес.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Разбира се ! Трябва ! Науката е удиви-
телна област на живота. Тя дава полет 
на мисълта и свобода в работата, а в 
допълнение има и полза за общество-
то.
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ПУБЛИКУВАНО НА ОКТОМВРИ 20, 
2020

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Доцент, дм Юлиан Ананиев, Медицин-
ски Факултет, Тракийски Университет.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, пре-
подаване…
Работя в областта на онкопатологията 
и имунопатологията, по задълбочено 
върху влиянието на някои растежни 
фактори, цитокини и рецептори вър-
ху развитието и прогресията на сто-
машен карцином, меланом и др;
Ръководител съм на научен проект 
във Фонд „Научни изследвания“ спе-
челен през 2018;
Преподавам – водя лекции по „Обща и 
клинична патология“ на специално-
сти в Медицински Факултет и Меди-
цински Колеж.

Какви са научните Ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Практически постиженията ми не са 
големи, дотолкова, че откритите от 
мен и екипа с който работя резултати 
станаха повод за написването на над 
20 статии в реферирани и индексира-
ни научни списания; същите резулта-
ти са представяне на редица форуми в 
страна и в чужбина;
Откритията са свързани с изясняване 
ролята на някои от факторите в онко-
генезата, като благодарение на висо-

Доц. Юлиан Ананиев: Науката 
е основата за развитието във 
всяка една област на човека и 
дейността му
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ката цитируемост (над 200 цитата от 
тези публикации) те могат и вероятно 
са послужили в по-мащабни проучва-
ния върху преживяемостта, прогреси-
ята на заболяването и прилагането на 
някои медикаменти за лечението.

Какво Ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?
Непрекъснатият интерес към проме-
нящия се свят, методиките, желание-
то за учене.

Какво допринесе за развитието Ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Екипът с който работя, възможността 
да се срещна с множество изследова-
тели от цял свят.

Какви проблеми срещат учените 
във Вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?
Висока стойност на апаратура и кон-
сумативи, все по-малко желаещи да се 
отдадат на науката.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Финансирането и политика по отно-
шение на кадровото израстване.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?
Задължително! Защото това е осно-
вата за развитието във всяка една об-
ласт на човека и дейността му.
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ПУБЛИКУВАНО НА ОКТОМВРИ 21, 
2020

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Главен асистент д-р Янко Маринов 

Николов, Институт по астрономия с 
Национална астрономическа обсерва-
тория.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

Д-р Янко Николов: Това, което 
ще отличава успешните нации 
през 21-ви век от неуспешните 
е до каква степен ще развиват 
нови технологии
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Това, с което се занимава един учен 
е да си отговаря на въпроси. Всичко, 
което прави е насочено натам. Работа-
та ми може да се раздели на две части: 
романтична и не толкова романтична. 
Първата, с която ни и асоциират по-
вечето хора са наблюденията, която е 
романтичната страна на астрономия-
та. Наблюдавам с 2 м телескоп в НАО 
Рожен. Не толкова романтичната част 
включва обработка на наблюденията 
и техния анализ. Това, което “вижда-
ме” и разбираме, често се случва не на 
място, а след този анализ. В резултат 
от получените наблюдения, тяхната 
обработка и анализ се публикуват ста-
тии в научни списание. Това е и край-
ният резултат от нашата работа. Това 
накратко е и начинът, по който се раж-
да едно ново знание.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Астрономията е фундаментална нау-
ка. Конкретната област, в която се за-
нимавам са спектрополяриметрични 
изследвания на рентгенови двойни 
звезди. Успяхме да внедрим тази мето-
дика за единия от инструментите на 
2м телескоп, прилагаме я в момента 
освен към рентгенови двойни звезди 
и към такива, при които скоро време 
се очаква избухване, при което ще се 
наблюдава поляризация, която може 
да ни разкрие гоеметрията на изхвър-

леното вещество при самото избухва-
не. Това са сложни наблюдения, но да-
ват допълнителна информация, която 
не може да се получи чрез фотомет-
рични и спектрални наблюдения. По-
ляризираната светлина може да слу-
жи и за забавление, както е например 
при 3D киното.
Ползата е понятие в нашето общество, 
която се асоциира с нещо материал-
но, бързо и по възможност в повече. 
Светът, в който живее е такъв зара-
ди научни изследвания, правени от 
хора, които не са търсели конкретно 
горните неща. Ние сега ползваме бла-
гата на техния труд. Астрофизиката 
има предимството да изследва веще-
ството при екстремни условия (силни 
гравитационни и магнитни полета), 
каквито не могат да се случат в земни 
лаборатории. Ето защо развитието и е 
важна част от съвременната физика.
Астрономията има и това предимство, 
че може лесно да очарова хората. Тя е 
близко и до Филисофията, доколкото 
търси отговор на въпроси като: “Как 
се е зародила Вселената?”, “Какво е 
станало след избухването на Големия 
взрив?”, “Има ли живот на други пла-
нети?” ,”Къде да търсим разумните 
същества — в Млечния път или в да-
лечните галактики, на 200 или на 200 
милиона светлинни години?”, “Кога ще 
срещнем извънземен разум?”, “Готови 
ли сме да общуваме с него?” – това са 
въпросите, с които започва една от 
най-добрите книги за популяризира-
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не на науката – “Космос” на Карл Сей-
гън.
Всяко лято в НАО Рожен се провеждат 
лагер-школи, на които идват деца от 
Народните астрономически обсерва-
тории. За тях това преживяване, на-
блюденията, дискусиите с астрономи-
те остават очарование за цял живот. 
Тази година отбелязахме и 50 години 
една школа по астрономия – “Бели 
Брези”, която е уникална сама по себе 
си в Света. Там си дават среща учени-
ци, студенти и учени. Повече от две 
седмици има наблюдения, обработка 

и анализ на резултати, тяхното пред-
ставяне. Учениците и студентите се 
учат да правят наука. Развиват чисто-
то любопитство, едно качество, което 
е помогнало на хората да пътуват по 
света, да достигнат Луната и да из-
пратят космически апарати до край-
ните части на Слънчевата система. 
Конкретната полза за тези участници 
е, че им дава един светоглед, умения 
и критично мислене, което по-натам 
им помага да се реализират не само 
в сферата на научните изследвания, 
но и в професиите, които си избират. 
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Другото изключително важно е, че им 
създава среда, в която да се учат. Имам 
удоволствието последните години да 
участвам като лектор в тази школа.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Интересно ми е и исках да правя това, 
което ми е любопитно, а не това, което 
се очаква от мен. Все още ми носи удо-
волствие това.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Може би най-много възможността 
да работя над 10 години като опера-
тор на 2 м телескоп в НАО Рожен. На-
блюдателният опит, който натрупах с 
всички инструменти е голям. Различ-
ни преподаватели, ръководителите 
ми на дипломни работи и докторан-
тура. Конкретното ходене в чужбина, 
при което научих много беше на два 
пъти в обсерваторията в град Арма, 
Северна Ирландия. Една институция, 
която работи от 1790 година.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Финансирането е основния проблем, 

който надхвърля всички останали. За 
да оцелее финансово НАО Рожен пре-
ди време направихме футболен отбор 
– “Роженските мечки”, с който да иг-
раем с отбора на премиера. До мач не 
се стигна, но ни отпуснаха пари за да 
оцелее обсерваторията. Тази година 
по време на извънредното положение 
бяхме и една от малкото обсерватории 
по света, които продължи с наблю-
дателните си задачи. Това ми и беше 
най-дългото дежурство на Рожен, но 
се радвах, че бях откъснат в планина-
та, вършейки това, което обичам да 
правя.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Финансирането на качествени научни 
изследвания, изграждането на изсле-
дователски центрове и привличане на 
утвърдени учени. Това, което ще отли-
чава успешните нации през 21-ви век 
от неуспешните е до каква степен ще 
развиват нови технологии. Развитие-
то на нови технологии и внедряване-
то им може да стане само след качест-
вени научни изследвания. Далеч сме 
все още от една критична маса от хора, 
които се занимават с това. Не на по-
следно място, това се дължи и на отно-
шението, което управляващите имаха 
към науката последното десетилетие 
и малко преди него. И в момента док-
торантската стипендия е по-ниска от 
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минималната работна заплата, а за-
платата на един асистент е около 60-
70 % от учителската. Напоследък се 
обръща внимание върху образование-
то, а добро образование може да има-
ме само там, където се прави и наука. 
Самите учители също имат нужда да 
надграждат знанията си.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Популяризирането на наука идва след 
правенето на наука. Големите научни 
центрове отделят сериозно внимание 
на популяризирането на науката по 
различен начин. Фаворит напоследък 
ми е телескопът ALMA, който има чу-
десни видеоматериали за деца. Има и 
различни образователни платформи, 
в които са разработени уроци, включ-
ващи последните новости. Пример 
за такава платформа е https://www.
zooniverse.org. Екипи са ангажирани в 
разработването на учебни материали, 

отразяващи последните открития, но 
екипите, които ги разработват не се 
състоят само от учени. Когато правех 
докторантура водих и един клуб по 
астрономия за деца в едно читалище. 
Много трудно се съчетават двете дей-
ности. Важно е говоренето за наука 
да се случва от хора, правещи наука. 
Миналата година в София Тех Парк 
организирахме събитие: “100 часа ас-
трономия”, което беше посетено от ня-
колкостотин човека, някои от които 
бяха от началото до края на събитие-
то. Ползите от такива събития са ня-
колко. Една от тях е, че хората могат 
да видят какво реално правим. Втора-
та е, че има нещо различно и смисле-
но, което виждат децата да се прави от 
хора, работещи у нас. Това може да ги 
насочи да изберат като професия точ-
ните науки. Но това е само искрата, 
която би ги запалила, за да гори огъня 
на познанието трябват и други неща.  
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ПУБЛИКУВАНО НА ОКТОМВРИ 21, 
2020 
Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Професор доктор Галя Кожухарова, 
Тракийски университет, Департамент 
за информация и повишаване квали-
фикацията на учителите.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, пре-
подаване…

Основните ми ангажименти са свърза-
ни с квалификация на учители и обу-
чение на студенти. За да бъда в крак 
с водещите постижения на педагоги-
ческата наука участвам в научно-из-

Д-р Галя Кожухарова: За да 
привлечем младите хора 
в науката трябва да им 
предложим подходящо и 
достойно заплащане
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следователски и приложни проекти 
на международно и национално ниво. 
Това ми дава възможност да проучвам 
„от извора“ международния опит и да 
експериментирам в пряката си рабо-
та. Специално внимание отделям за 
организиране популяризирането на 
тези проучвания сред педагогическа-
та общност – учителска и универси-
тетска.

Какви са научните Ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Приносите ми са свързани с разра-
ботване на множество /над 20/ учеб-
ници и учебни помагала в помощ на 
учителите по математика и на тех-
ните ученици от различни степени и 
на различно познавателно равнище 
– задължителна и профилирана под-
готовка. Няколко книги и учебници 
за подпомагане на изследователска-
та дейност на учителите. Множество 
проучвания, свързани с иновациите в 
процеса на учене и преподаване, с ор-
ганизацията на квалификационната 
дейност – образователни клъстери и 
тяхното функциониране и др. Част от 
проучванията ми са свързани с прило-
жение на информационните техноло-
гии в обучението по математика и в 
организацията на квалификационна-
та дейност.

Какво Ви мотивира да изберете про-

фесията на изследовател?

Желанието ми да имаме една добре 
функционираща образователна сис-
тема и любовта ми към преподавател-
ската и учителска професия и децата 
са основните мотиватори в избора на 
професия.

Какво допринесе за развитието Ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Развитието ми като изследовател бе 
подпомогнато от един много еруди-
ран екип, с който имах удоволствие-
то да работя и да се уча. Мотивацията 
ми сега са младите колеги, които ме 
вдъхновяват за нови търсения и дей-
ности.

Какви проблеми срещат учените 
във Вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Проблемите в работата ми са свърза-
ни с някои бюрократични спънки при 
закупуване на апаратура, понякога с 
нормативни неуредици и често сме-
нящи се законови разпоредби /поня-
кога и противоречиви/ в областта на 
образованието.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
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шение на науката?

Заплащането обикновено е първият 
болен въпрос. За да привлечем млади-
те хора в науката трябва да им пред-
ложим подходящо и достойно запла-
щане. Също и материалната база във 
висшите училища се нуждае от посто-
янно обогатяване.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Науката е в основата на всички човеш-
ки дейности, в основата на съществу-
ването ни. Ето защо трябва да говорим 
за ползата от дейността на учените и 
да предизвикваме интереса на мла-
дите към професията и дейността на 
учените. 

Архивът на БАН съхранява национални богатства

https://nauka.bg/arhiva-ban-sahranyava-nacionalni-bogatstva-vlog-podkast/
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ПУБЛИКУВАНО НА ОКТОМВРИ 22, 
2020 
Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Боян Тонев Торосов, доктор по атом-
на и молекулна физика, доцент в ИФ-
ТТ-БАН.

С какво се занимавате на работно-

то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

Самата научна работа в моя случай, 
тъй като съм теоретик, е свързана с 
използването на математични моде-
ли, с аналитични сметки и числени си-
мулации. Също така обаче, важна част 
от работата е
научните резултати да се оформят в 
подходящ за публикуване вид. После 

Д-р Боян Торосов: Развитието 
на учения е дълго, стартира 
рано и продължава цял живот

Архивът на БАН съхранява национални богатства

https://nauka.bg/arhiva-ban-sahranyava-nacionalni-bogatstva-vlog-podkast/
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е добре да се представят и на научни 
конференции. И разбира се, трябва да 
се търси финансиране като се пишат 
проекти.
Като цяло, работата в науката е доста 
разнообразна.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

До момента имам над 30 публикации 
във водещи международни научни 
списания и няколко награди за науч-
ни постижения.
Макар работите ми да са теоретични, 
повечето намират различни приложе-
ния, свързани с квантовите техноло-
гии.
Като пример, техники, създадени от 
мен и колегите ми, се използват за 
по-добри квантови гейтове, които се 
използват в квантовите алгоритми, 
както и за по-надеждна оптична па-
мет.
Друг пример е скорошното разра-
ботване на техника за хирална резо-
люция на молекули, която може да се 
използва във фармацевтиката и био-
технологиите.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Предполагам, че е комбинация от ня-
колко фактора, които са важни за мен. 
От една страна научната работа носи 

удовлетворение, че човек върши нещо 
смислено с голям принос и полза за 
обществото.
Също така, научната работа е свързана 
с голяма лична свобода, която е труд-
но да се открие в повечето професии. 
И не на последно място, желанието да 
оставиш някаква следа, нещо да оста-
не и след теб, също е удовлетворено.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Развитието на учения е дълго, стар-
тира рано и продължава цял живот. В 
моя случай, до момента положително 
влияние са оказали много фактори. 
Първо е формалното ми образование 
в СУ, където освен много добри препо-
даватели срещнах и страхотни коле-
ги, които ме мотивираха да се разви-
вам. След това решаващ за мен фактор 
беше изборът ми на научен ръководи-
тел, проф Николай В. Витанов, с кого-
то работя и до днес.
Той е един от най-успелите физици в 
България, учен от световно ниво, от 
когото научих много за света на нау-
ката. По време на докторантурата ми 
работих и с различни научни групи от 
чуждестранни университети, което 
допълнително обогати опита ми.
След това работих като постдок в Ми-
лано при проф. Стефано Лонги, също 
излючителен учен, с когото лесно се 
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сработих и успяхме да произведем го-
лямо количество качествена наука.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Специално в България, основните 
проблеми са два.
Първият проблем е липсата на под-
ходяща среда за работа. Има немалко 
учени в България, които са от светов-
но ниво, но все още тенденцията е да 
се търси реализация в чужбина.
Това води до един порочен кръг, при 
който дори човек да иска да работи в 
България, ще му е трудно да си наме-
ри подходяща среда.
Вторият проблем е липсата на адек-
ватно финансиране За да се издържа, 
учения трябва постоянно да канди-
датства за проекти, повечето с про-
дължителност 1-3 години. Това води 
до стрес и несигурност относно бъде-
ще.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Трудно ми е да кажа какъв трябва да е 
моделът за развитие на науката в Бъл-
гария, но има едно нещо, които със си-
гурност трябва да се промени и това е 
отношението към науката.
Твърде често срещам мнението, че 

учените в България са безделници 
и не заслужават и малкото финанси, 
които им се отделят.
Това твърдение често е допълнено с 
разбирането, че науката трябва да се 
финансира изцяло от бизнеса и няма 
нужда от допълнително публично фи-
нансиране.
И двете неща са твърде далеч от реал-
ността и могат лесно да бъдат опро-
вергани. За съжаление, са често застъ-
пени дори и сред интелигентни хора.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Да, трябва да се говори за наука. Пър-
во, за да се промени отношението към 
науката, което е проблемно в Бълга-
рия. Другата причина е борбата с псев-
донауката.
Хората трудно разграничават наука 
от псевдонаука и това води до големи 
щети за обществото. 
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ПУБЛИКУВАНО НА ОКТОМВРИ 23, 
2020 

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Гл. ас., д-р Радка Петрова Братанова, 
Институт за етнология и фолклорис-
тика с Етнографски музей, БАН.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

Работя по проекти, свързани с култур-
ното наследство – Програмата КИН-
НПОР (културно-историческо наслед-
ство, наука и обществено развитие), 
Работен пакет „Политиката на държа-
вата спрямо КИН. Освен това съм член 
на Националния експертен съвет за 
нематериално културно наследство, 
който е важна част от провежданата 
от страна на Министерството на кул-
турата на Р. България програма „Живи 
човешки съкровища, България“, свър-

зана с политиката на държавата за 
опазване на културно-историческото 
наследство. Работя по монография, 
която е посветена но традиционна 
фолклорна музика в Родопите  – „Стил 
и орнаментика на родопската фол-
клорна музика“.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?
Научните ми постижения и приноси 

Интервю с д-р Радка Братанова 
от Институт за етнология и 
фолклористика с Етнографски 
музей, БАН
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са свързани с изучаването на тради-
ционната фолклорна музика и ней-
ното съвременно битуване. Ползата 
за обществото от тези занимания е 
преди всичко в издирването и така 
да се каже, „визуализацията“ на ста-
ри, непубликувани досега факти и яв-
ления в областта на традиционната 
(фолклорна) музика и нейното влия-
ние върху развитието на музикалната 
култура в България.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Аз съм потомка на певици и музикан-
ти (професионалисти и любители от 
рода Кушлеви) от Родопите и това, за-
едно с образованието ми (МА „Панчо 
Владигеров“, специалност „Музикална 
фолклористика“) ме мотивира да про-
никна по-дълбоко в областта на фол-
клорната музика.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Най-голямо влияние за моето разви-
тие като изследовател имаше дъл-
гогодишното общуване с колегите 
етномузиколози в Института. Имах 
щастието да работя с такива големи 
имена като акад. Николай Кауфман, 
проф. д.изк. Ана Илиева, проф. д.изк. 
Тодор Джиджев, проф. д-р Димитрина 

Кауфман, доц. д-р Наталия Рашкова, 
доц. д-р Анна Щърбанова и др.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Проблемите, които сме принудени да 
преодоляваме ежедневно са, за съжа-
ление, от материално и морално ес-
тество – ниско заплащане на труда на 
учения, в много случаи затруднения 
при реализацията на научните проду-
кти като публикации и научни срещи, 
подценяване на хуманитарните науки 
отстрана на другите учени, а също и 
отстрана на обществото като цяло.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
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шение на науката?

Аз отговорих отчасти в предишния 
въпрос: в България отношението на 
хората към науката е подценяващо и 
недостойно пренебрегващо. Това се 
дължи на неразбиране на стойността 
на труда на учения, а не по-малка вина 
за това има консуматорската нагласа 
на съвременния човек, който иска да 
види всичко „конкретно, тук и сега“, т. 
е. няма визия за приноса на учените за 
бъдещето. Има и някои конкретни не-
гативни оценки за Българската акаде-
мия на науките отстрана на бивши по-
литици, които изказвания „жигосаха“ 
българските учени и това ще остави, 
за съжаление, дълго време позорен 
печат върху нашата наука.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Трябва да се говори ежедневно в ме-
диите и публичните събития за наука 
и за нейното особено важно значение 
за съвременния живот. Така единстве-
но може да се преодолеят предразсъ-
дъците, за които говорих по-горе и да 
се намери най-добрия баланс между 
науката и живота на обществото.

 

Петко Карадечев „Зная че има ужасно добри специалисти 
в България“ 

https://nauka.bg/petko-karadechev-quot-znaya-ima-ujasno-dobri-specialisti/
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 Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Проф. д-р Емануел Мутафов, директор 
на Института за изследване на изку-
ствата при БАН. Роден съм в София 
преди 52 години в семейството на про-
фесор по неврология и антропология. 
Женен съм за уважаван психиатър от 
МИ-МВР, а синът ни е стоматолог на 

26 г. Имаме голямо, рошаво, умно и до-
бро куче порода Леонбергер. Живеем 
щастливо, здрави сме и се обичаме, а 
това ни прави незлобливи, успешни и 
консистентни в работата ни.

Завършил съм НГДЕК „Св. Констан-
тин-Кирил Философ“ през 1987 г. със 
златна значка за отличен успех; слу-
жил съм в ансамбъла на ГУСВ като хо-

Проф. д-р Емануел Мутафов: 
България като член на ЕС има 
ангажимент да отделя 3 % от 
БВП за развитие на науката, а 
засега заделя само 0,4 %



 

384Българска наукаНОЕМВРИ 2020Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

БГ НАУКА

рист (бас баритон); първата си научна 
книга издадох на 18 годишна възраст; 
завършил съм археология и история 
на изкуството в Националния Капо-
дистриев университет в Атина (1996 
г.); доктор съм по нова и най-нова 
обща история (2001 г.); доцент по 
средновековно и възрожденско изку-
ство (2009 г.) и професор по среднове-
ковно и възрожденско изкуство (2019 
г.).

Четири години бях учител по гръцки 
език, т.е. познавам частното и дър-
жавното средно образование, а от 28 
годишен преподавам на хонорар в СУ 
„Св. Климент Охридски“.

С какво се занимава един директор 
на институт?

Най-важно за мен е един директор на 
институт в БАН да се занимава с нау-
ка. Това е и моят приоритет. Член съм 
на Научния съвет на ИИИзк още пре-
ди да вляза в ръководството.  Админи-
стративната работа не ми тежи, но тя 
е на втори план и би трябвало да има 
„човешко лице“. Задължения на ди-
ректора са да представлява институ-
та, който ръководи, в страната и чуж-
бина; да се разпорежда с бюджета; да 
назначава и освобождава служители; 
да организира и определя общоинсти-
тутските задачи; да сключва догово-
ри и т.н. С други думи, директорът на 
един институт на БАН носи цялата от-

говорност за случващото се в повере-
ната му институция, тъй като тя е са-
мостоятелно юридическо лице, макар 
да е под общата юрисдикция на БАН. В 
своята работа като директор от 2014 
г. насам аз се осланям на колективни 
органи като Научния съвет и Общо-
то събрание на учените, залагайки на 
принципите на децентрализация и 
демокрация. Следвам и изпълнявам 
програмата си за управление, с която 
съм избран на този пост от УС на БАН. 
Истинският лидер има своите визия, 
мисия, цели и методи за постигането 
им. Все още съм един от най-младите 
директори на институти на БАН и за-
сега единственият завършил висшето 
си образование на Запад.

Може ли да разкажете накратко за 
историята на института?

Предисторията на Института за изку-
ствознание отвежда към 1947 г., ко-
гато в София се създават две научни 
институции: Институт за изобрази-
телни изкуства, оглавяван от видния 
скулптор академик Иван Лазаров, и 
Институт за музика (с музей) под ръ-
ководството на бележития компози-
тор и общественик академик Петко 
Стайнов. Първоначално посветен на 
изучаване на художествените изку-
ства, по-късно Институтът за изобра-
зителни изкуства разширява обсега 
на своята дейност и включва секции 
за изследователска работа в облас-
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тта на театъра, киното и телевизията. 
Създаден за да осъществява изслед-
вания върху музикалния фолклор в 
България, Институтът за музика също 
си поставя по-широки задачи, като 
включва секции по история и теория 
на музиката, музикална педагогика и 
психология. Обособяват се същевре-
менно изследванията и в по-специа-
лизирани области: музикален театър, 
етномузикология,  музикална меди-
евистика и популярна музика. През 
1988 г. двата института се обединя-
ват под наименованието Институт по 
проблеми на изкуствознанието с че-
тири направления: изкуствознание, 
музикознание, театрознание и киноз-
нание.

Институтът за изкуствознание (пре-
именуван от 1994 г.) продължава да 
бъде единствената специализирана 
научноизследователска институция в 
България за разработки в областта на 
античната, средновековната и съвре-
менната художествена култура. Науч-
ната проблематика е фокусирана как-
то върху събирането и съхраняването 
на информационни материали, така и 
върху анализа на художествени явле-
ния (професионални и битови), свър-
зани с многовековното българско на-
следство и неговата специфична роля 
в конструирането на европейската 
култура.

Институтът има централна роля в 

развитието на изследванията за изку-
ство и култура в страната, включител-
но чрез докторантски програми във 
всички области на изкуствознанието 
и организирането на научни конфе-
ренции.

Той притежава богат фото (над 100 
000 кадъра), текстов (250 000 страни-
ци), аудио (3400 ленти и 3800 плочи) и 
видео (800 филма и 200 видеокасети) 
архиви, съдържащи уникални данни, 
а библиотечният фонд наброява бли-
зо 60 000 тома, между които и редки 
издания от края на XIX век.

Сред изданията на Института са двете 
тримесечни научни списания Пробле-
ми на изкуството и Българско музико-
знание, поредиците Изкуствоведски 
четения и Изкуство и контекст, както 
и каталози, библиографии, енцикло-
педии, сборници, монографии.

Институтът е в сътрудничество с чуж-
дестранни академични институции и 
организации, а значителен брой не-
гови сътрудници участват активно в 
международни научноизследовател-
ски проекти. След структурната ре-
форма в БАН през 2010 г. и вливането 
на Центъра по архитектурознание в 
състава на Института, той е преимену-
ван на Институт за изследване на из-
куствата. В момента ИИИзк-БАН има 
100 служители – учени и специалисти.
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С какво би се похвалил института и 
защо това е важно за науката?

Институтът за изследване на изку-
ствата продължава да е най-автори-
тетното място за извършване на из-
следване на изкуствата; непрекъснато 
се търси експертната оценка на него-
вите сътрудници от държавни и част-
ни институции; постоянно обновява и 
подмладява своя състав и най-важно-
то е притегателен център за обуче-
нието на значителен брой докторан-
ти. В момента те са 18 души и броят им 
е един от впечатляващите в системата 
не само на Българската академия на 
науките. Науката за изкуствата е ва-
жна, тъй като ние проучваме и съхра-
няваме красивото, предлагаме непре-
ходна алтернатива на злободневието, 
извисяваме духовно нацията, борим 
се срещу кича и безпросветността, от-
стояваме националните ценности и 
даваме насоки за тяхното съхранение 
в Европа. Това е и нашето мото през 
последните години.

Нашите издания от поредицата Из-
куствоведски четения са първите ин-
дексирани в Web of Science български 
сборници в областта на изкуствата. 
Едноименната ежегодна конферен-
ция от 2015 г. насам е международна 
и само за няколко години се превър-
на в един от авторитетните световни 
форуми в областта на историята на 
изкуствата, където се стичат учени от 

всички краища на света. Сайтът ни за 
оперативна критика Платформа за из-
куства стана единственото професио-
нално издание за анализ на актуални 
културни събития в страната и чуж-
бина с множество читатели и опреде-
лено влияние в обществото.

Цялата ни издателска ни дейност е на 
европейско ниво – непрекъснато пуб-
ликуваме монографии на високо про-
фесионално ниво, които се търсят и 
цитират навсякъде не само от специа-
листите.

Проектите с външно финансиране 
също са приоритет, тъй като те са сред-
ство за дофинансиране на дейността 
ни. Миналата година приключихме 
успешно първото си участие в евро-
проект със заглавие BYZART с водещ 
партньор Университета в Болоня. От 
две години ИИИзк е партньор в про-
екта за изграждане и развитие ЦВП 
„Наследство БГ“ с водещ партньор СУ 
„Св. Климент Охридски“, обединяващ 
12 водещи институции в България в 
областта на хуманитарните и природ-
ните науки. Този проект се осъществя-
ва в рамките на програмата „Наука и 
образование за интелигентен растеж“ 
на ЕК. Все още капацитетът ни не поз-
волява да изготвим и спечелим евро-
проект като водещ партньор. Тради-
ционно екипи от ИИИзк-БАН печелят 
финансиране на проекти в сесиите 
на ФНИ, участваме и в програмата на 
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МОН КИННПОР и т.н. Има и не малък 
брой колеги, които не участват в про-
екти с външно финансиране, предпо-
читайки да работят предимно върху 
т.нар. планови проекти или участват 
самостоятелно в проекти на други ин-
ституции.

Голяма част от учените в Института 
са и сред най-добрите преподаватели 
в системата на висшето образование 
у нас (НХА, НАТФИЗ, СУ „Св. Климент 
Охридски“, НМА, НБУ, ЮЗУ, ВТУ и пр.); 
някои колеги пишат и учебници за 
системата на средното образование.

Благодарение на строгата финансо-
ва дисциплина, на проектната дей-
ност и на стремежа ми да бъда добър 
стопанин през последните 6 години 
няма помещение от сградния фонд на 
ИИИзк, което да не е реновирано, а ця-
лата необходима техника и апаратура 
е подновена.

Как да обясним на обществото, че 
вашата наука е важна?

Една чисто изследователска структу-
ра в системата на културата и образо-
ванието има основна мисия да захран-
ва образователната система с нови и 
задълбочени изследвания, които да са 
част от учебния материал. Постоянно-
то присъствие на учени от Институ-
та в медийното пространство също е 
доказателство за необходимостта от 

подобни научни изследвания и в об-
ществото. Нашият продукт са книгите 
ни, които съхраняват националната 
ни и европейска идентичност и не на 
последно място откъсват читатели-
те от злободневието, което ни връща 
назад. Познаването на миналото, на 
езика, националния принос в култура-
та и изкуството са и въпрос на нацио-
нална сигурност, особено в кризисни 
моменти и на Балканите. Ние работим 
с непреходна материя и възпитаваме 
духа, които в периоди на апатия и без-
просветност, са дори по-важни напри-
мер от икономиката.

Този отговор важи ли за политици-
те или бихте добавили нещо и за 
тях – защо трябва да се увеличат 
средствата за наука?

България като държава член на ЕС 
има ангажимент да отделя 3 % от БВП 
за развитие на науката, а засега заде-
ля около 0,4 %. Дори децата от по-ин-
телигентните игри, които играят, зна-
ят, че една цивилизация не може да се 
съгради хармонично без да се развива 
науката, която е синоним на прогрес. 
От друга страна, България е бедна 
и малка страна, която не може да си 
позволи лукса да остави развитието 
на науката на аристократи, каквито 
исторически нямаме, или на частния 
сектор, който също е слаб. Елементар-
на държавническа грамотност е на-
уката да бъде финансирана предим-
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но от бюджета, тъй като например 
пандемията показа, че националните 
държави не са отживелица: – в кри-
тични ситуации трябва да разчитаме 
само на собствения си капацитет, въ-
преки глобализацията, въпреки при-
надлежността ни към семейството 
на европейските държави, към НАТО, 
въпреки изнасянето на неблагопри-
ятните за околната среда производ-
ства в Азия. Така както не можем да 
си позволим да не произвеждаме мас-
ки, ваксини и активни субстанции за 
лекарства, така и не можем да си поз-
волим други да изследват нашето из-
куство, култура и духовност. Адекват-
ните изследвания в тази област могат 
да доведат не само до повишаване са-
мочувствието на нацията, а хората с 
добра самооценка остават в родината 

си, произвеждат и повече, но и водят 
до повишаване на интереса към Бъл-
гария като дестинация за качествено 
образование, културен и религиозен 
туризъм, до съизмерването ни с други 
горди европейски нации и до опазва-
не на националните ни граници, цен-
ности и грижа за диаспората.

Може ли да опишете типичния нау-
чен работник в института?

Жена на средна възраст с книги и мно-
жество въпроси в чантата.

Има ли бъдеще науката в България?  

Ако България има бъдеще, то и наука-
та в нея има…  

Как да използвате БГ Наука в училище 
– кратък курс от Петър Теодосиев

https://nauka.bg/da-izpolzvate-bg-nauka-uchilishte-kratak-kurs-petar/
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 ПУБЛИКУВАНО НА ОКТОМВРИ 24, 
2020 

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Казвам се Добрил Жеков Вълчев и 
съм инженер по водоснабдяване, ка-
нализация и пречистване на води, 
като завърших своята магистратура 
в Университета по архитектура, стро-
ителство и геодезия (УАСГ) през 2016 
г. Юли месец тази година защитих ус-
пешно докторската си дисертация на 
тема „Алги-базирани технологии за 
пречистване на отпадъчни води“, от-
ново в УАСГ. Към момента работя като 
млад учен по проект „Чисти техноло-
гии за устойчива околна среда – води, 
отпадъци, енергия за кръгова ико-
номика“ (Clean&Circle). Също така се 
занимавам и с проектантска дейност 
във ВиК сектора.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания,…

В лабораториите на УАСГ прекарвам 
по-голямата част от ежедневието си. 
Там се занимавам с разработването на 

Инж. Добрил Вълчев: Научната 
работа изисква отдаденост, 
трудолюбие и търпение

https://nauka.bg/da-izpolzvate-bg-nauka-uchilishte-kratak-kurs-petar/


 

390Българска наукаНОЕМВРИ 2020Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

БГ НАУКА

иновативни технологии за пречиства-
не на води и оптимизиране на проце-
сите във ВиК системите. Изследвам 
различни показатели на замърсеност 
с реални и моделни води, като анали-
зите ми имат за основна цел да развият 
биологичните методи за пречистване 
на отпадъчни води с микроводорасли.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Технологиите с микроводорасли (ми-
кроалги) бързо набират популярност 
в световен мащаб, като един от мето-
дите на бъдещето за едновременно 
пречистване на води и генериране 
на продукти, подходящи за високока-
чествено оползотворяване. Те са след-
ващата стъпка към кръговата ико-
номика и затварянето на цикъла й в 
направленията – вода и отпадъци. За 
съжаление, тези технологии все още 
не са достатъчно ефективни, за да се 
прилагат широко – не само у нас, а и в 
световен мащаб.

В своите експерименти използвам, 
в лабораторни реактори, естестве-
но виреещи на географските шири-
ни на България видове микроалги. 
Те са култивирани от екипа на проф. 
Майя Стойнева от Биологическия Фа-
култет на Софийски Университет „Св. 
Климент Охридски“. Изследваните от 
нас щамове дават изключително до-

бри резултати по отношение на ско-
рост на отстраняване на биогенни 
елементи от водите, лесно отстраня-
ване на биомасата след процесите на 
пречистване и устойчивост на замър-
сяване на културите. Постигнатите 
резултати повишават нивото на го-
товност на технологията и дават ог-
ромно поле и потенциал за бъдещо 
прилагане на технологията на пилот-
но и реално ниво.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Работата като изследовател за мен е 
преди всичко мотивирана и придви-
жена от любопитството към сферата 
на интерес, отдадеността на каузата и 
желанието да разработиш нещо, кое-
то да бъде полезно. Тези неща и си-
нергията, изградена в екипа, в който 
работя, ме амбицират да се занимавам 
и да продължавам да се развивам като 
учен.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Огромна част от развитието си дължа 
на своя научен ръководител – проф. 
Ирина Рибарова, която ме подкрепя и 
консултира във всяко направление и 
с която продължаваме да работим за-
едно и след защитата на докторската 
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ми дисертация. Също така съвмест-
ната ми работа с мултидисциплинар-
ните екипи от учени от УАСГ, Био-
логическия Факултет на Софийски 
Университет „Св. Климент Охридски“ 
и Fachhochschule Nordwestschweiz, гр. 
Базел (в чиито лаборатории имах въз-
можността да работя за 2 месеца през 
периода на докторантурата си) под-
помогна в голяма степен моя растеж 
като изследовател.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Лично моето мнение е, че се губи ин-
терес поради ниското възнагражде-
ние в съотношение с огромните труд 
и време, които трябва да бъдат вложе-
ни в началото и твърде далечната бъ-
деща реализация, която изглежда бав-
но достижима и рискована. Научната 
работа изисква отдаденост, трудолю-
бие и търпение. Знам и виждам, че в 
България има много хора, които се 
намират на високо ниво в професията 
си, с желание за развитие, за това бих 
посъветвал младите учени да не се от-
казват, да дадат шанс на българската 
наука и да продължават да помагат за 
израстването ѝ.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Според мен трябва да се промени ця-
лостното разбиране за науката. Тя не 
трябва да се възприема, като нещо 
изключително далечно и недостижи-
мо, което не дава реална практическа 
перспектива и води до единствено 
теоретични резултати. Чрез инвести-
рането в проекти, които да стимули-
рат работата на интердисциплинарни 
екипи, които да разглеждат комплекс-
ните проблеми от множеството въз-
можни гледни точки би могъл да бъде 
постигнат реален технологичен про-
грес, с който да се подпомогне както 
икономическото, така и екологичното 
състояние на страната.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Разбира се, че трябва да се говори 
за наука. Това е задължително, но е 
добре да става на достъпен език, за да 
може да бъде привлечено максимално 
количество хора към нея. Чрез запал-
ването на искрата на любопитството у 
хората и показването на пътя към ре-
алната перспектива, която предоставя 
науката, мотивираните бъдещи учени 
неимоверно ще бъдат привлечени от 
безкрайно интересния ѝ и необятно 
голям свят. 
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ПУБЛИКУВАНО НА ОКТОМВРИ 24, 
2020

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Здравейте, казвам се Стилиана Си-
меонова, на 23 години съм и току що 
завърших бакалавъра си Биология 
– обща и приложна в Нов български 
университет.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

От една година работя като Биолог в 
Института по физиология на расте-
нията и генетика към БАН. В момента 
работя по проект „Взаимовръзка меж-
ду психо-социални и епигенетични ха-
рактеристики при лица с проблемна 
употреба на психоактивни вещества.“ 

Изследваме експресията на подбра-
ни гени, свързани с метилирането на 
ДНК при лица със зависимости към 
алкохол и психоактивни вещества. Ли-
тературните данни по темата са доста 
ограничени, а изследванията в тази 
насока ще допринесат за по-доброто 
разбиране на механизмите на заболя-
ването и ще подпомогнат разработва-
нето на по-успешни диагностични и
терапевтични стратегии.

Какво ви мотивира да изберете про-

Стилиана Симеонова: Трябва да 
се промени всеобщото мнение, 
че с наука се занимават скучни 
учени, които не правят нищо 
значително
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фесията на изследовател?

От малка имам интерес към биоло-
гията. Изключително ми е интересно 
и приятно да работя в лаборатория, 
там се чувствам на мястото си. Още 
през втората година в университета 
открих, че в Института предлагат ста-
жове и се записах. Изобщо не подози-
рах, че има шанс да ме изберат, но след 
като изкарах тримесечен стаж при Ге-
орги Бончев в лабораторията по Ге-
номна динамика и стабилност, ИФРГ, 
разбрах че това е моето нещо.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

По отношение на науката в България, 
според мен трябва да се промени все-
общото мнение, че с наука се зани-
мават скучни учени, които не правят 
нищо значително.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

За наука трябва да се говори на разби-
раем и достъпен за всеки език, защото 
науката е интересна и тя е навсякъде 
около нас.
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ПУБЛИКУВАНО НА ОКТОМВРИ 25, 
2020 

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Гл. ас. д-р Симеон Петров Луканов, 
Институт по биоразнообразие и еко-
системни изследвания при Българска 
академия на науките.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

Изследванията ми са свързани основ-
но с изучаване на разпространение-
то, биологичните особености и по-
ведението на земноводни и влечуги. 
Участвал съм като експерт в картира-
нето на видовете от мрежата НАТУРА 
2000, както и в изготвянето на екс-
пертизи в помощ на различни инсти-
туции (басейнови дирекции, общини, 
съдилища и др.) и планове за управле-
ние на редица резервати и защитени 
територии. В чисто научен план ръко-

водя и участвам в проекти, свързани с 
влиянието на различни антропогенни 
фактори върху биоразнообразието, 
разпространението и ролята на ин-
вазивните видове, значението на хи-
мични и акустични сигнали за поведе-
нието на земноводните и влечугите. 
Ежедневната ми работа е свързана 
както с теренни изследвания, по вре-
ме на които събирам необходимите 
ми данни (най-вече в периода март-

Д-р Симеон Луканов: Науката 
трябва да е важна тема във 
всяко развито общество
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юли, но също и септември-октомври), 
така и с последващата ги обработка и 
анализ в лабораторни условия.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Научните ми приноси са от фунда-
ментален характер – напр. описание 
на нови типове звуци, изясняване на 
онтогенезата (развитието) и филоге-
ографските връзки между близкород-
ствени видове и др. Виждам своята 
роля в полза на обществото на екс-
пертно ниво, най-вече в предотвратя-
ване на конфликти на ниво хора-жи-
вотни и предоставяне на експертизи в 
помощ на органи на управление (съд, 
полиция и др.). По отношение на ико-
номическите ползи – при правилна 
държавна политика може да се пече-
ли от биоразнообразието (напр. так-
са вход за резервати, природни забе-
лежителности и т.н.) и в този смисъл 
изготвянето на качествени планове за 
управление е от първостепенно зна-
чение; у нас обаче този елемент е сил-
но изостанал и не мисля, че ще бъде 
развит в близко бъдеще.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

От ранна детска възраст имам интерес 
към животните и особено земновод-
ните и влечугите. Завърших средното 

си образование в природоматемати-
ческа гимназия с профил „Биология“ 
и още като ученик ходех на курсове в 
Биологическия факултет на Софийски 
университет и в някои от институти-
те на БАН, като това разви и затвърди 
желанието ми да се занимавам с науч-
на дейност.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Имам късмета да работя с много спло-
тени, компетентни и ентусиазирани 
колеги. Все пак най-голяма роля за 
развитието ми като учен оказа моят 
научен консултант по време на докто-
рантурата (а и след това) д-р Николай 
Цанков, на когото винаги ще гледам 
като пример за професионализъм и 
всеотдайност.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Както и в повечето други области в 
българската наука, така и в моята, за-
плащането не е високо, което затруд-
нява привличането и задържането на 
качествени кадри. Липсата на финан-
си се отразява и на материалната база, 
като за оборудването на лаборатории 
от добро средно ниво са необходими 
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много усилия и въображение. Най-се-
риозният проблем обаче е свързан с 
природозащитата и отношението на 
държавата към нея – твърде често на-
шият (на учените-биолози) експертен 
потенциал е пренебрегван, заложени-
те в европейските директиви и нацио-
налните закони изисквания се изпъл-
няват чисто формално (или просто се 
заобикалят) и до нас се допитват, едва 
когато опасността от санкции е вече 
неизбежна.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

В чисто научен аспект, основно две 
неща:

1. Намаляване на броя акредитирани 
научни институции посредством за-
вишени критерии за научна дейност. 
Това ще позволи естествен спад на 
броя хора, които се занимават с нау-
ка, така че ще има повече средства за 
продуктивните учени и институции, 
без да се налага увеличен бюджет. В 
последните години има известно по-
ложително развитие в това отноше-
ние, с промените в Закона за развитие 
на академичния състав и правилника 
за неговото прилагане; липсва обаче 
политическа воля за продължаване на 
този процес.

2. Коренна промяна в процеса на обу-

чение на докторанти и начина на 
финансиране на докторантурите. В 
момента всяка акредитирана науч-
на институция има право да обучава 
определен брой докторанти, като га-
рантирано получава средства за все-
ки записан редовен докторант – т. е. 
вътрешните комисии, които оценяват 
кандидатите, нямат стимул да не ги 
приемат, без значение от качествата 
им. Самите средства за докторанти не 
са високи, което често води до труд-
ности при извършване на заложените 
изследвания. Докторантурите трябва 
да се провеждат по западен модел – на 
проектно-конкурсен принцип, с външ-
ни оценители; т. е. потенциалният 
ръководител изготвя научен проект 
с тематика за една или повече докто-
рантури (вкл. средства за финансира-
не на изследванията), който се подава 
във външна за звеното финансираща 
институция (напр. Фонд научни из-
следвания) и се оценява както от бъл-
гарски, така и от чуждестранни учени. 
По този начин ще се намали общият 
брой докторанти, но ще се увеличи 
качеството на провежданите изслед-
вания.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Да – според мен науката трябва да 
е важна тема във всяко развито об-
щество. Трябва обаче наред с науч-
но-популярните публикации, които 

https://nauka.bg/podkast-sergi-sergiev-da-izpolzvame-data-science-naukata/
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запознават обществото с научните 
постижения, да се говори и за пробле-
мите, и най-вече – грешките в науката. 
Защото учените, както и всички хора, 
допускат грешки, и всъщност твър-
де рядко са единодушни по който и 
да било въпрос. Често виждам хора, 
които твърдят, че „вярват“ в науката – 
но науката не е религия и не изисква 
вяра, а мисъл. Когато говорим за нау-
ка, трябва да изтъкнем водещата роля 
на мисълта и логиката и да стимули-

раме хората да не се доверяват сляпо 
на авторитети, а да проучват активно 
въпросите, които ги интересуват, така 
че да се запознаят с различните науч-
ни мнения по въпроса и да могат да 
изградят свое собствено.

  

https://nauka.bg/podkast-sergi-sergiev-da-izpolzvame-data-science-naukata/


 

398Българска наукаНОЕМВРИ 2020Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

БГ НАУКА

ПУБЛИКУВАНО НА ОКТОМВРИ 25, 2020 

Автор: Цветомира Бекриева, бакала-
вър по Стопанско управление в СУ и 
студент от магистратурата по Ас-
трономия и популяризация на астро-
номията към Физическия факултет 
на СУ.

Светът на науката обхваща близко-
то и далечното, малкото и голямото, 

познатото и непознатото. Ако човек 
реши да поеме по някой от разнопос-
очните ѝ клонове, трябва да е наясно, 
че колкото повече знания добива, тол-
кова повече въпросителни ще възник-
ват в главата му. Както самият Нийл 
ДеГрас Тайсън обяснява, знанието е 
като един кръг – колкото повече се 
разширява, толкова по-голяма става 
границата му с неизвестното.

Интервю с д-р Петър Ефтимов: 
За приликите между клетката 
и Вселената



399Българска наукаЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

27-27 НОЕМВРИ

НОЕМВРИ 2020

Днес ще Ви представя един човек, 
който не се страхува от неизвестното 
и дори го търси – молекулярния био-
лог д-р Петър Ефтимов. Д-р Ефтимов 
е главен асистент в катедрата по Ци-
тология, Хистология и Ембриология в 
Биологическия факултет към СУ „Све-
ти Климент Охридски“. 

Научната кариера на д-р Ефтимов да-
тира още от 2007 г., когато завършва 
магистратура по Ветеринарна меди-
цина в Лесотехническия университет 
в София. Практикува в продължение 
на 6 години в една от най-натоварени-
те и модерни ветеринарни клиники в 
София. Впоследствие се насочва към 
молекулярната биология, като през 
2013 г. завършва бакалавърска сте-
пен, а през 2017 г. докторска степен 
по молекулярна биология. През 2016 
г. започва преподавателската си дей-
ност като асистент в катедра Цитоло-
гия, хистология и ембриология, а през 
2018 г. става и главен асистент в съща-
та катедра. Освен с преподавателска, 
той се занимава и с изследователска 
дейност, като фокуса на дейността му 
е върху регенеративната медицина и 
еволюционната биология на разви-
тието.

На въпроса кое го вдъхновява първо-
начално да започне да се занимава с 
молекулярна биология, той споделя, 
че винаги е имал интерес към този 
клон на науката:

„Въпросът за това как са организира-
ни живите същества, как растат и как 
се вписват в околната си среда винаги 
ме е вълнувал. До степен на примък-
ване у дома и наблюдение на всевъз-
можни животинки, поощрявано от 
родителите ми… в известни граници. 
След като завърших ветеринарна ме-
дицина и започнах да практикувам, си 
дадох сметка, че понякога в желанието 
да помогнеш на едно конкретно живо 
същество, забравяш за по-голямата 
картина, за фундаменталните въпро-
си, които всички ние в един или друг 
момент си задаваме… Кои сме ние? 
Защо изглеждаме точно така? Колко 
още ни остава? Е, молекулярната био-
логия дава възможност да е опитаме 
да отговорим на тези въпроси.”
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Ако мислите, че изследователската 
дейност не е най-вълнуващата и за-
бавна част от науката, грешите. Д-р 
Ефтимов оборва това, като споделя, че 
част от предстоящите му занимания 
са свързани с отглеждане на сухозем-
ни охлюви в условия на микрограви-
тация. Не успях да измъкна повече 
подробности, но определено чакам с 
нетърпение резултата. И снимките!
Освен с дейностите си в сферата на 
биологията д-р Ефтимов има интерес 
към плуване, четене и… към нощното 
небе!

Явно той има интерес към гледането 
през стъкла – както през микроскопа, 
така и през телескопа. Тази му страст 

към звездите го подтиква в ранна въз-
раст да се снабди с телескоп. Това оба-
че не му е достатъчно и през 2018 г. се 
записва да изучава специалност Ас-
трономия и популяризация на астро-
номията във Физическия факултет. 
Това е задочна магистърска програма, 
чрез която хора от всички специално-
сти имат възможността да се гмурнат 
в света на астрономията.
На въпроса кое го запалва да се зани-
мава с астрономия, той споделя:

„Съзнанието, че сме част от една не-
въобразимо голяма картина, в която 
единствено невероятните и безумни 
предположения (като това че фотони-
те не стареят, например) се доближа-
ват до истината, както и спокойстви-
ето от наблюдението на нюансите на 
нощния звезден пейзаж. Това са част 
от причините. Предполагам, че дет-
ското ми увлечение по научната фан-
тастика също играе роля. И най-вече 
дълбокото човешко желание, да се 
идентифицираш с нещо огромно, не-
преходно (в мащабите на нашия, срав-
нително кратък живот) и безкрайно, 
като Вселената.”

Ако трябва да определи точен момент, 
в който се увлича от астрономията, 
то това е моментът, в който пръв път 
вижда с просто око „едно малко, бле-
до петънце” и осъзнава, че всъщност 
гледа галактиката Андромеда, която е 
на цели 2,5 милиона светлинни годи-
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ни от нас и е най-отдалечения обект, 
видим с просто око.
Според него съществува голяма връз-
ка между молекулярната биология и 
астрономията – дори чисто визуална. 
Д-р Ефтимов споделя, че „ако сравним 
схемата на едромащабната структу-
ра на Вселената със схемата на някой 
от комплексните сигнални пътища 
в клетката, ще видим доста подобна 
картина.”
И това ако не е вдъхновяващо!
На тези, които искат да се занимават 

с наука, но все още не са предприели 
стъпка в тази насока, д-р Ефтимов 
казва, че никога не е късно да се зах-
ванат – единствените изисквания са 
желание, готовност да поемат рискове 
и любов към знанието.  

https://nauka.bg/podkast-razgovor-imunologiya-covid-19-naukata-balgariya-dr/
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2020 

Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Започнах като докторант в няко-
гашната Централна лаборатория по 
психология към БАН и научната ми 

биография е свързана вече няколко 
десетилетия с развитието на наша-
та институция. Интересите ми са в 
сферата на социалната психология и 
по-конкретно около проблемите на 
агресивността на човека, междугрупо-
вите отношения и междуетнически-
те нагласи, социалната идентичност, 
миграцията, на които са посветени и 

Проф. д-р Йоланда Зографова: 
Познанието, изграждано 
във всички научни области, 
осигурява качеството на 
живота
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десетки мои публикации, както и ня-
колко монографии. През последното 
десетилетие и друга проблемна сфера 
заема вниманието и времето ми – со-
циалното и културното разнообразие, 
както и проблеми на гражданската 
включеност в европейските интегра-
ционни процеси – на която е посветена 
последната ми монография. Накрат-
ко, в научно-изследователски план се 
стремя и развивам социалнопсихоло-
гичното познание за човешката аг-
ресивност, нова концептуална поста-
новка за същността на този феномен, 
немалко конкретни изследвания сред 
различни социални групи и ситуации; 
разработване на актуалната тема за 
културното разнообразие, прилагане 
и ново развитие на съвременни моде-
ли и концепции за двойната идентич-
ност в собствени теоретични и емпи-
рични изследвания и анализи и др.

С какво се занимава един директор 
на институт?

Директор на научно-изследователски 
институт трябва да се занимава как-
то с научните си изследвания, така и 
с административните задължения. 
От години ръководя и секцията ни по 
“Социална, трудова и консултатив-
на психология”. Личният ми стремеж 
и приоритет е да привличаме пове-
че млади хора и колегите ми също 
полагат усилия при своята препода-
вателска и научно-изследователска 

дейност да популяризират постиже-
нията на института. В резултат имаме 
нарастващ брой млади асистенти. А 
сериозна цел е да насърчавам и под-
помагам всяка умна инициатива за 
създаване на нови изследователски 
проекти, както и за участия в между-
народни и в национални конкурси. 
Отношението и усилията ми са всеки 
– както опитният хабилитиран учен, 
така и младият учен в началото на 
кариерата си – да имат свободата за 
инициатива и новаторско мислене, 
успешно личностно реализиране и 
заедно с това активност за постигане 
приоритетните цели в развитието на 
института. Разбира се, също толкова 
важно е екипността в създаването и 
в реализирането на добрите проекти. 
Директор в научната сфера е учен, ра-
ботещ с другите си колеги.

Може ли да разкажете накратко за 
историята на института?

Началото е през 1973 година, когато е 
създадено първото академично звено 
по психология – Лаборатория по пси-
хология, която през 1980 г. се преи-
менува в Централна лаборатория по 
психология, а през 1990 г. прераства в 
Институт по психология.
Институтът за кратко време се ут-
върждава като водещо научноизсле-
дователско звено в страната в облас-
тта на психологията и до 2010 година 
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се развива в модерна научна органи-
зация.
През 1990 г. е основан Институт по 
демография, който през 2002 г. е пре-
образуван в Център за изследване на 
населението, насочен към най-значи-
мите теми, засягащи развитието на 
населението
През 2010 са обединени две научни 
звена на БАН – Институт по психоло-
гия и Център за изследване на населе-
нието в ново образувание – Институт 
за изследване на населението и чове-
ка. Проблематиката, разработвана от 
учените в новото звено е продълже-
ние на тази, която е разработвана в 
предишните две организации, което 
в структурно отношение се изразява 
в два департамента – Демография и 
Психология. Демографският департа-
мент се състои от 2 секции: Възпро-
изводствени процеси и структури на 
населението; Икономическа и истори-
ческа демография. Психологическият 
департамент е с 3 секции: Психология 
на личността и методология на пси-
хологичното измерване; Социална, 
трудова и консултативна психология; 
Психология на развитието и здравето.
Институтът е ориентиран към про-
веждане на демографски и психоло-
гични изследвания, целящи разкрива-
не на закономерностите и факторите 
за развитие и възпроизводство на бъл-
гарското население, а също за психо-
логично развитие и реализация на 
отделния човек. Изследователската 

стратегия на института е насочена 
към подпомагане и на институциите 
при решаването на проблеми с демо-
графското и личностно развитие в ус-
ловията на европейска интеграция и 
налични глобални тенденции.
Приоритетите са създавани така, че 
да са релевантни на изследовател-
ския капацитет на института, но и да 
съответстват на духа и съдържание-
то на основни приоритети, както в 
Националната стратегия за развитие 
на научните изследвания в България 
2020, така и на тематичните кръгове в 
рамковите програми на ЕК и особено 
на Хоризонт 2020.
Приоритетите в научноизследова-
телската дейност на департамент 
Демография са по линия на проекти 
върху структурни промени в населе-
нието вследствие на понижената раж-
даемост, остаряването, вътрешната и 
външната миграция, предизвикател-
ствата пред семейната институция, 
заболеваемостта, както и върху про-
мени в демографското поведение на 
населението в България, Разработва-
ни са сфери като историческа демо-
графия на българските земи през 20-
ти и 21-ви век.
Очертават се визии за демографския 
проблем в България, както и за семей-
на политика; Обхванати са проблеми: 
на възрастните хора и тяхното пълно-
ценно участие в обществените проце-
си; на взаимовръзката между селската 
селищна система и човешкия потен-
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циал на българското село, и др. Особе-
но внимание се отделя на въпросите 
на миграцията и имиграцията и де-
мографските им ефектите в страната. 
Учените участват в разработката на 
Националната стратегия за развитие-
то на населението на Република Бъл-
гария (2006-2020 г.), в изпълнението 
на Националния план за действие за 
осъществяване на стратегическите 
цели на страната за демографското ѝ 
развитие до 2020 г. и др.
Научноизследователската дейност 
в департамент „Психология „ се раз-
вива по линия на приетите приори-
тети да се изучават интеграционни 
процеси, национална идентичност, 
видовете разнообразие и мобилност, 
както и личностния потенциал, уче-
ние и адаптация и същевременно да 
се създадават практически подходи за 
подобряване на качеството на живот. 
Научните области, в които се разви-
ва дейността на департамент Психо-
логия са проблеми на поведението и 
здравето при юношите у нас, ценно-
стите на българина през периода на 
най-новата история на страната, пси-
хологичните фактори при процесите 
на учене през целия живот, Провеждат 
се количествени и качествени изслед-
вания на междугруповите, в т.ч. меж-
дуетнически отношения у нас, както 
и в крос-културен контекст, на орга-
низационно-психологични фактори и 
личностни особености, съществени за 
психично здраве, благополучие, щас-

тие, емоционалното развитие в дет-
ска възраст, върхови постижения през 
призмата на хуманистичния подход, 
Реализират се и значими изследвания 
в областта на невропсихологията.

С какво би се похвалил институтът 
и защо това е важно за науката?

Институтът ни е с многогодишно из-
граждан авторитет сред академични-
те среди, сред колегите от различни 
университети, в които много от нас 
сме преподавали и в момента препо-
даваме, изграждаме учебни програми. 
Всяка година имаме кандидат-докто-
ранти по нашите докторски програми. 
Акредитирани сме по 8 специалности 
с висока оценка – История на Бълга-
рия (Историческа демография), Соци-
ология, Обща психология (Психология 
на личността), Педагогическа и въз-
растова психология, Психология на 
труда и инженерна психология, Соци-
ална психология, Консултативна пси-
хология, Статистика и демография.
Младите ни учени, които работят с 
най-нови методи са силно мотивира-
ни да развиват модерни изследова-
телски модели. Това логично ги на-
сочва към разработване на проекти, 
немалко от които успешно печелят 
конкурси по различни програми както 
на ФНИ, така и по линия на изпълне-
ние на обществени институционални 
потребности . Преди всичко демогра-
фията и психологията са науки, които 
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засягат жизнено значими аспекти на 
развитие на населението и на психи-
ката на индивидуално и на обществе-
но равнище.
В тази връзка при нас се разработ-
ват мащабни проекти върху едни от 
най-актуалните и обществено значи-
ми проблематики. Налице е устойчи-
во развитие и важното място, което 
институтът ни заема в социалното 
познание и в обществената практика. 
Проекти са реализирани през спечеле-
ни конкурси в европейски програми 
или при двустранно сътрудничество 
с европейски партньори, а така също 
и по договори със Световната банка, с 
УНИЦЕФ и др. В последно време Фон-
дът за научни изследвания все по-чес-
то оценява високо усилията на учени-
те ни и се работи по изследователски 
проекти, финансирани чрез негови 
конкурси. Все по-често държавни-
те институции се обръщат към нас и 
търсят експертиза по едни от най-ак-
туалните обществени предизвикател-
ства. Сериозни проекти се реализират 
именно по договори с различни ми-
нистерства.
Екип от колеги участват в Междуна-
родното сравнително изследване на 
СЗО „Поведение и здраве при деца в 
училищна възраст – HBSC“, което се 
провежда на всеки 4 години от 1982 г. 
насам от международната изследова-
телска мрежа HBSC, в която членува и 
българският екип от ИИНЧ-БАН.
Систематично от години се изследват 

и очертават проблемите на ромския 
етнос у нас, обхванати са и са посочени 
на обществеността и на заинтересова-
ните институции сериозните въпроси 
на включването на ромите в социал-
ноикономическия живот, и са опреде-
ляни моделите, по които би трябвало 
то да се осъществи. Такива са проек-
тите “Интегриран модел за работа с 
уязвими групи: спиране на маргина-
лизиране на ромите в Кюстендил чрез 
създаване на модел за развитие на 
общността”. “Изключване на ромите 
от пазара на труда”, “Възстановяване 
на европейските измерения на ром-
ския език и култура”.
Кръг от базисно съществени аспекти 
на развитието на населението са де-
мографските теми, развивани през го-
дините както в исторически план “Де-
мографското развитие на българските 
земи през Възраждането”, така и по от-
ношение на същностни характеристи-
ки и перспективи на развитие: ”Визии 
за демографския проблем в България 
след 1990. Пронатализъм и социална 
политика”, “Визия за семейна полити-
ка в подкрепа на децата и семейства-
та в България”, Нелеки са въпросите, 
които стоят пред организиране на-
чина на живот на една от най-голе-
мите социални групи у нас – хората 
на по-висока възраст. В тази проблем-
на сфера се развива изследователски 
интерес в проекти като “Възрастните 
хора в България – възможности за со-
циално включване в контекста на тех-
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ните нагласи и потребности”.
Международният ни опит се разши-
рява постоянно чрез съвместни про-
екти особено и от самото начало на 
интергирането ни в ЕС. Участвахме 
като равностоен партньор в Интегри-
ран проект на консорциум от научни 
институции от 16 държави на тема 
,,Разнообразие и Европейската пуб-
лична сфера. Към гражданска Европа“, 
финансиран от ЕК по 6РП. В двустран-
ни международни сътрудничества се 
създадоха научноизследователски 
съвместни анализи на процеси на 
акултурация сред малцинствата като 
напр. проект на тема “Идентичност, 
акултурация и психологично благопо-
лучие при малцинствените групи на 
българските граждани от турски про-
изход, българомохамедани и холанд-
ски граждани от турски произход”

В сравнително кроскултурно изслед-
ване при двустранно сътрудничество 
на ИИНЧ и Университута в Лозана се 
изследваха междуетническите нагла-
си в “Динамичната природа на меж-
дуетническите нагласи в България – 
социалнопсихологична перспектива” 
в различни региони и се реализираха 
срещи за запознаване с резултатите 
по места с представители на общин-
ски администрации и училища
В сферата на насърчаване и подпома-
гане реализирането на младите учени 
е проект за “Развитие на млади изсле-
дователи в областта на демография-
та”, който подпомогна докторанти и 
млади учени в ранните стъпки на на-
учната им кариера.

През последните години в нашия, така 
да се каже, дневен ред на изследова-
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телски търсения се включват активно 
държавните институции с конкрет-
ни искания да проучваме основни 
обществени предизвикателства и да 
препоръчваме конкретни политики, 
програми и решения. Работим по про-
екти, засягащи жизнено важни сфери 
като “Изследване на проявите на аг-
ресия и насилие в училище – форми, 
фактори и мотиви”, и след това раз-
работихме Програма за превенция и 
интервенция на агресията и насилие-
то в училище, по която в момента за-
почва масово обучение на училищни 
психолози, педагози и др. В сферата 
на детското развитие са разработени 
“Стандарти за ранно детско развитие 
и учене от 0-36 месеца”. Те намират 
широко приложение в практиките на 
предучилищното и приобщаващо об-
разование. Създаването на “Скрининг 
тест за откриване на риск от пробле-
ми в психичното развитие на децата 
от 3-3.5 г.” е сериозна подкрепа и за 
родители, и за детски учители.
“Стрес и справяне с него в условия на 
разпространяваща се инфекция от 
коронавирус” е иницииран самостоя-
телно от екип на ИИНЧ и е реализи-
ран проект в трудните месеци на изо-
лация тази година. Той получи широк 
отклик сред много българи и разкри-
ва психологичните особености на пре-
живяванията и начините на справяне 
със стреса при различни групи в теж-
ките условия на противоемидемична 
обстановка.

Динамично развилата се емиграция 
на българите, а също и дълбоката де-
мографска криза у нас създават кар-
динални проблеми пред държавата 
и обществото. В проект “Развитие на 
политики, насочени към българите в 
чужбина”, обединил усилия на пред-
ставители на различни научни клоно-
ве се разработват политики, насочени 
към българите, емигрирали извън 
България. В най-новите ни проектни 
активности са проучванията по про-
ект “Психологични детерминанти на 
нагласите към емиграция и жизнено-
то планиране при младите хора в Бъл-
гария, в контекста на демографските 
предизвикателства”.
В един от най-значимите и комплекс-
но разработен проект ”Мерки за пре-
одоляване на демографската криза 
в България” работиха десетки учени 
от различни институти съвместно с 
ИИНЧ и под негово ръководство, като 
в резултат бяха очертани много и кон-
кретни политики за смекчаване ефек-
тите от кризата и за търсене излизане 
от нея. Редица министерства бяха за-
познати, чрез срещи на ръководства-
та им, със съответните резултати и 
политики в техните сфери. Част от тях 
вече са приети за прилагане. Анализи, 
резултати, мерки и политики публи-
кувахме в 6-томно издание.
Изследванита по проект “Динамика 
в развитието на селската депопула-
ция в България след 1944 г.”обхванаха 
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дълбоките процеси на обезлюдяване 
на българските села.
В една от най-чувствителните и уяз-
вими социални проблемни зони е 
безопасността на пътя – силно прак-
тически насочен е проектът “Пови-
шаване на пътна безопасност”, който 
финализира с разработване на нови 
тестове и стандарти за оценка на про-
фесионални шофьори.

Не бих пропуснала и фактът, че през 
2016 г. Европейската Комисия присъ-
ди на Института за изследване на насе-
лението и човека правото да използва 
логото „HR Excellence in Research“. Ло-
гото ще способства ИИНЧ да се вклю-
чи в Европейското изследователско 
пространство, като ше бъдат осигури 
по-добри условия за работа и кариер-
но развитие на изследователите, сво-
боден обмен на знания и отворен па-
зар на труда. Логото „HR Excellence in 
Research“ е награда, която идентифи-
цира институции и организации като 
доставчици и поддръжници на стиму-
лираща и благоприятна работна среда 
или като финансираща институция

Как да обясним на обществото, че 
вашата наука е важна?

Разнообразието от научни области, 
развивани при нас и тяхната значи-
мост от гледна точка на отделния чо-
век, на обществото и на обществената 
практика са предпоставка институтът 

ни да бъде полезен за много различни 
социални сфери.
Психологията дава широки възмож-
ности за приложение. Само ще изброя 
основните посоки, по които науката 
ни е полезна и важна – за обучение на 
докторанти, но също и дипломанти 
имат възможност да ползват наше ръ-
ководство за дипломни, курсови и ди-
сертационни работи, наши публика-
ции и консултации; за университети 
– нашите учени са канени да четат лек-
ции, както и да създават нови учебни 
програми; за училищата в лицето на 
ръководство, учителски състав и учи-
лищния психолог, с експертни стано-
вища, консултации, интервенции при 
решаване на широк кръг от проблеми; 
за ученици и родители по отношение 
на професионалното им ориентира-
не, а също решаването на проблеми, 
свързани с тяхното психологично раз-
витие и здраве, адаптация към нови 
условия, проблеми при общуване и др.
Особено важни са нашите изследва-
ния и експертен опит за Министер-
ство на образованието и науката – при 
проучването и решаването на специ-
фични проблеми, като консултанти 
при вземането на важни решения (пр. 
управляване поведението на учени-
ците, справяне с агресията, избор на 
подходящи учебници и т.н.); за Минис-
терство на труда и социалните грижи 
като експерти, консултанти във връз-
ка с решаването на съществуващите и 
появяващите се нови социално значи-
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ми проблеми в трудовата и социална 
среда; за фирми, агенции, предприя-
тия, ведомства с консултиране подбо-
ра на кадри, личностна съвместимост 
при формиране на екипи, преодолява-
не на конфликти, повишаване мотива-
цията за труд на персонала, повиша-
ване удовлетвореността от работата, 
тренинги за овладяване на конкрет-
ни умения, вземането на ефективни 
решения, провеждане на маркетинг- 
кампании и др.
За отделния човек, който търси по-
мощ за ефективно решаване на кон-
кретен проблем или проблем, свързан 
с психично здраве, трудности с рабо-
тата, децата, семейството, общуване-
то и други.
Психологичната компетентност, коя-
то имаме ние, е приложима във всич-
ки области на живот и работа на чове-
ка. Тя предполага адекватни подходи 
на управление, обучение, работа, ко-
муникация, психологична помощ и 
др., което е важно както за баланса в 
живота на отделния човек, така и за 
ефективното функциониране на об-
ществото като цяло.

От своя страна, демографското позна-
ние е предназначено за всички спе-
циалисти, които се занимават с демо-
графски и социално-икономически 
проблеми на населението и на отдел-
ни негови групи. Научните продукти 
на департамент Демография са насо-
чени и се използват от: учени и изсле-

дователи в областта на демографията, 
социалните и икономическите науки. 
Научната продукция на департамент 
Демография е особено важна и за пре-
подаватели и студенти в университе-
тите за всички степени на обучението 
– бакалавърска, магистърска, докто-
ранти и пост-докторанти. Експертни-
ят опит и знания на учените от Демо-
графски департамент са оценявани и 
търсени от висшите държавни органи 
на управление като Президентство, 
Министерски съвет, Национален съ-
вет по етническите и демографски 
въпроси към МС, както и за повечето 
министерства, от национални ведом-
ства като НОИ, НСИ, НЦЗИ, Агенция 
по заетостта, Национална агенция за 
защита на детето, Агенция за социал-
но подпомагане;от неправителстве-
ни организации и др. Научната про-
дукция и експертизата на учените в 
института е необходима и на фирми, 
компании и банки при извършване на 
маркетингова дейност и други проуч-
вания, свързани с изследвания на де-
мографските процеси и демографски-
те характеристики на населението на 
страната.
Ежегодно в ИИНЧ се организират 
Кръгла маса по актуална психологич-
на проблематика, както и Демограф-
ски изследователски форум. Между 
най-важните ни цели е да има прием-
ственост, да навлизат повече млади 
хора в научната сфера. Институтът е 
и организатор на единствената док-
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торантска школа по социални науки у 
нас, провеждана всяка година при ак-
тивно участие на млади изследовате-
ли от цялата страна.

Този отговор важи ли за политици-
те или бихте добавили нещо и за 
тях – защо трябва да се увеличат 
средствата за наука?

Политиците са част от обществото, 
но са с отговорности по отношение 
на навременно насочване и прокарва-
не на важни стратегически програми, 
на политики, с които да се подобрява 
качеството на живота. На основата на 
развитата наука са възможни инова-
тивни и научно обосновани модели, 
чрез които обществото да си осигури 
баланс между различните сфери на 
живот, психично здраве и благополу-
чие, да се решават кризисни ситуации, 
да се търсят начини за преодоляване 
на общи кризи като демографската и 
т.н.

Може ли да опишете типичния нау-
чен работник в института?

За характерни особености на днеш-
ния учен в институт като нашия може 
да се говори по линия на мотивира-
ност, иновативно мислене, ангажира-
ност в активна изследователска дей-
ност, в публикуване на резултатите 
от изследванията своевременно и в 
престижни научни списания, сбор-

ници, както и в монографии. От своя 
страна тези особености се свързват 
и с личното кариерно развитие и с 
напредъка на целия институт. Да, та-
кива са типичните учени при нас, но 
също толкова важно е разнообразие-
то от личности като характери и като 
когнитивни способности, талант и 
умение да откриват подходящия под-
ход, който ще ги доведе до оригинал-
ни проекти. И тези различни способ-
ности не по-малко допринасят и за 
развитието на научните области, раз-
работвани в института, и за по-висо-
ката релевантност на постиженията 
спрямо обществените потребности.

Има ли бъдеще науката в България?

Има ли бъдеще образованието? Имат 
ли бъдеще младите поколения? Имаме 
ли бъдеще всички ние, които живеем 
в един глобализиращ се и въпреки не-
малкото различия и противоречия, и 
интегриращ се свят, особено европей-
ския. Познанието е, което отивайки 
напред, очертава и възможното бъде-
що развитие на социума. Познанието, 
изграждано във всички научни об-
ласти, осигурява качество на живота, 
по-добра адаптация на човека спрямо 
променящи се природни и социални 
условия, улеснява разбирането меж-
ду различните хора, общности, нации, 
подпомага намаляване на социалните 
неравенства. България като част от 
едно основано на знание и информи-
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рано европейско общество, трябва да 
насърчава научното познание.

Проф. д-р Йоланда Зографова,
Директор на Институт за изследване 
на населението и човека – БАН,
Ръководител на Секция “Социална, 
трудова и консултативна психология 
при ИИНЧ, БАН     

https://nauka.bg/pravi-nauka-medicinata-nas-rumyana-dodova-podkast-vlog/
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ПУБЛИКУВАНО НА ОКТОМВРИ 26, 
2020 

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Казвам се Самуил Камбуров и към 
момента съм назначен на длъжност 
асистент  в Института за балканисти-
ка с център по тракология  към БАН 
(ИБЦТ).

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

Към момента се занимавам с дигита-
лизиране на научни издания от ди-
гиталната библиотека на института, 
тъй като съм част от отдела за диги-
тално културно наследство. Инсти-
тутът разполага с богат библиотечен 
фонд, в който биха могли да се откри-
ят множество различни научни списа-
ния, периодики, сборници и т.н. Целта 
на отдела, в който работя е да се ди-

гитализира и популяризира колкото е 
възможно повече от нашето културно 
наследство, за да бъде по-лесно дос-
тъпно, както за колеги от научните 
среди, така и за всеки любител, който 
има интерес към културно-историче-
ските ни ценности. Очаквам скоро да 
бъда включен и към научни проекти, 
които са част от дейността на ИБЦТ. 
Пример за такъв проект е „КЛаДА БГ”, 

Ас. Самуил Камбуров: Науката 
е като вселената – безкрайна, 
или ако има край то ние едва 
ли скоро ще разберем това
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свързан с българското езиково и кул-
турно наследство.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Завърших бакалавър и магистратура 
в катедра „Археология” в ИФ на СУ „Св. 
Климент Охридски” през 2016 годи-
на и към момента съм докторант по 
средновековна археология в същата 
катедра, отчислен с право на защита. 
Темата на дисертацията ми просле-
дява развитието, разпространението 
и производството на ранносреднове-
ковни прободно-сечащи оръжия или 
по-конкретно на мечове, саби и кин-
жали в българските земи. Идеята на 
дисертационния ми труд е да се раз-
гледа развитието на военното дело, 
търговията с оръжие и присъствието 
на чужди военни контингенти в аре-
ала на Първото българско царство в 
периода от неговото възникване до 
падането му под ромейска власт и за-
силените нашествия на т.нар. „късни 
номади” към Балканите през начало-
то-средата на XI век, на база гореспо-
менатите археологически находки. 
Научен ръководител на докторанту-
рата ми е доц. д-р Методи Даскалов от 
Националния археологически инсти-
тут с музей при БАН.
Имам публикувани няколко статии в 
научни сборници по тази и по други 
теми свързани с културно-историче-

ското ни наследство. Също така имам 
няколко участия в исторически и ар-
хеологически конференции, археоло-
гически експедиции в страната и на-
учни специализации зад граница.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Основната ми мотивация да избе-
ра професията на изследовател и то 
конкретно по история и археология е 
интересът ми към миналото на нашия 
народ, изключително богатото му ис-
торическо наследство и как всичко 
това е преплетено с историята на Ев-
ропа и особено с тази на Средиземно-
морието. България е на една от челни-



415Българска наукаЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

27-27 НОЕМВРИ

НОЕМВРИ 2020

те позиции именно по наличието на 
археологически обекти (голяма част 
от тях за съжаление все още непроу-
чени поради липса на финансиране) 
в Европа след Гърция и Италия. Увле-
чението ми към историята, а впослед-
ствие и към археологията води своето 
начало още от ранните ученически 
години, когато историческият пред-
мет ми беше най-интересен и любим. 
След като завърших средното си обра-
зование, реших да се развивам в тази 
област на науката, като записах специ-
алност „Археология” в СУ „Св.Климент 
Охридски”. Да изследваш, да обога-
тяваш себе си с все повече познания 
и да разбираш, колко още много има 
да учиш и откриваш, само по себе си е 
достатъчно голям стимул да избереш 
професията на изследовател защото 
човек учи докато е жив. Изследване-
то на историческото минало разши-
рява кръгозора и дава възможност да 
се разберат и много от съвременните 
проблеми. Повишава компетентност-
та в различни области и ти дава въз-
можност правилно и самостоятелно 
да разбираш и оценяваш процесите в 
обществото.
Относно археологията, тя до голяма 
степен служи като коректив на исто-
рията. Резултатите от археологиче-
ските проучвания и изследването на 
материалното културно наследство 
би могло, както да допринесе за нови 
или да потвърди стари исторически 
факти, така и да ги обори. Именно по-

ради тази причина, понякога, опреде-
лени исторически реалии се оказват 
невалидни, което води до корекции в 
историческата наука. Да допринесеш 
чрез изследванията си за нови откри-
тия или правилното тълкуване на да-
дени исторически казуси е допълни-
телна мотивация да избереш пътя на 
науката и професията на изследова-
тел в тази област.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръко-
водител, работа в индустрията, сти-
пендия в чужбина, екип, …)

В периода на следването ми като ма-
гистър имах добрата възможност да 
специализирам и да участвам в интен-
зивен курс по новогръцки език в уни-
верситета „Аристотелис” в гр. Солун. 
Това стана възможно след като от ка-
тедрата по археология в СУ ме препо-
ръчаха и успях да се класирам за спе-
циализацията. През този период успях 
да посетя археологическия обект при 
античния град Пела, както и да се за-
позная и да създам полезни контакти 
с археолози и изследователи участва-
щи в археологическите разкопки там.
От особена важност за изследванията 
ми, свързани с темата на дисертаци-
ята, беше специализацията ми през 
2018-та и 2019-та година в универ-
ситета „Йоханес Гутенберг” и в Ри-
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Автор: Георги Жечев

Родена в китното старопланинско 
градче Троян,  гл.ас. д-р Деница Узу-
нова е изключително широкоскро-
ен човек. Характеристиките, която 
я отличават от другите са нейната 
отзивчивост, нейната находчивост, 
любознателността ѝ и желанието ѝ 
да помага на другите. Още от учени-
ческите си години, тя е привлечена 

от предмети като философия и лите-
ратура, защото те изискват задълбо-
чен анализ, въображение и критично 
мислене, все качества, които Деница 
Узунова притежава и благодарение на 
тези училищни предмети и на всеот-
дайните си учители, тя успява да раз-
вие. Интересът ѝ към философията е 
породен от нейното любопитство, от 
възможностите, които предлага фи-
лософията, възможности, които ѝ по-
магат да разбере самата себе си и све-
та, в който живее. Според д-р Узунова 
философията е не просто наука, тя не 

Философията – начин за 
опознаване на света и път към 
себепознание
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е просто „любов към мъдростта“ или 
познанието, тя е начин на живот, жи-
тейски светоглед. Чрез философията 
Деница Узунова търси отговори на 
изконните въпроси, които са разтърс-
вали човечеството още от неговото 
зараждане и които „никой век не успя 
да разреши“, поне не и окончателно, 
защото всеки един отговор съдържа 
в себе си зрънце истина, но той сам 
по себе си не е способен да изчерпи 
до краен предел зададения въпрос, 
напротив, всеки отговор води до нов, 
още по-труден за отговаряне въпрос. 
Освен това човек винаги е лимитиран 
в своето собствено време-простран-
ство и всяко ново време, а в някои 
случаи и пространство, изисква нов и 
актуален отговор, всичко е релативно 
в човешкия свят, „всичко тече, всичко 
се мени“, както е казал Хераклит. Един 
от любимите цитати на д-р Узунова, 
чийто автор е британският философ 
Бъртранд Ръсел, разглежда точно 
този проблем: „Хората изучават фило-
софията не от любов към точните от-
говори на въпросите, които тя поста-
вя, тъй като по принцип не е мислим 
нито един точен отговор, а по-скоро 
от любов към самите въпроси. Защо-
то те разширяват представата ни за 
това, което е възможно, обогатяват 
въображението ни и подриват догма-
тичната арогантност, която забранява 
на разума отвлечени разсъждения“. 
Доктор Узунова определено е от типа 
хора, които търсят истината, каквото 

и да им коства това. Неслучайно дре-
вногръцкият философ и математик 
Питагор е казал: „Животът е като ста-
дион – някои идват да се състезават, 
други да търгуват, най-щастливите да 
гледат и да се наслаждават. Така и в 
живота едни се раждат жадни за сла-
ва, други – за печалба, а философите 
– единствено за истината“. Интереси-
те на гл.ас. д-р Деница Узунова обаче 
изобщо не са случайни, те произхож-
дат от културната среда, в която тя е 
израснала. Благодарение на учители 
като например учителката ѝ по фило-
софия Анелия Иванова и учителката ѝ 
по литература в задължително изби-
раема подготовка – Илияна Минкова, 
Деница Узунова е открила във фило-
софията и литературата пътища към 
опознаване на света, към релативен 
отговор на изначалните онтологични 
въпроси, които всеки един човек рано 
или късно в своя живот си задава. Кни-
гата, която най-много я е докоснала в 
ученическите ѝ години е „Пътеводи-
тел на галактическия стопаджия“ на 
Дъглас Адамс, книга, която въпреки 
своята ситуираност в Космоса, въпре-
ки всичките елементи на научнопопу-
лярния жанр, инкорпорирани в нея, 
си остава една дълбоко философска 
творба, една творба, която твърди, че 
отговорът на въпроса за живота, Все-
лената и всичко останало е 42.
Училищните интереси на Деница Узу-
нова, нейното любопитство и желание-
то ѝ да работи „нещо интересно, нещо, 
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което ще ѝ даде не просто професия, а 
ще ѝ донесе и лично удовлетворение“ 
я привличат към философията и ло-
гичният избор е Великотърновският 
университет „Св. св. Кирил и Методий“. 
Там тя записва своите бакалавърска 
и магистърска степени и прекарва 
едни от най-хубавите години в живо-
та си, учейки това, което наистина я 
интересува и събеседвайки с лектори 
като например проф. Димитър Цацов 
и проф. Вихрен Бузов, които наистина 
успяват да провокират нейната любо-
знателност. Във Велико Търново Де-
ница Узунова успява да открие себе си 
и започва да вижда бъдещия си живот, 
там тя се чувства „в свои води“, там тя 
решава да „премине своя Рубикон“, да 
„хвърли жребия“, избирайки филосо-
фията като своя професия, вървейки 
по стъпките на доскорошните си пре-
подаватели. Така нейният неспирен 
интерес и откривателски дух я отвеж-
дат през 2011 г. в Българската ака-
демия на науките в София, където тя 
записва своята докторантура. Деница 
Узунова успява да защити своята ди-
сертация на тема „Проблемът за злото 
и страданието в творчеството на Ни-
колай Бердяев и Лев Шестов.“ Руска-
та религиозна философия и немската 
класическа философия определено са 
областите от философията, които са 
най-интересни за д-р Узунова и в кои-
то тя специализира. От 2016 г. насам 
тя преподава немска класическа фи-
лософия, философска антропология 

и танатология във ВТУ „Св.св. Кирил 
и Методий“, нейната алма матер. Пре-
ди да заработи там, тя е работила три 
години в сферата на средното обра-
зование, като учител по дисциплини-
те, познати като философски цикъл в 
училище. Това е нейното мнение от-
носно разликите между средното и 
висшето образование:

В етапа на средното образование обу-
чението по философия е от изключи-
телно значение. Философията е един-
ственият предмет, който ни учи да не 
се отнасяме безкритично към дадена 
информация, учи ни да се аргумен-
тираме, да защитаваме позицията 
си, да сравняваме различни гледни 
точки. Философията възпитава кри-
тическо мислене, което е единстве-
ното оръжие срещу всяко внушение 
и манипулация. В сферата на висше-
то образование философията ни дава 
по-конкретни и задълбочени знания, 
които ни помагат не само в професио-
налната реализация, а ни помагат да 
преосмислим живота си, да погледнем 
по друг начин на света, да разширим 
мирогледа си.

Видно е, че философията не бива да 
бъде пренебрегвана от младите хора, 
защото е безперспективна или не-
практична специалност. Напротив, 
студентите, учили философия могат 
да се реализират не само като учите-
ли или като лектори, но и в много дру-
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ги професии, търсещи креативност и 
критично мислене. Самата д-р Узуно-
ва подчертава това:

Обучението по философия дава мно-
го възможности за реализация – в 
сферата на  образованието, в сфера-
та на бизнеса, където се ценят хора с 
креативно мислене и др. Голяма част 
от добрите студенти по философия 
намират своето място в университе-
тите като докторанти, а по-късно и 
като преподаватели. Предимството на 
философията е, че дава много широк 
спектър от знания, които помагат не 
само за професионалната реализация, 
а променят начина на живот, защото 
философията е толкова необятна, че в 
нея всеки намира нещо за душата си.

За да допълня казаното от гл.ас. д-р 
Узунова, ще перифразирам думите на 
доц. д-р Димитър Димитров от едно 
интервю, което скоро направих с него 
и което наскоро беше публикувано – 
„работата на университета не е да съз-
дава кадри, тази концепция е криво-
разбрана от властимащите. Работата 
на университета е да създава отговор-
ни и мислещи граждани, да създава 
личности със собствено мнение по 
всеки въпрос, готови да го защитят с 
цената на всичко, а не просто профе-
сионалисти, готови да работят как-
вото им се даде или нареди“. Затова 
и философията е толкова важна днес, 
хората, запознати с нея, както и с исто-

рията, много по-трудно биха могли да 
бъдат контролирани, манипулирани 
или измамени, както акцентира и д-р 
Узунова. Добре е да се знае и че Вели-
котърновският университет предлага 
философско обучение от най-високо 
ниво, за което свидетелства и следния 
цитат на гл.ас. д-р Деница Узунова: 

Обучението по философия във Ве-
ликотърновския университет е на 
изключително добро ниво. Доказа-
телство за това са и данните от Рей-
тинговата система, които показват, че 
философията в нашия университет се 
нарежда на престижното второ място. 
През последните няколко години във 
Великотърновския университет се ут-
върди като традиция провеждането 
на ежемесечен студентски семинар 
„Философско кафе“. Инициатори бя-
хме аз и гл. ас. д-р Анна Иванова. Срещ-
нахме подкрепа и на проф. д.н. Вихрен 
Бузов, заместник-ректор по управле-
ние на качеството и акредитацията 
и ръководител на катедра „Философ-
ски науки“. Още на първата среща се 
събра малка групичка от студенти и 
докторанти от специалност филосо-
фия. Постепенно се включиха почти 
всички студенти от специалността, а 
след това на семинарите започнаха да 
идват и студенти от различни специ-
алности като право, психология, сту-
денти от факултета по изобразително 
изкуство и др. Семинарът е предназ-
начен да бъде неформална платфор-
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ма на студентския глас. „Философско 
кафе“ има регистрирана страница в 
социалната мрежа Facebook. На стра-
ницата се поддържа платформа, в коя-
то студентите предлагат и гласуват 
теми за дискусиите си.

Освен Философското кафе, Велико-
търновският университет организира 
и национален конкурс за написване 
на философско есе, който с всяка из-
минала година все повече се разраст-
ва. Ето и мнението на гл.ас. д-р Узуно-
ва по този въпрос:

Интересът към състезанието е изклю-
чително голям и се увеличава с всяка 
следващата година. Това показва, че 
философските въпроси вълнуват де-
цата, а учителите умеят да вдъхновя-
ват своите ученици. Доказателство за 
това са прекрасните есета, които из-
пращат участниците.

В наше време изключително важно е 
и сътрудничеството между училища 
и университети. ВТУ поддържа връз-
ки с не едно или две училища в стра-
ната. Представители на университе-
та например ежегодно присъстват 
на организираната от Средно учили-
ще за хуманитарни науки и изкуства 
„Константин Преславски“ национална 
конференция по литература, филосо-
фия и история. Самата д-р Узунова е 
присъствала многократно на гореспо-
менатата конференция и е останала с 

много добри впечатления от нея: 

Това е една страхотна инициатива! 
Няколко пъти съм присъствала на 
конференцията и бях много впечатле-
на. Учениците са представят на едно 
изключително добро ниво, а по това 
може да се съди и за работата на учите-
лите. Имах възможност да се запозная 
с госпожа Илинида Маркова – страхо-
тен професионалист, който работи с 
ентусиазъм и резултатите са налице.

Последната книга на гл.ас. д-р Деница 
Узунова, излязла през месец юни тази 
година, е озаглавена „Луцинде“ – апо-
логия на чувствеността. Тя е посвете-
на на скандалния за времето си фи-
лософски роман на Фридрих Шлегел 
– „Луцинде“. Фокусът е върху фило-
софските, етическите и естетическите 
смисли на произведение, което защи-
тава правото на свобода на твореца, 
свободата на фантазията, представя 
конфликтът между етичната и еро-
тичната любов и защитава правото на 
жената на еротични чувства. „Луцин-
де“ олицетворява бунтът на автора 
срещу традиционния морал и произ-
тичащите от него предразсъдъци. В 
този смисъл романът се превръща в 
един от символите на Немския роман-
тизъм. Освен тази книга, д-р Узунова 
издаде през тази година и друга книга, 
в съавторство с нейната колежка Олга 
Стоянова-Енчева, озаглавена „Ака-
демичната кариера и принципът на 
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равнопоставеност“. Един много важен 
въпрос, който е добре да си зададем е 
равноправни ли са мъжете и жените 
философи днес? Отговорът на д-р Де-
ница Узунова е нееднозначен: 

Това е една наистина сложна тема. Днес 
жените и мъжете имат равни шансове 
за професионална реализация и раз-
витие във всяко едно отношение, но 
не винаги е било така. Може би все 
още ни трябва време да преодолеем 
някои предразсъдъци и стереотипи. 
Много от жените в миналото, дръзна-
ли да се занимават с философия, жерт-
ват живота и семейството си в името 
на философията, което, според някои 
автори, може да се определя като вид 
аскетизъм в името на науката. Голяма 
част от тях успяват с цената на много 
усилия да утвърдят своето място във 
философията. 

Исторически погледнато, истината 
е, че жени философи не липсват. Та-
кива например са Аспазия, втората 
жена на атинския оратор и държав-
ник Перикъл, както и по-съвремен-
ните ѝ „колежки“ Симон дьо Бовоар и 
Хана Аренд. Все пак твърде малко са 
примерите за жена, изобщо работила 
някаква професия в миналото… През 
последните стотина години обаче тен-
денциите наистина започнаха да се 
променят и в наше време жените имат 
същите доходи (поне в сферата на об-
разованието), каквито имат и мъжете.

Ако попитате д-р Узунова коя фило-
софска книга би Ви препоръчала, то 
нейният избор най-вероятно би се 
спрял на книгата на руския философ 
Лев Шестов „На везните на Йов“. Про-
изведенията на Шестов, романите, 
които той е издал, винаги са ѝ пома-
гали да се справи с определени жи-
тейски ситуации, те са били до нея и 
в трудните моменти, съпътстващи 
нейното битие. Освен като професия, 
философията е неизменна част от жи-
вота на Деница Узунова, защото тя ѝ 
е помагала в трудни ситуации и про-
дължава да ѝ помага да преодолява 
житейските проблеми, пред които е 
изправена; философията освен всич-
ко това я е научила и да цени хубавите 
моменти и да „живее за момента“ или 
както е написал римският поет Хора-
ций в своите „Оди“ – “carpe diem“. 

От всичко написано дотук става ясно, 
че философията не е просто работа за 
д-р Узунова. Тя е част от самата нея, 
нещо, без което тя не би могла да про-
дължи напред. Когато я помолих да 
се опише с три думи, гл.ас. Узунова 
избра именно думите „любов към фи-
лософията“… Извън работното си вре-
ме, Деница Узунова обича да чете, да 
пише и да пътува. Все неща свързани 
по един или друг начин с нейната същ-
ност – философията. За мен гл.ас. д-р 
Узунова е устремен човек, човек наме-
рил пътя си, следващ го непреклонно, 
човек, който без проблем можем да 
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наречем homo faber. Нейните много-
бройни бивши и настоящи студенти, 
книгите, които е издала, както и по-
стиженията ѝ дотук, говорят красно-
речиво за това.

   

https://nauka.bg/podkast-centar-kompetentnost-clean-amp-circle-razvitie-perspektivi/
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ПУБЛИКУВАНО НА ОКТОМВРИ 27, 
2020

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Десислава Абаджиева, доцент, Инсти-
тут по биология и имунология на раз-
множаването „Акад. К. Братанов“, Бъл-
гарска академия на науките.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

В голяма степен ученият е изследова-
тел, това за една част от населението 
е нещо лесно и обикновено, за дру-
ги е трудно за възприемане и остава 
един малък процент заинтересовани. 
Същността на работата ни се изразя-
ва в много четене на нови материали, 
за да бъдем в крак с новостите; зала-

Доц. Десислава Абаджиева: 
Мотивацията да си 
изследовател е вътрешна 
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гане и адекватно провеждане на екс-
перименти, често дългосрочни и още 
по-често с биологични обекти, което 
създава и трудности, особено с без-
бройните наредби; следва въвеждане 
на методи, адекватни на европейско 
ниво, което изисква събиране на ре-
дица от проби, избор на специфични 
реактиви, оптимизиране неколко-
кратно на протоколи, докато стигнем 
до краен, достоверен резултат; ана-
лизи, математически подходи, стано-
вища, прогнози за разтълкуването на 
всеки един резултат; описването им в 
статии, един път за достъпната маса, 
друг път на професионален език…Из-
следователят е нормален човек, които 
се опитва с една статия или чрез про-
ект, често костващи денонощия труд, 
да дава решения на въпроси, в моя 
случай с биологична насоченост или 
от сферата на ветеринарната медици-
на, като водещата цел е да бъдем по-
лезни на обществеността.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Науката е екипна работа и всеки при-
нос е резултат от труда на повече от 
двама души. Последните години се за-
нимавам с работа с ученици. Идеята 
е да се намери връзката между обра-
зованието и науката, тъй като години 
наред се къса някъде. Така, от една 

страна, се стараем да привличаме мла-
ди хора към науката, от друга, да пока-
жем на обществото дейността на една 
научна организация и полезността й 
към средното образование. Приносът 
за мен се ражда, когато с дейността си, 
насърчиш последователи.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Мотивацията да си изследовател е въ-
трешна тръпка… или имаш вкус и лю-
бов към науката, или изобщо тя не е за 
теб! Мотивират ме експериментални-
те моменти. Всеки един носи очаква-
не, изненада, развенчава заблуда или 
новина.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Може би любовта ми към биологията. 
Още от 9 клас учителката по биология 
предлагаше допълнителни занима-
ния и експерименти, които отключи-
ха моя траен интерес в тази посока. Да 
наблюдавам биологичните процеси 
от първо лице, да се докосваш до нещо 
живо или да опиташ да помогнеш при 
някакъв проблем е невероятна въз-
можност според мен. Определено еки-
път, с който стартирах научна кариера 
беше мотивиращ елемент, след това 
специализация в чужбина, където 
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виждаш как е устроена една европей-
ска лаборатория и замечтаваш да ви-
диш един ден такъв ред и из нашите. 
Разбира се перипетии е имало много – 
несполучливи опити, недоказуеми ре-
зултати, но докато се откажеш и тези 
камъчета по пътя те стимулират да 
опиташ пак и да продължиш.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Проблемите в голямата си степен гра-
ничат с финансови въпроси. Макар в 
последните години да се засили на-
ционалното финансиране и възмож-
ностите за европейски проекти, то 
все още стоят редица процедури, на-
редби, ограничения. Биологичните 
експерименти консумират скъпи хи-
микали от порядъка на няколко хиля-
ди за един реагент. Един биологичен 
експеримент е важно да се повтори, 
а всяка една проба за достоверност 
на резултат се пуска в трикратно из-
мерване. Темата е болезнена за всеки, 
който планира да работи и се явява 
съществен проблем за необезпечена с 
проектно финансиране организация.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Смятам, че част от негативното об-

ществено мнение е в резултат на липса 
на познания за научните организации 
в България и тяхната дейност, следо-
вателно обратното би имало култу-
рен и социален ефект. Това трябва да 
се промени, може би през медийните 
средства. Куца връзката наука-бизнес. 
Опитваме се да закрепим съюза на-
ука-образование. Вероятно зад тези 
партньорства по-стабилно трябва да 
се усети държавната подкрепа.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Задължително е да се говори за наука! 
Науката е била и остава инструментът 
за опознаване и движение на света на-
пред. 
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Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота
Стефан Христозов – докторант в Ин-
ститута по роботика на БАН; Авиоин-
женер към Клъстер Аерокосмически 
технологии, изследвания и приложе-

ния.
С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …
Изоставам с писането на дипломна ра-
бота. Боря се за проекти, с които да оп-
равдая престоя си в Института. Много 
ми пречи, че трябва да се боря сам с 
всички аспекти на проекта – да си на-
пиша кандидатурата, да си направя 

Инж. Стефан Христозов: 
Роботиката в България 
преминава през един Ренесанс 
и много хора намират бърза 
реализация
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разработката, да си го отчета и да го 
защитя. Мисля, че предимно се зани-
мавам с административна работа. 🙂
Успах да комбинирам полезното с при-
ятното и да събера напреднал авиомо-
делизъм с темата на дисертацията си. 
Така че доста време прекарвам на по-
лето в полети.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?
Оказа се, че темата на дисертацията 
е в духа на съвременното законода-
телство в сферата на безпилотните 
системи. Европейската агенция за 

авиационна безопасност е предпри-
ела един подход основан на риска за 
да допусне дроновете във въздушно-
то пространство и това кореспондира 
директно с моята разработка. Най-об-
що казано летенето с дрон е достъп-
но за всеки и навсякъде, но трябва да 
се оценят рисковете пред конкретния 
полет – напр. ако искам да прелетя и 
заснема нивата на Бай Георги не бих 
срещнал проблеми, понеже най-много 
в случай на проблем с дрона, да падна 
на главата на близкопасящата крава. 
Ситуацията е малко по-различна ако 
искам да прелетя над концерт или 
футболен мач и т.н. Тогава трябва да 
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подсигуря, че дронът е презапасен от-
към системи.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?
Трябва да призная, че стана малко 
инцидентно. Бях привлечен от един 
активен екип в Института и от своя 
страна привлякох още двама колеги. 
Дано ми простят.
БАН или нека да е научната дейност 
като цяло в България дават възмож-
ности за всеки и според мен има дос-
татъчно инициативи за участие и 
развитие. Освен това в целия свят от-
ношението на хората се променя след 
като разберат, че си доктор или асис-

тент и т.н. Това значи в техните очи, че 
ти решаваш комплексни проблеми и 
можеш да се обосновеш.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръко-
водител, работа в индустрията, сти-
пендия в чужбина, екип, …)
Тук успехите ми са не благодарение 
на Института или БАН. Почти всички 
инициативи – Еразъм + Млади пред-
приемачи, Предприемачи в науката 
на Карол Знание, Иновационен ме-
ниджмънт на Трелеборг България да 
не изброявам се случват на базата на 
лични усилия и подготовка. Трябва 
да призная, че Института засега проя-
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вява необходимото търпение с моето 
завършване и не съм срещал съпро-
тива от тяхна страна за тези участия. 
Научната работа отваря врати. Както 
споменах моите колеги, с които започ-
нахме заедно, сега са си намерили ра-
бота в развойните отдели на големи 
компании.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?
Роботиката в България преминава 
през един Ренесанс и много хора на-
мират бърза реализация. Аз станах 
част от Института по роботика с тема 
за дроновете и авиацията и не искам 
да правя този компромис и да изли-
зам от тази сфера. За нещастие, както 
описах и в едно друго интервю, просто 
липсва авиационна индустрия. Няма 
съревнование за способните хора от 
фирмите в България, понеже малко 
или много те са на едно и също дере-
дже, не отваряме заводи за самолети, 
нямаме развойни бюра, а военноре-
монтните заводи са оставени да из-
дъхнат и почти нямат дейност.
Моята тема на работа имаше мно-
го приложение в администрацията, 
където изкарах една година. В един 
момент след като обясних за високо 
компютъризирани системи за упра-
вление на трафика на дронове на мо-
ите началници и на хора от държавно 
предприятие „Ръководство въздушно 

движение“ (ДП РВД), където разли-
ката в заплатите доближава 15 пъти 
и имаше две презентации на конку-
рентни компании трябваше да се раз-
делим. Дано не пропилеят този шанс 
за България.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Не мога да говоря за науката като 
цяло. Ще дам пример със себе си и ще 
го разгънем за повечето разработ-
чици. Работата ми е свързана с инте-
грацията на дронове във въздушното 
пространство, което предполага да 
работя и с монополния доставчик на 
аеронавигационно обслужване –  ДП 
РВД. Откакто не съм част от админи-
страцията и отдела, който ги надзира-
ва, не ми вдигат телефона. Не ги ин-
тересува. А има покани за разработки 
на много високо европейско ниво с до-
бро финансиране. Представете си ка-
къв шанс ще е това за някои студент 
или изследовател. Така де, ДП РВД са 
едно от малкото функциониращи ави-
ационни предприятия. Никой няма да 
им вземе работните места, но могат да 
помагат за реализацията на българи.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?
Вие най-добре го знаете.
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Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Магдалена Абаджиева, главен асис-
тент, доктор, Институт за български 
език „Проф. Любомир Андрейчин” – 
БАН.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

Думата “ежедневие” за мен стои близ-
ко до думата “еднообразие”. За учения 
е важно на първо място да избяга от 
еднообразието. Не трябва да го допус-
ка в очите, с които гледа към наука-
та, не трябва да губи любопитството 
си и стремежа да бъде откривател. 
Аз съм езиковед, работя в Секцията 
за история на българския език към 

Института за български език „Проф. 
Любомир Андрейчин” – БАН. Но се ин-
тересувам и от съвременните пробле-
ми, пред които е изправен езикът ни, 

Д-р Магдалена Абаджиева: 
Само една силна държава 
може да рекламира успешно 
изучаването на националния 
си език
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пред които сме изправени ние, уче-
ните – като негови носители и като 
хора, които трябва да го съхраняват и 
пазят от чуждите влияния, от грешки-
те, от лошите думи и от забравянето. 
Защото красиви български думи все-
ки ден са застрашени от това да бъдат 
забравени. Ето пример – все по-често 
чувам „комуникирам” вместо „общу-
вам”; „стартирам” вместо „започвам”. 
Една много хубава българска дума 
като „нововъведение” съвсем затих-
на, изместена от иновациите. Приме-
рите са много. Всеки ден внимавам да 
не губя остротата на погледа си към 
думите. Интересувам се от това как-
во говорят хората, как говорят, какви 

послания отправят, за да мога да им 
бъда полезна със знанията си и да им 
помогна да постигнат по-голяма бли-
зост с родния си, български език. Една 
от последните езикови бележки, кои-
то написах, беше за разликата между 
думите „дистанция” и „разстояние”. 
Те се разглеждат като синоними, но 
се оказва, че могат да бъдат и корен-
но противоположни. Защото дистан-
цията е обикновено нещо, което не 
трябва да се преминава. Покрай коро-
навируса тази дума се използва много 
често. Често чуваме: „Спазвай дистан-
ция!”, докато разстоянието може да ни 
доближи, то е онова, което можем да 
изминем, за да застанем един до друг.
Работя, разбира се, основно по проек-
тите на своята секция, които са ори-
ентирани най-вече към изследване 
на писмените ни паметници от мина-
лото. По проекта „Написаното остава. 
Пиши правилно!”, в който също участ-
вам, разработваме езикови задачи, ор-
ганизираме състезания в училищата 
в цялата страна. През 2019 г. спечелих 
тригодишен проект по Национална-
та програма „Млади учени и постдок-
торанти” на Министерството на об-
разованието и науката на Република 
България и съм благодарна за тази 
възможност.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?
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Дисертацията, която защитих през 
2017 г., беше на тема „Павликянската 
книжнина от XVIII век в историята на 
българския език”. За първи път беше 
обстойно проучен най-ранният да-
тиран и достигнал до нас образец на 
т. нар. „павликянска книжнина” или, 
както се опитвам да преосмисля това 
определение – книжнина на българи-
те католици на народен език. Обект на 
моята работа беше ръкопис №778 на 
Петър Ковачев Царски, който се съх-
ранява в Националната библиотека 
„Св. св. Климент Охридски”. След това 
научните ми търсения продължиха в 
посока към този недостатъчно добре 
изследван дял от българската литера-
тура, а именно книжнината на бълга-
рите католици, създадена в периода 
XVII-XIX век. Проектът ми, подкрепен 
от Националната научна програма 
„Млади учени и постдокторанти” на 
Министерството на образованието и 
науката на Република България, носи 
заглавието „Книжнината на българи-
те католици и границата между Из-
точните и Западните Балкани XVII-XIX 
век.”. Неговата основна цел е да бъдат 
изследвани и публикувани непроу-
чени до момента книжовни паметни-
ци. В резултат от работата ми по този 
проект през юни 2020 г. излезе от пе-
чат книгата ми „Ръкописният българ-
ско-италиански речник на отец Мау-
рицио от 1845 г.”. В нея е публикуван 
в наборен вид най-ранният открит до 
момента ръкописен българско-итали-

ански речник, който е съставен през 
1845 г. от католическия свещеник от 
италиански произход отец Маурицио 
да Кастелацо и се пази в Национал-
ния исторически музей в гр. София. 
Освен текста на речника, изданието 
съдържа и изследване на езиковите 
особености на този писмен паметник. 
Речникът на отец Маурицио открива 
за българското общество около 3500 
думи, които са се говорили от бълга-
рите католици в средата на XIX век в 
селата, в които този свещеник е слу-
жил, а именно – Дуванлии и Житница 
(близо до Пловдив).
И като ме питате какви са ползите от 
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моята работа за обществото, вече чу-
вам въпросите – за какво ми е този 
речник, защо ми е да зная и да чета 
стари думи, които вече не се използ-
ват, не се употребяват? Бих отгово-
рила така – чрез думите човек се учи 
не само да говори, но и да вижда. Ето 
пример от речника на отец Маурицио. 
В него думата за това състояние, ко-
гато ни боли гърлото, е “гущер”. Днес 
казваме “боли ме гърлото”, а преди 
години хората вероятно са казвали, 
че имат гущер. Така ние разбираме, че 
гущерът се е възприемал навремето 
като нечисто животно, като източник 
на болести. А думата за гърло в реч-
ника на отец Маурицио е “лакумне”, 
от “лаком”, т.е. нещо алчно, ненаситно. 
Като кажа, че гърлото ми е “лакумне”, 
аз влагам в него съвсем различно зна-
чение, негативно. По този начин чрез 
старите думи ние се учим да разбира-
ме, че езикът отразява онова, което 
човекът мисли и вижда пред очите си. 
Че това е една непрекъснато проме-
няща се жива материя, чрез която ние 
осмисляме света около себе и най-ве-
че – създаваме света около себе си, 
като го назоваваме.
Работата ми върху книжнината на 
българите католици помага и в голя-
ма степен на тази част от българското 
общество да опознае своя принос към 
развитието на българския език. След 
представянето на Речника на отец Ма-
урицио ми се обаждаха хора от с. Жит-
ница, въодушевени, че са открили в 

него думите, които са чували от свои-
те баби и дядовци.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Мотивира ме вътрешната ми убеде-
ност, че има нещо много по-голямо 
от всичко материално, което човекът 
може да придобие. Защото сферата ми 
на работа е българският език, а той е 
духовна и културна категория. Езикът 
не е стока от първа необходимост, но 
се оказва, че той е може би най-същест-
веният за човешкото съществуване, 
защото хората са мислещи същества. 
А мисълта винаги възприема форма-
та на думите, изразява се с думи. Дори 
и мисълта „искам да си купя нова 
кола” е езикова конструкция. Затова 
ако мислим смислено, съзидателно и 
морално, светът около нас ще отрази 
тези наши мисли и ще се промени към 
по-добро. Вярвам, че с работата си на 
изследовател помагам на другите да 
осмислят мястото на българския език 
в живота си, да го преоткрият и да се 
научат да го използват по-добре, за да 
бъдат самите те по-добри хора. Освен 
това, когато работя с ръкописни кни-
ги и ги правя достояние на общество-
то, най-малкото, което правя, е да по-
кажа, че е имало друго време, в което 
човешките усилия са се измервали по 
различен начин. Това възпитава друго 
отношение към света, към книгата и 
към езика, което ни е особено необхо-
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димо днес, когато сме свикнали само с 
натискането на едно копче на компю-
търа да получаваме всичко.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Като дете обичах да се вглеждам в све-
та около себе си. Любимата ми игра 
беше да търся камъчета и да ги съби-
рам, откривайки в тях прилики с дру-
ги неща – виждах глави на животни, 
водовъртежи, пещери, планети. Веро-
ятно това са били първите думи, кои-
то съм се опитвала да запиша. Първи-
те ми стихотворения, защото аз пиша 
и поезия. Любовта ми към българския 
език със сигурност започва от търсе-
нето на камъчета по пътеките на село 
– с. Ново село, близо до гр. Русе, където 
съм израснала. Във втори клас родите-
лите ми се преместиха в града. Трудно 
свикнах. Това си спомням, че ми беше 
трудно и обичах най-много часовете 
по български език и литература, за-
щото ни даваха да пишем съчинения, 
чрез които можех да се върна към све-
та, който обичах. А той беше лозето 
на село, двора с кокошките, люлката, 
която баба ми беше вързала на дюля-
та.

Завърших СУ „Христо Ботев” в гр. 
Русе. Дължа много на учителката си 
по литература г-жа Дияна Димитро-

ва, благодарение на която осъзнах, че 
трябва да кандидатствам българска 
филология. Това се случи през 1997 г. 
За мен беше голям успех, че ме приеха 
в Софийския университет. Тогава се 
влизаше трудно, конкуренцията беше 
голяма, но се представих много добре 
на приемния изпит. Следват тежки 
за мен години в София, в Студентски 
град, където трудно намирах нужното 
уединение. Готвех се за изпитите и че-
тях най-вече в Народната библиотека. 
Използвах всяка възможност да бъда 
там и бях отлична студентка. Чувствах 
със сърцето си, че правя нещо значи-
мо, че нещо ще се случи. Институтът 
за български език винаги е бил за мен 
много висока и много светла сграда. 
Затова да кандидатствам за докто-
рант към тази институция е било ве-
роятно най-естественото решение за 
мен, макар че то беше взето оконча-
телно, след като работих няколко го-
дини като редактор в едно софийско 
издателство. Дължа много на колеги-
те си от Секцията за история на бъл-
гарски език и най-вече на научния 
си ръководител – проф. дфн Марияна 
Цибранска-Костова. Без нейните зна-
ния и насоки, без нейната подкрепа и 
вдъхновение, аз нямаше да успея да 
стигна дотук. Радвам се, че днес с нея 
сме колеги и работим заедно, имаме 
общи публикации, споделяме общи 
идеи.

Какви проблеми срещат учените 
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във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

В областта на хуманитаристиката 
в България е трудно. Сега са важни 
технологиите. Лично аз чувствам, че 
хуманитарните науки не се смятат 
за достатъчно ценни от обществото. 
Има и друг проблем – изучаването на 
английския език днес започва още от 
детската градина. Децата говорят все 
повече помежду си, като използват 
цели фрази на английски и отрано се 
готвят да отидат да учат в чужбина. За 
мен това е много сериозен проблем – 
как да накараме децата да вярват, че 
българският език им е нужен, за да 
бъдат успели хора? Защото за да ста-
неш учен и да изследваш българския 
език, трябва да имаш изградено отно-
шение към него, което започва да се 
гради още в училище. Трябва и дър-
жавата ни да е силна. Само една силна 
държава може да рекламира успешно 
изучаването на националния си език. 
А ценностите днес като че ли са други, 
макар че не трябва да забравяме, че от 
оцеляването на нашия роден език за-
виси и нашето оцеляване като нация. 
Затова държавата трябва да продъл-
жи да подкрепя учените, които рабо-
тят в областта на хуманитаристиката 
и особено тези, които работят за из-
дигането на престижа на българския 
език. Много е важно да се работи и с 
българските общности зад граница, 

със студентите, които изучават бъл-
гарски език в чужбина. Тук са нужни, 
според мен, още усилия.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

На първо място трябва да има повече 
хора, които да искат да мислят. За съ-
жаление преобладават тези, които ис-
кат да притежават и да купуват. Нуж-
но ни е съзидателно отношение към 
света, към мястото, което обитаваме. 
За да се занимава един човек с наука, 
той трябва да бъде на първо място 
търпелив и да е свързан със света око-
ло себе си със силна, морална връзка. 
Да иска да направи нещо добро за об-
ществото, към което принадлежи – ос-
ъзнато и с готовност да жертва време, 
усилия, почивка.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Разбира се, че трябва да се говори за 
наука. Трябва да се знае, че в голяма 
степен улесненията, с които живеем 
живота си, се дължат на науката. На 
науката се дължат и мечтите ни, и 
идеите ни. Вероятно има още толкова 
много, което не е открито, не е достиг-
нато. Да се говори за наука означава и 
възможност хората да осъзнаят, че от 
тяхната работа може да зависи живо-
тът на някой друг. Предстоят трудни 
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години. Вече сме свидетели на клима-
тични промени, появяват се нови за-
болявания. Може би ни чакат тежки 
времена, времена на изпитания. Само 
чрез науката, чрез новите изобрете-
ния и достижения човечеството ще 
може да се справи. Защото науката ви-
наги е отричане на действителността. 
Само ако не си доволен от това, което 
е край теб, и само ако искаш повече, 
можеш да се занимаваш с наука. Имам 
една любима приказка на Андерсен 
– за снежния човек, който се влюбил 
в печката, която горяла толкова кра-
сиво, толкова примамливо. Това е на-

уката – да се влюбиш в онова, което 
ти е противоестествено, което ти из-
глежда дори саморазрушително, но да 
успееш да го доближиш и да го пре-
върнеш в най-естественото нещо на 
света. А науката за българския език 
не е по-различна. Както казах, всяко 
наше намерение, всяка наша мисъл се 
изразява с думи. Колкото повече зна-
ем за езика си, толкова по-добре го 
владеем, толкова по-добре мислим и 
толкова по-далече можем да стигнем 
във всяка една друга научна област, 
във всяка една друга сфера на живота.
   

https://nauka.bg/podkast-stava-uchitel-nauki-sasht-97-mo-su/
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ПУБЛИКУВАНО НА ОКТОМВРИ 29, 
2020 
Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Даниела Петрова Кирилова, дфзн, 
професор, Институт по Астрономия с 
НАО, БАН.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания…

Основно дейността ми представлява 
научни изследвания в областта на кос-
мологията, физиката на елементарни-
те частици, неутринната физика. Дей-
ностите ми включват изработване на 
теоретични модели, сравнителен ана-
лиз на предсказанията на теорията и 
наблюдателните и експериментални 
данни, установяване на физичните 
параметри на разглежданите обекти 
или процеси. Т.е. теория и феномено-
логия, основно свързани с физични 
процеси в ранната Вселена, а именно 
процеси протичащи при високи плът-

ности и високи енергии. Обикновен-
но провеждам аналитично и числено 
моделиране, но най-голямата част от 
деня ми е посветена на проследяване 
на новопостъпващите статии в инте-
ресните за мен области.
През годините, в които има магистри 
във Физическия факултет на Софий-
ския университет, желаещи да слушат 
курса ми по космология, се занимавам 

Проф. Даниела Кирилова: 
Необходимо е учените да бъдат 
чути

https://nauka.bg/podkast-stava-uchitel-nauki-sasht-97-mo-su/
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и с преподавателска дейност. Работя и 
като ръководител на бакалавърски и 
магистърски тези, ръководила съм и 
докторанти. За съжаление в момента 
броя на докторантите и на младите 
учени в нашата научна област е много 
малък, поради незавидното финансо-
во състояние на учените в БАН.
Участвувам в научни семинари и кон-
ференции, т.е. част от времето ми също 
е посветено на подготовка на презен-
тации на научните ми резултати.
Работя и по проекти, касаещи съответ-
ните области, в които съм специалист.
Неотменна част от моето ежедневие 
е и работата ми като главен редактор 
на Българския астрономичен жур-
нал, който е най-реномирания научен 
журнал в областта на астрономията и 
астрофизиката в България. Той се ре-
ферира от най-сериозните междуна-
родни бази данни като Web of Science, 
Scopus, ADS и др.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

До момента имам над 100 научни 
публикации в международни научни 
журнали и в доклади от конференции, 
всяка от които представя мой принос 
в науката. Приносите ми са в областта 
на фундаменталната наука – физика, 
астрофизика, неутринна физика и кос-
мология. За това колко полезни са ре-
зултатите от моите изследвания може 

да се съди и по цитируемостта на пуб-
ликациите ми – цитатите са над 1000. 
Доколкото науката е задължителна 
основа и компонент на развитото об-
щество и икономиката, то ползата от 
научната дейност е безспорна.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

В ученическите си години се раздво-
явах между очарованието от науката, 
изкуството и литературата. Очевидно 
заниманията ми с математика и физи-
ка постепенно започнаха да надделя-
ват над заниманията ми с музика, ри-
суване и поезия. Потепенно осъзнах, 
че човек трябва да направи избор и 
любопитство ми относно обектите и 
процесите, касаещи нашата Вселена, 
техните физични свойства и тяхната 
еволюция надделя. Винаги най-инте-
ресно за мен е било да търся и откри-
вам законите, описващи природата и 
физичната реалност.
Днес вече трудно намирам време не 
само сама да се занимавам с музика 
или поезия, но дори време за посеще-
ние на музикални, художествени и ли-
тературни събития, уви.
Очарованието на техническата лите-
ратура в областта на космологията и 
астрофизиката в момента е непреодо-
лимо – обичам синтезираното във вид 
на формули и закони знание.

Какво допринесе за развитието ви 
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като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

На първо място интересите ми в об-
ластта на физиката, доброто ми вла-
деене на математичния апарат, няко-
гашните отлични учебници по физика. 
Моята огромна работоспособност и 
упоритост и желание да се развивам 
като учен, след като завърших ФзФ 
на СУ в София и бях разпределена да 
работя в Софийската астрономическа 
обсерватория. Тогава осъзнах, че пре-
подавателската дейност не ми носи 
достатъчно удоволетворение и канди-
датствах за стипендия за аспирантура 
в Москва, където през 80-те работеха 
най-известните космолози в света. 
Като аспирант имах щастието да слу-
шам великолепни курсове, водени от 
известни учени във Московския уни-
верситет, както и научни семинари в 
ГАИШ и да работя под ръководството 
на професор Александър Долгов, кой-
то освен известен учен е и прекрасен 
човек. Разбира се, многобройните ми 
позиции за работа и стипендии в чуж-
бина след приключването на докто-
рантурата ми също бяха от значение .

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Недостатъчно финансиране на първо 

място, на второ място – ограбване на 
времето на учените с никому ненужни 
административни и отчетни дейнос-
ти, свързани както с проектите, така и 
с отчети относно пътуванията на кон-
ференции и симпозиуми.
Специфично за физиката в България 
– малко на брой учени, следователно 
и малък кръг на работещите по опре-
делена научна тематика, което налага 
необходимостта от обучение в чужби-
на за младшия състав и необходимост 
от международни контакти и колабо-
рации, за които не винаги финансира-
не е предвидено.
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Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Отношението към труда на учения, 
към достиженията на българската на-
ука както и финансирането, което е 
крайно недостатъчно и на практика 
води до унищожаване на българската 
академична наука. Без нея не можем 
да говорим в бъдеще и за приложна 
наука, технологичен растеж, както и 
за стойностно висше и средно образо-
вание.

Трябва ли да се говори за наука и 

защо?

Да, но това не е достатъчно, необходи-
мо е учените да бъдат чути, знанията 
им и достиженията на съвременната 
наука да бъдат прилагани!
В днешния 21 век за съжаление в об-
ществото ни присъстват невежество, 
псевдонаука, шарлатанство, злоупо-
треби с лековерието на младите хора 
и на по-възрастните от страна на ме-
диите и в полза на капитала, уви. 

https://nauka.bg/audio-kratka-istoriya-pirin-planina/
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Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Георги Николаев Бончев, гл. ас. д-р, 
Институт по физиология на растени-
ята и генетика, БАН, ИД р-л лаборато-
рия „Геномна динамика и стабилност“

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

Молекулярен биолог съм в областта 

на генетиката на растенията. Научен 
интерес за мен представлява раз-
работването и прилагането на ДНК 
молекулярни маркери за характери-
зиране на естественото и мутантно 
генетично разнообразие при различ-
ни културни растения ( напр. пшени-
ца, ечемик, слънчоглед, царевица). 
Изследванията намират приложение 
в различни области на биологията 
като изучаване на произхода на рас-
тителни видове и пътища на тяхната 
геномна еволюция, изучаване на еко-
логичната динамика на популацион-

Д-р Георги Бончев: Науката е 
основният движещ фактор за 
прогреса на едно общество

https://nauka.bg/audio-kratka-istoriya-pirin-planina/
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но ниво, както и генетична оценка на 
влиянието на биотични и абиотични 
стресови фактори на околната среда 
върху растенията. Научното ми еже-
дневие е заето основно от лаборатор-
на работа, подготомка на публикации, 
административни задължения и от-
части обучителна дейност. Намиране-
то на финансови средства за научната 
работа е от първостепенно значение и 
затова немалка част от работното ми 
време отива за подготвянето на про-
ектни предложения.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Всяко изследване, провеждано от 
моя страна и от всички изследовате-
ли като цяло, има за цел да генерира 
нови научни данни, които да доприне-
сат за по-задълбоченото проучване на 
дадена тематика в определена научна 
област. Всяка нова получена инфор-
мация сама по себе си представлява 
постижение, защото е стъпка напред 
в научното развитие и разбирането 
на конкретен научен въпрос. От дру-
га страна, всяка стойностна научна 
разработка и съответно получените 
резултати е дело на екипна работа от 
учени, всеки от който допринася за 
нейното осъществяване. Така, че ако 
говорим за постижения в по-широк 
смисъл на думата, трябва да говорим 
за постижения на научен екип, в които 

всеки отделен учен е допринесъл със 
своите конкретни познания и труд.
В рамките на съвместни научни разра-
ботки с колеги от България и чужби-
на, и предлагайки своите молекуляр-
но-генетични познания и интереси 
в прилагането на ДНК маркери при 
растенията, са получени и предстои 
да бъдат получени нови данни с при-
нос в различни области на растителна 
биология. Като постижение бих искал 
до отбележа участието си като коор-
динатор във финансирания от Минис-
терството на образованието и наука-
та проект по Програма „Европейски 
научни мрежи“ на стойност от близо 
1 млн. лева. Институтът по физиоло-
гия на растенията и генетика (ИФРГ) 
към БАН е сред 13 български държав-
ни висши училища и научни органи-
зации, бенефициенти по тази про-
грама. Проектът е на тема „Fostering 
plant biodiversity research capacity in 
Bulgaria through scientific excellence in 
DNA barcoding and metabarcoding“ и 
ще бъде разработван в партньорство с 
Института по биоразнообразие и еко-
системни изследвания (ИБЕИ) и Уни-
верситета в Хелзинки, Финландия. 
Главната цел на проекта е повишава-
не на научния капацитет на базовата 
организация ИФРГ и нейния партньор 
ИБЕИ в прилагането на ДНК-барко-
динг технологиите за оценка и ката-
логизиране на националното расти-
телно биоразнообразие, изследване 
на екосистемното равновесие и таксо-
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номично идентифициране на видове. 
Изпълнението на проекта ще допри-
несе за повишаване на репутацията 
и конкурентноспособността на ИФРГ 
и нейния партньор ИБЕИ като по-
тенциални инициатори и лидери на 
инициативи в областта на ДНК барко-
динг технологиите в България. Друга 
част от изследвания са насочени към 
изясняването на противоречиви ас-
пекти от произхода и таксономична 
класификация на житните (ечемик и 
пшеницата) и пътищата на тяхната 
генетична дивергенция вследствие 
на одомошняване от човека. Участвам 
също така в изследвания, насочени 
към оценка на влиянието на абиотич-
ни стресови фактори като засушаване 
и химични мутагени върху растенията 
на генетично ниво, както и генотипи-
ране на растителни ресурси (сортове, 
хибридни линии и др.) от селскосто-
панско значение. Генетичното иден-
тифициране и характеризиране на 
растителни ресурси е необходимо за 
по-ефективното им каталогизиране 
и използване като изходен материал 
за селекционни цели. Като цяло, про-
вежданите изследвания с мое участие 
са интересни както за обществото от 
научно-популярен аспект, така и за 
научната общност от еволюционни 
биолози, ботаници, таксономисти и 
еколози.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Изследователската работа ме при-
влича, защото никога не е скучна и 
монотонна, особено ако човек влага 
душата си в нея и търси нови научни 
предизвикателства. Освен това, рабо-
тата ми дава възможност да пътувам, 
да срещам нови хора, установявам на-
учни контакти и да обменям опит в 
рамките на различни научни сътруд-
ничества. Пътят по изучаването и 
изясняването на даден научен казус е 
много често труден, но работата носи 
удовлетворение когато имаш чувство-
то, че допринасяш, дори и с малко, за 
увеличаване на научното познание на 
човечеството.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Съществен принос за стартирането 
на научната ми кариера и получена 
подкрепа в научното поприще имаха 
моите ръководители и ментори проф. 
Любомир Стоилов от ИФРГ, БАН и 
проф. Севдалин Георгиев от Биологи-
ческия факултет към Софийския уни-
верситет. От съществено значение за 
развитието на всеки изследовател, и 
въобще на всеки човек в която и да е 
професия, е необходимостта от проява 
на инициативност и упоритост в пре-
следване на целите. Научните техно-
логии се развиват буквално ежеднев-
но и всеки учен трябва постоянно да 
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се самоусъвършенства като познания, 
за да бъде в крак с развитието на нау-
ката и да бъде конкурентоспособен в 
научното общество. В тази връзка, ос-
новен принос за развитието ми като 
изследовател оказаха специализаци-
ите ми в Англия, Швейцария и Слова-
кия, чрез които успях да установя цен-
ни научни контакти и международни 
сътрудничества, чрез които да предам 
и придобия ценен научен опит.
6. Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професионал-
ното си развитие и в работата си)?
Разбира се, основен проблем е низката 
бюджетна субсидия за наука в Бълга-
рия и съответно низките заплати в на-
учната сфера. Като вследствие, много 
малка част от младите хора, завърши-
ли висше образование продължават 
научната си кариера в България. Тако-
ва „изтичане на мозъци“ директно се 
отразява на научния капацитет в Бъл-
гария – състаряване на академичния 
състав в научните учреждения, липса 
на нови кадри, които да продължат 
предаването на научни познания, тех-
нологии и традиции. Не бих се съгла-
сил с мнението, че липсват достатъчно 
източници за финансиране на научни 
изследвания в България. Положение-
то е много по-добро от преди 20-25 
години и понастоящем съществуват 
много програми (предимно разбира 
се по линия на Европейския съюз) за 
стипендии за специализации, обмен 
на кадри и проектно финансиране. 

Като цяло съм човек, който гледа по-
зитивно на нещата и смятам, че ако 
човек притежава хъс за научна работа, 
мотивация за успех и инициативност, 
то може да преодолее или поне нама-
ли проблемите от финансов аспект в 
личен и професионален аспект.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Науката е основният движещ фактор 
за прогреса на едно общество и този 
сектор заслужава да бъде един от при-
оритетните за държавата и съответ-
но по-добре финансиран. Обществото 
и държавниците трябва да знаят, че 
учените не искат пари от бюджетна-
та издръжка за разходи за научни из-
следвания, а просто средства за до-
стойни заплати и базова поддръжка 
на научните институти. Проблем в 
България е отсъствието на качествен 
контрол върху системата на оценява-
не на научни проектни предложения 
и спазването на критерии като обек-
тивно оценяване по научен принцип, 
отсъствие на конфликт на интереси 
от страна на оценителите. Неспазва-
нето на тези критерии понякога води 
до игнориране на качествени проект-
ни предложения. Друго нещо, върху 
което смятам, че трябва да се работи 
на държавно и институционно ниво, 
е оптимизиране (синхронизиране) на 
критериите за оценка на научния при-
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нос на даден изследовател (на базата 
на наукометрични показатели) що се 
касае неговото академично израства-
не в България. Системата трябва да 
бъде гарант за това всички хабили-
тирани лица и доктори в България да 
израстват по един и същ начин и със 
съпоставими усилия. При оценява-
нето на всеки учен трябва да се взе-
ма предвид научната област, в която 
работи и съществото на трудова дей-
ност, защото дейностите, усилията 
и най-вече времето за достигане на 
определена академична степен не са 
еднакви за учени от различни научни 
направления (напр. природни и хума-
нитарни науки) и между научни звена 
(университети, академични институ-
ти). В тази връзка се наблюдава несъ-
ответствие в критериите в универси-
тетите спрямо институтите от БАН, 
като дори всеки ВУЗ има възможност 
да слага свои собствени правила за 
академично израстване. Липсата на 
качествен контрол върху системата 
от правила за академично израстване 
неминуемо води до дисбаланс между 
брой хабилитирани учени в различни 
научни направления и научни звена, 
като този дисбаланс често създава не-
реална представа сред обществото за 
качеството и приноса на учените към 
тях.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Разбира се, и то сред максимално ши-
рок кръг от обществото и аз като учен 
се старая да допринасям за тази кауза. 
Научните изследвания и постигнати-
те резултати са важни за развитието 
на научната кариера на всеки учен. От 
друга страна, обаче, науката не тряб-
ва да се прави самоцелно, а с крайната 
цел да отговаря на нуждите на обще-
ството по стратегически национални 
направления като по-добър и здра-
вословен живот, образование, научен 
прогрес, опазване на биоразнообрази-
ето и ресурсно-ефективно икономика. 
Научните идеи и постижения трябва 
да се разпространяват на различни 
нива. Първо, важно е комуникирането 
между отделните учени от сходни или 
различни дисциплини. Решаването 
на даден обществен научен проблем 
може да бъде много по-ефективно, ако 
се подхожда чрез работа на интердис-
циплинарни групи. Второ, за науката 
и нейната полза за обществото трябва 
да се говори сред младите – от учили-
щето до университетите. Предизвик-
ването на научен интерес сред мла-
дите ще допринесе за създаването на 
потенциални научни кадри в бъдеще 
и създаване на общество, разбиращо 
необходимостта от стимулиране на 
науката на национално или междуна-
родно ниво. Трето, изключително ва-
жно е да се говори за наука и обяснява 
същността на научните изследвания 
сред управляващите институции. 
Това е особено актуално за работата 
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в Българската академия на науките, 
тъй като тази институция среща не-
справедливо (но и отчасти обяснимо) 
негативно отношение сред общество-
то. Все още съществува неразбиране 
от обществото що е то научено пости-
жение и продукт в биологията и как се 
стига до него. Трябва да се обяснява 
с примери, че за да се стигне до нау-
чен продукт (например сорт или вак-
сина) няма краен срок за изработка, 
а са необходими многобройни, често 
многогодишни изследвания, които 
са невидими за ненаучното общество 
и съответно недооценени. Но запъл-
ването на тази дупка между наука и 
общество е основна задача и предиз-
викателство пред самите учени, мно-
го от които за съжаление неглижират 
необходимостта и важността от попу-
ляризиране на същността на научни-
те изследвания и постижения.  
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ПУБЛИКУВАНО НА ОКТОМВРИ 30, 
2020 

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Казвам се Евгени Семков, имам науч-
на степен Доктор и академична длъж-
ност Професор. Работя в Института по 
астрономия с Национална астрономи-
ческа обсерватория на БАН, като пове-

че от четири години съм директор на 
института.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания 

Извън многото административни за-
дължения, старая се да отделям и по-
вече време за научна работа. Ние ас-
трономите, имаме привилегията да 
разползагаме с голяма обсерватория, 

Д-р Евгени Семков: Необходимо 
е средствата за наука да 
се инвестират разумно, на 
проектен принцип
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екипирана със съвременна апаратура 
за наблюдения. Това е Националната 
астрономическа обсерватория (НАО) 
Рожен. Тя е най-голямата инвестиция 
на България в научна инфраструктура 
и е постигната благодарение на уси-
лията на няколко поколения астро-
номи, работили преди нас и успели да 
убедят обществото в необходимостта 
от подобна научна база.

НАО Рожен 

Така, че имам две работни места, в ин-
ститута в София и в НАО Рожен. В об-
сервторията ние правим астрономи-
чески наблюдения, работи се нощем, 

при ясно небе, слаб вятър и ниска 
влажност в атмосферата. После тези 
наблюдения се обработват, измерват 
се яркостта на наблюдаваните обек-
ти, положението им на небето, спек-
тралния състав на светлината идва-
ща от тях. След това следва анализ на 
резултатите, оценка на физическите 
параметри на наблюдаваните обекти, 
сравнение с предишните данни за тях, 
търсене на нови явления, съпоставка 
с теоретичните модели за тях. И на 
края, най-важното, което отнема над 
50% от времето, е писането на статия 
за публикуване на резултатите в науч-
но списание.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Имам над 180 научни публикации, 
почти всички в списания, издавани в 
чужбина. От тях около 110 са публика-
ции в списания с импакт фактор или 
импакт ранг. Имам над 1100 цитира-
ния на мои публикации от независи-
ми източници, а H индекса ми в Web of 
Science е 21.
Работя основно в две научни области: 
1) Изследване на процесите на образу-
ване на звездите, свързани с тяхната 
фотометрична и спектрална промен-
ливост, и 2) изследване на квазари, ак-
тивни галактични ядра и свръхмасив-
ни черни дупки.
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Астрономията, разбира се, няма пря-
ко приложение в икономиката. Тя ни 
дава основни представи за Вселената, 
света в който живеем, физическите 
процеси свързани с образуването на 
планетни системи, зведи, звездни ку-
пове и галактики, тяхната еволюция 
досега и какво ще се случи в бъдеще. 
Резултатите от фундаменталните на-
учни изследвания се прилагат в прак-
тиката след десетки, а понякога и след 
стотици години. Но без да развиваме 
основните научни направления, ние 

ще загубим както връзката на наука-
та с приложните изследвания, така 
и връзката ѝ с висшето образование. 
Фундаменталните научни изследва-
ния наистина са основата на всяко по-
знание, а най-фундаменталната наука 
е астрономията.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Преди всичко интереса към Космо-
са, към неизвестното и непознатото. 
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Още като ученик имах интерес към 
физиката и астрономията. През това 
време беше доста трудно постъпва-
нето във Физическия факултет на СУ. 
Имаше голяма конкуренция и когато 
кандидатствах за аспирант в Секци-
ята по астрономия с НАО към БАН. 
Но, ако човек е избрал професията си 
още като ученик, ще се справи с труд-
ностите, каквито и да са те. Доволен 
съм от работата си, защото тя ми дава 
възможност за творческо мислене, за 
пълноценно развитие и все още не 
съм загубил любопитството към тай-
ните на Вселената. Ако и материални-
те условия бяха малко по-добри през 
изминалите години, всичко би било 
идеално.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

От огромно значение за младия учен е 
средата в която попада след завърш-
ване на университета. По време на 
студентските години се получават 
най-основните знания, но конкретна-
та научна работа вече дава насоките 
за бъдещето развитие на изследова-
теля. Имах възможността още като 
студент в четвърти курс да участвам в 
наблюденията в НАО Рожен и да съби-
рам данни по темата на дипломната 
ми работа. Да се срещам с колегите ра-
ботещи в обсерваторията и да се уча 

от техния опит. Тъй като нашата рабо-
та е свързана с наличната апаратура, 
много е важно младият учен да си по-
ставя реални и изпълними цели. Така, 
че най-голямо значение за израства-
нето ми като учен е на колектива в 
който съм работил. Както на прекия 
ми ръководител, така и на останалите 
колеги.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

За да работите на световно ниво в ас-
трономията, трябва да разполагате 
със специална апаратура: телескопи, 
CCD камери, филтри, компютри и др., 
които са с много високи цени. Затова 
основният проблем за развитието на 
нашата наука е възможността да бъде 
купена и доставена на разположение 
на астрономите подобна апаратура. 
Когато е била построена НАО Рожен 
през периода 1976-1981 г. в нея са вло-
жени десетки милиона лева. Но през 
следващите години инвестициите в 
обсерваторията са покривали само 
разходите за използането ѝ. В много 
малко случаи са давани пари за нова 
апаратура или ремонтиране на на-
личната. През последните 3-4 години 
имаме значително подобрение бла-
годарение на финансирането по На-
ционалната пътна карта за научна ин-
фраструктура, координирана от МОН. 



451Българска наукаЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

27-27 НОЕМВРИ

НОЕМВРИ 2020

Много ценно за нас е и финансиране-
то по проекти с Фонд „Научни изслед-
вания“. Ако нашето сътрудничество с 
МОН и ФНИ се развива по същия на-
чин в следващите 2-3 години, ние ще 
успеем да обновим и модернизира-
ме нашата научна инфраструктура. И 
това ще ни даде нови хоризонти за на-
учни изследвания на световно ниво.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Необходимо е българската наука да 
върне престижното си място в наше-
то общество. Всички учени, работещи 
в България, сме на мнението, че фи-
нансирането на науката е крайно не-
достатъчно. Но само с увеличението 
на бюджетите на БАН, ССА и универ-
ситетите няма да се реши проблема. 
Необходимо е средствата за наука да 
се инвестират разумно, на проектен 
принцип. Държавата трябва да е на-
ясно с това, какъв научен потенциал е 
необходим и да му осигури минимал-
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ните условия за работа. Останалите 
средства трябва да се разпределят по 
проекти с които да изграждаме научна 
инфраструктура, да участваме в меж-
дународни научни мрежи и сътрудни-
чества, да се подпомага развитието на 
младите учени и докторанти.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Интуитивният отговор е: да, разбира 
се, трябва да се говори за наука. Но 
въпросът е: кой и как говори за нау-
ка? И сега телевизии, вестници и ин-
формационни сайтове се пълнят с на-
учни теми. Но много често по тях се 
изказват: астролози, нумеролози, екс-
трасенси и други личности със съм-
нителна научна подготовка. Много 
често те създават погрешна предста-
ва за науката, а в някои случаи могат 
да предизвикат объркване и паника 
сред населението. Такива бяха на-
пример: края на календара на маите, 
проблемът 2000, „предсказването“ на 
земетресения и сблъсък на Земята с 
комети и астероиди. Ние учените от 
БАН и университетите сме до извест-
на степен длъжници на обществото 
в този смисъл. Не винаги успяваме 
да обясним на хората реалните про-
блеми и опасности за цивилизацията. 
Трябва да настояваме пред медиите 
да търсят компетентни събеседници, 
които да представят научната гладна 
точка на събитията. А пред държавни-

те органи да настояваме за наше учас-
тие при взимането на важни решения, 
касаещи развитието и бъдещето на 
страната ни.  

https://nauka.bg/nosht2020/
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Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Иван Йотов Лалов, доктор на физ. нау-
ки, професор по физика, до пенсиони-
рането си през 2010 г. във Физическия 
факултет на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“. Два мандата 
ректор на СУ „Св. Климент Охридски“ 
(1993 – 1999).

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 

учен) – проекти, изследвания…

Занимавам се с научни изследвания по 
физика на кондензираната материя и 
по преподаване на физиката, а също с 
активна работа в Съюза на физиците 
в България. До пенсионирането си че-
тях лекции на студенти-физици и пи-
сах съответните учебници.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза за 
обществото и икономиката?

Д-р Иван Лалов: Нуждаем се 
от строга система за оценка и 
контрол на научната дейност

https://nauka.bg/nosht2020/
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Теснонаучните изследвания се отна-
сят до спектроскопия на кондензира-
ни среди, по-специално, сложни спек-
три на кристали и спирални полимери 
и т. нар. оптична активност, характер-
на за биологични структури. Доклади 
и академични слова засягат мястото 
на физиката в човешката култура, от-
ношенията между науките, проблеми 
на преподаването на физиката в сред-
ните училища и университетите, ес-
тествени науки и религия и др. Докато 
изследванията от първия кръг са част 
от системата на научното познание, 
методичните и мирогледни приноси 
имат непосредствена насока към взе-
мането на решения за науката и пре-
подаването на естествените науки.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

От ранна възраст имах любопитство 
към света и изследванията в естестве-
ните науки. В гимназията и през сту-
дентските години се появи желание 
да участвам в разкриването на при-
родните тайни и да ги предавам на 
другите. Важен стимул е интересният 
живот на изследователя.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Разбира се, важна роля за развитието 

ми на изследовател имаха годините на 
следването във Физическия факултет 
и първите години като асистент. За 
свой учител по преданост към науката 
и по трудолюбие смятам акад. Милко 
Борисов, ръководител на катедрата. 
Важен етап в научното развитие беше 
специализацията ми в Москва при 
проф. В. М. Агранович.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

В експерименталната физика са необ-
ходими сложни (и скъпи) съвременни 
установки. В теоретичната физика, ос-
вен компютри, е нужно по-нататъшно 
задълбочаване на връзките с между-
народната изследователска общност. 
Младите учени се нуждаят от възпи-
таване на многогодишно трудолюбие 
и системност.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

В организацията на науката са необ-
ходими целенасочени действия към 
стесняване на огромния тематичен 
обхват на българската наука. Нужда-
ем се от строга система за оценка и 
контрол на научната дейност. Запла-
щането на труда на учения трябва съ-
ществено да се повиши в пряка връзка 

https://nauka.bg/nosht2020/
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с резултатите от оценката и контрола.
Европейска нощ на учените 2019. Пре-
зентация на проф. Ив. Лалов на тема: 
„130 години Физико-математически 
факултет при Софийския универси-
тет“.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

За наука трябва да се говори много 
повече от вниманието към нея сега по 
следните причини:
а) голяма част от съвременните тех-
нологии и съвременните професии 
произтичат и са свързани с научните 
постижения;
б) знанията, придобити от съвремен-
ната наука, ни приобщават към чо-

вешката цивилизация;
в) дискусиите трябва да са насочени 
към привличане на млади хора към 
научна кариера;
г) популяризацията на науката играе 
важна роля във възвръщането на до-
верието към нея, особено в „битката“ 
с разпространяващите се антинаучни 
теории (за „плоска земя“, антиваксери 
и др.). 

https://nauka.bg/nosht2020/
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ПУБЛИКУВАНО НА ОКТОМВРИ 31, 
2020

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Казвам се Мая Иванова Димитрова и 
съм доцент, доктор в Института по ро-
ботика при БАН.

Първата ми специалност е психоло-
гия, а специализацията, която избрах 
в университета, беше “Обща и експе-
риментална психология”. Винаги ме е 
вълнувало формалното описание на 
субективността. Дипломната ми рабо-
та беше експериментално изследване 
на възприятието на кратки интервали 
от време. Преценките на хората пред-
ставляват процеси на измерване на 

Доц. Мая Димитрова: Науката 
отговаря на фундаменталната 
потребност на човек да 
възприема, разбира и осмисля 
света, в който живее
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физичните и социалните явления по 
начин, сравним с обективните мето-
ди на измерване. Но само в определе-
ни граници – там, където е линейна-
та част на всяка нелинейна функция. 
Изследването показа, че в диапазона 
от 100 до 300 мсек възприятието на 
времето е най-близо до обективното. 
Извън този диапазон отклоненията са 
както големи, така и зависими от кон-
текста. През цялата си научна кариера 
се опитвам да формулирам изследо-
вателски въпроси, които могат да по-
лучат отговор чрез експериментален 
метод. 
През 1988 г. във вестник “Новини” 
(който излизаше вечер) бяха обяве-
ни 2 места за млади учени към секция 
Системи с хибриден интелект на Цен-
тралната лаборатория по системи за 
управление при БАН – 1 място за фи-
зиолог и 1 – за психолог. Аз бях одобре-
на за психолог и от началото на 1989 
г. работя на същото място, въпреки 
реконфигурирането на техническите 
институти през годините.
Докторатът и хабилитирането ми са 
в специалността, която допуска неин-
женерно образование в техническите 
науки: “Приложение на принципите 
и методите на кибернетиката в раз-
лични области на науката”. В дисер-
тацията си изследвах архитектури на 
невронни мрежи, приложими в интер-
фейси, които се адаптират към стила 
на работа на човека. Този проблем ос-
тава актуален, особено с появата на 

т.нар. дълбоки мрежи (deep networks) 
и дълбоко обучение (deep learning), 
които се характеризират с масивни 
паралелни изчисления като в мозъч-
ните структури.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …
Изучавам системите човек-робот и 
прилагам кибернетични принципи 
на анализ на тези системи. Научни-
те изследвания по принцип са свър-
зани с проекти, които задават обща-
та тематична рамка на секцията или 
лабораторията. Освен фокусирането 
върху тема и специфичен прблем за 
решаване, ежедневието на един учен 
предполага комуникация с колеги 
по света, участие в научни мрежи и 
включване в европейски изследова-
телски програми. През 2012г. в сай-
та на 7 Рамкова програма на ЕК от-
крих проект, който позволяваше да се 
включат нови участници, които мо-
гат да кандидатстват като пратят CV 
и селектирани публикации – EUCog 
III. Специфичното изискване беше 
следното: Мрежата EUCog е за строго 
интердисциплинарни изследвания в 
областта на био-инспирираните ког-
нитивни системи и изкуствен инте-
лект, каквито са почти всички мои 
изследвания. Кандидатствах и бях 
приета, така че от 2012г. съм член 
на мрежата “EUCognition – European 
Society for Cognitive Systems”, www.



 

458Българска наукаНОЕМВРИ 2020Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

БГ НАУКА

eucognition.org. С колеги от мрежата 
през 2017 г. успяхме да спечелим 4 го-
дишен проект в рамките на програма-
та Мария Склодовска-Кюри на ЕК със 
заглавие “CybSPEED: Кибер-физични 
системи за педагогическа рехабили-
тация в специалното образование”. 
Координатор на проекта е универси-
тетът в Сан Себастиан, Испания, но 
ИР-БАН е най-големият бенефициент 
с най-много формулирани задачи в 
него и най-голямо финансиране. До-
казателство, че идеята и реализация-
та на проекта са български, е самото 
заглавие. Както е известно, в клинич-
ната практика е приет терминът “пси-
хосоциална рехабилитация”, който се 
използва когато говорим за поведен-
чески методи на терапия на проблеми 
с обучението и общуването. Терминът 
“педагогическа рехабилитация” беше 
въведен и използван от проф. Ана Ко-
кошкарова (1926-1991) през 80те го-
дини на миналия век, която държеше 
на активното включване на психолози 
в клиничната практика и водеше курс 
за повишаване на квалификацията по 
“Медицинска психология и педагоги-
ческа рехабилитация” към Института 
по неврология, прихиатрия и невро-
хирургия на Медицинска академия, 
София. Този проект е в нейна памет. 
Заглавието и идеите на проекта явно 
са значими и актуални на европейско 
ниво за да получи финансиране от над 
1 200 000 евро. 

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?
Моите научни постижения са преди 
всичко в областта на когнитивната ро-
ботика. Например, очаква се хумано-
идните роботи да проявяват емпатия 
към хората. Т.е. хората да не се чувст-
ват неловко, че са наблюдавани или 
оценявани от технически системи. В 
същото време техническата система 
трябва да създава психологически 
комфорт на човека, а за това е нужно 
да има съответни детектори – т.нар. 
социални сензори. Един от моите при-
носи е дефинирането и описанието на 
социални сензори във вградените сис-
теми, както и на синтетични сензори 
от високо ниво, публикувани в статия 
в списание и в книга на американско-
то академично издателство IGI Global. 
По покана на същото издателство за-
едно с моя колега професор Хироаки 
Уагатсума от  Технологичния институт 
на Кюшу, Япония (партньор в проекта 
CybSPEED), с когото работим съвмест-
но от 2006г., през 2019г. издадохме 
книга, озаглавена “Кибер-физични 
системи за социални приложения” – 
от 440 страниции. Гордея се с това, че 
по моя покана колеги от България са 
автори на 7 от общо 17 глави с автори 
също така от Швеция, Великобрита-
ния, Гърция, Япония, Китай, Индия и 
Русия.
През 2017г. получих покана за интер-
вю от издателството: 
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h t t p s : / / w w w . i g i - g l o b a l . c o m /
n e w s r o o m / a r c h i v e / c a n - r o b o t -
successful-assistant-teacher/3307/ 
В интервюто става въпрос за един 
наблюдаван от нас феномен в експе-
риментално изследване, направено в 
Япония съвместно с колеги от Япония, 
Китай и Индия, как хората възприемат 
един роботизиран учител. Обърнете 
внимание, че това изследване е прове-
дено през 2015г., но е много актуално 
и сега, както и че то даде мотивация 
за проекта CybSPEED, спечелен през 
2017г. В това изследване след урока по 
зоология, представен от хуманоиден 
робот, участниците бяха помолени да 
споделят свои коментари. Тези комен-
тари бяха впоследствие разделени на 
2 групи – позитивни и критични. Учас-
тниците бяха също така помолени да 
отбележат един от два възможни от-
говора, свързани с робота като учител 
– единият беше, че предпочитат при-
съствието на колега, съученик и пр. по 
време на урок, представен от робот, а 
другият – че това им е безразлично. 
Изследването беше проведено в кон-
текста на разгорещения дебат в све-
та “за” или “против” роботите като 
учители – много критици казваха, че 
привързвайки се към роботите, деца-
та се отчуждават от хората, което би 
било заплаха за тяхното социално раз-
витие. Можеше да се предположи – в 
контекста на хипотезата за отчужда-
ващата роля на роботите – че хората, 
които позитивно оцениха робота като 

учител, са безразлични към присъст-
вието на друг човек по време на урока, 
а критичните към робота участници – 
да предпочитат социалното присъст-
вие. Точно обратното! Статистически 
надеждно беше показано, че хората, 
позитивно настроени към роботите, 
предпочитат социалното присъствие, 
докато критичните към роботите бяха 
също така безразлични към присъст-
вието на други хора по време на урока. 
От това изследване направихме извод 
за социализиращата роля на хумано-
идните роботи, което впоследствие 
мотивира проекта CybSPEED, целящ 
да покаже, че сложни технологични 
устройства в по-голяма степен стиму-
лират познавателните способности 
на децата, отколкото традиционните 
методи с хартия и молив, следовател-
но могат да подпомагат компенсатор-
ните механизми в научаването. Нещо 
повече, децата в специалното образо-
вание се чувстват комфортно да упра-
вляват сложни технологии. Това при-
влича интереса на другите деца и така 
роботите се превръщат в перфектния 
медиатор на комуникацията между 
различните деца, независимо от това 
дали имат или нямат логопедични 
или други проблеми на развитието.

Проектът CybSPEED е до края на ноем-
ври 2021г. Предстои да занесем свои-
те разработени сценарии с роботи в 
специалното образование и оценим 
как те се възприемат от децата и учи-
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телите.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?
В ученическите ми години особено 
въздействие ми оказа книгата на Ай-
зък Азимов “Аз роботът”, излязла на 
български език през 1980г. Тогаваш-
ната ми мечта да бъда “робопсихо-
ложка” като Сюзън Келвин (която е на 
75 години в книгата) явно се сбъдва, 
независимо от възможните обрати в 
кариерата на един учен.
Когато наскоро препрочитах книга-
та, бях изумена от пояснението под 
линия на преводача на стр. 15, което 
описва нагласите в българската нау-
ка в края на 70те години на миналия 
век: “У нас кой знае защо, е в употре-
ба терминът “роботехника”…… Както 
е видно от разказите на Азимов, ро-
ботиката е наука, която обхваща не 
само технологията на роботите, но и 
тяхната “психология”. Докато поняти-
ето “роботехника” само по себе си из-
ключва – поради чисто техническия 
си характер на двете си съставки – 
всякаква психология. Б. пр.”
Институтът по техническа киберне-
тика и роботика при БАН е създаден 
през 1978г., а изданието на книгата 
е от 1980г., което говори за известно 
разминаване във времето на възпри-
етите научни терминологии по онова 
време. Независимо от това, явно об-
ластта на роботиката, в която работя, 
е в смисъла на Азимов.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Аз винаги съм харесвала англо-сак-
сонския начин на правене на наука 
– задълбочените анализи в изслед-
ванията и скромността при оценката 
на личния принос. Сбъдната мечта 
за мен беше спечелването на стипен-
дия за магистратура във Факултета 
по психология на Университета Уорик 
във Великобритания през 1993г. В мо-
мента съм най-възрастният член на 
Алумни асоциацията на Университета 
Уорик в България. Срещите с по-мла-
дите алумни са наистина вълнуващи.
Тази една година във Великобритания 
ме оформи окончателно като учен, ра-
ботещ в интердисциплинарна област, 
но също така стремящ се да обясня-
ва с обикновени думи сложни психо-
логически и кибернетични теории. В 
университета на Уорик проведох екс-
периментално изследване на проце-
сите на извличане на информация от 
паметта с повече от 100 участници. 
Резултатите от първия и втория екпе-
рименти баха публикувани в глави в 
книги в контекста на нови интердис-
циплинарни модели на човеко-ком-
пютърното взаимодействие, една от 
които беше по покана от издателство 
iConcept Press Ltd..
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През 2006 г. спечелих стипендия за ед-
номесечна специализация в Япония, 
което ми даде изключителната въз-
можност да се доближа до японския 
начин на правене на наука, и контакти, 
на които изключително много държа. 
Професор Уагатсума спечели грант за 
двумесечена визита на поканен учен 
– мен – през 2015г., когато реализи-
рахме споменатите по-горе изследва-
ния, както и формулирахме основните 
идеи на проекта CybSPEED.
Имам два особено ярки спомена в ка-
риерата – първият е от конференция 
по изкуствен интелект в Сиатъл, САЩ, 
през 2001г. където поканен лектор 
беше Бил Гейтс. Това, което се обсъж-
даше с аудиторията, беше начини за 
създаване на системи и интерфейси 
за достъпност. Вторият спомен е от 
конференция на Световната мрежа 
(WWW) в Будапеща през 2003г. Там 
поканен лектор беше Тим Бърнардс 
Лий, който апелираше към всички за 
подкрепа на приложенията с отворен 
достъп.
През 2016 г. бях одобрена да участвам 
в програмата на Европейския парла-
мент MEP-Scientist Pairing Scheme, в 
която членове на европарламента ка-
нят учени за консултации за форму-
лиране на нови политики. Бях пока-
нена от д-р Тереза Комодини Качия от 
Малта да бъда нейна “сянка” за 2 дни 
в Еврапарламента. Нейната покана 
към мен беше свързана с участието й 
в комисията по Роботика и изкуствен 

интелект. Тереза е юрист и обсъжда-
хме законови и етични принципи при 
използването на кибер-физични сис-
теми при деца и възрастни със спе-
циални потребности. Тези 2 дни ще 
останат в паметта ми като пример как 
учените и политиците трябва тясно 
да общуват за да формулират полезни 
за хората политики и да се потивопос-
тавят компетентно на корпоратив-
ните интереси, когато последните са 
деструктивни за обществото.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?
Бих казала, че основният проблем е 
самотността. Ученият в България – не-
зависимо дали е млад или на възраст 
– е все още обвит от ореола на Дон Ки-
хот – въпреки че от 20 години сме в 21 
век. Представям си бъдещи институти 
с по 150-200 човека, две трети от кои-
то са млади хора. Представям си поли-
тики, подкрепящи докторантури, фи-
нансирани от фирми – като в другите 
страни. Както вече споменах, харес-
вам англо-саксонския стил на правене 
на наука и японския начин на нейното 
менажиране. Трябва да има динамика 
– младите хора да могат да опитват – 
дали харесват правенето на наука или 
не. Философията на науката ще им 
бъде полезна във всички области на 
живота. 
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Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Трябва да се научим – като в Япония 
– да вземаме най-добрия опит и да га 
променяме така, че това да бъде още 
по-значимо, адекватно, “cool”. Все още 
има административни и други пречки 
за най-елементарни неща, което е “ма-
ниерът на 20ти” век. А навън е 21 век 
със своите предизвикателства, което 
не е плашещо – мотивиращо е, особе-
но в науки като роботиката.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?
Разбира се. Науката отговаря на фун-
даменталната потребност на човек да 
възприема, разбира и осмисля света, в 
който живее. Дори когато този свят е 
населен с роботи. А това е предмет на 
науката “психология”.  И така, кръгът 
се затваря…
   

https://nauka.bg/podkast-simeon-simeonov-nemskata-gimnaziya-amerika/
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ПУБЛИКУВАНО НА ОКТОМВРИ 31, 
2020 

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота.

Акад. Дамян Николов Дамянов, дмн. 
лекар, хирург, консултант в Първа УМ-
БАЛ, София, Клиника по ендоскопска 

и оперативна хирургия.

С какво се занимавате на работното 
място?

В качеството на хирург ежедневието 
ми е погълнато от диагностична дей-
ност, консултации и оперативни на-
меси. Основна област на работата ми 
е коремната хирургия, поради което 

Акад. Дамян Дамянов: Няма 
област на човешкото познание, 
която да търпи прогрес без 
предходни научни изследвания 
и доказателства

https://nauka.bg/podkast-simeon-simeonov-nemskata-gimnaziya-amerika/
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се налага да извършвам хирургически 
намеси върху стомах, тънки и дебели 
черва, черен дроб, жлъчна система, 
панкреас, далак, а понякога и на при-
лежащите пикочо-полови органи у 
мъже и жени. В този смисъл работата 
на хирурга е научно-приложна, т.е. от 
хирургическата практика могат да се 
извеждат единични или системни на-
блюдения, които подлежат на научна 
обработка и публикуване. Естествено 
участвал съм и във финансирани науч-
ни проекти по линия на МУ – София и 
Фонд „Научни изследвания“ към МОН. 
Научноизследователската работа на 
хирурга се извършва в извънработно 
време. През последните 15 – 20 годи-
ни се засили научната колаборация 
на Клиниката по хирургия на УМБАЛ 
„Царица Йоанна – ИСУЛ“, чиито ръко-
водител бях, с чуждестранни клиники 
и изследователи.

Какви са научните Ви постижения 
(принос) и каква е тяхната полза за 
обществото и икономиката?

Научните ми постижения са основно 
в областта на коремната хирургия. За 
първи път у нас внедрих лазерна ус-
тановка (CO2 лазер) в коремната хи-
рургия. Внедрихме извършването на 
генетични изследвания при заболя-
вания на дебелото и правото черво и 
създадохме система за проследяване 
на пациенти с наследствени чревни 
синдроми. Внедрих създадени хирур-

гически техники при трудни случаи в 
хирургията на жлъчните канали, при 
заболяване на задстомашната жлеза, 
при дебелочревни операции, при опе-
рации за портална хипертония. Съз-
дадох първата в България Клиника по 
еднодневна хирургия и написах пър-
вото хирургично ръководство за тази 
специфична област от икономическа 
и хирургическа гледна точка.

Какво Ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Интересът ми към научната работа 
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датира от студентската скамейка и 
от времето, когато бях млад хирург. 
Занимаването с научноизследовател-
ска работа изисква заложен интерес 
у младия човек, тъй като предполага 
допълнително натоварване, много 
инициатива и амбиция. За съжаление, 
в младите ми години подкрепата, коя-
то съм получавал, е била съвсем огра-
ничена.

Какво допринесе за развитието Ви 
като изследовател?

Получих стипендия по линия на DAAD 

и посетих двукратно Германия. Осъ-
ществявал съм специализации още в 
Русия, Италия, Гърция. С удоволствие, 
в качеството си на ръководител на 
Клиника, съм оказвал многостранна 
подкрепа на млади хирурзи при осъ-
ществяване на техните научни разра-
ботки, при тяхното прогресиране като 
хирурзи и изследователи, както и при 
тяхната хабилитация. Хирургията е 
колективна дисциплина, изисква ко-
лективен труд и подкрепа, но наред с 
това и самостоятелна инициатива и 
творчество. Лично съм организирал 
над 50 хирургически конгреси и кон-
ференции в България, което създава 
поле за научна изява на хирургиче-
ската гилдия в страната, както и на 
хирурзите в ръководената от мен кли-
ника.

Какви проблеми срещат учените 
във Вашата област?

Проблемите, с които се сблъскват 
хирурзите при осъществяване на на-
учноизследователски инициативи и 
дейност, са традиционните за стра-
ната: недофинансиране или липса на 
финансиране, нерегламентирано за 
научноизследователска работа време, 
недостатъчна подкрепа на докторан-
тите, недостатъчна подкрепа на из-
следователите от страна на държава-
та за участие в научни кворуми у нас 
и в чужбина, липса на подкрепа за спе-
циализации в чужбина. Интересно е, 
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че хирурзите във водещи западноев-
ропейски страни, в САЩ и други имат 
възможност да се откъснат за 2 – 3 го-
дини от хирургичната дейност и да се 
отдадат само на научноизследовател-
ска, поради това техните разработки 
и постижения често са в нетипични за 
клиничната хирургия области като: 
имунология, генетика и др.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

В България се премина изцяло само 
на проектно финансиране. Държава-
та, като институция, се дезангажира 
от основни изследвания и подкрепа 
на институционалното финансира-
не. Наред с унищожената промишле-
ност у нас липсва научна подкрепа 
на тези области от промишлеността, 
които работят в някои частни пред-
приятия, поради което иновациите в 
тези области са чисто технически, но 
не и научни. България би трябвало да 
осигурява научни кадри за редица об-
ласти, които все пак имат добро раз-
витие или са необходими за страната 
като: IT сектора по отношение на соф-
туера, електропроизводство, оловни 
батерии, ядрена енергия, енергоспес-
тяващи материали, нанотехнологии, 
нови материали, биотехнологии и др. 
Наред с това държавата има интерес 
да оказва научна подкрепа на тради-
ционни области като: транспорт, ме-

дицина, образование, отбрана.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Приемам че е задължително да се го-
вори за наука. Няма област на човеш-
кото познание, която да търпи прогрес 
без предходни научни изследвания и 
доказателства. А това се извършва от 
научни кадри, които изискват десети-
летия за своето обучение и създаване, 
както и ежегодна подкрепа не само 
по линия на проекти, а и по линия на 
държавното управление. 
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 ПУБЛИКУВАНО НА НОЕМВРИ 1, 2020

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Йоана Спасова-Дикова, професор, д-р, 
Институт за изследване на изкуствата 
– Българска академия на науките, нау-
чен секретар на направление „Култур-
ноисторическо наследство и нацио-
нална идентичност“ – БАН

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

Ежедневието на един учен театровед, 
какъвто съм аз, е в архивите, библи-
отеките, сред книгите, в театъра (по-
някога е свързано с посещението на 
театрални фестивали), сред хората, 
посветили се на театъра и на твоята 
наука, сред студентите и пред ком-
пютъра. Разбира се от време на вре-

Проф. Йоана Спасова-
Дикова: Развитието на 
хуманитаристиката – Conditio 
sine qua non
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ме ученият ходи по научни форуми да 
сподели резултатите от своите изслед-
вания с други колеги, да чуе за техни-
те проучвания. Прекрасни моменти в 
нашата работа са представянията на 
новоизлезли книги – твои собствени, 
на свои колеги, или на такива, в които 
си взел участие като съставител, ре-
дактор, рецензент,. Една от важните 
дейности е експертната, която включ-
ва участия в журита за академично 
израстване, в журита на театрални 
фестивали, анонимно рецензиране, 
даване на становища и експертизи на 
различни инстиутции, например при 
изготвяне на стратегически или нор-
мативни документи.
Що се отнася до моята научна дейност, 
голяма част от изследванията ми са 
свързани с проучването на българска-
та култура, най-вече в областта на те-
атъра.
През 2020 година приключи един 
проект към Фонд „Научни изследва-
ния“, на който аз съм ръководител: 
„Българският ХХ век в изкуствата и 
културата“. По проекта беше публи-
кувано обемно двуезично издание 
(на български и на английски език) в 
две отделни книги, като всяка от тях 
е по около 650 страници. Има над 330 
илюстрации във всяко от изданията. 
Аз съм автор на част от статиите за те-
атър, съставител и научен редактор. В 
интердисциплинарното изследване 
се търсят пресечните точки между 
различните изкуства в България – му-

зика, театър, изобразителни изкуства, 
кино, архитектура през ХХ век.
Също така работя и по научната про-
грама с РМС № 577 „Културноистори-
ческо наследство, национална памет 
и обществено развитие“ (КИННПОР, 
https://kinnpor.uni-sofia.bg/), която 
беше създадена от учени от 10 звена 
на БАН и аз също взех участие в изгот-
вянето на програмата като координа-
тор в качеството ми на научен секре-
тар на БАН. Програмата е подкрепена 
от Министерство на науката и обра-
зованието. Ние сме в партньорство с 
различни университети. Като водеща 
организация беше определен Софий-
ският университет. Там съм ангажира-
на с две eкипни научни задачи. Едната 
е свързана с изготвяне на становища 
за държавните политики в областта 
на културноисторическото наслед-
ство, а другата – с изследване на град-
ската памет в национален, балкански 
и европейски контекст. Тук отново на-
учните ми разработките са в областта 
на театралната култура.

Член съм и на екип от „Института 
за изследване на изкуствата“, който 
участва в изграждането на Центъра за 
върхови постижения „Наследство БГ“ 
(http://www.nasledstvo.bg/). Нашата 
задача е свързана със създаването на 
исторически компендиум за сценични 
и екранни изкуства.
През 2020 година един проект „Евро-
пейският модернизъм в изпълнител-
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ските изкуства и теории. Фигури, про-
цеси. Практики през ХХ век“ (EMPATH), 
в чиято подготовка взех участие, спе-
чели финансиране по програмата на 
Европейска комисия – Еразъм+ – Жан 
Моне, дейности 2020 – Модули, Кате-
дри, Центрове за върхови постиже-
ния (EAC / A02/2019) https://eacea.
ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-
results/jean-monnet-activities-2020_en. 
Водеща организация е Югозападен 
университет „Неофит Рилски“. Проек-
тът е насочен към изграждане на обра-
зователна платформа, провеждане на 
научни изследвания, както и осигуря-
ване на отворен достъп до академич-
ните знания за европейските култур-
ни практики от ХХ век, включително 
в България и в балканския регион. Ще 
бъде поставен акцент върху театрал-
ната култура.
Дългосрочен мой индивидуален про-
ект е свързан с изучаването на ак-
тьорското изкуство в България. Този 
проект е постоянен мой ангажимент и 
се опитвам всяка свободна минута да 
работя по него, защото съхраняване-
то на паметта за големите български 
актьори смятам за своя мисия. Преди 
няколко години с подкрепата на Ми-
нистерство на културата публикувах 
книга, посветена на актьорското изку-
ство в Народния театър през втората 
половина на ХХ век „Мелпомена зад 
желязната завеса“, част I. Народен теа-
тър: Канони и съпротиви“. Сега работя 
по част II, свързана с периода на раз-

мразяване през края на 50-те и 60-те 
години на ХХ век.
През 2020 година излезе още една 
книга, за радост отново подкрепена 
от Министерство на културата, „Ак-
тьорът и паметта. Андрей Чапразов“, 
на която съм съставител и редактор, 
както и автор на встъпителната сту-
дия. Тя е по случай 100 години от рож-
дението на този изключителен бъл-
гарски актьор.
В международен план работя по про-
екти, свързани с изкуството на актьо-
ра в дигиталната ера и пост-човешки-
те тела в перформативните изкуства, 
както и със съвременните трансдис-
циплинарни подходи за изучаване на 
изкуствата. Разбира се, опитвам се да 
поставя основен акцент върху явле-
ния от българската култура, защото 
съм убедена, че призванието на ху-
манитарните учени е да се грижат за 
изучаването и съхраняването на на-
ционалното културноисторическо на-
следство и националната ни идентич-
ност, за повдигане на националното 
ни самочувствие..

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Много е трудно човек сам да говори за 
своите приноси и за ползата от своя-
та работа за обществото. Винаги се 
радвам, когато колеги, студенти или 
други читатели споделят своите впе-
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чатления от това, което е написано от 
мен, дори и да критикуват или дават 
препоръки и съвети.
Много съм благодарна на гилдията на 
театроведите към Съюза на артистите 
в България, която досега е отличила 
с наградата на „Икар“ за критически 
текст две книги – едната в колектив 
„История на българския театър, т. 4 
– История на българския театър меж-
ду двете световни войни на ХХ век“, а 
другата – мое монографично изслед-
ване – „Мелпомена зад желязната 
завеса“. Също така отново гилдията 
номинира за „Икар“ една моя студия, 
подготвена по международен проект 
„Нови литературни хибриди в епохата 
на мултимедийно изразяване, преси-
чане на граници, пресичане на жанро-
ве“, който дискутира създаването на 
постчовешки сценични хибриди в ди-
гиталната ера. Книгата (на английски 
език) е публикувана от престижното 
международно издателство „Джон 
Бенджаминс“ и с извънредно актуал-
ната си тема получава широк общест-
вен отзвук в международен мащаб.
Нещо, което мога да изтъкна като 
наше усилие чрез своята дейност да 
помагаме на хората е кампанията 
предприета първо от нашия екип за 
свободен достъп онлайн до нашата 
книга по проекта „Българският ХХ век 
в изкуствата и културата“ по време 
на извънредното положение, въве-
дено у нас през 2020 година, поради 
пандемията, предизвикана от коро-

навируса. После тази инициатива бе 
подета от Институт за изследване на 
изкуствата, който временно дари сво-
боден достъп и до други книги за из-
куство, а след това по моя идея като 
научен секретар на направление „Кул-
турноисторическо наследство и на-
ционална идентичност“ се разгърна 
в мащабна кампания на всички хума-
нитарни институти на БАН „Култура 

Йоана Спасова-Дикова изнася доклад на 
конференцията „Актуални проблеми в изу-
чаването на нематериалното културно 
наследство и прилагането на Конвенция 
2003. Приносът на учените от БАН. Зала 
„Проф. Марин Дринов“ – БАН, 17.10.2019
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и образование онлайн“ под мотото 
„Научи нещо ново, докато си вкъщи“. 
Огромно удоволетворение ни донесо-
ха многобройните отзиви на читатели 
и зрители (защото имаше и филмчета, 
образователни игри онлайн, лекто-
рии и др.), които се обаждаха, пишеха 
писма и пр., за да ни благодарят, че им 
помагаме да преодолеят депресията и 
самотата в условия на самоизолация 
и, че сме им дарили радост и удоволст-
вие,.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Първоначално завърших актьорство 
за драматичен театър във ВИТИЗ (сега 
НАТФИЗ). Няколко години работих в 
театъра като актриса. Имам и няколко 
изяви в киното и телевизията. Играла 
съм в Народния театър, театър „Въз-
раждане“, а по разпределение (това 
беше задължително по онова време) 
бях в Музикално-драматичен театър 
„Константин Кисимов“ във Велико 
Търново. Там ме поканиха в универси-
тета да водя курсове по Словесно-из-
пълнителска дейност за студенти от 
хуманитарните дисциплини. Тогава 
се запалих по работата със студенти 
и реших да направя завой към акаде-
мична кариера. Кандидатствах за ас-
пирантура (тогава така се наричаше 
докторантурата) в Ленинград, който 
междувременно стана Санкт-Петер-
бург, Русия. Приеха ме. Завърших те-

атрознание и защитих докторска ди-
сертация. Когато се прибрах, нещата 
се завъртяха така, че почти веднага 
започнах да преподавам на хонорар 
в Софийския университет във Фа-
култета по начална и предучилищна 
педагогика, но си търсех постоянна 
работа. Случайно видях в „Държавен 
вестник“ обява за конкурс за научен 
сътрудник по театър в Институт за 
изкуствознание на БАН. Спечелих го и 
така започна всичко. Може би низ от 
случайности, а може би съм следвала 
предначертан път. Не знам.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)
На първо място атмосферата в 
Санкт-Петербургския държавен ин-
ститут за театър, музика и кинемато-
графия беше невероятна. В Русия те-
атърът е храм, а актьорите са жреци. 
Аз бях зачислена към научната секция 
„Театър“. Театроведите там бяха из-
ключителни професионалисти и фа-
натични театрални изследователи. По 
принцип се смята, че Московската те-
атроведска школа е по-теоретична, а 
Санкт-Петербургската – историческа. 
Аз имах повече теоретична нагласа. 
Исках да разработвам методологии, 
модели, но колегите винаги ми каз-
ваха, че няма театрална теория без 
история. Сега съм им изключително 
благодарна, защото те ме научиха, че 
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театралната наука се гради на базата 
на реални факти, на случващото се, а 
не чрез конструиране на измислени 
модели. По отношение на театрално-
то изкуство моделите и типологиите 
се извличат от практиката. В Русия (за 
кратко бях и в Москва) събрах и осми-
слих толкова много материали за те-
атралната теория, история и практи-
ка. Участвах в разгорещени дискусии. 
Ходех по библиотеки, архиви, музеи, 
концерти, опера, балет и разбира се 
– театър. Понякога гледахме по две 
представления на ден. Билети няма-
ше с месеци занапред, но ние имахме 
студентски карти и ни пускаха без-
платно. Седяхме по стълбите в пре-
тъпканите салони. Това бяха времена, 
когато задуха вятърът на промяната. 
Някои засекретени архиви се отвори-
ха, гостуваха западни театрални тру-
пи, рок-групи, прожектираха се преди 
цензурирани филми, публикуваха се 
доскоро забранени книги на репреси-
рани писатели от социалистическия 
лагер, на западни автори, за които по 
идеологически причини не бяхме чу-
вали. Промениха се образователните 
програми. Вече не изучавахме маркси-
зъм-ленинизъм, а история на филосо-
фията. Ние жадно поглъщахме всичко 
това, което за нас беше ново и непо-
знато.
Прибрах се в България твърдо убе-
дена, че трябва да продължа да се 
занимавам с изследователска и пре-
подавателска дейност, да се потапям 

в дебрите на театралното минало, да 
търся неразгадани тайни, да споделям 
своите знания с по-младите си колеги.
Важна за израстването ми като учен 
беше специализацията ми в Оксфорд, 
където се насочих към театралната 
семиотика и антропология, които ста-
наха много модерни дисциплини през 
края на 80-те и началото на 90-те го-
дини. Когато се върнах известно вре-
ме водех курс по „Театрална семиоти-
ка“ в НБУ.
От изключително значение за мен 
бяха двете ми специализации в Ни-
дерландския институт за академични 
изследвания. Първия път бях за два 
месеца, а втория – за половин годи-
на. Там се срещнах с учени от цял свят 
от различни области на социалните и 
хуманитарните науки. Провеждахме 
дискусии, изнасяхме лекции, живеех-
ме заедно в един кампус, който нари-
чахме – „Късче от рая“. Ходехме на те-
атър, по музеи, изложби, исторически 
места. Междувременно ме поканиха в 
Театралния институт на Амстердам-
ския университет, където препода-
вах две години „Актьорски теории от 
древността до днес“, но по семейни 
причини се наложи да се върна в Бъл-
гария.
Напоследък много ценя екипната ра-
бота по проекти. Така се случи, че сега 
работя повече по интердисциплинар-
ни проекти с колеги от различни об-
ласти, дори от точните науки. Това е 
изключително ползотворно. Според 
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мен бъдещето на науката е в интер-
дисциплинарността, даже в транс-
дисциплинарността – термин, с който 
най-просто казано се обозначава съв-
местната работа между учени от со-
циалните и хуманитарни науки (Social 
Sciences and Humanities – SSH) с учени 
от природните и математическите на-
уки (Science, Technology, Engineering 
and Mathematics – STEM).

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Много се говори, че у нас за наука се 
отделят много по-малко средства в 
сравнение с други страни. Аз няма да 
давам статистистически данни, но 
това е факт. Особено маргинализира-
ни са хуманитарните науки, където се 
дават доста повече пари за образова-
ние, отколкото за наука. Принципно 
научен център на хуманитаристиката 
в България е БАН (в университетите 
приоритет е образованието, а не нау-
ката и това е разбираемо). В системата 
на БАН има осем хуманитарни инсти-
тута. Нашите заплати са изключител-
но ниски. Те варират за всички пози-
ции от минималната работна заплата 
и не стигат до 1000 лева месечно за 
професорите. Ние по-възрастните сме 
се примирили, защото за повечето от 
нас работата е призвание, но оттук 
следва един огромен проблем – изти-

чане на мозъци, липса на кадри и на 
млади учени. Младите хора не искат 
да се обрекат на науката и да получа-
ват мизерни заплати. Те просто бягат. 
Следващият Ви въпрос е какво трябва 
коренно да се промени в България по 
отношение на науката. Именно поли-
тиките, свързани с привличането на 
млади учени, е нещото, което трябва 
задължително да се промени. Напо-
следък се предприемат мерки в тази 
посока, за което ще кажа няколко 
думи след малко.
Особено критично е положението с 
желаещите да се занимават с наука 
в областта на изкуствата. Повечето 
млади хора предпочитат да правят из-
куство, да творят, а не да го изследват. 
В академиите по изкуствата стигат 
до бакалавърска степен и не продъл-
жават повече. В момента се мисли за 
възможности за откриване на магис-
търски програми към научните ин-
ститути на БАН.
През последните години се появи и 
още един сериозен специфичен про-
блем за хуманитарните науки, свър-
зан с неистовата надпревара за нау-
кометрични показатели. Това също 
трябва някак да се промени.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Вече споменах за две необходими 
промени у нас по отношение на нау-
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ката и искам да се спра на това малко 
по-подробно, но ще започна с фунда-
менталния проблем, който е свързан 
с отношението на държавата и на об-
ществото към науката, а то варира от 
лошо до безразлично. Много рядко се 
осъзнава необходимостта от научни 
разработки, особено в областта на ху-
манитарните науки. Въпросът обик-
новено е: „А вие там учените в БАН 
какво точно правите?“ За интересува-
щите се отговорът е в посока на това, 
че ние хуманитаристите основно пи-
шем книги, енциклопедии, речници. 
Това са нашите постижения. Самото 
откриване на някакво ново явление, 
артефакт, археологически експонат 
и пр. не е наука. Тези открития тряб-
ва да бъдат описани, анализирани и 
осмислени като значимост в конте-
кста на културноисторическото ни 
наследство както в национален, така 
и в световен мащаб. Докато пъзелът 
се сглоби и се очертае някаква кар-
тина, минава много време. Темповете 
са бавни, а резултатите – оспорими. 
Вероятно поради това има известно 
недоверие в състоятелността на ху-
манитарните науки, дори от страна на 
колегите учени от природните и мате-
матическите науки. Тези обществени 
нагласи трябва да се променят, което 
е изключително трудно. Би следвало 
да се осъзнае, че хуманитарните нау-
ки не гонят бързи резултати, а дълго-
срочни стратегически цели за култур-
ното развитие на нацията. Те са важни 

най-вече за опазване на културноис-
торическото наследство, национална-
та памет и самочувствие и за изграж-
дане на общонационални ценности. 
Искам да припомня, че Българското 
книжовно дружество, което е първото 
научно учреждение у нас, чийто пра-
воприемник е БАН, посочва в Устава 
си от 1869 г., че основна цел е: „да раз-
пространява всеобщото просвещение 
у българския народ и да му показва 
пътя към неговото веществено обога-
тяване“.
Един от пътищата за утвърждаване 
на обществения престиж на науката, 
които се припознават днес, е оценка-
та на научната дейност, с което да се 
докаже, колко важна е тя за общество-
то и, че си заслужава инвестициите. 
У нас от няколко години се разработ-
ват наукометрични показатели. Те 
обаче по-скоро са количествени и не 
дават информация за качеството на 
научния продукт. В надпреварата за 
повече количествени данни се стига 
до разрив между различните направ-
ления в науката, между „физици“и 
„лирици“, защото засега те се измер-
ват с един аршин, който не е в полза 
на хуманитаристиката. Тези, казано 
условно, две области на познанието, 
защото те са много повече, са прак-
тически несравними. Нещото, което 
трябва да се промени е да се разрабо-
тят специфични критерии, както на 
международно, така и на национално 
равнище. Вече от няколко години в 
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Национален център за информация 
и документация (НАЦИД) се изготвят 
национален референтен списък, спи-
сък на реферираните и индексирани 
издания, регистър на академичния 
състав. Това задължително трябва да 
се прави на национално ниво, но изис-
ква време. Въпреки че се подготвя, с 
финансовата подкрепа на Фонд „Науч-
ни изследвания“, все още няма нацио-
нален указател за цитирируемост на 
публикации от български автори, кое-
то е особено необходимо за обществе-
ните и хуманитарните науки, където 
все още няма подходящи бази данни, 
сравними с Web of Science и SCOPUS, 
обслужващи предимно природните и 
математическите науки. По отноше-
ние на измерването на постиженията 
на хуманитариската и доказването на 
ползата ѝ за обществото има много 
нерешени проблеми. Лично аз като 
научен секретар на БАН се включвам в 
различни европейски проекти за раз-
работка на единна система за оценка 
на социалния принос на обществените 
и хуманитарните науки в национален 
и в европейски мащаб. Единият беше 
в рамките на европейската програма 
COST на рамкова програма „Хоризонт 
2020“. Първият етап приключи и се 
търси финансиране. Нарича се „Евро-
пейска мрежа за оценка на изследва-
нията в областта на социалните и ху-
манитарни науки“ (ENRESSH) https://
enressh.eu/. Другият подобен проект 
„Предизвикателства пред бъдещето 

на социалните и хуманитарни науки“ 
стартира тази година. Той е насочен 
към страните от Централна и Източ-
на Европа и в него участват и няколко 
български учени от различни области 
на социалните и хуманитарни науки 
с координатор Център за академични 
изледвания – София. Амбицията е да 
се разработи национална специфична 
база данни за количествена и качест-
вена оценка на статуса на социалните 
и хуманитарни науки у нас и в Европа.
Вече казах, че са необходими проме-
ни и по отношение на привличане на 
млади учени. През последните години 
бяха стартирани програми за млади 
учени, целево финансирани от държа-
вата, което дава резултати. Проблемът 
е, че докато траят програмите млади-
те учени са доволни и се включват в 
научната работа, но после, ако им се 
отвори възможност, си търсят по-ви-
соко платена работа у нас и в чужбина, 
често извън научната сфера.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Хуманитаристиката на първо място е 
съзидание, градеж. Трябва от отлом-
ки да се построи здание. Пътят към 
действителните научни постижения 
е дълъг, мъчителен. Тази детективска 
работа отнема години. Често това е 
самотно занимание и когато достиг-
неш до резултата не знаеш как точно 
това да стане обществено достояние. 
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В днешния глобален свят, където сме 
заляти от информация, популяризи-
рането на науката е задължително. 
Един от критериите даден проект да 
бъде подкрепен е разпространението 
на резултатите. Тук на помощ идват 
медиите. Тяхната власт да поддържат 
и внушават ценности е огромна. През 
последните години част от журнали-
стите се насочиха по-интензивно към 
популяризиране на резултатите от на-
учната работа. В тази връзка БАН въз-
обнови една своя награда за журнали-
сти за обективно и точно отразяване 
на дейността и научните постижения 
на БАН в средствата за масово осве-
домяване, с което ние учените искаме 
да изразим своята благодарност към 
журналистите за подкрепата.

На 12.10.2020, когато БАН празну-
ва 151 години от основаването на 
Българското книжовно дружество, 
наградата за 2019 г. беше връчена в 
четири категории. В категория „Пе-
чатни медии“ награда получи Ярос-
лава Прохазкова от  вестник „24 часа“.  
За  „Електронни медии“ беше отличен  
Кирил Вълчев, автор и  водещ на пре-
даването „Седмицата“ по Дарик радио. 
С радост искам да отбележа, че в ка-
тегория „Онлайн медии“ наградата 
напълно заслужено беше присъде-
на на Петър Теодосиев от вашето 
онлайн списание „Българска нау-
ка“, за системно популяризиране на 
науката в България и дейността на 

БАН. Със специалната награда за ця-
лостно дългогодишно отразяване на 
дейността на БАН бе отличен екипът 
на предаването „История.BG“ на Бъл-
гарската национална телевизия.

Науката трябва да бъде не само разви-
вана. За нея трябва да се говори. Въ-
просът е реторичен.
Ще завърша с популярен цитат на 
един от основателите на БАН проф. 
Марин Дринов. Той е убеден, че „без 
помощта на науката един народ нико-
га не би достигнал да има значение за 
цялото човечество!“
Развитието и популяризирането на 
науката и на хуманитаристиката, коя-
то изучава езика, мисленето, вярвани-
ята, обичаите, изкуството, миналото, 
културата на човечеството е Conditio 
sine qua non за съвременното обще-
ство, което живее в дигиталната ера 
на един глобализиращ се свят.
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 ПУБЛИКУВАНО НА НОЕМВРИ 1, 2020 

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Д-р Таня Димова, доцент по имуноло-
гия, Институт по биология и имуно-
логия на размножаването – БАН. Дъл-
госрочната ми цел е да се развивам 

и работя в България. Изследванията 
ми са в сферата на имунологията и 
по-специално имунология на бремен-
ността. В свободното си време обичам 
да пътувам и изследвам непознати за 
мен земи и култури, любител съм на 
планината и спорта.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 

Д-р Таня Димова: Оказва се, че 
заплатите за учен в съседни 
балкански страни са 3 пъти 
по-високи, а в западни – 15-20 
пъти
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учен) – проекти, изследвания, …

Моята работа като учен е доста инте-
ресна и винаги с усещането, че най-ху-
бавото предстои. Дните ми никога не 
се повтарят. Всеки експеримент отва-
ря нова врата, през която първо ле-
кичко надничаш и след това се опит-
ваш да влезеш. А после идват нови и 
нови врати и осъзнаваш, че пред теб 
има един необятен и непознат свят за 
проучване, но никога нямаш гаранция 
за успех. Осъзнаването, че има много 
неща, които не познавам малко ме на-
тъжава, но никога не ме обезкуража-
ва. Научноизследователската работа 
е изключително предизвикателство 
и изисква доста упоритост и понякога 
досадно повтаряне на експерименти 
за да си сигурен в получените резул-
тати. Научното любопитство съчетано 
с аналитичен ум е предпоставка за ус-
пех, но важно е да си отворен и гъвкав 
в мисленето и подходите си, с готов-
ност да смениш ъгъла от който гле-
даш и вглъбявайки се в детайлите ни-
кога да не губиш представа за цялата 
картина. Естеството на изследовател-
ската работа изисква непрекъснато 
учене и добро познаване на литерату-
рата и опита на други изследователи 
по проблема. Статиите в реномирани 
специализирани научни списания са 
нашите източници на достоверна и 
проверена от редица рецензенти ин-
формация. Освен експерименталната 
работа в лабораторията част от изсле-

дователската ми дейност е описание-
то, тълкуването, докладването и пуб-
ликуването на научни данни. Може би 
това е най-интересната част защото 
тогава споделяш знанието, а само спо-
деленото знание е живо. Освен това 
очакваш реакцията на рецензенти и 
колеги и сверяваш часовника си. Регу-
лярното публикуване на научни ста-
тии е важно за атестацията на учения 
и кариерното му израстване, в кол-
кото по-влиятелни научни списания 
публикуваш толкова по-добра репу-
тация придобиваш и това помага из-
ключително много за финансиране на 
бъдещата ти работа. Неотменна част 
от работата ми като изследовател е 
писането на проекти и кандидатства-
нето за финансиране. В БАН научно-
изследователската работа e проектно 
финансирана и борбата за финанси-
ране е доста изтощително занимание. 
Добрият учен в България, където из-
следователските групи обикновено са 
малки, се занимава и с много несвой-
ствени задачи като например менажи-
ране на проекти, преговори с фирми 
за реагенти и оборудване, счетоводни 
дейности, ЗОП процедури, PR на про-
екти. Част от деня ми минава и в ад-
министративни занимания – член съм 
на научни съвети и журита, участвам 
в редакционни колегии, рецензирам 
публикации за международни научни 
списания в моята област. Научната ра-
бота предлага гъвкавост и свобода в 
ежедневието, но това изисква изклю-
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чителна самодисциплина и изграж-
дане на организационни умения. В 
проучванията си аз не съм сама, имам 
страхотна група от съвсем млади и не 
толкова млади хора, на които се опит-
вам да предам опита си, ентусиазма си 
и нескончаемото удоволствие от това 
да прекарам деня си в лаборатория-
та и на които се опирам безрезервно. 
Съвременната наука е работа в екип 
и работа между екипи така, че конта-
ктите между учените са от ключово 
значение. Работата ми ме среща с не-
вероятни хора, мои съмишленици и 
колаборатори по проекти и с млади 
хора студенти, дипломанти и докто-
ранти. Преподавам на студенти и се 
опитвам отрано да ги “зарибявам” за 
изследователска работа.
Научноизследователската ми работа е 
финансирана по три проекта от Фонд 
Научни изследвания като най-голе-
мият е за пет години по Програма 
ВЪРХОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ХОРА ЗА 
РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКА НАУКА 
(ВИХРЕН) с финансиране около 1 млн 
лева. ВИХРЕН допълва европейска-
та програма за научни изследвания и 
иновации Хоризонт 2020, като насоч-
ва национални средства към конкур-
сни процедури, които имат за основна 
цел подкрепата на качествени научни 
изследвания в България на високо ев-
ропейско ниво. Тази национална ин-
вестиция допринася за привличането 
и задържането в България на устано-
вени и водещи учени, които могат да 

привлекат и развият потенциала на 
изследователски колективи за съв-
местна работа по водещи научни про-
блеми с широко международно и на-
ционално въздействие на резултатите 
от тях. Програмата прилага елемен-
ти от най-успешни научни програми 
като „European Research Council“ (ERC) 
(ЕС28) и „ERA Chairs“ (ЕС151). Оценя-
ването на проектите по тази програма 
е от международно жури.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Научните ми изследвания са върху 
имунология на бременността, пла-
центобиом, фетален и неонатален 
имунитет. Работя в сътрудничество с 
акушер-гинеколози от Университет-
ска болница Майчин дом, МУ – Со-
фия и микробиолози от Института по 
микробиология към БАН и съм в не-
прекъсната колаборация с учени от 
чужбина. Бременността е както био-
логичен, така и имунологичен фено-
мен. Майчината имунна система то-
лерира чуждите за нея гени, носени 
от плода и подпомага изхранването 
и оцеляването му. Най-новите ни из-
следвания са върху профила на май-
чините Т лимфоцити и тяхната роля в 
имплантацията и нормалната бремен-
ност при жената. Придобиването на 
нови знания за имунологичната стра-
на на имплантацията с оглед реализи-
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ране на успешна бременност спомагат 
за намаляване на случаите на имуно-
логично обусловен инфертилитет на 
базата на цитотоксичност на майчи-
ните имунни клетки. Наскоро публи-
кувахме интересни данни за функцио-
налното съзряване и репертоарното 
разнообразие на една особена група Т 
лимфоцити т.нар. неконвенционални 
Т лимфоцити или γδ Т клетки в кръвта 
на човешки фетуси много рано по вре-
ме на ембрионалното развитие (около 
20-та гестационна седмица). Резулта-
тите са публикувани в престижното 
списание на Американската Академия 
на науките Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States 
of America (PNAS) като първата статия 
беше избрана за особено интересна 
в секцията към списанието “In This 
Issue”. Тази година излезе втората ни 
публикация отново в това списание. 
Тези резултати оборват дългогодиш-
на парадигма, че фетусът има незряла 
имунна система и оцеляването му е 
изцяло зависимо от майчината имун-
на система. Напротив оказва се, че пло-
дът доста успешно направлява собст-
веното си оцеляване и в ранен етап от 
своето развитие е снабден с напълно 
диференцирани патоген-реактивни 
имунни клетки. Интригуващи са и 
научните ни изследвания върху пла-
центарния микробиом – съвсем нова 
и актуална тема в световен мащаб. Те 
са фокусирани върху плацентарния 
трансфер на микобактериални L-фор-

ми. Съвместната ни работа с екипа на 
доц. д-р Надя Маркова от Института 
по микробиология-БАН показват, че 
в кръвта на бременни жени, които са 
били БЦЖ- ваксинирани в детството 
си се съдържат живи микобактериал-
ни L- форми, произхождащи от вакси-
налния щам БЦЖ Mycobacterium bovis. 
Тези бактериални L- форми са видои-
зменени бактериални форми без кле-
тъчна стена, способни да се размножа-
ват и да преминат в циркулацията на 
новороденото чрез плацентата. Инте-
ресното е обаче, че тези L-форми са ре-
версивни и в ин витро култури могат 
да се превърнат в изходните си фор-
ми – типични микобактерии. Тези ре-
зултати са публикувани в престижни 
научни списания вкл. Nature Scientific 
Reports. Въпреки, че ефективността 
на живата БЦЖ ваксина се дебатира 
в продължение на десетилетия и че 
БЦЖ ваксинацията в България е за-
дължителна от 1952г., ние все още 
знаем много малко за механизмите 
за дълготрайно перзистиране на ба-
цилите на M. bovis БЦЖ в организма 
и на имунния отговор, който предиз-
викват и който е особено актуален и 
в контекста на COVID-19 вирусната 
инфекция. Трансплацентарният пре-
нос на микробактериални L-форми 
отваря хоризонт за нови изследвания 
върху ролята на плацентобиома за 
изграждане на имунната система как-
то на фетуса, така и на новороденото 
бебе в краткосрочен или по-дългосро-
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чен аспект, както и за изследване на 
имуногенността на L формите и тях-
ната връзка с автоимунни и ракови 
заболявания.
Проектът ни финансиран по ННП 
ВИХРЕН предвижда създаване и ва-
лидиране на иновативни 3D органо-
типни модели за проучване на вза-
имодействията между ембриона и 
майчините имунни клетки при (не)
успешната имплантация при жена-
та (3DModeInAction). Работата ни по 
този проект има за цел да проучи ро-
лята на Т лимфоцитите в (не)успеш-
ната имплантация при жената, как-
то и възможността за модулиране на 
майчиния имунен отговор в посока, 
благоприятна за ембриона. За целта 
ще бъде приложен иновативен подход 
за изследване на имунните клетки по 
време на имплантацията, базиран на 
конструирането на 3D органотипни 
клетъчни модели, при които се из-
ползва ембрио-сурогат и се “пресъз-
дава” микросредата на майчино-фе-
талния контакт. Това дава уникална 
възможност да бъде изследван ина-
че недостъпен процес, какъвто е им-
плантацията при жената. Синдромът 
на повтарящата се неуспешна имплан-
тация е все още непроучен и е основна 
причина за безплодие при иначе здра-
ви жени като се смята, че приблизи-
телно 10% от жените в програми за ин 
витро оплождане страдат от повтаря-
ща се неуспешна имплантация. Следо-
вателно, получените данни ще бъдат 

полезни с оглед имунотерапевтично 
лечение на този синдром. Освен това 
ще бъдат получени нови данни за мо-
дулиране на оцеляването, развитието 
и функцията на ембрионалния троф-
област. Имайки предвид приликите в 
инвазивността на трофобласта и ин-
вазивността на туморите, тези данни 
могат лесно да бъдат транслирани в 
изследванията за Т-клетъчната иму-
нотерапия на рака (актуален и обеща-
ващ терапевтичен подход). Този про-
ект предлага интердисциплинарно 
проучване чрез прилагане на прилож-
но биоконструиране в изследването 
на имунни процеси.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Това в никакъв случай не е заплаща-
нето защото стартовото заплащане в 
научната сфера в България е унизи-
телно ниско. Може да прозвучи три-
виално, но винаги съм искала да бъда 
изследовател – изучаването на окол-
ния свят и изключителната хармо-
ничност и ефективност в биологични-
те процеси са ме привличали трайно 
и отдавна. Да се опитвам да разгадая 
механизмите на тази хармония вина-
ги ми носи огромно удовлетворение и 
вдъхновение.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
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стипендия в чужбина, екип, …)

На първо място обучението. Акаде-
мичната кариера изисква високока-
чествено обучение и постоянно нат-
рупване на знания и опит. Аз имах 
изключителни учители и в България, 
и в чужбина. Шест години бях препо-
давател в Тракийския Университет в 
Ст. Загора в Катедрата по Анатомия 
и хистология. След това надградих с 
обучението си по имунология, защи-
тавайки докторантура в Института 
по биология и имунология на размно-
жаването -БАН, София под ръковод-
ството на проф. Р. Георгиева. Още по 
време на докторантурата ми спече-
лих стипендия и поработих в екипа на 
проф. L. Mincheva-Nilsson в Департа-
мента по клинична имунология, Ме-
дицински факултет, Umea University, 
Швеция (2005-2007). Това беше пре-
ломен момент в кариерата ми и проф. 
Mincheva-Nilsson от мой учител се пре-
върна в мой дългогодишен сътрудник 
впоследствие и добър приятел. Аз съм 
от малкото изследователи в България 
от моето поколение, които са били 
пост-докторанти в чужбина. Тази по-
зиция все още е непозната в Бълга-
рия, а това е най-мобилната част от 
учените и гръбнака на всяка изследо-
вателска група, учените-номади как-
то ги наричаме. Това е времето, когато 
трупаш научноизследователски опит, 
работейки в различни колективи и 
се подготвяш за деня, когато ще съз-

дадеш собствена научна група. Спе-
челих 3 годишна пост-докторантска 
позиция в групата на Dr. D. Vermijlen в 
Институт за медицинска имунология, 
ULB, Белгия. Работата ми в този екип 
беше изключително ползотворна от-
към интересни проекти и силни пуб-
ликации. С Dr. Vermijlen продължаваме 
да имаме съвместна работа и до днес. 
Особено се гордея със спечелването на 
Fulbright стипендия през 2018г. Това 
е стипендия на Държавния департа-
мент на CAЩ по програма Fulbright за 
обмен на учени. В резултат бях покане-
на като гостуващ изследовател в Yale 
University, School of Medicine в САЩ за 5 
месеца в групата на проф. Gil Mor, све-
товно известен учен в областта на ре-
продуктивната имунология, доскоро 
президент на Американската асоциа-
ция на репродуктивните имунолози. С 
тази група работим по общ проект за 
разработване на ин витро модели за 
имунологично отхвърляне на фетуса 
в среда на прекомерно възпаление и 
цитокинова буря, индуцирана от май-
чини Т лимфоцити. Благодаря на съд-
бата че имах изключителен шанс да 
срещна всички тези хора, всеки от тях 
ме е обогатил неимоверно, а работата 
в мултинационална среда е изключи-
телно предизвикателство. Важно е за 
младите хора да знаят, че освен съдба 
тяхното развитие е резултат и на ак-
тивните им собствени усилия.

Какви проблеми срещат учените 
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във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

В България да работиш като учен из-
следовател е непрестижно заради ни-
ското заплащане, особено в системата 
на БАН, но пък това може би отсява 
най-отдадените хора. В допълнение 
идват проблемите свързани със заста-
ряването на гилдията и тромавото ад-
министриране на науката чрез МОН и 
БАН. Publish or perish e афоризъм, кой-
то отразява натиска върху учените да 
публикуват за да израстват в карие-
рата си, но непрекъснатото публику-
ване рефлектира върху качеството на 
научноизследователската работа. В 
България се налага модела за голямо 
количеството на публикуваните науч-
ни резултати със съмнително качест-
во в маргинални списания. Според 
мен трябва да бъде точно обратното 
Multum non multa – по-малко, но ка-
чествени публикации във високо ре-
номирани научни списания. В науката 
в България се наблюдават неприем-
ливи йерархични зависимости и науч-
на мафия, което също е проблем. ЗОП е 
другото ни проклятие – процедурите 
по ЗОП се точат с месеци и блокират 
свободния и гъвкав подход при науч-
ните изследвания. Но най-големият 
проблем е слабия приток на млади 
хора в научните среди, което рисува 
неясно бъдеще за науката в България. 
Сегашното управление е в дълг и към 

науката, и към младите учени, въпре-
ки че от година-две се появяват про-
грами насочени към младите учени. 
Докторантурата е основна и задължи-
телна стъпка за всяка научна кариера. 
Заради ниското ниво на висшето ни 
образование все по-трудно се осигу-
рява привличането чрез конкурси на 
качествени млади хора за научноиз-
следователска дейност в България. 
Процедурата по зачисляване на ре-
довен докторант в България е доста 
сложна и продължителна в сравнение 
с другите европейски страни. В съ-
щото време подготовката и субсиди-
рането на докторантите не подлежат 
на необходимия контрол от страна 
на МОН. Създава се порочен модел на 
зачисляване на докторанти, усвояване 
на едни пари и отчисляването им без 
проследяване дали изобщо тези хора 
защитават дисертация и оправдават 
вложените в тях средства. Нашето за-
конодателство все още не подпомага 
отварянето на страната ни за чуждес-
транни докторанти, въпреки стар-
тирането на програми, осигуряващи 
допълнителното им заплащане при 
работа по национални и европейски 
проекти. В България не е застъпено 
зачисляването на докторанти и нае-
мането на пост-докторанти от чужби-
на, не се осигурява и не се възприема 
като важна мобилността на учените, 
напротив толерира се закрепостява-
нето им, което е пагубно и за тях сами-
те, и за институцията.
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Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Документално всичко ни е наред, как-
то впрочем в цялата държава. Имаме 
Националната стратегия за развитие 
на научните изследвания 2030, имаме 
Иновационната стратегия за интели-
гентна специализация на Република 
България 2014-2020 г., ОП НОИР, На-
ционалната пътна карта за научна ин-
фраструктура на Република България, 
,проекти, финансирани от Рамковата 
програма на ЕС за научни изследва-
ния и иновации, проекти, финанси-
рани от Фонд „Научни изследвания“ 
или Национални научни програми и 
т.н. Имаме декларирано „задължение 
на държавата да осигури средства за 
развитие на науката и иновациите в 
размер на 1.5 процента от БВП до 2020 
година“, което всъщност не е направе-
но. Имаме хубави приказки, но реал-
ността е друга. Най-големият проблем 
според мен е липсата на адекватно от-
ношение към човешкия ресурс в нау-
ката и стимулиращи правителствени 
политики в тази посока. И като след-
ствие се очертава негативната тен-
денция на България спрямо другите 
държави в ЕС в областта на иновации-
те и развитието на високотехнологич-
на индустрия. Държавата ни изостава 
в международните класации за конку-
рентоспособност и ние вече сме някъ-
де в третия свят. Учените са тотално 

неглижирана прослойка в нашето об-
щество, защото инвестицията в хора и 
наука не е приоритет на управлението 
на България. Средната брутна запла-
та в Българската академия на науките 
за 2019 година е около 700-800 лв., а 
стартовото заплащане за най-ниска-
та академична длъжност Асистент е 
около минималната работна заплата. 
Ситуацията в университетите е малко 
по-добра. Стипендията на докторант 
в България е около 600 лв. За каква 
нова епоха на общество, основано на 
знанието ще говорим. А това е кон-
цепцията в основата на Лисабонската 
стратегия, върху която е изградена 
съвременна Европа. И затова изтича-
нето на мозъци ще продължава. Из-
граждането на висококачествен хаби-
литиран състав, подобаващо оценен и 
възнаграден е ключов момент, няма 
наука без учени с адекватна заплата. 
Разбира се, има възможности за рабо-
та по национални и европейски про-
екти, което може да ни донесе допъл-
нително заплащане, но учените не са 
скакалци за да скачат от един проект 
на друг и така да осигуряват съществу-
ването си. В БАН учените се атестират 
на всеки три години, но този институ-
ционален инструмент не се използва 
ефективно за регулиране на заплати-
те и реално поощряване на качестве-
ните учени. Оказва се, че заплатите за 
учен в съседни балкански страни са 
3 пъти по-високи, а в западни – 15-20 
пъти. Моята заплата като пост-докто-
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рант (нехабилитирано лице) в Белгия 
беше около 4300 евро, а като доцент 
(хабилитирано лице) в България ос-
новната ми заплата е около 800 лв.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Разбира се, че трябва да се говори за 
наука. Получаването и прилагането на 
качествено знание е първостепенен 
приоритет и гаранция за просперитет 
на който и да е народ. Изграждането 
на един добър учен е дълъг процес и 
всяко усилие и инвестиция ще има ог-
ромна възвращаемост в бъдеще. Нау-
ката е наднационална и не можем да 
си позволим да не инвестираме в на-
уката и да не говорим за наука, защо-
то това ни превръща в бананова ре-

публика. Погрешно е схващането на 
управляващите, визирам бившия фи-
нансов министър Владимир Горанов, 
че на България фундаментална наука 
не й трябва и че ни трябва наука с пря-
ко приложение в бизнеса. Фундамен-
талната наука е в основата на всички 
други науки, основата за обучението 
на всички учени, които се занимават 
с приложна наука. Основата за всички 
преподаватели, които обучават сту-
денти и ученици. Смятам обаче, че ние 
учените сме длъжници на обществото. 
Трябва да се отворим към обществото, 
да говорим за нашата работа и да я по-
пуляризираме на разбираем език. Тук 
ще ни помогнат журналисти като вас.
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ПУБЛИКУВАНО НА НОЕМВРИ 2, 2020 

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Д-р Магдалена Славкова, главен асис-
тент в Институт за етнология и фол-
клористика с Етнографски музей при 
Българска академия на науките.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

Ежедневието на етнолозите е дина-
мично. Нашата работа е свързана с 
теренни етнографски изследвания на 
различни места в страната и в чужби-
на. По време на проучванията ние се 
срещаме с много хора, с които дискути-
раме темите, от които се интересува-
ме. Те са различни: религия, вярвания, 
трудова мобилност и миграции, иден-

Д-р Магдалена Славкова: 
Етнолозите трябва да 
популяризират резултатите 
от своите изследвания сред 
широката общественост
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тичност, неделни училища и общнос-
тен живот на българските мигранти 
зад граница, образователни проблеми 
при деца на бежанци от Близкия Из-
ток, които пристигат в България. Дру-
га част от ежедневието ни е свързано 
с работа в архив и в библиотеки. Учас-
тието ни в конференции и семинари, 
по време на които се запознаваме със 
специалисти от различни дисципли-
ни, както и четенето на лекции пред 
студенти също е задължителна част 
от нашата дейност. Ние описваме и 
анализираме резултатите от нашите 
проучвания в Института или у дома, 
докато работим дистанционно. Кога-
то се работи от вкъщи се изисква го-
ляма концентрация и организация на 
работния ден и всеки разчита на лич-
ната си отговорност да приключи със 
своите задачи в срок. Не на последно 
място ние подготвяме и изпълняваме 
научни и научно-приложни проекти, 
с резултатите от които се опитваме 
да допринесем за разрешаването на 
конкретни проблеми в полза на об-
ществото. Неизменна част от нашата 
дейност е екипната работа. Един от 
последните проекти, по които рабо-
тих съвместно с колеги от Института 
за етнология е посветен на иденти-
фицирането и сканирането на стари 
и редки църковни, лични и семейни 
архивни материали на протестант-
ски общности в България (методисти, 
конгрешани, баптисти, адвентисти, 
петдесятни евангелисти), с които ма-

териали ние създадохме дигитален 
архив, достъпен онлайн на страница-
та на Британска библиотека в Лондон. 
Желанието ни е да представим кул-
турното наследство на протестанти-
те, чиято история е свързана с нашето 
собствено минало. Този архив би бил 
полезен за учени, експерти и заинте-
ресовани лица и институции от цял 
свят.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Научните ми интереси са свързани с 
изучаването на ежедневието и начина 
на живот на роми евангелисти в Бъл-
гария. Резултатите от това изследва-
не, свързано с работа по дисертацията 
ми, се публикува през 2007 г. като кни-
га “Циганите евангелисти в България”. 
През същата година получих престиж-
на награда за млад учен за публику-
ване на статията “Evangelical Gypsies 
in Bulgaria: way of life and performance 
of identity” в реферираното списание 
“Romani Studies” (Великобритания). 
Друга тема, по която работя от 2006 
г. насетне е миграции, работа и соци-
ални връзки на българите в Испания. 
Живях почти година сред българска-
та общност в Северна Испания през 
2009 г., което обогати моите познания 
за тях, а резултатите си публикувам в 
статии на български, английски и ис-
пански език.
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Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Записах се да уча етнология в Софий-
ския университет “Св. Климент Охрид-
ски” донякъде случайно. Имах голямо 
желание да уча история, но разбрах, 
че интересите ми са свързани по-ско-
ро с етнографията и не съжалявам за 
своя избор. Някъде тогава разбрах, че 
искам да съм изследовател, да се сре-
щам с хора, да обикалям света и да съм 
полезна с моите експертизи и научни 
постижения. Срещите с различни хора 
по време на теренните изследвания и 
контактите с различни специалисти 
от България и чужбина ме обогатяват 
допълнително. Професията етнолог 
е свързана с изучаването на процеси-
те в обществото и неговите актуални 
проблеми, а дългогодишните ми за-
нимания освен лично удовлетворение 
ми носят и умения за оценка на соци-
алната реалност, в която живеем.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Имах щастието и възможността да се 
запозная с едни от най-добрите бъл-
гарски етнографи – проф. Иваничка 
Георгиева и проф. Рачко Попов, които 
бяха мои преподаватели в универси-
тета. Голяма роля в студентските ми 
години изиграха преподаватели като 

доц. Илия Илиев и доц. Екатерина 
Анастасова, които предизвикаха мо-
ето научно любопитство. Запознах се 
с учените от БАН – проф. Елена Мару-
шиакова и проф. Веселин Попов, кои-
то ми помогнаха да намеря себе си в 
науката и благодарение на тях реших 
да започна научна кариера.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Научните изследвания в България не 
винаги са били достатъчно оценени 
от държавата и обществото. Основни-
те заплати не са особено високи, което 
за един млад учен не е добра мотива-
ция да започне да се занимава с наука.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Преди всичко научните изследвания в 
страната трябва да бъдат подобаващо 
оценени от обществото като престиж 
и постижения. За наука трябва да се 
говори повече, за да бъде тя разбира-
ема за широката публика. Разбира се, 
етнолозите трябва да популяризират 
резултатите от своите изследвания 
сред широката общественост.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?
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Научните изследвания са необходими 
за всяко общество, защото те предста-
вят както неговото състояние и по-
стижения, така и представят пътя, по 
който могат да бъдат разрешени него-
вите проблеми. Науката е винаги една 
стъпка напред. Трябва да се говори 
повече за нея и на по-достъпен език, 
за да се достигне до съзнанието и ми-
сленето на повече хора. Ние като уче-

ни сме длъжни да работим съвестно 
в полза на обществото, но задължи-
телна част от нашата дейност трябва 
да бъде представянето на нашите ре-
зултати на широката публика, защото 
хората имат право да знаят какво пра-
вим и с какво допринасяме за разви-
тието на обществото ни.
  

[ПОДКАСТ] В България се откриват кости от 
динозаври (разказва Владимир Николов от НИМ)

https://nauka.bg/podkast-balgariya-otkrivat-kosti-dinozavri-razkazva-vladimir-nikolov/
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ПУБЛИКУВАНО НА НОЕМВРИ 3, 2020 

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Гл. ас. д-р Маргарита Йорданова Коте-
ва, Институт за български език „Проф. 
Любомир Андрейчин“ – БАН, Секция 
за българска диалектология и линг-
вистична география. През 1998 г. за-
вършва СУ „Св. Климент Охридски“ 

специалност Българска филология. 
От 2001 е редовен докторант в Сек-
цията за българска диалектология и 
лингвистична география на Институ-
та за български език „Проф. Любомир 
Андрейчин“ – БАН с научен ръково-
дител проф. Сл. Керемидчиева. През 
2006 специализира в гр. Грац, Австрия 
в университета „Карл Францес“ при 
проф. Манфред Трумер и проф. Луд-
виг Карничар. През 2015 получава 
докторска степен с дисертация на 

Д-р Маргарита Котева: 
Науката е много упорит труд, 
който изисква постоянство и 
всеотдайност
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тема: „Названия, свързани с храните 
и тяхното приготвяне в българските 
диалекти (лексикосемантична харак-
теристика)”, след което продължава 
работа си като главен асистент в съ-
щата секция. Участва в проектите: 
„Изследване на българските диалекти 
на различни езикови равнища. Под-
тема: Български диалектен речник“, 
в международния проект „Общосла-
вянски лингвистичен атлас“, в който 
членуват 13 национални комисии от 
европейските страни, в които живее 
славянско население, както и в проек-
та „Интерактивна кулинарна карта на 
българската езикова територия“, спе-
челил финансиране през 2019 от ФНИ. 
Научните й публикации са в областта 
на диалектологията, лингвогеографи-
ята, етнолингвистиката, лексикогра-
фията и сравнителното езикознание. 

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен)– проекти, изследвания…

Основната ми научна дейност е свър-
зана с проектите, в които участвам. 
Към нея се включват и участия в семи-
нари, конференции, научни срещи и 
обсъждания. През последната година 
с колектива от секцията работим по 
съставянето на „Български диалектен 
кулинарен речник“, тъй като все още 
не е издаден такъв цялостен реч-
ник. Една част от времето ми минава 
в ексцерпиране, систематизиране и 

електронна обработка на диалектен 
материал от Архива за български диа-
лектен речник на Секцията за българ-
ска диалектология и лингвистична 
география, който е събиран в продъл-
жение на повече от 60 години. Работа-
та в картотеката изисква търпение и 
постоянство, но едновременно с това 
е увлекателна. В Архива може да се 
срещнат автентични диалектни думи 
от българските говори, които изобщо 
не са познати на повечето хора, като 
думата печенàк в Тетевенско, която 
има същото значение като думата че-
вермѐ ‘печено животно’, или думата 
кòтки в Костандово, Велинградско, 
която означава ‘царевица’ и т.н. През 
последните години успяхме да диги-
тализираме една част от този архивен 
фонд – словника, въпреки че голяма 
част остана недигитализирана. Това е 
изключително необходимо за ползва-
нето на Българския диалектен речник 
в електронен вид, както се ползват 
подобни диалектни речници в други 
страни като Чехия и Словения. Като 
участник в проекта „Общославянски 
лингвистичен атлас“ (ОЛА) и в бъл-
гарската национална комисия на ОЛА, 
периодично подготвяме и изпращаме 
на другите славянски комисии линг-
вистични материали от нашата диа-
лектна мрежа. На Атласа се картогра-
фират езикови явления, които имат 
общославянско значение. Те дават 
възможност да се откроят особено-
стите на отделните славянски диале-
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кти, като се стигне до праславянския 
език, както и да се проследят взаим-
ните влияния между славянските на-
роди. През 2021 г. българската нацио-
нална комисия е поела ангажимент да 
подготви и отпечата т. 11. на ОЛА „Сте-
пени на роднински отношения“. 

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Моят принос е дисертационното ми 
изследването на традиционната все-
кидневна кулинарна терминология в 
българските диалекти през призма-
та на материалната народна култура 
и светоглед. Това е първото цялостно 
проучване на тази лексика, в което са 
представени за пръв път около 1500 
диалектни названия от всекидневна-
та българска кухня на макродиалект-
но равнище (върху цялата българска 
езикова територия). Направена е ця-
лостна класификация на тези назва-
ния в лингвогеографски план от об-
щобългарски и общославянски аспект. 
Много се радвам, че през последната 
година заедно с една част от колегите 
в Секцията подготвихме и спечелих-
ме финансирането от ФНИ на проек-
та „Интерактивна кулинарна карта 
на българската езикова територия“. 
Картата се очаква да намери широко 
приложение в образованието, тури-
зма, сферата на услугите, рекламата 
и др.  Очаква се резултатите от този 

проект да имат лингвистичен и ико-
номически принос, от една страна за 
изследване на българската кулинарна 
терминология, на българския език и 
неговите диалекти, от друга страна за 
възстановяване на производството на 
автентични български ястия и напит-
ки и за създаване на марката Бълга-
рия като туристически продукт.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Не съм мислила, че ще стана изследо-
вател, но от ученическа възраст оби-
чах часовете по литература и българ-
ски език. По време на студентството с 
интерес посещавах лекциите на проф. 
Тодор Бояджиев по българска диале-
ктология и лекциите на проф. Нико-
ла Георгиев по литературознание и 
дълго време се колебаех кое от двете 
поприща да избера. Беше обявен кон-
курс за редовна докторантура в Сек-
цията за българска диалектология и 
лингвистична география в Института 
за български език „Проф. Л. Андрей-
чин“ при БАН, на който се явих и из-
държах успешно. Така започна моята 
научна дейност. Винаги ме е мотиви-
рало желанието да опозная работата 
на диалектолозите възможно най-
добре, да овладея тънкостите,  да ста-
на добър професионалист. От друга 
страна е много приятно усещането, че 
внасяш нещо полезно за развитието 
на тази наука в България. Работата по 
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време на диалектоложки експедиции 
в различни краища на страната е сво-
еобразен тест за всеки диалектолог. 
Той трябва да умее не само правилно 
да различи отделните диалекти, но и 
да умее правилно да ги опише, което 
си е голямо предизвикателство.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Много важе фактор за развитието на 
един изследовател е колективът, в 
който работи той. Аз имах възмож-
ността да работя в добра научна среда 
с добра научна ръководителка – проф. 
Сл. Керемидчиева, която ме напът-
стваше професионално не само през 
годините, в които подготвях доктор-
ската си дисертация, но и след това. 
Запознах се с изтъкнати учени, ня-
кои от които са ми колеги. От тях по-
лучих безценни знания и подкрепа. И 
ако университетът запали интереса 
ми към езикознанието, то основната 
школовка получих именно в Институ-
та за български език. Друго важно ус-
ловие за развитето на един изледова-
тел са неговите личностни качества: 
преди всичко упоритост, трудолюбие, 
всеотдайност, креативност, иноватив-
но мислене и т.н. Науката е много упо-
рит труд, който изисква постоянство 
и всеотдайност и без тези качества ус-
пехът е невъзможен. Много нови неща 

научих и по време на специализация-
та в гр. Грац, Австрия. В библиотеки-
те там успях да разлистя ценни книги, 
които в България нямаше. Участието 
ми в научни проекти също има важна 
роля в професионалното ми разви-
тие. В процеса на колективна работа 
успях да  натрупам опит и да усъвър-
шенствам изследователския си потен-
циал. Покрай научните проекти много 
често хрумват и нови идеи за нови 
проекти, какъвто се оказа нашият по-
следен проект, спечелил финансиране 
– „Интерактивна кулинарна карта на 
българската езикова територия“. Така 
че факторите, които оказват влияние 
върху научното развитие на един из-
следовател, са комплексни. 

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Един от проблемите е, че все по-мал-
ко студенти, които завършват българ-
ска или славянска филология търсят 
реализация в науката. Те нямат и фи-
нансовата мотивация да се задържат 
в тази сфера. Липсата на достатъчна 
финансова обезпеченост принуждава 
дори учените да се занимават с допъл-
нителни дейности, за да си осигурят 
нормален стандарт на живот. Много 
от тях именно поради тази причина 
напускат научните среди. В последно 
време известен проблем създаде и из-
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мерването на научната продукция по 
определели критерии, публикуване-
то на всяка цена в реферирани и ин-
дексирани списания съществено про-
мени разбирането за оценка на тази 
продукция, започна да се губи моти-
вираността за участия в други научни 
прояви – дискусии, научни форуми, 
презентации и др. Друг проблем е, че 
въпреки че сме хуманитарна наука, и 
ние работихме дълги години със стара 
техника. Покрай спечелелените про-
екти извън бюджета на БАН, успяхме 
да закупим по-нови компютри, прин-
тери, диктофони за теренните експе-
диции и т.н. В рамките на тези проек-
ти поканихме и чуждестранни колеги, 
с които обменихме полезни идеи. Не 
бива обаче науката да се финансира 
само от спечелени проекти, тъй като 
нейното съществуване е национална 
кауза. 

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката? 

Пътят към науката трябва да започва 
от училището и от университета. Уче-
ниците и студентите трябва да бъдат 
запознати с възможностите за рабо-
та в научните среди още преди да са 
завършили. От няколко години насам 
по програмата „Студентски практики“ 
желаещите студенти имат възмож-
ност да специализират в научни ин-
ститути или висши учебни заведения, 

като работят съвместно с учени в из-
браната от тях област. Това е много ва-
жно условие за подготовката на кадри, 
които да продължат да се занимават с 
наука. Разбира се научните постиже-
ния трябва непрекъснато да се попу-
ляризират колкото може по-разбира-
емо пред широката общественост.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Ще отговоря с един цитат на А. Айн-
щайн: „Важното е никога да не спира-
те да задавате въпроси. Любопитство-
то не съществува случайно.” Науката 
също не съществува случайно. Колко-
то повече се говори за наука, толкова 
повече ще бъде насърчен интереса 
към нея. Трябва да бъдат привлечени 
повече млади хора да работят в този 
сектор, защото развитието на науката 
е пропорционално на развитието на 
обществото.
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 ПУБЛИКУВАНО НА НОЕМВРИ 3, 2020

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Юри Павлинов Цановски, доцент д-р 

инж., зам.-декан по научна и междуна-
родна дейност на Геодезически факул-
тет при Университет по архитектура, 
строителство и геодезия.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 

Доц. Юри Цановски: Следва 
да се промени цялостната 
политика, касаеща науката във 
всички сфери и нива
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учен) – проекти, изследвания, …

От няколко месеца (юни тази година), 
заемам поста зам.-декан на Геодезиче-
ски факултет, който за разлика от до-
сегашната ми дейност е обвързан с по-
вече административни задължения. 
Разбира се на първо место поставям 
задълженията ми като преподавател 
от катедра „Висша геодезия“, занима-
вайки се най-вече с дисциплините ка-
саещи ГНСС (Глобални Навигационни 
Спътникови Системи) и тяхното при-
ложение. Дисциплините се провеждат 
по учебен план вече към края на след-
ването на студентите, като стремежа е 
овладяването на техниките в детайл-
ност и разбиране. Участието ми в про-
екти отново е свързано с гореспоме-

натото направление.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Водещо за мен винаги е било прак-
тическото приложение на изследва-
нията, в които съм участвал. Наука-
та и практика следва да вървят ръка 
за ръка, като взаимно се допълват и 
стимулират. В съвременния свят, кой-
то става все по комерсиализиран, ге-
одезическата апаратура достига все 
по-нови висоти, фокуса е преместен в 
прилагане достоверно на новите тех-
нологии, при които да не е водещо 
механичното използване на дадена 
апаратура, а по-скоро нейното рацио-
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нално и икономически обосновано 
налагане. С разработването на дисер-
тационния ми труд (Приложение на 
ГНСС за изследване премествания на 
точки при насипни язовирни стени) 
предложих научно обоснована мето-
дика за прилагане на ГНСС,
водеща до реални резултати, базира-
на на 6 годишен практически опит. 
Геодезията ме отведе и на най-юж-
ния континент – Антарктида, където 
с доц. д-р инж. Борислав Александров 
извършихме първата хидрографска 
снимка през 2010 г, в района пред БАБ 
(Българска Антарктическа База), за да 
се установи безопасния район за акус-
тиране и пренасяне на хора, материа-
ли и провизии. През 2015-2016 отново 
с доц. д-р инж. Борислав Александров 

и колегите от ВГС (Военно-географ-
ска служба) при МО полк. инж. Петър 
Данчев и кап. д-р инж Георги Михай-
лов за първи път с помощта на БЛС 
(Безпилотен Летателен Апарат) и хи-
дрографски комплекс създадохме ед-
ромащабна цифрова карта на района 
около БАБ. Допълнително спомогнах-
ме и за пускането в експлоатация на 
сезонна перманентна ГНСС станция, 
спомагаща за геодинамични изслед-
вания, влияние на йоносферата и др. 
Последния по-значим проект, който 
бих нарекъл Национален е научно-из-
следователския проект финансиран 
от ЦНИП-УАСГ (Център за Научни Из-
следвания и Проектиране при УАСГ), 
разработен с участието на колегите от 
катедра „Висша геодезия“ и редовния 
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докторант към катедрата инж. Цочо 
Данчев, „Кинематични аспекти при 
реализация на ETRS89, епоха 2005 за 
част от територията на Р България“.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Изследовател е всеки човек търсещ 
новото, нестандартното…..или отго-
варяйки с две думи – любопитство и 
предизвикателство.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Може би попаднах на правилните 
хора извървявайки житейския си път 

до тук. Средата, колектива, стремежа 
за усъвършенстване и да предаваш 
познанията си на идващите след теб 
млади хора са все обогатяващи фак-
тори. Науката и експериментите не са 
и не трябва да са самоцел, а по-скоро 
мисия, която цели да подобри и усъ-
вършенства обществото във всички 
аспекти.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Както всичко останало и в Геодезия-
та ситуацията е в следствие водена-
та политика от страна на държавата. 
Обикновено се твърди, че наука няма 
или по-скоро я правим „по български“. 
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Напротив има и много стойностни 
проекти, чийто резултати обаче не се 
налагат в законовите и подзаконови 
нормативни актове, като има наредби 
създавани 80-те години на миналия 
век. Т.е. проблема е в не налагането и 
достатъчното афиширане в публич-
ното пространство и обществото на 
резултатите и тяхната значимост, с 
което на практика се къса връзката 
между наука и бизнес.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Следва да се промени цялостната по-
литика касаеща науката във всички 

сфери и нива. Няма как да се очакват 
каквито и да било постижения, при 
липса на качествено образование, за-
почвайки от предучилищните дейнос-
ти, минавайки през гимназиалното, 
студентското и стигайки до докто-
рантското обучение. Страстта и же-
ланието на младите се заражда още 
от ученическата скамейка и в тази 
връзка, за да има значима научно-при-
ложна дейност, следва образованието 
да се превърне в приоритетна цел на 
държавна политика.
В България заговори ли се за наука 
все едно се говори за БАН (Българска 
академия на науките) и се пренебрег-
ва, най-вече финансово, подпомага-
нето на науката в университетите. Не 
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бива да забравяме, че приоритетно-
то направление на Университетите е 
обучението, но то е тясно свързано и с 
изследователската дейност на препо-
давателите. Качественото обучение се 
налага от качествени преподаватели, 
утвърдили се не само в практиката, а 
и в научно изследователската сфера.
Проблем има и при наукометричните 
данни и изисквания за академично 
израстване, които са насочени основ-
но към научните работници в БАН и 
други институти. Основното задъл-
жение на преподавателите в Универ-
ситетите е насочено към учебната 
дейност, изпълнявайки определена 
годишна натовареност, като същевре-

менно следва да изпълняват науко-
метричните данни наравно с колегите 
от БАН, които не са ангажирани в това 
направление които не са ангажирани 
с подобна дейност.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

За наука трябва и е задължително да 
се говори, защото е движещата сила в 
развитието на всяка една икономика. 
Особено важно е да се прави наука, во-
деща до значими и видими резултати 
за Обществото.  

БГ Наука ще популяризира науката и 
София Тех Парк – разговор 

с Илия Дечков

https://nauka.bg/bg-nauka-shte-populyarizira-naukata-sofiya-teh-park/
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 ПУБЛИКУВАНО НА НОЕМВРИ 4, 2020 

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Казвам се Вера Иванова Кольовска, 
доктор, доцент. Работя в секция “Екс-
периментална морфология” към Ин-
ститута по експериментална морфо-
логия, патология и антропология с 
музей, ИЕМПАМ – БАН.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

Изследвам ролята на ганглиозиди-
те при автоимунните заболявания 
на нервната система. Работя в тясна 
връзка с невролози. Тъй като имаме 
серумен (кръвен) биомаркер работя с 
няколко клинични лаборатории, глав-
но в София.

Миелинът образува слой около ак-

Доц. Вера Кольовска: 
Науката е „локомотивът“ на 
общественото развитие

https://nauka.bg/bg-nauka-shte-populyarizira-naukata-sofiya-teh-park/
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соните на невроните и е жизнено ва-
жен за акуратната функция на нерв-
ната система. Има сложен състав и 
различна конфигурация. По време на 
ранното детство миелинът се разви-
ва бързо, процес, който продължава 
до юношеството и завършва на 21 го-
дишна възраст. Може би не е случай-
но, че пълнолетието в някои страни е 
на тази възраст!
Ганглиозидите са кисели гликосфин-
голипиди, които имат хетерополярна 
природа: отрицателен заряд от кар-
боксилната група на сиаловата кисе-
лина и по-слабо изразен положителен 
заряд от аминогрупата. Разположени 
са по външната повърхност на плаз-
мената мембрана в тъканите на всич-
ки гръбначни. Най-висока е тяхната 
концентрация в нервната система, 
където са 10% от общото липидно съ-
държание. Мозъкът на висшите гръб-
начни съдържа четири главни гангли-
озида: GM1, GD1a, GD1b и GT1b, които 
са 80-90% от тоталните ганглиозиди. 
Най-високо е ганглиозидното съдър-
жание в невроните. Главните ганглио-
зиди в неврона са GM1 и GD1a.
Доказателство за имуногенността на 
ганглиозидите е установяването на 
антитела срещу ганглиозиди в серума 
на болни с автоимунни демиелинизи-
ращи заболявания на нервната систе-
ма.
Действието на класическите невро-
медиатори като серотонин и ацетил-
холин се подчинява на рецепторните 

механизми с участието на ганглиози-
ди.
Много интересно е свързването на 
антитялото с антигена. То се нарича 
реакция антиген – антитяло. То всъщ-
ност не е химична реакция, защото не 
се преобразуват ковалентни връзки. 
Комплексът антиген – антитяло, нари-
чан още имунен комплекс, се поддър-
жа от нековалентни връзки – йонни, 
водородни, хидрофобни и Вандерва-
алсови. Затова реакцията е обратима 
и имунният комплекс винаги може да 
се разпадне до свободен антиген и ан-
титяло.
Колкото по-здраво се свързва антитя-
лото със своя епитоп, толкова по-ви-
сок е неговият афинитет (сродство) 
към епитопа.
Антителата принадлежат към га-
ма-глобулините. Те се синтезират и 
секретират от активираните В-лим-
фоцити – плазмоцити в отговор на 
антигенно стимулиране. Съдържат се 
в кръвния серум, в лимфата, в мини-
мални количества в междуклетъчните 
пространства или урината. Установя-
ват се и на повърхността на циркули-
ращи В-лимфоцити.
От всичко по-горе казано следва из-
водът, че – титърът на антигангли-
озидните антитела, доказан чрез 
ЕЛИЗА-техниката може да служи за 
маркер за разрушаването на миелина 
и/или за нарушаване цялостта на нев-
роните. Корелацията между мозъчни-
те и серумните показатели (доказана 
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последством животински модел) е ва-
жна от гледна точка възможността за 
диагностициране на пациенти.

Работя и по проект на Института по 
микробиология, в който изследваме 
сиалидазна активност. Ганглиозиди-
те имат определяща роля в клетъч-
ното разпознаване и адхезия. Те са 
част от връзката между сиалидазите 
и патогенността като част от взаимо-
действието гостоприемник – микро-
организъм. Ганглиозидите са пред-

почитани рецептори поради тяхната 
извънклетъчна локализация в еука-
риотните клетки и поради тяхната съ-
ществена природа във физиологията 
на гостоприемника.

Много отговорна е задачата ми по 
проект на “Ученическия институт на 
БАН” – подготвям ученици (със работа 
по проекти и презентации) в областта 
на биомедицината. Както казва акад. 
Петър Кендеров “Ролята на учения е 
да подготвя други учени!” Това е мно-
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го отговорна задача, като се има пред-
вид, че един учен се изгражда за не 
по-малко от 10-15 години.
Моята група е от едно момиче и три 
момчета. Всички знаят английски, 
двама са доста напред с немския, един 
владее гръцки, а факултативно изуча-
ват дори латински и персийски. Това 
са ученици, в които вече е запалено 
пламъчето на науката. Двама от тях 
вече знаят какви ще станат – лекар и 
физик, а другите двама изучават всич-
ки науки с еднакъв интерес и плам. 
Ние четем много и на срещите си не 
можем да се наприказваме. Може би 
съжалявам, че не съм работила с деца.

Участвала съм в няколко международ-
ни проекта, например с Русия. В мо-
мента участвам в международни про-
екти в Рига.

Ежедневието ми започва с е-мейла ми 
след шест часа. Ако има подходящи бо-
лни минавам през клиниките, с които 
работя. Нашите лабораторни изслед-
вания са продължителни и изключи-
телно скъпи. За целта се изчаква да се 
събере серия от серуми и се работи ан 
блок. Колкото по-навътре в матери-
ята навлизаме, толкова по-интерес-
но става. Ганглиозидите са молекули 
клетъчни медиатори. Ако засечем тя-
хно увеличено присъствие можем да 
направим извод за хода на процеса. В 
САЩ се работи с ганглиозидите като 
биомаркери. Могат да се докажат не 

само неврологични промени, но и ме-
таболитни и неопластични.
В дни, в които нямам лабораторна ра-
бота чета всичко (налично в светов-
ната литература по въпроса до този 
момент на английски и руски език – 
например за една от последните ни 
статии, излязла през лятото на 2020 
г. сме чели от февруари месец на 2018 
г., а непрекъснато излизат още и още 
нови неща. Тази статия е за влиянието 
на чревния микробиом върху имунна-
та и нервната системи – нови концеп-
ции за чревно-мозъчната ос.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Какви са приносите ми! Областта, в 
която работя, е строго във фундамен-
талната наука и за преки приноси с 
внедряване и т.н. не може да се гово-
ри. Не може да се търси пряк иконо-
мически ефект. Но моите изследвания 
могат да служат за ранна диагностика 
на болни с различни форми и в раз-
лични фази на заболявания, в които 
най-важно е ранното откриване, бър-
зата и точна диагностика и навремен-
ното начало на лечението. Лечението 
е скъпо и продължително, а ефектив-
ността му е пряко свързана с ранното 
начало. Колкото по-ранно е началото 
на лечението, толкова е по-ефективно 
то. И ние допринасяме за това – може 
би този е най-важният ми принос!



505Българска наукаЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

27-27 НОЕМВРИ

НОЕМВРИ 2020

Ученият в биомедицината има за зада-
ча да направи модел, максимално бли-
зък до природните процеси. Дали ще 
е математически, дали животински не 
е толкова важно, но това не винаги е 
възможно да се получи. При нашите 
модели най-важен е момента непо-
средствено преди разболяването. За 
да се проследи къде и какви вещества 
се натрупват и как това отключва па-
тологичните процеси.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Аз съм от семейство на учени – три 
поколения химици сме в къщи и от 
малка знам, че ще се занимавам с екс-
перименти. Преди много години се 
разболях много сериозно и тогава ме 
“спасиха” колегите ми, като веднага 
ме изпратиха при точните лекари и 
под тяхно ръководство започнах про-
дължително тежко лечение с прекра-
сен резултат.
Преди време пак колеги ме свързаха с 
клиники, от които да се взима „инте-
ресен“ материал. Никой в света не ра-
боти точно това, точно по този начин.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Атмосферата в института и екипа ми, 
безспорно, са важните фактори за раз-

витието ми като изследовател. Аз съм 
на работа в този институт от 1992 г. 
(тогава той имаше друго име). За тол-
кова години е ясно, че екипът е като 
семейство – доверие, отговорности, 
точност, дисциплина! Най-важен е на-
учният ръководител. Не се ли харесате 
взаимно много трудно стават нещата.
Преломна в кариерното ми развитие 
беше една конференция през есента 
на 2011 г. в прекрасен Санкт-Петер-
бург. Три, невероятни за този дъждо-
вен град, слънчеви дни прекарахме за-
творени в един голям модерен хотел 
сред специалисти на световно ниво и 
беше много вълнуващо. Проблемите 
бяха разгледани в детайли. Завърнах 
се и продължих с още по-голям плам.
На последната конференция през март 
2020 в Рига имаше лекция професор 
от Австралия. Там има 800 доказано 
болни от диагноза, която все още не 
съществува, като такава, в България, а 
в Чехия в момента се създава консен-
сус за лечението й.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

За разлика от техническите науки, 
при публикациите по медицина има 
свободен достъп до всички престиж-
ни световни бази данни. Проблемът 
е необходимостта от финансиране на 
публикации, особено на младите уче-
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ни.

Пътувала съм в доста страни и съм ви-
дяла, че проблемите, които срещаме 
не са по-различни от проблемите на 
учените в тези страни. Напр. в Латвия 
има не голям брой лекари и инженери 
– в момента техните университети ма-
сово подготвят студенти от Пакистан, 
и момичета и момчета. Освен англий-
ски тези студенти учат и латвийски, с 
тенденция да останат и се устроят и 
работят в страната. Много ме впечат-
ли този умен начин да си осигурят ка-
дри за бъдеще.

Според мен науката би трябвало да е 
извън политиката. Важни са експер-
тите в областта! От наука не се пече-
ли в краткосрочен план, но ако тя е 
по-близо до студентите и ученици-
те ще произведе експерти и от това 
ще спечелим всички. (Хората живеят 
нездравословно, не следят кръвното 
налягане и теглото си, и когато се на-
ложи се срещат със специалисти напр. 
кардиолози. А, ама ние в България 
сме имали чудесни специалисти.) Ама 
нали тези специалисти трябва да ги 
е запалил някой за учене, да ги е под-
готвил някой, 5-6-8-10 години. В мо-
мента образованието ни по биология, 
ветеринарна и хуманна медицина и на 
световно ниво. Същото е и с подготов-
ката на медицински сестри, рехабили-
татори и др.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Науката трябва да е основен приори-
тет на обществото и държавата. Днес, 
никой от “обикновените” хора не знае 
какво точно работят учените. Тъй 
като не сме медийни звезди и всеки 
си работи в областта, оригиналите ни 
са на английски. Събития като “Отво-
рени врати” или “Нощ на музеите” са 
недостатъчни. Провеждат се късно и 
няма удобен транспорт. Дори да искат 
да се посетят от младежи и семейства 
с деца не е удобно.
Дори нашите лаборантки, които са с 
нас непрекъснато, и на тях не им е ясно 
какво точно работим. Как да обясниш 
на обикновен човек, как антигангли-
озидните антитела могат да бъдат 
маркери да демиелинизационни и не-
вродегенеративните изменения. Ма-
терията е тежка. Нашата работа не се 
вижда. Например ембрионалната ми-
елинизация започва от опашката към 
мозъка – от по-лесното към по-отго-
ворното. Бозайниците се раждат не-
прогледнали точно защото процесът 
на миелинообразуване продължава 
много след раждането.
Вашата работа си я носим с нас – в 
тролея, в къщи, в магазина. Често ми 
се случва рано сутрин или вечер да 
отида в кухнята и да си водя записки 
за поредната ми статия или презента-
ция.
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Един руски детски кардиохирург беше 
казал – “Не свършвай днес работата, 
която можеш да свършиш утре!” На 
пръв поглед това звучи абсурдно, но 
ако ти днес предадеш за печат своя 
статия, може утре да имаш идея за 
по-добри начало или изводи…..може 
до утре идеите ти да се избистрят, 
или какво още и на кое място точно да 
включиш! Процесът с авторските ста-
тии е безкраен, наистина. Трябва по-
вече хора да разберат колко е трудна и 
неблагодарна работата ни. Общество-
то като цяло да се отнася с уважение 
към нас.
Обикновено се оказва, че науката из-
бира теб, а не ти нея. И без да разбе-
реш, в свободното си време, вместо да 
правиш нещо за твое удоволствие ти 
си четеш от твоите си статии, за твое 
удоволствие. Т.е. процесът ти на рабо-
та е непрекъснат!
От това много страда семейството, де-
цата. Смятам, че всяка майка учен дъл-
жи извинение на детето си. Защото 
детето й дели първото място в живо-
та на майка си с ……науката. Казвам го 
и като дъщеря на доценти. Синът ми 
беше във втори клас когато аз защи-
тих докторската си теза. Чувала съм 
работещи в офиси да казват “Ще взема 
и аз да защитя една докторска теза за 
да има какво да сложа пред името си” 
– “ Защити, но имай предвид, че две-
три години в семейството се обявява 
военно положение и всички трябва да 
се съобразяват със задачите на докто-

ранта! И трябва да си излизат от зона-
та на комфорт! Не само докторантът 
– всички!”
Месеци наред животът на цялото се-
мейство ще е подчинен на дисертаци-
ята.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Науката е „локомотивът“ на общест-
веното развитие. За наука и образо-
вание трябва да се говори много и на-
всякъде.
България има нужда от новите си ис-
тински герои. Това са лекарите, мла-
дите лекари, учените, мотивираните 
хора които са тук. Те могат да увлекат 
учениците и студентите да учат и по-
беждават.
За съжаление сега в обществото ни 
не са “на мода” знанията и учените, а 
риалити герои, плеймеитки (каквото 
и да значи това) и пресата се надпре-
варва да пише за тях и да ги възхваля-
ва!?!?!?!? Тъжно, е че така се нароиха 
разни “звезди”! Че и книги за себе си 
написаха?!?!?! В това няма лошо, защо-
то всеки води своя битка, но тези ге-
рои, в повечето случаи, са много далеч 
от знанията.
Много обидно беше когато родни по-
литици, самите те далеч от науката, 
казаха, че учените – това са едни про-
сяци на пари и толкова.!!!! Но това 
беше отдавна. Сега е другата крайност 
– всички чакаме учените да измислят 
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ваксина. Не става така лесно.

Много важно е да се говори за нас и хо-
рата да знаят, че има и такава небла-
годарна работа на която дължим раз-
работки на нови лекарства, на нови 
методи за лечение, получаване на 
нови материали и разкриване на тай-
ните на природата, енергията и много 
други….. Дори и начини на безопасно 
редуциране на теглото – нещо изклю-
чително важно за здравето ни днес.
Колко души ходят на концерти на кла-
сическа музика? Същото е и с учените 
– те се занимават с класически науки. 
Ценени са и се цитират в света, но не 
са „конвертируеми“ тук в момента. 
Тези неща не са за масова консумация, 
от това не се печели пряко „на часа“!

Всеки учен е особена личност – един 
ходи пеша, един свири на китара или 
пише поезия. Всеки е минал дълъг 
път, от много неща в младостта си се е 
лишил и “чешитите” не са рядкост. Аз, 
например, имам колекция от шалове, 
пия само минерална вода и кафе, а те-
лефонът ми е с бутони – легендарният 
САТ – В 25 !!! Мога да си купя друг, но с 
бутоните се чувствам добре!

Учените четат много, ходят на театър, 
на концерт. Можеш да ги срещнеш на 
изложба или на “Алеята на книгата”.

Общото между пътуването и четенето 
на много научна литература е “Любо-

питството”. Какво би станало при дру-
ги начални условия в експериментал-
ната система (модела)? Какво има там 
зад онзи хълм? Къде свършва харти-
ената карта? Всичко това е любопит-
ство.
Поради тази причина повечето учени 
са пътешественици, туристи и плани-
нари, природозащитници, колекцио-
нери в един или друг аспект.
В науката важен е човекът и по какъв 
начин той ще погледне на проблема, 
как ще си обясни фактите. Това обяс-
нява, че учените са „странни“ хора – те 
не могат да са други. Умерената доза 
емоционалност също е от голямо зна-
чение.
Между хората със страст към знание-
то съществува своеобразно братство.

Малко или много всеки учен е в све-
товната наука. Фундаменталната нау-
ка е една в света. Затова изследвани-
ята започват оттам докъдето науката 
е стигнала. Основата е т.нар. Литера-
турен обзор. България е европейска 
страна и нашата наука е част от све-
товната. Има или няма пари – това е! 
Приравнявай се.

Пример: Идва по програма “Еразъм +” 
при нас учен от Чехия, който по про-
изход е индиец. Говори за семейство-
то, работата си и за двете си родини. 
Аз му казвам, след презентацията, че 
съм чела индийската книга (петокни-
гие от 200 г. пр.н.е.) “Панчатантра” и 
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му цитирам басня от тази книга. По 
тази книга са учили царете в Европа 
още в Магнаурската школа (тя е била 
в Константинопол). Колегата само как 
ме погледна! – Как смятате, дали ще 
запомни българите?
За съжаление спряха любознателното 

предаване „Стани богат“. То се гледаше 
от чистачката до директора. Сутрин 
всеки идва на работа с кафе в ръка и 
разисква верните отговори от снощи 
– академична атмосфера.    
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ПУБЛИКУВАНО НА НОЕМВРИ 4, 2020 

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Людмила Миндова, доц. д-р, Институт 
за балканистика с Център по траколо-
гия „Александър Фол“.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

Заниманията ми са свързани с из-
следвания в областта на славистика-
та и балканистиката. Тъй като съм 
завършила славистична специалност, 
литературоведските ми интереси са 
най-често ориентирани към сравни-

Доц. Людмила Миндова: 
Компаративният поглед 
обогатява и задълбочава 
литературното поле и е ценен 
за него
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телната проблематика. Сравнение 
например на бароковите явления в 
южнославянските литератури с тези 
в западно и средноевропейския, както 
и в останалия балкански и европей-
ски свят. Сравнение на славянските 
и балканските литератури на ХХ век; 
на модернистки и постомодернистки 
явления; на тоталитарни и постто-
талитарни художествени модели; на 
различни нормативни и антинорма-
тивни естетики и стилистики.
Компаративният поглед обогатява и 
задълбочава литературното поле и 
е ценен за него. Някой, у когото не е 
възпитано уважение към литература-
та, ще каже – какво ни храни литерату-
рата, какво полза от нея в ситуация на 
криза и на коронавирус? За какво са ни 
тези занимания, пък били те красиви 
и интересни, ако не спомагат за разви-
тието на индустрията, медицината и 
т.н.? На атеиста изглежда безсмислено 
да се цитират заветните думи „В нача-
лото бе Словото“. За него обаче, дори 
за най-заклетия атеист, не е все едно 
как точно ще преживее живота си и 
ще посрещне смъртта си – дали като 
разумен човек или като едно обезу-
мяло същество без каквато и да било 
възможност за осмисляне на случва-
щото се в него и край него. Ако за Ари-
стотел човекът е „zoon politikon”, той е 
такъв именно защото политическото 
измерение на човека изразява негова-
та способност за социален контакт. А 
социалният контакт е абсолютно не-

възможен без словесността. Социален 
контакт или социопатия…
Нека се опитаме да си представим 
сега, че в годините, когато онези бе-
лежити българи са създавали Българ-
ското книжовно дружество, те не са 
вярвали нито в Божия промисъл, нито 
в Словото, нито в духовността. Та те 
никога нямаше да създадат Българ-
ското книжовно дружество и днес ня-
маше да я има Българската академия 
на науките.
България има забележителни учени в 
областта на точните науки. Учени на 
световно равнище в математиката, 
физиката, биотехнологиите, инфор-
матиката, химията… Всички те обаче, 
дори когато разговарят със своите ко-
леги в чужбина на чужд език или на 
езика на научната абстракция, всич-
ки те до един са култивирани като 
личности и като учени в лоното на 
българското книжовно слово. Всеки 
опит да се маргинализира ролята на 
националния език и култура създава 
посредственост и духовна убогост. А 
това е болест и смърт. Та може ли раз-
умен човек да желае това?!

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Когато преди време студенти по-
питаха един сръбски писател и ли-
тературовед на гости в Софийския 
университет по какво се разпознава 
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класикът в литературата, той (става 
дума за проф. Михайло Пантич, който 
има голям принос за приема на бъл-
гарската литература през последните 
двайсетина години в сръбските чи-
тателски кръгове) отговори кратко и 
шеговито: „Неудобството да си класик 
най-вече е в това, че първо трябва да 
умреш!“ Вярно е, живите класици са 
изключение. Големите творци обаче 
наистина впечатляват и те трудно мо-
гат да останат незабелязани. Писате-
лите, художниците, композиторите, 

творците и учените, най-общо казано, 
които оставят имената си в история-
та на изкуствата и науката, те създа-
ват такова творчество по качество и 
обем, че ние нерядко се питаме – кога 
изобщо са успели? Кога Моцарт е ус-
пял да композира толкова опери, сим-
фонии, концерти? Кога са го направи-
ли Бетовен, Бах, Пучини, Чайковски? 
Кога Вазов е успял да напише толкова 
разнообразни произведения – рома-
ни, повести, разкази, поеми, драми, 
пътеписи? А Ботев, а Елин Пелин, а 
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Йовков? Разбира се, има творци, кои-
то са написали едва по една стихо-
сбирка или само няколко разказа, но 
точно с тях са заслужили своето го-
лямо признание. Такива са, да кажем, 
случаите с българските поети Димчо 
Дебелянов и Никола Вапцаров, които 
умират твърде млади. Такъв е случа-
ят със сръбския писател Лаза Лазаре-
вич, който приживе публикува едва 
осем разказа, но е признат за един от 
най-големите майстори на сръбския 
реализъм. Какво да кажем обаче за 
един поет като словенеца Сречко Ко-
совел, който умира през 1926 г. едва 
на 22 години, но има такова интензив-
но и разнообразно творчество, че и до 
днес в Словения се появяват издания с 
все още непубликувани негови произ-
ведения. Косовел, който владее освен 
родния си още няколко езика, създава 
творчество в стилистиката на някол-
ко различни естетически школи – им-
пресионизъм, експресионизъм, зени-
тизъм, футуризъм, конструктивизъм. 
И понеже повече чете, отколкото 
пише, този изумителен творец запоз-
нава словенската публикува с най-го-
лемите имена в световната литерату-
ра, както с вдъхновените си прочити, 
така и с преводите си.

На фона на всичко човек да говори сам 
за своите приноси е нескромно. Няма 
да скрия обаче радостта си от това, че 
в живота ми се предоставя прекрас-
ната възможност да чета книги и да 

пиша за онези от тях, които смятам 
за ценни и вдъхновяващи. Това правя 
в почти всичките си литературовед-
ски текстове, както и в лекциите си 
пред студентите слависти. Може да се 
види в книгите ми „Гласът на барока. 
Иван Гундулич и хърватската баро-
кова норма“ („Алтера“, 2011) и „Дру-
гата Итака. За дома на литературата“ 
(„Изток-Запад“, 2016). Безкрайно бла-
годарна съм, че имам възможност да 
общувам с такива блестящи творци и 
учени колеги, с които ме срещат Со-
фийският университет и Института 
за балканистика с Център по траколо-
гия „Александър Фол“. Радвам се и че 
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имам възможност да пиша собствени 
произведения и да ги виждам публи-
кувани в такива красиви издания – 
стихосбирките ми „Блус по никое вре-
ме“ („Сиела“, 2009), „Тамбос“ („Жанет 
45“, 2014), „Животът без музика“ („Жа-
нет 45“, 2016), „Дървото на спомена“ 
(„Ерго“, 2020), романът „Роман за име-
то“ („Изток-Запад“, 2017). Оставям за 
накрая, но истината е, че в случая това 
е напълно формално – преводът на ху-
дожествена литература заема голяма 
част от работното ми ежедневие, тъй 
като на първо място аз съм читател. И 

когато чета, аз обичам да споделям. И 
както и повечето си колеги, споделям 
или чрез собственото си творчество 
– литературнокритическо или худо-
жествено, – или чрез преводи. Та пре-
водната литература е огромно богат-
ство! Националната култура е толкова 
по-богата, колкото по-голямо е място-
то на преводната литература в нея. 
В чисто човешки, ежедневен смисъл, 
ако щете, способността ни за превод 
показва способността ни за разбиране. 
Преводът ни обогатява, с други думи, 
и като социални същества, които биха 
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загинали без общуване, и като инди-
види, които имат нужда от превода 
не само за да разберат другия, но и за 
да могат да изразят по-добре самите 
себе си. Дължа много на разбирания-
та си за превода на големи творци и 
преводачи като Светлозар Игов, Катя 
Йорданова, Емил Басат, Жела Георги-
ева, Иглика Василева, макар че когато 
започнах да превеждам преди повече 
от двайсет години, в основата на всич-
ко това беше по-скоро неспособността 
ми да устоя на силната притегателна 
мощ на произведенията. Имах, разби-
ра се, добрата теоретична подготовка 
от университета, но същинското уче-
не тепърва предстоеше. И все пак, ви-
наги и до ден-днешен, преводите ми 
са резултат от възторга ми от литера-
турата. Така се появиха на български 
в мой превод книгите на Данило Киш, 
Дубравка Угрешич, Миро Гавран, Симо 
Мраович, Йосип Ости, Иван Херцег, 
Гойко Божович, Томаж Шаламун, Алеш 
Дебеляк, както и много други преводи 
в периодичните ни литературни изда-
ния.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Обичам работата си, така че няма да 
излъжа, ако кажа – любовта към лите-
ратурата. Любовта обаче е нежно тво-
рение и с времето съм разбрала, че се 
иска голямо търпение и постоянство, 
за да я съхраним все тъй нежна и пре-

красна. Постоянно се уча на това и ни-
кога нямам чувството, че съм успяла. 
Не смея и да си го помисля.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Изключително много дължа на раз-
бирането от страна на своите близки 
на първо място, а веднага след това 
на прекрасните творци и учени, кои-
то съм имала щастието да срещна по 
време на следването си и след това. 
Нека спомена особено важни за мен 
имена като професорите Никола Ге-
оргиев, Светлозар Игов, Валери Сте-
фанов, Боян Биолчев, чието писане ме 
вдъхновяваше още от гимназията, то-
ест преди да ги срещна като препода-
ватели в университета. После заедно с 
тях и до ден-днешен за мен са особено 
ценни съветите на доц. Катя Йордано-
ва – научната ръководителка и на ди-
пломната ми работа, и на дисертация-
та ми, която същевременно е един от 
най-добрите преводачи на художест-
вена литература у нас с изключите-
лен слух за нюансите на словото. Тук 
също не мога да пропусна компарати-
висти като проф. Румяна Л. Станчева 
и проф. Панайот Карагьозов, както и 
много други преподаватели и колеги 
от академичните кръгове. В същото 
време обаче и много други български 
творци, защото за щастие българската 
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хуманитарна наука е силно свързана с 
изкуството, така че преходите между 
тях са нещо съвсем обичайно. Та осо-
бено ми е ценно творчеството на по-
ети като Константин Павлов, Борис 
Христов, Георги Рупчев, Георги Бори-
сов, Малина Томова, Иван Цанев, Иван 
Теофилов, Екатерина Йосифова…

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Проблемите са такива, каквито по-
начало среща хуманитаристиката не 
само днес, а постоянно в своето съ-
ществуване. Тъй като тя не обещава 
бърза възвръщаемост на вложенията, 
хуманитаристиката често е обрече-
на на трудно оцеляване. Като самото 
изкуство изобщо. „Музикант къща не 
храни“ – гласи известната поговорка… 
И все пак, точно способността на едно 
общество да прави вложения в тази 
по-фина сфера на „дългосрочните ак-
тиви“, тъкмо тази способност гаранти-
ра неговото оцеляване като общество. 
И то като цивилизовано общество, 
което може да се изправи пред всякак-
ви трудности и проблеми и да преодо-
лее с достойни за възхищение разум и 
изобретателност предизвикателства 
и кризи, каквито човечеството е сре-
щало неведнъж в своята дълголетна 
история.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Не мисля, че нещо трябва да се про-
меня коренно. Чужди са ми подобни 
крайно революционни пориви. Преди 
да мислим за изкореняването, нека 
най-напред помислим какво бихме 
могли да засадим. Какви ценности, 
какви семена носим у самите себе си 
и можем ли след като ги засадим, да се 
грижим с внимание и търпение за рас-
тенията, които ще поникнат от тях? И 
да се запитаме – какви растения иска-
ме да засадим? Дали такива, които ще 
надживеем ние, или каквито ще над-
живеят нас и ще пазят под сянката си 
поколения наред след нас?

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Да се говори за науката е също наука, 
така че трябва и още как. Чудесно е на-
чинанието Ви и Ви поздравявам сър-
дечно с най-искрена благодарност, че 
бях Ваш гост.   
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 ПУБЛИКУВАНО НА НОЕМВРИ 5, 2020

 Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Аз съм Красимира Димитрова Янко-
ва. Родена съм в София и тук съм за-
вършила гимназия. Магистър съм по 
физика, завърших в Софийския уни-
верситет, със специализации по „Ас-
трономия” и “Метеорология”. Доктор 
по физика в Българската Академия на 
Науките, със специалност „Астрофизи-
ка и звездна астрономия”. В момента 
съм гл.асистент в секция „Космическа 
Астрофизика” на Института за косми-
чески изследвания и технологии при 
БАН,институцията, в която от 2000г. 
до днес намирам подкрепа за научна-
та си дейност. Нашият институт е ин-
тердисциплинарен и покрива пълния 
спектър космически изследвания: 
близък – аерокосмически техноло-
гии и дистанционни изследвания на 

земята от космоса; далечен – слънче-
во-земни връзки и слънчева система; 
и дълбок космос – звездни системи, 
галактики и самата Вселена.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

Основното поле на моите изследва-
ния е акрецията върху компактен 
обект –бяло джудже, неутронна звез-
да или черна дупка. Взаимовръзките 
които акреционния поток изгражда с 
централния обект и как това влияе на 
физиката на акретора.
Понятието акреция в най-общо ка-
зано е падане на материя от междуз-
вездното пространство към гравита-
ционен център. Акрецията върху КО, 
като механизъм е особено ефективна, 
освобождава до 50% от масата на по-
кой на поглъщаното вещество и може 
да обясни множество от наблюдава-
ните високоенергийни явления от ак-

Д-р Красимира Янкова: 
Малките победи в хода на 
изследванията ме вдъхновяват 
да продължавам напред към 
по-големите цели
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тивни обекти, като бърза променли-
вост в различни Sp диапазони, висока 
светимост във рентгеновия диапазон 
или силно поляризирано излъчване. 
Разбирането на свързаните процеси, 
като адвекция например ще позволи и 
по-добре да изучим природата на ак-
тивни системи кратни звезди, ядра на 
активни галактики и други.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Имам над 65 научни публикации в 
областите на нелинейната физика; 
магнито-хидродинамика; теория на 
акреция и астрофизика на КО – в това 
число индексирани статии и доклади 
на престижни форуми като COSPAR и 
General Assembly of the International 
Astronomical Union. Поради естество-
то на тематиката участвам предим-
но в международни проекти в това 
число и по програмата COST. В мо-
мента нашият екип кандидатства-
ме с проект в последната сесия на 
Фонд научни изследвания, но отно-
во в сътрудничество с чуждестранни 
партньори. Член съм на Българско 
Астронавтическо Дружество (БАД); 
Bulgarian Astronomical Society (BAS); 
European Astronomical Society (EAS) и 
International Astronomical Union (IAU)
Всеки има полза от науката, тя тласка 
цивилизацията в правилната посока. 
Нашата наука е фундаментална, но 

във времето нейните постижения и 
открития се реализират и гарантират 
за физическото и духовно оцеляване 
на индивидите и обществата, също 
така допринасят и за битовия ком-
форт.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Винаги съм имала влечение към точ-
ните науки. Още като дете обичах ма-
тематически игри, а звездите ме граб-
наха още преди да тръгна на училище. 
Помня че веднъж бяхме на почивка и 
разхождайки се край брега и зяпайки 
по небето попитах какво са звездите: 
„Звездите са топки от чист огън”, гла-
сеше отговора. Този огън ме пали и до 
днес. Редовно го подхранвам с нови 
идеи, като не спирам да го подклаж-
дам от неукротимо любопитство, на-
ливам масло в огъня така да се каже.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

За мен науката не е просто професия-
та, а и призвание и затова използвам 
всяка възможност – обучение, работа 
в екип или чуждестранни контакти 
за да се обогатя, да разширя сферата 
на познанията си, за да ги използвам 
да развия потенциала на научните си 
идеи. Изпитвам истинско удовлетво-
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рение от научната дейност, а малки-
те победи в хода на изследванията ме 
вдъхновяват да продължавам напред 
към по-големите цели.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

О, от всякакво естество от чисто науч-
ни дрязги между колеги, през финан-
сови дефицити, до сблъсък със инсти-
туции на държавно ниво по въпроси 
касаещи цялото общество.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Създаването на наука е дело на много 

хора, и на много нива. Учените сме на 
предния фронт, но не бива да прене-
брегваме учителите –те са будителите 
на следващите поколения учени или 
писателите, художници и други наши 
вдъхновители. Всички ние сме носи-
тели на духа на познанието, който не 
може да бъде сведен просто до цити-
ране и индексиране.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Участвам и в редица научно- популяр-
ни събития понеже за наука трябва да 
се говори и то да се говори много и на 
разбираем език, защото то е необхо-
димо, наложително е да се измени на-
гласата и отношението на обществото 
към нашата дейност и към науката 
като цяло. 
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ПУБЛИКУВАНО НА НОЕМВРИ 5, 2020

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Ивайло Димитров Марков, доктор, 
главен асистент, Институт за етноло-
гия и фолклористика с Етнографски 
музей при Българска академия на на-
уките.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

Както други мои колеги от института 
вече са отбелязали в предходни интер-
вюта, работата на етнолога не е един-
ствено в кабинета, а изследванията 
ни не се случват и в лаборатория. Дей-
ността ни изисква значителна мобил-
ност, като не става дума единствено за 
участието в научни форуми и специа-

Д-р Ивайло Марков: 
Етнологията е постоянно 
търсене и натрупване
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лизации, нещо по принцип характер-
но за работата на учените. Ние както 
и много други изследователи (не само 
етнолози забележете, но и ботаници, 
зоолози примерно) извършваме из-
следванията си „на терен“. Етнолозите 
конкретно работим с хората, с техните 
разкази, възприятия, отношение към 
света, културата, обществото. Проуч-
ването, в зависимост от темата и из-
следователския проблем, може да ни 
заведе на различни места – градове 
или села, в страната или извън нея. 
Ареалът, в който учените от ИЕФЕМ – 
БАН работим, е широк и включва етни-
чески, езикови, религиозни, социални, 
културни и др. общности в България 
и извън нея – на Балканите, в Цен-
трална, Източна, Западна и Северна 
Европа, Северна Америка, Азия и т.н. 
Теренната работа има своите прави-
ла, тънкости и проблеми, в това число 
от етично естество. Неразделна част 
от нея, макар вече в кабинетна среда, 
е последващата трудоемка обработка 
на събраните материали (аудио, ви-
део, снимки, ръкописни бележки) и 
подготовката им за архивиране. Освен 
това обаче, важни за нашите изслед-
вания са и документални източници 
от архиви и различни други институ-
ции в зависимост от разработвания 
научен проблем – отново от страната 
и чужбина, както и достъпът до науч-
на литература в библиотеки и научни 
центрове. Едва тогава идва реда на 
научните публикации, в които биват 

вплитани събраните етнографски, до-
кументални, медийни и др. материа-
ли, анализирани и теоретизирани в 
контекста на по-ранни или синхронни 
други изследвания, понякога оспор-
вайки ги и като цяло – надграждайки 
и доразвивайки ги.

Разбира се и присъствието ни физи-
чески в института също заема не мал-
ка част от работното ни всекидневие 
– там провеждаме секционните си 
обсъждания ежеседмично, периодич-
ните Общи събрания на научния със-
тав, няколкото научни семинара, в чи-
ито рамки дискутираме помежду си, 
но и с външни лектори и гости (в т.ч. 
от чужбина) изследователски теми и 
проблеми в различни полета на фол-
клористиката, етнологията, антро-
пологията, музеологията, от методо-
логическо и теоретично естество (на 
един от тези семинари, озаглавен „Мо-
билност. Миграции. Култури“, ръково-
дител съм аз). В сградата на институ-
та на ул. Московска в София, крило на 
бившия Княжески дворец, се намира 
и Националният Етнографски музей, 
където резултатите от изследвания-
та ни придобиват и визуална форма в 
рамките на изложби, не малка част от 
които резултат от конкретните ни из-
следователски проекти. 

Като цяло работата е много динамич-
на, разнообразна, среща те постоянно 
с нови и интересни хора. Позволява 
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известна свобода на организиране на 
времето, доколкото не седим зад бюро 
от осем до пет. От друга страна обаче, 
твърде често липсата на нормирано 
работно време е причина да не успя-
ваме да разграничим работа от сво-
бодно време. Мислейки за конкретно 
изследване или конкретен текст, по 
който работя, не успявам да „изключа“ 
мозъка си, продължавам практически 
да работя, често до късно вечер и от 
рано сутрин.

Накратко ще разкажа конкретно за 
моите интереси и занимания – те са 
с фокус върху балканския регион. От 
студентските си години имам интерес 
към проблеми на балканската етноло-
гия, а като докторант в Института меж-
ду 2008-2010 г имах възможността да 
работя (и защитя през 2011 г.) доктор-
ска дисертация посветена на трудови-
те миграции на албанците от днеш-
на Северна Македония, изследвани в 
контекста на социалните и културни-
те всекидневни практики и връзките, 
които индивиди и групи поддържат и 
развиват, както и тяхното отражение 
върху местата, изпращащи мигран-
тите. От тогава етнологията на миг-
рациите стана едно от основните по-
лета на научните ми занимания. През 
годините се оформи и още едно важно 
поле – изследванията на природното 
и културното наследство в контекста 
на местното развитие. Работил съм и 
продължавам да работя сред различ-

ни етнически, религиозни, културни 
и социални групи (част от които раз-
пръснати през държавните граници) 
в няколко страни на Балканите – Ал-
бания, България, Косово, Словения, 
Сърбия и Северна Македония. 

Проектите, с които съм ангажиран в 
момента (тук пропускам всички вече 
приключили), също са свързани с 
тези две полета: „Културна адаптация 
и интеграция на имигрантите в Бъл-
гария“ (финансиран от Фонд „Научни 
изследвания/ ФНИ), „Смело на село. 
Миграцията към селото – социокул-
турни адаптация, практики и предиз-
викателства“ (ФНИ), „Балканските 
традиционни и съвременни дестина-
ции и форми на мобилност“ (Спогод-
ба за научно сътрудничество между 
БАН и МАНУ), „Кулинарни традиции 
и културно-историческо наследство 
в малки населени места – изобретя-
ване, експлоатиране, популяризира-
не“ (ФНИ), „Живот в защитени зони 
и територии: предизвикателства, 
конфликти, ползи“ (ФНИ). Последни-
ят проект е най-нов сред изброени-
те, стартира в началото на годината 
и имам шанса, но и отговорността да 
съм негов ръководител. Тук не бива 
да пропусна, че самата подготовка и 
кандидатстването с научноизследова-
телски проект е една нелека дейност, 
изискваща както време, така и специ-
фични познания и умения. 
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В последните години, вероятно и в 
резултат от развитите от мен компе-
тенции, неразделна част от работното 
ми всекидневие стана анонимното ре-
цензиране на статии на други изсле-
дователи – задължителен елемент по 
пътя на даден текст към реномирани 
научни списания. Търсен съм както от 
родни, така и от чуждестранни изда-
ния, последната рецензия която пи-
сах например беше за Asian Journal of 
Environment & Ecology.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Все още съм във възраст, която ми 
позволява да твърдя, че постижени-
ята ми все още предстоят. Все пак, 
ще аргументирам с няколко примера 
защо смятам изследванията си за ва-
жни. Най-напред ще се върна отново 
към дисертацията си. По онова време, 
когато започнах работа по нея (2008 
г.), у нас проучването на миграцион-
ните процеси през призмата на етно-
логията беше не така развито поле, 
както е днес. Смятам, че дисертация-
та ми, която през 2015 г. излезе и като 
книга (Миграции и социо-културна 
динамика. Албанците от Република 
Македония. София: Гутенберг, 2015), 
има своята роля и място в утвържда-
ването на етноложките изследвания 
на миграциите. Увереност в тази посо-
ка ми дават цитиранията на книгата и 

други мои публикации по темата, на-
правени в рамките на работата ми по 
дисертацията. За мен особено радва-
що е когато по-млади колеги ме тър-
сят за разговор и консултации. Макар 
и нескромно, мога да кажа, че съм по-
влиял поне върху няколко човека да 
насочат вниманието си към различ-
ни теми и аспекти в полето на етно-
ложкото изследване на миграциите. 
А миграционните процеси са важна 
и актуална тема, един от „горещите“ 
проблеми не само в България, както 
добре знаем. Конкретно проучването 
сред албанците от Македония (дн. Се-
верна Македония) определено разши-
ри  обекта на интерес на българската 
етнология, фокусирана най-вече вър-
ху проучване на групи и общности, 
живеещи в границите на страната или 
пък на историческата и съвременна 
българска диаспора. Всъщност проуч-
ването ми и изследванията на някои 
други колеги етнолози извън собст-
вените култура, общество, държава 
демонстрират възможностите на бъл-
гарската етнология да се включи в на-
учния дебат за актуални социокултур-
ни процеси в заобикалящия ни свят, 
предлагайки гледни точки, различни 
както от тези на националните изсле-
дователи от съответната страна, така 
и от онези на антрополози и етнолози, 
идващи от по-далеч, например САЩ, 
Германия, Австрия и т.н. Изследване-
то, проведено сред албанското насе-
ление в съседна Северна Македония, 



 

524Българска наукаНОЕМВРИ 2020Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

БГ НАУКА

има своята значимост и за българска-
та държава и общество – в най-общ 
план познанието за културните тра-
диции, социалните процеси, динами-
ката на идентичностите в близките, а 
и по-далечните от нас общества и кул-
тури не бива да бъде подценявано. В 
крайна сметка ние не живеем изоли-
рано и сами за себе си.

За приносни намирам и изследвания-
та си върху начините на концептуали-
зиране на местни културни традиции 
и природни дадености като „наслед-
ство“ и елемент на местна идентичност 
и интегрирането на тези концепции 
в проектите за местно и регионално 
развитие в контекста на културния и 
екологичния туризъм. Няколко пуб-
ликации съм посветил на тази про-
блематика, вземайки като конкретен 
случай на изследване една малка като 
население, но голяма като територия 
община в западна България – Трън. 
Този тип изследвания могат да са от 
полза за политиките за местно разви-
тие, тъй като имат потенциала да мар-
кират успешни и неуспешни практики 
и дейности, да очертаят обстоятел-
ства и фактори, влияещи върху тях. 

В тази връзка ще посоча и спомена-
тия по-горе проект, чийто ръководи-
тел съм – „Живот в защитени зони и 
територии: предизвикателства, кон-
фликти, ползи“. Това е нова проблема-
тика за българската етнология, която 

обаче е много актуална (не само в нау-
чен, но и в обществен план) и широко 
дискутирана в международното науч-
но пространство. Както сме заложили 
в самия проект, той е с потенциал да 
допринесе за „осветляването на осно-
вополагащи въпроси за научното по-
знание и границите между отделни-
те науки в контекста на все по-често 
обосноваване на човешките общности 
като част от екосистемите и на приро-
дата като част от социалната реалност 
или като културно въобразена според 
характерни представи, оценки и де-
финиции на различни групи от хора“. 
Важно в случая е натрупването на ка-
чествено ново знание за отношението 
защитени зони и територии – местни 
общности – поминъци в нормативния 
контекст на различни по рестриктив-
ност режими на опазване. Анализите 
и заключенията след края на проекта 
ще предоставим на всички заинтере-
совани административни, изследова-
телски и образователни институции 
(местни, регионални, национални и 
европейски институции, университе-
ти, музеи и др.). Резултатите могат да 
послужат и при работата по изготвя-
не на местни, регионални и национал-
ни политики към защитените зони и 
територии и в този план да бъдат от 
полза за обществото и икономиката.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател и какво 
допринесе за развитието ви като та-
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къв? (обучение, ръководител, рабо-
та в индустрията, стипендия в чуж-
бина, екип, …)

Още в седми – осми клас в мен се поя-
ви силен интерес към науката – тогава 
основно четях популярна археология 
(например „Богове, гробници, учени“ 
на К.В. Керам), популярна астрономия 
и книги свързващи двете науки (на-
пример „Загадката Орион: разкрийте 
тайните на египетските пирамиди“ на 
Р. Бовал). С времето интересът ми към 
археологията и хуманитарните науки 
като цяло се задълбочи. В този период 
много важна подкрепа в интересите 
си получих в училище (СОУ Гео Милев, 
гр. Трън) от мой учител по биология. 
Ще си позволя да споделя името му, 
защото шансът да бъде мой учител 
в онзи момент и дългите разговори 
с него по най-различни теми и аспе-
кти на заобикалящия ни свят имаха 
ключова за мен роля, за да се насоча 
към науката. Това е Велизар Симео-
новски, зоолог, специалист по диви и 
древни котки, занимаващ се с палео-
реконстукции по фосили. Днес работи 
в  Природо-исторически музей Фийлд 
(The Field Museum of Natural History) в 
Чикаго, САЩ. В десети клас и пак бла-
годарение на В. Симеоновски стана 
факт първата ми публикация, посве-
тена на стилистичните особености на 
изображенията на Мадарския конник. 
В нея аз и още един мой съученик бя-
хме включени като съавтори, макар 

че имахме малка роля в написването 
на текста. За мен това се превърна в 
силен стимул да продължа в набеля-
заната посока. В десети и единадесети 
клас успях да договоря участието си 
най-общо казано като общ работник в 
археологически разкопки на късноан-
тичен некропол в с. Забел, Трънско.  

В СУ Св. Климент Охридски“ обаче бях 
приет във второто си желание – спе-
циалност Етнология. След първата го-
дина и най-вече след първата терен-
на експедиция вече знаех, че това ще 
бъде професионалното ми поприще. В 
трети курс се случи друго ключово за 
мен събитие, дало ми значителен под-
тик да продължа и задълбоча занима-
нията си и знанията си в областта на 
етнологията. В края на лекционния 
курс по „Традиционни институции на 
Балканите и в Европа“ получих пока-
на от хоноруваната преподавателка-
та, доц. д-р Анелия Касабова от Етног-
рафски институт при БАН, която през 
тази година води курса, да публикувам 
курсовата си работа на страниците на 
институтското списание „Българска 
етнология“. Днес с нея сме колеги и 
работим в една секция.

Горе-долу по това време се запознах с 
текстовете на доц. д-р Петко Христов, 
които определено разпалиха у мен 
интереса към балканската етнология. 
Няколко години по-късно съдбата ме 
срещна лично с него – той стана нау-
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чен ръководител на дисертационното 
ми изследване. Това е човекът, на ко-
гото дължа най-много за навлизането 
ми в етнологията на миграциите. Той 
ме въведе и в професионалната среда, 
запознавайки ме с колегите не само в 
института и страната, но и из Балка-
ните и други части на Европа. Имам 
удоволствието да продължавам да ра-
ботя се него, включително в някои от 
споменатите изследователски проек-
ти.

През последните години в институ-
та и извън него намерих хора, с кои-
то работим в добре сработени екипи, 
въпреки всички трудности успяваме 
да провеждаме изследвания, които 
са актуални, както в научен, така и в 
обществен план. Етнологията (и нау-
ката като цяло) е свързана с постоян-
но търсене – на нови данни, извори, 
теми, концепции и подходи. А дис-
кусията и дебатът в рамките на тези 
екипи, както и с колеги извън тях, в 
страната и чужбина  ни движи и моти-
вира да продължаваме да натрупваме 
познание за света, в който живеем и 
за социокултурните процеси, които 
текат в него с голяма динамика, както 
в миналото, така и в съвременността.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)

Проблемите са разнообразни, но 
като че ли основният, превърнал се в 
структурен, е финансирането на на-
учно-изследователската работа. На 
много от нас се случва да покриваме 
със средства от заплатите си частич-
но или напълно участие в научни фо-
руми, теренни проучвания, издаване 
на монографии. Заедно с още няколко 
колеги имахме късмета да издадем 
дисертациите си в рамките на проек-
та „Стимулиране развитието на на-
учния потенциал в изследванията на 
културната памет, културното наслед-
ство и идентичности“ по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ре-
сурси” (2013-2015) с ръководител доц. 
д-р Ана Лулева. Други добри и принос-
ни дисертации обаче остават непуб-
ликувани.

Разбира се възможностите за про-
ектно финансиране не бива да бъдат 
подценявани и надявам се видно от 
интервюто е точно обратното. Про-
ектното финансиране обаче крие и 
някои опасности. Етноложките про-
учвания изискват продължителни и 
систематични изследвания често в 
продължение на години, а проектните 
договори са срочни, две-тригодишни. 
Това може да доведе до парцелиране 
на натрупваните етнографски данни. 
Изискват се много умения, а понякога 
и късмет, за да успееш да свържеш и 
надградиш един проект със следващ. 
Фонд „Научни изследвания“, който е 
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основният инструмент за национално 
финансиране у нас, също разполага с 
твърде скромни средства. Различните 
науки имат и различни нужди, ние на-
пример не се нуждаем от толкова мно-
го средства за апаратура и материали 
за оборудване на лаборатория, но са 
ни нужни за теренни изследвания. 
Условията във ФНИ обаче са унифи-
цирани за всички науки със заложено  
процентно съотношение между от-
делните пера. Получава се така, че да 
можем да заложим максимална сума 
за терен, се налага да заложим и мак-
симума за технически средства и кон-
сумативи, които понякога наистина 
не са ни нужни чак толкова. Но иначе 
ще намалеят и без това недостатъчни-
те средства за нашите същински про-
учвания. 

Освен това не всички изследователи 
могат да са „върхови учени“, да пече-
лят проекти и привличат средства, 
което не значи, че тяхната работа е 
маловажна. Както казах етнологията 
е постоянно търсене и натрупване. 
Ние стъпваме върху направеното от 
хората преди нас, дори. От тази глед-
на точка, за да оставим повече мате-
риали и постижения, върху които да 
стъпят следващите поколения учени, 
е необходим един минимум за осигу-
ряване на научната дейност, ние сме 
далеч под него. Това обаче трябва да 
е свързано с ясни правила, затягане 
на контрола върху някои негативни 

явления, свързани с привнасяне на 
лични отношения (положителни или 
отрицателни) – лобизъм и клиентели-
зъм например. 

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Освен недофинансирането, през годи-
ните се натрупа едно негативно об-
ществено настроение срещу работа-
та на учените. За това вероятно вина 
имаме и самите ние, но тук не бива 
да пренебрегваме ролята на не доста-
тъчно зрялото ни гражданско обще-
ство, криворазбраната демокрация, 
при което много хора приемат, че мо-
гат да кажат каквото пожелаят, било 
то необоснована обида. Роля играе и 
свръх-информацията, която създава 
усещане в мнозина, че са компетент-
ни в области, за които по принцип 
се изисква специфично образоване 
и много труд и практика. За промяна 
на това отношение, както и за по-до-
бро финансиране не бива да имаме 
твърде големи очаквания, но трябва 
да продължим работим упорито, да 
убеждаваме непрекъснато с аргумен-
ти и обществото, но и администрато-
ри и властимащи, отговорни за поли-
тиките към научноизследователската 
и развойната дейност, че промяна е 
нужна и от нея ще спечелим всички 
– не в краткосрочен, но в средносро-
чен и дългосрочен план. Защото, ще 
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кажа сигурно за трети път – науката 
е постоянно търсене и натрупване на 
знания и не всеки резултат и продукт 
от научни изследвания може да се пи-
пне, изяде и използва като средство, 
улесняващо всекидневието ни. Много 
хора за съжаление не правят разлика 
между фундаментална, приложна и 
експериментална наука и това е още 
една посока, в която също трябва да 
се работи.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Приемам това като реторичен въпрос, 
чийто отговор е вън от съмнение, при-
чините са по-горе. Ако говорим обаче 
за модерното напоследък „комуни-
киране на науката“, трябва да кажем, 
че там също има ред особености и са 
необходими специфични умения и 
качества, които не всеки учен има. В 
това отношение също трябва да се 
инвестира – средства, но и време за 
подготовка. А и не е необходимо всеки 
учен да бъде комуникатор на науката, 
може би и не на всеки се отдава или 
има желание за това. Това обаче не 
означава, че е слаб изследовател. Ще 
направя един елементарен паралел: 
не всеки блестящ футболист впослед-
ствие се реализира като също така 
блестящ треньор; малцина успяват и 
в двете. По същия начин не всеки учен 
може да бъде еднакво добър в изслед-
ванията, преподаването и комуники-

рането на науката; малцина успяват. 
Но ние имаме нужда от всички тези 
качества и дейности, макар и разпре-
делени между различни хора.    
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ПУБЛИКУВАНО НА НОЕМВРИ 7, 2020 

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Доц. д-р инж. Гергана Николова 
Направление „Биомеханика“ 
Институт по механика 
Българска академия на науките  

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, … 

Вероятно хората извън научните сре-
ди предполагат, че всекидневието на 
един учен е  сравнително спокойно, че 
той има време да „задълбае“, да анали-
зира, да не гони срокове.  Всъщност е 
точно обратното. Времето никога не 
стига. Ние сме част от световна науч-
на  мрежа, научните данни остаряват с 
всеки ден, с всеки час и нямаме време. 
Това, с което е  пълен денят ми, са мно-
го хора, срокове, много числа и опит 
да вместя огромно познание в  кратки 
изречения и срокове. Всекидневието 
ми е наистина динамично, но това е  
индивидуално усещане.  

Преди години, когато избирах специ-
алността си, тя беше изключително 
нова и това, което  харесах в нея е, че 
е приложима във всекидневието. Био-
механици правят маратонките, с кои-
то тичаме в парка, биомеханици из-
числяват как ще реагират мускулите и 
ставите при  определено натоварване, 
биомеханиците могат да ви разкажат 
много за структурата на  човешкото 
тяло. 

В момента ръководя проект ДН 07/5, 
финансиран от Фонд „Научни изслед-
вания“ на тема  „Изследване на антро-
пометричните и масово-инерционни 
характеристики на българските  мъже 

Инж. Гергана Николова: Всяко 
познание има своето време
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и жени на базата на математически 
модели на човешкото тяло“. Темата за  
изследването на геометричните и ма-
сово-инерционни характеристики на 
човешкото тяло е  област изключител-
но актуална в наши дни поради това, 
че гореспоменатите параметри са  от 
интерес за различни области на чо-
вешкото познание, свързани с човека 
и неговото  физично взаимодействие 
със средата, в която той работи, спор-
тува, почива или се забавлява.  Отчи-
тането на специфичните конкретни 
характеристики на българските мъже 
и жени в тази  връзка е от съществено 
значение.  

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото  и икономиката? 

Щастлива съм, че учени от цял свят 
ползват нашите резултати в своята 
работа в области  като антропомор-
фна и рехабилитационна роботика и 
медицина (ортопедия, травматология,  
ортотика и протезиране); проекти-
ране на рехабилитационни средства, 
целящи да помогнат  на пациента да 
извърши дадено движение; в спорта 
(условия за оптимално ускоряване на  
тялото или извършване на определе-
но движение), в спортните танци, при  
криминалистиката (анализ на удар 
или падане на тяло); в нови области 
като анализ на  движението на тялото 
в микрогравитация; в ергономията и 

др. 
Наличието на разнообразие и качест-
вото на получените резултати и раз-
бира се финансовата помощ на горе 
споменатия проект на ФНИ ни даде 
възможност да посетим множество  
престижни научни международни фо-
руми, свързани с биомеханиката, био-
медицинското  инженерство, антропо-
морфната роботика, математическото 
моделиране, които се  проведоха в Ев-
ропа като например 25th Congress of 
the European Society of Biomechanics,  
който се проведе от 7-10 юли 2019 във 
Виена, Австрия. 

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател? 

Гордея се, че преди да стигна до нау-
ката, аз се докоснах до практиката. 
Работих две години  в Център по про-
тезиране и рехабилитация. С колегите 
ми тогава не разполагахме с  модер-
ните материали и технологии, но се 
опитвахме по всякакъв начин да об-
лекчим  всекидневието на пациенти-
те и да направим най-леката и удобна 
протеза. Мои пациенти са  планинари, 
спортуват и живеят пълноценен жи-
вот. Само че това беше недостатъчно – 
исках  още по-широко приложение на 
научните ми търсения и така се озо-
вах в БАН. Щастлива  съм, че тук имам 
свободата да правя наука, призната по 
цял свят. 
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Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител,  работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …) 

Всеки учен претендира да е открил 
собствения закон на гравитацията. И 
много малко  признават, че преди да 
седнат под ябълката, някой я е заса-
дил. Аз високо ценя своите  учители, 
на тях са посветени голяма част от на-
учните ми трудове. Имах щастието и  
възможността да работя с изтъкнати 
учени, черпейки от тях идеи, вдъхно-
вение и мотивация.  Сред тях са чл.-
кор. проф. дн Йордан Йорданов от 
Институт по експериментална  мор-
фология, патология и антропология 
– БАН, научния ми ръководител проф. 
дтн Юлий  Тошев, проф. дн Даниел 
Данчев и доц. Петко Кирязов от Ин-
ститута по механика – БАН.  

Изключително ценя интердисципли-
нарната спойка, която се получи с чо-
века до мен – проф. Даниел Данчев, 
който е физик. У дома непрекъснато 
обсъждаме не само политика, бизнес,  
новини, но и работата си. С него об-
съждам най-смелите си предположе-
ния и обратното.  

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си  развитие и в работата 
си)? 

В България науката не е държавен 
приоритет, колкото и горчива да е 
тази истина. В БАН  имаме огромни 
постижения, резултат на собствени-
те ни усилия и резултат от участието 
ни  в световните научни мрежи. При 
пътуванията ми, основно в ЕС, съм за-
белязвала какъв  обект на почит в об-
ществото са учените. Тяхната работа 
се популяризира, те получават  неве-
роятни условия да изследват, анали-
зират, да изобретяват. При нас, като 
че ли, има  огромно усилие да се обяс-
нява защо държавата не дава пари за 
наука и да се артикулират  глупави за-
клинания за неслучилата се реформа. 
Ние нямаме обществен консенсус как-
во  образование и наука искаме и това 
е жалко. Поради това понякога с коле-
гите се чувстваме  огорчени. Много се 
надявам това да престане да се случва 
в 21 век и колегите ми да не  търсят 
признание и реализация извън грани-
ците на страната ни. 

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на  науката? 

Трябва да се инвестира в наука, за да 
можем да живеем по-добре. Във всяка 
една област.  Мога да дам много при-
мери за развити икономики, чиито 
университети и научни институти 
процъфтяват и имат огромен принос 
за ръста им. Такъв пример е Германия, 
Япония, Китай.  Политиците в тези 
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държави отдавна са разбрали, че не 
просто има смисъл, а трябва да  слу-
шат хората на науката в съответната 
област. 

Трябва ли да се говори за наука и 
защо? 

Разбира се, че трябва. Това стана толко-
ва прозрачно по време на COVID-криза-
та. В момента  на пандемия се появиха 
хиляди статии и съобщения, толкова 
неистини, с които всеки,  влязъл в со-
циалните мрежи, можеше да се само-
залъгва има ли или не вирус. Мисля, 
че  около тази криза хората се научиха 

да различават научната информация 
от жълтите новини.  Принос за това 
имаха и научните издания, които поз-
волиха свободен достъп до  съдържа-
нието си за всички. Едно от нещата, на 
които кризата ни научи, е, че има мяс-
то за  наука и в маските, през които 
дишаме до клиничните проучвания 
за ваксина и лечение.  Всяко познание 
има своето време. Надявам се то да не 
идва по такъв трагичен за  човечест-
вото начин. 
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 ПУБЛИКУВАНО НА НОЕМВРИ 8, 2020

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Стоян Недков, доцент д-р, департа-
мент География, Национален инсти-
тут по геофизика, геодезия и геогра-
фия

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

Когато говорим за работно място, в 
моята изследователска дейност то не 
се асоциира с едно конкретно място, 
защото времето прекарано в работа 
може да бъде почти навсякъде. Освен 
в кабинета си в института, работя в 
къщи, в самолет или влак по време на 
пътувания, на терен при полева ра-
бота, в аудитория като преподавател. 
Ако трябва да опиша един среднос-
татистически ден, започвам сутрин 

рано с писане на научни публикации 
или други подобни дейности. Време-
то до към 10ч ми е най-продуктивно-
то, затова се стремя да го запазвам за 
творческата част от работата си. Това 
обикновено го правя в кабинета си в 
къщи, една привилегия която се оказа 
особено полезна в началото на година-
та по време на извънредното положе-
ние. След това пътувам до института, 
обикновено с велосипед, времето око-

Интервю с доц. Стоян Недков 
от Национален институт 
по геофизика, геодезия и 
география
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ло обяд обикновено ми е ангажирано 
с административни дейности, работ-
ни срещи, организационна работа по 
проектите, които ръководя. След обяд 
е времето за по-рутинната, но в някои 
отношения най-интересна работа, 
която е свързана обработка на данни 
в ГИС, експерименти с различни мето-
ди за анализ на данни, разработване 
на карти и др.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Най-съществената част от научните 
ми приноси са свързани с приложение-
то на концепцията за екосистемните 
услуги. Тази концепция в най-общ 
смисъл има за цел да разкрие ползите, 
които хората получават от природата, 
които могат да бъдат като материал-
ни така и културни и регулационни. 
Една от основните й цели е ползите от 
природата да се представят в парично 
изражение като по този начин от една 
страна ще се постигне интегриране 
на пренебрегваните досега от иконо-
миката регулационни и културни ус-
луги, което от своя страна ще допри-
несе за осъзнаването от хората на 
разностранните ползи от природата 
и потенциалния икономически ефект 
от тях. Например, ако един собственик 
на гора с водноохранна функция полу-
чава средства за поддържането й той 
ще бъде заинтересован да се грижи 

по-добре за нея, като ограничава дър-
водобива и прилага мерки за поддър-
жането й в добро състояние.
Първото ми по-значимо научно пости-
жение е свързано с оценката на риска 
от наводнения в планински водосбо-
ри и по-точно влиянието на ландшаф-
тите при формирането на това опасно 
явление. Когато се говори за риск от 
наводнения обикновено фокусът се 
поставя върху средствата за защита 
около реките или в така наречената 
заливна речна тераса. Но водата за 
едно наводнение се събира от целия 
водосборен басейн и ако искаме да 
намалим риска то усилията трябва 
да бъдат насочени повече към пре-
венция. А такава може да се направи 
чрез мерки за увеличаване на задър-
жащата функция на екосистемите в 
рамките на басейна, респективно на 
регулационната екосистемнa услуга. В 
нашата работа, с помощта на ГИС бази-
рани средства за хидроложко модели-
ране оценяваме регулационната роля 
на екосистемите в басейна и иденти-
фицираме териториите с най-голям 
потенциал да осъществяват такава 
функция. По този начин показваме 
къде да бъдат насочени мерките за 
превенция посредством дейности за 
възстановяване на растителността, 
зашита от ерозия и др.
Друга важна особеност на приложе-
нието на тази концепция е възмож-
ността за оценка на въздействието 
на дадена дейност върху околната 
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среда като се вземат предвид ефекта 
върху всички ползи. По този начин 
може много ясно да се покаже какво 
печелим и какво губим от дадена дей-
ност и какъв е нетния ефект. Това е 
така наречения trade-off анализ. Ако 
се върнем на примера с дърводоби-
ва, цената на получената дървесина е 
материалната полза, но ако се вземат 
предвид потенциалните загуби вслед-
ствие на щети от наводнения, ерозия, 
загуба на биоразнообразие и т.н. нет-
ния резултат може да се окаже отри-
цателен. Същността на нашата работа 
е да посочим териториите, където та-
кава дейност е наистина рентабилна и 
къде не. В тази връзка в момента ра-
ботим по един международен проект 
за включване на екосистемните ползи 
в статистическите разчети на нацио-
нално и Европейско ниво. Това е една 
голяма международна инициатива 
целяща по-пълното интегриране на 
екологичните аспекти в икономика-
та като по този начин ще се намалят 
конфликтните ситуации свързани с 
дейности създаващи екологични про-
блеми.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

На първо място бих посочил любовта 
ми към географията, която се зароди 
още в ранна детска възраст. Открива-
телския дух, който има в тази наука 
неминуемо води човека избрал да се 

посвети на нея към изследователска-
та дейност. С течение на времето на-
трупаните знания и опит ме стимули-
раха допълнително да продължа да се 
развивам и изследователската дей-
ност беше естественото място където 
да се реализира това желание. Въз-
можността за пътуване и опознаване 
на света също изигра важна роля. И не 
на последно място чрез тази професия 
считам, че съм най-полезен за обще-
ството.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

За развитието ми като изследовател 
в хронологичен ред може да се посо-
чат няколко елемента. Обучението 
ми като студент в Геолого-географски 
факултет на СУ „Св. Климент Охрид-
ски“, където се формираха първона-
чалните ми научни интереси в облас-
тта на ландшафната екология, която 
е интердисциплинарно направление 
развиващо се на границата между ге-
ографията и биологията. Работата ми 
като докторант в Географски инсти-
тут на БАН, където се формирах като 
учен и към разностранните знания 
от университета добавих фокуса вър-
ху задълбочени научни изследвания 
и използването на геоинформациони 
технологии, в моя случай географ-
ски информационни системи (ГИС). 
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Третият и може би най-важен етап в 
оформянето ми като изследовател е 
участието ми в международни научни 
проекти. Още първия изигра ключова 
роля за по-нататъшното ми развитие, 
защото в него имах възможност да 
участвам в съвместна работа с един 
от създателите на ГИС базирания про-
дукт за ландшафтни и хидроложки 
анализи AGWA. Това беше първия ми 
досег с голямата наука. Чрез този про-
ект се включих и в една научна мрежа 
промотираща прохождащата по това 
време концепция за екосистемните 
услуги.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Проблемите не са малко и без да ги 
степенувам бих посочил липсата на 
мотивация за развитие и работа с 
нови и актуални методи сред голяма 
част от колегията, недобрата матери-
ална база, изоставането в организа-
ционно отношение и липсата на ме-
ниджърски умения, липсата на добре 
подготвени кадри.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Когато се задава такъв въпрос най-чес-
то отговорът е свързан с отношението 

на политиците към науката. Аз, обаче 
бих поставил на първо място отно-
шението на широката общественост. 
Промяната в разбирането, че учените 
не са хора, които се занимават с ня-
какви абстрактни въпроси отнасящи 
се само до тесен кръг от „избрани“, а 
хора решаващи проблеми, които са от 
полза за всички е ключово към про-
мяната на нагласите на широката об-
щественост. Ако повече хора осъзнаят, 
че развита наука означава и по-добро 
благосъстояние то натиска за промя-
на в политиката към науката ще бъде 
не от една малка група с пренебрежи-
мо малък електорален потенциал, а от 
една съществена част от електората. 
Това е начина политиците „да осъзна-
ят“ че науката трябва реално да бъде 
приоритет.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Отговора мина предходния въпрос е 
напълно валиден и тук. Това е ключо-
во за промяната на отношението на 
хората към науката, оттам за промяна 
в политиката към науката и в крайна 
сметка за повишаване на качеството 
на научните продукти. 
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 ПУБЛИКУВАНО НА НОЕМВРИ 9, 2020 

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

д-р Мадлена Нанева Андреева, асис-
тент и задочен докторант към секция 
„Ембриобиотехнологии при животни-
те” към Институт по биология и иму-
нология на размножаването „акад.
Кирил Братанов” – БАН. Завършила 

съм ветеринарна медицина в Лесотех-
нически университет – гр.София през 
2016г.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

Научната ми работа е свързана с из-
следвания в областта на репродуктив-
ната биология при мъжките животни 
и по-специално влиянието на различ-

Д-р Мадлена Андреева: 
Коренно трябва да се промени 
отношението на държавата 
към научния елит
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ните режими на съхранение на семе-
нен материал върху функционалните 
показатели на сперматозоидите. Ак-
тивната ми лабораторна работа е от 
началото на пролетта до есента, тъй 
като работя със сезонно полициклич-
ни животни. Това е и най-интересната, 
и разнообразна част от работния ми 
процес. В месеците след това се зани-
мавам най-често с обработка на данни 
и представяне на получените резулта-
ти.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

За научни постижения като „Млад 
учен” смятам, че ми е твърде рано да 
говоря. Скоро ми предстои защита на 
Дисертационния труд,  участвам и в 
разработването на три изследовател-
ски проекта.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

По-скоро тя ме избра мен. В ИБИР 
постъпих случайно. Имах интерес в 
областта на репродукцията при жи-
вотни и за това мой преподавател от 
университета ме насочи към ИБИР с 
твърдението, че там е точното място 
за развитието ми. Радвам се, че го пос-
лушах, наистина беше прав! Институ-
та разполага с модерна апаратура, до 
която всеки изследовател има достъп. 

А колкото до мотивацията след всеки 
експеримент, след всеки разговор с 
колега, след всяка публикация моти-
вацията и желанието за развитие се 
засилва.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Безспорно, работата ми с различните 
изследователски екипи ми помага в 
професионалното израства като млад 
учен .

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

 Може би, за всеки от нас най-често 
срещан проблем е слабото национал-
но финансиране. Чудесно е, че се от-
пускат докторантски субсидии в по-
следните три години за консумативи 
на редовни и задочни докторанти, 
но средствата отделени за задочни-
те докторанти са приблизително три 
пъти по-ниски от колкото за редов-
ните. Тази финансова разлика, много 
често създава затруднения за експе-
рименталната част на задочните док-
торанти, от което и следва не навре-
менна защита на дисертациите.

Какво, според Вас, трябва коренно 

https://nauka.bg/audio-kratka-istoriya-pirin-planina/
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да се промени в България по отно-
шение на науката?

Коренно трябва да се промени отно-
шението на държавата към научния 
елит. Българските постижения не от-
стъпват на учените от други страни. 
Също така, ниското заплащане на уче-
ните обезсмисля положеният им труд 
и прави още по-трудно

привличането на млади кадри, които 
да развиват идеите си в науката.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Да, изключително важно за развитие-
то ни като нация е да се даде гласност 
и уважение на учените. Институтите 
към БАН са основното място, в което 
се създава наука в България. 

https://nauka.bg/audio-kratka-istoriya-pirin-planina/
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Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Здравейте! Името ми е Христина Про-
данова и съм географ, а в по-тесен 
смисъл – ландшафтен еколог.

В настоящето съвместявам няколко, 
различни по своя характер, но много 
вълнуващи и допълващи се, дейности 
(или „местоработи“ по смисъла на Ва-
шия въпрос), за които свързващо зве-

но е географията:

Асистент съм в департамент „Геогра-
фия“ на Националния институт по 
геофизика, геодезия и география при 
Българска академия на науките (НИ-
ГГГ-БАН) и в момента завършвам док-
торантура по „Физическа география 
и ландшафтознание“ като фокусът на 
дисертационния труд е състоянието 
на съвременните ландшафти в част от 
Централна Северна България.

 : Да съм географ, не е работа, 
а начин на живот
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Член съм на Българското географско 
дружество (БГД) и същевременно из-
пълнявам функциите на отговорник 
за ресор „Публикационна и издателска 
дейност“ на дружеството в рамките на 
Изпълнителното му бюро. Технически 
редактор и дизайнер съм на най-ста-
рото и авторитетно научно списание 
на географска тематика в България – 
„Известия на Българското географско 
дружество“, което се издава от 1933 г.

На международно ниво членувам в 
Young Ecosystem Services Specialists 
(YESS) към Ecosystem Services 
Partnership (ESP), която е най-пред-
ставителната, мащабна и утвърдила 
се организация на специалистите по 
екосистемни стоки и услуги в света.

Обичам да пътувам, да откривам 
нови хоризонти, гледни точки и да 
се предизвиквам с предприемането и 
изпълнението на нови начинания. А 
това е първото интервю, което давам 
като професионален географ! Благо-
даря Ви за поканата!

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

Уау…, ежедневието на един учен не 
знам какво е, но мога да споделя за мо-
ето, а то никак не е „ежедневно“ или 
повтарящо се, да кажем. Вероятно оп-
исателните думи, които бих използ-

вала за ежедневието си, са непредви-
димо и вълнуващо. Непредвидимо, 
защото често се случва програмата за 
деня да се променя в движение, и въл-
нуващо, защото задачите, с които се 
занимавам ме вълнуват.

За краткия период, в който работя в 
НИГГГ-БАН, съм участвала активно в 
работата по няколко проекта, като тук 
ще се спра на два, единият от които е 
с международно и национално значе-
ние, а другият с местно (на общинско 
ниво). Общото между двата проекта е, 
че са свързани с природоползването 
(или по-съвременното название „еко-
системни стоки и услуги“) и благосъс-
тоянието на хората, т.нар. human well-
being.

Проектът “Mapping and Assessment 
for Integrated ecosystem Accounting” 
(MAIA) е международен проект по ев-
ропейската програма „Хоризонт 2020“ 
като партньори в този проект са на-
учни и административни институции 
от 10 държави-членки на ЕС – Белгия, 
България, Германия, Гърция, Испания, 
Нидерландия, Норвегия, Финландия, 
Франция и Чехия. Българските ин-
ституции са Националния институт 
по геофизика, геодезия и география 
към Българската академия на науките 
(НИГГГ-БАН), Националния статисти-
чески институт (НСИ) и Изпълнител-
ната агенция по околна среда (ИАОС) 
към Министерството на околната сре-
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да и водите.

Цел на проекта е да разпространи 
най-широко понятията за природен 
капитал и екосистемно счетовод-
ство в държавите-членки на ЕС. MAIA 
адаптира методологичната рамка на 
Системата за икономическо осчетово-
дяване на околната среда – Експери-
ментално екосистемно счетоводство 
/System of Environmental Economic 
Accounting-Experimental Ecosystem 
Accounting/ (SEEA-EEA) към условия-
та на отделните страни-членки на ЕС 
като тази система осигурява съвмес-
тима рамка за анализ и съхраняване 
на информация за активите на екосис-
темите и потоците от екосистемни ус-
луги, както във физическо изражение, 
така и в парични единици. По-специ-
ално, MAIA ще: (а) оцени приоритети-
те в счетоводните политики; (б) ще из-
пробва и разработва пилотни модели 
и разпространява Осчетоводяването 
на природния капитал (ОПК) в 10-те 
страни-членки; (в) ще тества нова-
торски подходи за ОПК в европейския 
контекст; и (г) подпомага ОПК в ЕС 
чрез различни дейности за комуника-
ция и разпространение, включително 
разработване на насоки, уеб-базирана 
информационна система и други спо-
магателни дейности.
Тук е мястото да отбележа, че учас-
тието на България в подобен голям 
европейски проект не е никак слу-
чайно. Нашата страна е една от пър-

вите, в които навлиза концепцията 
за екосистемните услуги и успешно 
се развива вече повече от 15 години. 
Същевременно аз се чувствам късмет-
лия, че съм част от екипа на проекта, 
защото MAIA дава възможност на мла-
ди изследователи като мен да работят 
съвместно с утвърдени специалисти 
и водещи учени в областта на екосис-
темните услуги. 
Вторият проект, по който имах въз-
можността да работя през изминалата 
година, бе разработен за нуждите на 
Столична община. Съвместно с коле-
ги от НИГГГ, Института по биоразно-
образие и екосистемни изследвания 
(ИБЕИ) и Института за гората (ИГ) 
разработихме методика за оценка на 
ползите от градските екосистеми (в 
т.ч. паркове, градинки, зелени меж-
дублокови пространства и др.), която 
се базира на националната методика 
за картиране и биофизична оценка на 
екосистемните услуги. Целта на про-
екта бе да изготви концепция за ин-
тегриране на екосистемния подход и 
екосистемните услуги в политиките 
и инструментите за пространствено 
градско планиране – нещо, което из-
ключително ни радва и като жители 
на София – фактът, че концепцията за 
екосистемните услуги и човешкото 
благосъстояние започва да навлиза 
във фокуса на местната власт.

Но нека се върна на ежедневието ми.
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Снимка: Николета Димитрова (Бълга-
рограф) 

Вече споменах, че работя по дисер-
тационен труд и всеки колега, който 
е бил докторант без значение в коя 
научна област, знае и вярвам ще се 
съгласи какво физическо и най-вече 
психическо натоварване предизвиква 
тази работа – търсене и четене на ли-
тература, провеждане на теренни на-
блюдения и експерименти, получава-
не на резултати или не получаване на 
резултати, анализиране, синтезиране 
и др., често пъти увличаща работа до 
ранни сутрешни часове и така, за да 

се стигне до публикуване и защита на 
научния труд… Бидейки докторант по 
физическа география, често ежедне-
вието ми е свързано с провеждането 
на маршрутни и полустационарни из-
следвания в представителни участъ-
ци от района на изследване, които на-
лагат няколко дневни преходи с тежка 
раница, в която освен необходимите 
за преживяване (храна, вода и под-
ходяща екипировка) вещи, пренасям 
още: полеви тефтер, мерен шнур или 
рулетка, бинокъл, GPS, лопата (макар 
и сгъваема), почвен нож и други необ-
ходими за извършването на теренни 
изследвания средства, разопаковане-
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то и употребата на които, честичко ме 
карат да се чувствам като женски ек-
вивалент на Индиана Джоунс.

Обичайно, когато не работя на терен, 
съм в своя кабинет и работя по теку-
щите си задачи, към които от време 
на време, в зависимост от графика за 
работа, се прибавя и странирането 
на научното списание „Известия на 
Българското географско дружество“ 
– една отговорна дейност, която поех 
преди две години и работата по коя-
то ми носи изключително удовлет-
ворение най-вече с възможността да 
проявя художествените си творчески 
способности, усвоени в преднаучния 
период на живота ми, а именно в гим-
назията. С 87-годишната си история 
списанието се явява най-старото и 
представително научно издание на 
географската общност у нас, което за 
един известен период от 90-те години 
на XX в. бе преустановило своята дей-
ност, но бе възстановено през есента 
на 2018 г. с нов дизайн и редакторски 
колектив. Към момента изцяло са пуб-
ликувани 4 тома и 5-тият е отворен 
за изпращане на ръкописи. Вероятно 
най-специалният и вълнуващ за рабо-
та по него, бе том 42, който е посветен 
на „Бележити български географи на 
XX век“ – една инициатива на колеги 
от института, с която успяхме да събе-
рем на едно място не само биографич-
на информация за 25-ма български 
географи, но и техните научни, при-

ложни и популяризаторски приноси 
в различни направления на гео наука-
та и сред обществото. Изключително 
вълнуваща бе работата по странира-
нето на статия от същия брой, посве-
тена на основателите на Българското 
географско дружество, даваща яснота 
за личностите, които са изиграли съ-
ществена роля в създаването и раз-
витието на дружеството в първите му 
години преди повече от 100 години.

До голяма степен, ежедневието ми е 
ангажирано с организационни, по-
пуляризаторски и други оперативни 
дейности в рамките на Изпълнител-
ното бюро на БГД. Така например, с 
колегите от дружеството работим 
усилено по организирането на между-
народната географска конференция 
– International Geographic Conference 
“Geo Decade 2020-2030”, която е пър-
вото мащабно събитие в инициатива-
та на БГД за десетилетие на усилено 
развитие на българската география 
и ще се проведе в края на месец ноем-
ври (надяваме се и присъствено, а не 
само онлайн).

Към всичко разказано дотук, бих до-
бавила най-важното – да съм географ, 
не е работа, а начин на живот! Затова 
и работното ми ежедневие е такова – 
непредвидимо и вълнуващо.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
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за обществото и икономиката?

Доста нескромно би звучало, да го-
воря за мои лични приноси. По-ско-
ро тук бих споменала въпросите, по 
които съм работила и вълнуват съз-
нанието ми на изследовател. Сред тях 
попадат: разпространението на ин-
вазивни видове в Предбалкана (респ. 
Opuntia humifusa (Raf.) Raf.), управле-
нието и извършването на добивни и 
други разрушителни дейности в за-
щитени територии, процесите по ан-
тропогенизация и самовъзстановява-
не на ландшафтите (особено в горски 
територии и земеделски земи), със-
тояние и капацитет на ландшафтите 
да предоставят екосистемни услуги. 
Общото, което обединява всичките ми 
изследвания е рационалното използ-
ване на природната среда и препоръ-
ките, които биха могли да се изведат 
от резултатите в изследванията и да 
послужат на заинтересованите стра-
ни като жители, ползватели, управля-
ващи и вземащи решенията за съот-
ветната територия. 

На второ място бих желала да отбе-
лежа потенциалните приноси за об-
ществото от проектите, по които ра-
ботим с колегите ми и които ще имат 
положителен приложен ефект не само 
у нас, но и в държавите-членки на ЕС. 
Идеалната цел и перспективата e да 
се постигне устойчиво управление на 
природните ресурси; да интегрира-

ме знанията и информацията, която 
имаме за ландшафтите и екосистем-
ните услуги; да се подобри човешкото 
благосъстояние чрез осигуряването 
на по-здравословна среда за живот и 
в крайна сметка да използваме ресур-
сите по рационален, щадящ за приро-
дата начин.

Съгласете се с мен, че скоростта с коя-
то се експлоатират ресурсите на Зе-
мята, не отговаря на онази, с която 
природата се възстановява. Е, докога 
можем да продължаваме така!? И дали 
е много изненадващо всъщност, че в 
последните години, особено 2019, се 
появяват толкова много и все по-упо-
рити вируси и болести. Защо масово в 
първите месеци на пандемията, при-
чинена от SARS-Cov-2, се забраняваше 
достъпът до паркове, градинки, пла-
нини дори!? Подобни въпроси не спи-
рам да си задавам и да търся отговор.

Ето тук виждам бъдещото приложе-
ние на работата на изследователите.

Ето тук би била ползата за общество-
то и икономиката.

И двете условия биха били изпълни-
ми обаче, при положение, че има мно-
го тясно сътрудничество, разбиране и 
доверие между науката и държавната 
политика.
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Снимка: Николета Димитрова (Бълга-
рограф)

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Любопитството! Обичам да търся, да 
ровичкам, да намирам решения на 
проблеми и в крайна сметка да усъ-
вършенствам себе си и способностите 
си.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Твърде комплексно е. По мое мнение, 
развитието на един изследовател, в 
частност и моето, е изключително 
дълъг и сложен процес, който съще-
временно е финансово- и времеемък. 
Знаете ли, за да се подготвя за това 
интервю, се наложи да актуализирам 
и съответно резюмирам автобиогра-
фията си. Оказва се, че за да се нами-
рам там, където съм сега, ми е отнело 
около 11 години усилия, включващи 
образование, много труд, предизвика-
телства, голяма доза упоритост, но и 
яснота какво искам да постигна. Тези 
11 години включват обучението ми 
в бакалавър, магистър, работата ми 
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като учител, докторантурата, два ста-
жа извън страната, специализирани 
обучения, неспирен контакт и обмяна 
на знания и опит с колеги от страната 
и чужбина.
На първо място считам, че най-голя-
ма роля имат учителите и преподава-
телите на бъдещия изследовател, за-
щото именно те са онези хора, които 
дават личен пример и отношение към 
науката, а често задават и правилна-
та посока на развитие на младите. Те 
вдъхновяват! Ключово отношение 
към същото имат още: семейната сре-
да, приятелското обкръжение и въз-
питанието.
Несъмнено голяма роля за бъдещото 
ми развитие изигра първият ми нау-
чен ръководител в магистратурата, а 
по-късно и в началото на докторан-
турата – доц. д-р Никола Тодоров. Той 
беше изключително благ, приятен за 
общуване човек и преподавател, и ме 
научи да работя с традиционни мето-
ди на ландшафтната екология и гео-
физиката на ландшафта – сред основ-
ните му приноси са разработването на 
втората класификационна система на 
ландшафтите в България и създава-
нето на общонаучна ландшафтна кар-
та на България в М 1:500 000. Заедно 
с него, и други преподаватели, сред 
които доц. Мимоза Контева и проф. 
Румен Пенин, сме провеждали прак-
тически занятия на терен и са ни по-
казвали с примери всички онези про-
цеси и явления в природата, за които 

вече знаех на теория.
За развитието ми като изследовател 
допринесоха и продължават да допри-
насят всички колеги, с които работя 
и общувам в настоящето. Те са спе-
циалисти в различни направления на 
географската наука като геоморфоло-
гия, климатология, ландшафтна еко-
логия и екосистемни услуги, социална 
география, но всички те подхождат 
професионално към работата си, не 
отказват съвет или подкрепа на мла-
дите си колеги и аз много уважавам за 
което. Това са доц. Галин Петров, доц. 
Надежда Илиева, доц. Стоян Недков, 
гл. ас. Мария Петрова.

Ключова роля за развитието ми като 
изследовател изигра Немската феде-
рална фондация за околна среда (на 
немски език: Deutsche Bundesstiftung 
Umwelt), по чиято програма за ма-
гистри и докторанти от Централна и 
Източна Европа спечелих стипендия 
за едногодишен научно-изследова-
телски стаж в Германия. Щастлива 
и благодарна съм на проф. Benjamin 
Burkhard – световно признат специа-
лист в областта на екосистемните 
услуги, под чието научно ръковод-
ство имах възможността да работя в 
Института по физическа география 
и ландшафтна екология (на немски: 
Institut für Physische Geographie und 
Landschaftsökologie) към Универси-
тета Лайбниц, в гр. Хановер. Времето 
прекарано там ми даде безценен меж-
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дународен опит и даде началото на 
няколко приятелства.

Резултат от общата ни работа с ко-
леги от Германия е онлайн публика-
цията ни под заглавие: Coronavirus 
and human well-being: impacts of the 
pandemic on the global socio-ecological 
system, разглеждаща влиянията на 
корона вируса върху човешкото бла-
госъстояние и която бе публикувана 
преди броени дни в Nature Words.

Снимка: Борис Казаков

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Знаете ли, много бих искала да не се 
налага да отговарям на този въпрос. 
Уви..

Най-сериозният проблем в моята 
област е кадровият – географията с 
всичките си производни специално-
сти просто не е атрактивна профе-
сия. Много ми е болно, че трябва да го 
кажа, но обществото у нас има много 
сбъркана представа за географията. 
За съжаление, за това обстоятелство с 
основната си тежест допринася начи-
на, по който тя се преподава в училище 
– остарял, назадничав, в енциклопе-
дичен порядък и в крайна сметка от-
блъскващ за учениците. Тук ще кажа 
само следното: най-интересните уро-
ци за бившите ми ученици бяха тези, 
в които им преподавах неща, които ги 
няма в учебника.

И в училищното образование, и в на-
учните среди всички работодатели се 
стремят да привлекат в колективите 
си млади хора. Често обаче се случва 
така, че те биват подценявани или не 
им се дава възможност да направят 
необходимите промени и така коле-
лото на проблемите се върти отново, 
и отново. Същото е и в училище – ни-
кой (визирам тези, от които зависят 
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решенията) не се интересува какво им 
е интересно на децата и какво би им 
било полезно, затова и не ги питат, и 
им залагат в учебната програма неща 
отпреди 30-40-50 години, които обаче 
се преподават по нови, лъскави учеб-
ници, и разбира се с неколкократно 
намален норматив.

Крайно необходимо е да се променят 
стереотипите за географията като оп-
исателна наука и фактология, за смет-
ка на аналитичното мислене наред с 
внедряването и употребата на геоин-
формационните технологии и дистан-
ционните методи. В свят, в който дос-
тъпът до информация е само на един 
клик разстояние, не Ви е необходимо 
да знаете височини на върхове, дъл-
жини на реки и столици на държави, в 
пъти по-ценно е как да създавате, из-
ползвате и управлявате тази инфор-
мация.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Най-важното, което трябва да се про-
мени у нас по отношение на науката е 
отношението на държавата към уче-
ните и обратно.

Моделът на работа е стар и не може 
да работи пълноценно за доброто на 
обществото, а по-скоро се опитва да 
работи за доброто на служителите си. 

Ролята на държавата я няма, а основна 
политика е да се осигуряват на препо-
давателите часове по специалностите, 
по които преподават; няма стимули за 
развитие и по-практически насоче-
ни дейности; заплащането е обидно 
ниско за експертизата, която се изис-
ква да имаме и за съжаление няма на-
тиск, за да се случат промените.

Тук мога да добавя нагласата на хора-
та, същите, които бъркат същността 
на географията – точно те нямат не-
обходимите познания и култура, за 
да поискат промяна. Въртим се в ома-
гьосан кръг, наречен „политика-обще-
ство-наука“ и както казва един колега: 
„Налага ни се сами да се извадим от 
блатото!“

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Да, трябва – навсякъде и по всяко вре-
ме! Аз така правя.

Защото без наука сме за никъде!     
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ПУБЛИКУВАНО НА НОЕМВРИ 11, 2020

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Росица Рангелова, доктор на икономи-
ческите науки, професор в Института 
за икономически изследвания (ИИИ) 
при БАН.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

Професионалният ми път премина в 
БАН, което означава основно в рабо-
та по научноизследователски проек-
ти, участие в международни форуми 
и подготовка на научни публикации. 
Участвам в международни научни 
проекти – преди 1989 г. по линия на 

Проф. Росица Рангелова: 
България е на челно място в ЕС 
на жените, заети в сферата на 
науката
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сътрудничеството между АН в бивши-
те социалистически страни, а след 
това – в световен мащаб и преди всич-
ко научните среди в  държавите-член-
ки на ЕС. Преди 1989 г. бях на дълго-
срочна специализация по приложение 
на математическите методи в Москва 
и Новосибирск, където подготвих 
„малката“ си дисертация – за доктор 
по икономика на тема „Агрегиране и 
дезагрегиране на отраслите в балан-
са на междуотрасловите връзки“. През 
1989 г. бях на специализация в САЩ по 
темата за методологични въпроси на 
международни икономически сравне-
ния. През 90-те години участвах ак-
тивно в програмата АСЕ на ЕС, COST и 
др. и  бях гостуващ учен в университе-
ти и институти в САЩ – на различни 
места, Обединеното кралство (Брис-
тол), Нидерландия (Грьонинген), Ир-
ландия (Дъблин), Унгария (Будапеща) 
и др.  Участвала съм в редица проекти 
по линия на международното сътруд-
ничество в рамките на ЕС като коор-
динатор за България и в много меж-
дународни  научни форуми по света. 
През 2008 г. защитих докторска ди-
сертация  на тема „Съвременни изме-
рения на икономическия растеж“ за 
присъждане на научната степен „док-
тор на икономическите науки“.

Освен това преподавах разработени 
от мене дисциплини за бакалавърско 
обучение и главно магистърски про-
грами в България: „Международни 

икономически сравнения“, „Междуна-
родни сравнителни анализи“, „Етични 
измерения на бизнеса“, „Икономиче-
ски растеж и заетост“ и др.  в няколко 
университета: УНСС, НБУ, ВТУ „Св.Св. 
Кирил и Методий“ и др. Под мое на-
учно ръководство защитиха успешно 
няколко докторанта в ИИИ при БАН 
и  УНСС. Сега те са утвърдени учени 
(професори, доценти, зам.-ректори, 
декани и др.), като с тях продължава-
ме научното общуване и приятелство.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Имам над 200 на брой научни публика-
ции – три самостоятелни монографии, 
няколко участия в колективни моно-
графии, много научни студии и ста-
тии. Според системата RePEc от около 
12 години съм в първата петица на 
най-често листвани в света учени-ико-
номисти от България. От години имам 
силни позиции в ResearchGate, като 
ежеседмично докладват позицията 
ми, според които често има най-голям 
интерес към моите публикации в це-
лия Департамент, тоест БАН.

Получих званието заслужил професор 
в ИИИ при БАН за всеотдайна и дълго-
годишна работа и утвърждаване авто-
ритета на Института (решение на На-
учния съвет от 30 април 2014 г.).
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Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Завърших специалност „Статистика“ в 
бившия Висш икономически институт 
„К. Маркс“ (днес УНСС) в София. Имах 
най-висок успех и право на избор на 
работа. Постъпих в тогавашното Цен-
трално статистическо управление 
(днес НСИ), в отдела, който подготвя-
ше доклади и отчети за управляващи-
те органи в страната. Работата беше 
интересна, но монотонна, не особено 
интензивна, неритмично натоварена 
и не предполагаше научно развитие. 
Преподавателите от университета по-
знаваха качествата ми и ме насърча-
ваха да се ориентирам към научна ра-
бота. Предстоеше конкурс в (тогава) 
Икономическия институт на БАН  и аз 
участвах. Когато ме приеха, разбрах, 
че точно такова естество на работа и 
изява съм желаела – да търсиш и че-
теш обилно (ако може безкрайно) на-
учна литература и други източници, 
да обогатяваш непрекъснато знания-
та си, да търсиш нови тенденции, про-
блеми, твърдения и др., да имаш сме-
лостта да ги защитаваш и застанеш 
с лицето си пред отговорността или 
признанието. Да разполагаш с цялото 
свое време, като нямаш нормирано ра-
ботно време, което да те ограничава. 
Мнозина от нас работят по различно 
време на денонощието, а най-много се 
радвам(е) на няколкото дни един след 
друг обявявани национални празни-

ци, когато може да се свърши доста 
работа. Това не може да се разбере от 
по-традиционно настроените хора. 
Интровертната работа на учения не 
предполага да бъде на показ, заради 
което злонамерени или неинформи-
рани хора казват, че „в БАН не се рабо-
ти, или се работи малко“.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

За развитието ми като изследовател 
дължа много на преподавателите в 
катедра „Статистика“ през 70-те годи-
ни на ХХ век  – акад. Иван Стефанов, 
проф. Петър Шапкарев, проф. Здравко 
Сугарев и др. Те имаха научни позиции 
и в Икономическия институт на БАН 
и така се получи естествен преход от 
обучението към професионалното ми 
развитие. За мене остава светъл при-
мер тяхното добронамерено и прия-
телско отношение към всеки един от 
нас от позицията на техния авторитет. 
Тогава в т.нар. Икономико-математи-
ческа лаборатория (ИМЛ) в институ-
та бяхме двайсетина на брой млади 
хора. В цялата ИМЛ имаше  около 40 
души  (колкото днес са общо в целия 
институт). Сега, когато съм на  въз-
растта тогава на моите ръководители, 
отчитам, че съм заимствала (или ми е 
било близко по нагласа) да работя със 
студенти и млади колеги и  да преда-
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вам колкото мога повече от своя опит, 
да им помагам и насърчавам за  наука-
та. Наскоро излезе колективен труд в 
чест на 100-годишнината на акад. Ев-
гени Матеев – гордост на българската 
икономическа наука в международен 
мащаб – и в него разказвам за част от 
нашия опит в развитието на иконо-
мико-математическото направление 
в страната под неговото силно влия-
ние.

(Виж: Рангелова, Р. (2020). За ориги-
налното в идеите на академик Евгени 
Матеев. В: „Актуалност и непреход-
ност. За творчеството на акад. Евгени 
Матеев: съратници, последователи и 
ученици“. 100 години от рождението 
на акад. Евгени Матеев. Отг. ред. проф. 
д-р Катя Владимирова. Издателски 
комплекс – УНСС, София, 2020, стр. 64-
85.)

Още при първите контакти с колегите 
от западните страни след 1989 г. и от-
варяне на обществените отношения и 
икономиките между Изтока и Запада 
забелязах някои специфики. Първо-
начално, ние имахме някои задръжки 
и несмелост в контактите с тях пора-
ди неизбежното влияние на току-що 
свалената желязна завеса. Разбрахме, 
че не сме по-слабо квалифицирани от 
тях, дори имаме някои предимства. 
Освен това жените в бившите социа-
листически страни бяха много добре 
представени в науката, което праве-

ше впечатление и на западните ни 
партньори. Тази тенденция се запази 
и днес. По данни на Евростат (2018 г.) 
от близо 15 млн. учени и инженери 
в ЕС, 59% са от мъжки пол, а 41% от 
женски.  България е челно място в ЕС 
на жените, заети в сферата на наука-
та – дели второто място с Латвия, като 
52% от всички учени и инженери са от 
женски пол. На първо място се нареж-
да Литва (57%), а на трета позиция е 
Дания с дял от 51%. 

От дистанцията на времето мога да 
обобщя, че в каквито и да било проек-
ти или научни форуми да съм участ-
вала, изпитвах сигурност в себе си и 
дълбочина на научното мислене, кое-
то свързвам с благотворното влияние, 
получено в БАН.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

– Подценяване на науката на нацио-
нално ниво. Най-големият и според 
мене неразрешим проблем е упра-
влението на страната от държавни-
ци, които нямат усет към значението 
на науката за една страна и открове-
но я подценяват, но говорят за нея, за 
да покажат пред управляващите в ЕК 
важност и компетентност. Повечето 
от тях нямат качествата и визията да 
изпълняват тази длъжност, имат по-
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литически и конюнктурни пристрас-
тия. 

– Унизително ниското заплащане на 
учените и особено на младите учени. 
До степен да не се коментират числа. 
Три десетилетия вече статуквото се е 
заковало и НЕ виждам  изгледи да се 
променят нещата. Както всички зна-
ем,  не е въпросът в липсата на пари, 
какъвто е вечният отговор. Липсата 
на добро заплащане достатъчно при-
низява самочувствието и възможност-
ите за живот на учените. В резултат 
на това по-възрастните ограничават 
научните си амбиции, свързани с по-
вече творчество, а младите избягват 
да идват на редовен трудов договор в 
БАН. Това включва и липсата на сред-
ства за международни специализации 
и участие на учените в международни 
конференции. 

Междувременно в Румъния на два 
пъти бяха значително повишени ра-
ботните заплати. Сега там пак се по-
вишават и то значително, а при нас 
предизборно. По линия на двустран-
ното сътрудничество между АН на 
България и Румъния разбираме кол-
ко сме по-изостанали и ограничени 
в нашите международни контакти. В 
резултат на общата си умела и посто-
янна политика на развитие Румъния 
изпревари безвъзвратно България – 
от равни позиции на двете държави 
при приемането ни в ЕС – индексът  

на БВП на човек от населението при 
ЕС(27)=100 за 2019 г. Румъния има ин-
декс 69, а България – само 53.

По време на управлението с преми-
ер Станишев сам той инициира за 
член-кореспонденти и академици (и 
само за тях) повишаване на заплатата 
(или пенсията – не е ясно какво всъщ-
ност е това, защото те са най-вече в 
пенсионна възраст, но тогава трябва 
да бъде към НОИ), като се изравни с 
тази на народен представител и из-
плаща пожизнено. Това не беше пред-
варително обсъждано сред учените, 
както и много други неща не се обсъж-
дат и не само в областта на науката. 
Какво беше моето изумление, когато 
като член на Общото събрание на БАН 
разбрах, че това влиза в перото работ-
ни заплати в общия бюджет. При това 
около една трета от този контингент 
никога не е работил в БАН, а в различ-
ни университети.

– Преди три десетилетия за БАН се 
искаше да излезе от т.нар. съветски 
модел на АН – да се занимават само с 
научноизследователска работа, а уни-
верситетите – да преподават за разли-
ка от западните университети, където 
и двата вида дейности са широко за-
стъпени. Пак от дистанция на времето 
и широко наблюдение защитавам по-
зицията, че колегите от БАН се спра-
виха по-бързо и по-добре с пристъп-
ване и към преподавателска работа, 
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отколкото преподавателите от уни-
верситетите да правят научни изслед-
вания. Тяхното оправдание е, че имат 
висока учебна натовареност и нямат 
време за научна работа.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Голямата част от учените искат про-
мени, като има много различни глед-
ни точки по тези въпроси и има необ-
ходимост от постоянна дискусия. 

– Досега повечето министри на обра-
зованието бяха ограничени като стра-
тези и реформатори. Управляващите 
в науката и образованието не са из-
вестни авторитети, каквито е имало в 
миналото, но пък и се спори дали това 
трябва да влиза в длъжностната им 
характеристика, или трябва да над-
деляват мениджърските им качества. 
Въпросите се рашават най-често ко-
нюнктурно и краткосрочно. Напри-
мер, през изминалите 30 години има-
ше често изказвано намерение да се 
намали броят на университетите в 
страната (тогава 53) . С различни ар-
гументи и замълчаване по въпроса не 
се получи редуциране. 

– При повишаване на заплатите на пре-
подаватели и учени в страната БАН е 
винаги подценяваната. И тези дни уп-
равляващите обявиха (пак спонтанно) 

повишаване на  стипендии и заплати 
на преподаватели и държавните слу-
жители (преди изборите, защо ли?). 
Огорчението от отношението към 
БАН в случая беше изразено от Науч-
ния секретар на БАН неотдавна в деня 
на годишнината й. Както все по-ясно 
става ясно, спешно са нужни реформи 
най-напред в моралните устои в упра-
влението, за да се премине към повече 
професионализъм и върховенство на 
закона (каквото е искането на сегаш-
ните протести в страната и по света).  

– Още от 2010 г. се заговори за коруп-
ция във ФНИ към МОН. (Бих могла да 
развия темата по-широко.) Оттогава 
досега никой не пое ангажимент да се 
разкрие тази схема и промени, а само 
се замълча по въпроса. Аз поне не съм 
чела ясни и открити доклади. И до 
днес е така, като усилията са да се съз-
дава впечатление, че всичко е наред.  

И нещо друго – към университетите в 
България, в които преподавателите са 
доста по-добре платени от тези в БАН, 
има създадени фондове за научни 
изследвания. Чувала съм, че в Чехия 
този фонд е в структурата на Чешката 
академия на науките.

– Аз съм сред тези, които смятат, че 
трябва да се преразгледа институ-
цията Събранието на академиците и 
член-кореспондентите (САЧК) дали 
не е анахлонична. Това направиха АН 
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в други бивши социалистически стра-
ни. При нас и преди, и сега, тези длъж-
ности са повече „за наши хора“. Всички 
знаем, че има и стойностни учени сред 
тях, с които България се гордее. Това 
е друго. Те щяха да бъдат такива и без 
да са академици. Днес в кръга на САЧК 
се долавят няколко групи – едните са 
излезли от науката в заслужен отдих и 
не се интересуват. Част от тях не са се 
занимавали с управлението на наука-
та и докато са били на активна работа 
– било поради интровертния характер 
на науката, било съзнателно и т.н. Днес 
те не могат да бъдат водещите, защо-
то са откъснати от сегашната научна 
среда в БАН и динамичните глобални 
тенденции в развитието на науката. 

– Между многото регулации за научно 
израстване на академичния състав ме 
изумява  едно, според което при избор 
на доктор на науките („голям“ доктор) 
участват хора, които нямат такава  на-
учна степен. Това е все едно в науч-
ните журита по защита на „малката“ 
степен „доктор“ да участват още не-
защитили докторанти. Не е възможно 
изследователи, които не са се среща-
ли лично с критериите за такава науч-
на степен, да я отстояват. Безусловно 
това води до спад на нивото на наука-
та. Да не говорим колко е на практика 
принизена тази научна степен (д.н.) 
в законодателството и на практика, 
или мартеничката, както я наричаше 
Сергей Игнатов, екс-министър на об-

разованието. Сам той обаче побърза 
да си я закичи, заедно със званието 
професор, докато беше министър при 
скромни лични научни постижения. 
Това демотивира учените да работят 
по такава дисертация и не само по нея. 

– Нужно е  повече популяризиране на 
хората в науката и това трябва да бъде 
по инициатива главно на БАН. Добър 
пример е проектът ,,Енциклопедичен 
справочник и база данни ,,Жените в 
историята на академичната наука в 
България“ на Научния архив на БАН 
от 2018 г. Изданието включва сведе-
ния за научната кариера на жените и 
тяхното израстване до доценти, про-
фесори, член-кореспонденти и ака-
демици на основна работа в БАН от 
нейното създаване до края на 2015 г. 
Проектът е одобрен и финансиран от 
ЮНЕСКО. Да си призная, очаквах дори 
при нашата българска „неповратли-
вост“ да се популяризира по-широко 
този труд и положителните примери 
в него, а още повече да се разпростра-
нява информацията за науката сред 
обществеността в България.

– Наблюдава се като световно явление 
силно предпочитание към приложни 
работи, без да се залага на теорията 
(фундамента). Залага се на това (бих 
казала заиграва се), че науката вече 
не предлага абстрактни теории, а ре-
шения на реални проблеми. Но при-
ложни работи без научен фундамент 
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лесно могат да доведат до занаятчий-
ство. И точно БАН е националният на-
учен център с традиции и признание 
в развитието на  фундаментални нау-
ки. Защото има голяма разлика между 
теоретичната и приложната наука, а 
в БАН първата постепенно губи зна-
чение, но без нея, намалява и значе-
нието на втората за страната ни като 
цяло.

– Промените в науката неизбежно и 
безвъзратно идват със смяната на 
поколенията. Това се случва обаче 
по-бавно и по-трудно отколкото го из-
исква времето и с доста загуба на чо-
вешки ресурс, напускащ неудовлетво-
рен страната ни. 

Трябва да бъдат положени усилия за 
задържане и научно израстване на 
млади учени в БАН на основен дого-
вор. В някои институти има значи-
телен дял млади, които обаче са на 
втори договор (те избягват основния 
договор и докторантури заради ни-
ското заплащане в БАН). Но на заетите 
на втори договор по правило не може 
да се разчита за  систематизиран и по-
следователен интерес, участие  и от-
даване на  академичната наука. 

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

За мислещите хора това е риторичен 
въпрос. Разбира се, че трябва да се го-

вори за наука във всяка страна, вклю-
чително България. Основна роля за 
развитие на науката се пада на теоре-
тичните (защо не фундаменталните) 
въпроси, които са присъщи за инсти-
туцията БАН, и които са принизява-
ни през последните десетилетия под 
благовидни предлози за по-голяма-
та роля на приложните изследвания, 
които обслужват практиката. Само че 
се пропуска основно правило – без те-
ория, няма добра практика. Върви се в 
посока на занаятчийство. 

Доказана истина е, че равнището на 
науката говори за нивото на държава-
та като настоящ и бъдещ потенциал 
за развитието си и като партньор в 
международно сътрудничество, който 
заслужава внимание и респект. Моето 
усещане е, че за съжаление през по-
следните три десетилетия други тен-
денции избуяха и те не бяха в полза на 
увеличаване на постиженията и по-
тенциала в БАН.    
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ПУБЛИКУВАНО НА НОЕМВРИ 12, 2020 

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Христина Стефанова Христова, док-
тор, главен асистент към лаборатория 
„Атомна спектроскопия“ в Институт 

по физика на твърдото тяло „Акад. Ге-
орги Наджаков“

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

По документи се водя теоретик и ра-
ботата ми основно е предимно пре-

Интервю с Христина Христова 
от лаборатория „Атомна 
спектроскопия“ в Институт 
по физика на твърдото тяло 
„Акад. Георги Наджаков“
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смятане (на ръка или на хартия), като 
това по което работя, ако се потвър-
ди в лабораторни условия, може да се 
приложи в реални устройства и да се 
използва в апаратура. Последните две 
години участвам имено в конструк-
цията на такива прототипи. Следова-
телно може да се каже, че напоследък 
се изявявам като експериментатор. 
Участвам засега в два проекта като 
единият е финансиран от Национална 
програма „Млади учени и постдокто-
ранти“ на МОН, а другият проект „Фи-
зиката е забавна“ е насочен към обу-
чение на ученици и там съм част от 
голям екип.
И като цяло продължавам да търся 
отговор на въпроса защо толкова мал-
ко хора са мотивирани да работят в 
областта на науката в България, при 
положение, че тази работа предоставя 
един куп възможности.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Моята работа е свързана с прилага-
не на квантови модели в оптиката. 
Накратко модели, които описват вза-
имодействия на атоми и молекули с 
лазерни полета могат да бъдат реали-
зирани чрез оптични устройства – на-
пример структури от оптични влакна, 
нелинейни кристали или поредица от 
вълнови пластини. Като резултат се 
получават нов вид устройства – с по-

добрени характеристики, а понякога 
дори с нови функции. Подобренията 
се изразяват основно в оширяване ди-
апазона на действие, стабилност на 
устройството при вариации (напри-
мер в честотата на лъчението), удобен 
за производството дизайн като цена 
или като конструкция.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Ето на този въпрос продължавам да 
търся упорито универсален отговор. 
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И все още не мога да отговоря с увере-
ност какво е – нито при мен, нито при 
колегите. Обратното – мога да изредя 
редица демотивиращи фактори дори 
и без да се замислям много.
Може би отговора е, че работейки, по-
падам в някакъв друг свят – абстрак-
тен, паралелен… но тъй като се опре-
делям като ентусиаст, много не вярвам 
в универсалността на тази мотивация.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Изключително важно е, според мен, в 
каква среда попада бъдещия научен 
кадър. Това включва както обучение-
то, екипа и ръководителя на екипа, 
така и наличие на всички необходими 
чисто материални условия за работа. 

Например, когато отиваме на специа-
лизации при колеги извън страната, 
много често бюрократичните спън-
ки са ни спестени. Да не говорим, че 
всичко, което е необходимо за работ-
ния процес или е осигурено, или се 
осигурява в разумни срокове. Поради 
тази причина доста от колегите уста-
новяват, че са много по-ефективни из-
вън страната. И предпочитат или да 
останат да работят там, или поне да 

прекарват по-голямата си част 
от работното време в онези бла-
годатни условия.
Тъй като случих на ръководител 
и екип, смея да твърдя, че съм се 
чувствала еднакво мотивирана и 
в България , и в чужбина.

Какви проблеми срещат уче-
ните във вашата област (за 
професионалното си развитие 
и в работата си)?

Основното е неразбиране на 
важността и спецификата на на-

шата работа. Производителите имат 
продукция с относително точно оп-
ределени параметри като качество и 
количество. Има и вариации, разбира 
се, но като цяло всичко е прогнозиру-
емо, следователно и печалбата е про-
гнозируема. При нас не е така. И точно 
това неразбиране ражда недоверието 
– „я напишете сега хиляда и сто отчета 
какво и защо, и защо пък точно така 
сте го направили.“ А допълнителната 
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бумащина отнема време за съществе-
ната част от работата.
Друг огромен проблем са липсата на 
хора. Например в нашата лаборато-
рия се търсят поне по четири различ-
ни тематики хора. Едната тематика 
е свързана с лазерно почистване на 
обекти – тъй като по нея се работи с 
мощни лазери, работата е подходяща 
само за хора с опит. Втората тематика 
е свързана с лазерно-индуцирана флу-
оресценция – тук може да се включат 
дори и студенти. Третата тематика, 
свързана с охлаждане на рубидиеви 
атоми, търси ентусиасти, желаещи да 
се включат активно в работата. Чет-
върта тематика вече представих пре-
ди малко – и по нея ще се радваме на 

нови попълнения.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Личното отношение на всеки един от 
нас към науката – не само на обикно-
вените хора, но и на самите изследо-
ватели. Проблемът с липсата на хора 
е пряко свързан с желанието ми да на-
меря силно мотивираща и достатъчно 
универсална причина. За съжаление 
само обичайната финансова мотива-
ция при нас не действа макар, че едно 
по-добро финансиране би подобрило 
картината. Например наскоро тръг-
наха програми за финансиране на 
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младите учени – много колеги се за-
държаха на работните си места точно 
заради тези програми. Но младите то-
ку-що завършващи магистри и бака-
лаври продължават да се ориентират 
навън. Да не говорим, че изтърваме 
ситуацията още от стъпката учили-
ще-университет. Не, че няма къде да 
се реализират и в България, но някак 
тук нещата им изглеждат по-трудно 
осъществими. И нещата опират до 
там, че не успяваме сякаш да реклами-
раме достатъчно нашите научни ин-
ституции и постижения. А доста често 
и не намираме време за това.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Вървейки по логиката на досега каза-
ното, трябва да променим отношение-
то към науката на голяма маса хора. 
А това става с говорене за науката и 
с учените. Ние учените трябва да на-
мерим време да преведем на достъ-
пен език сложните си изследвания, да 
намерим начин огънчето, което гори 
в нас да достигне до повече хора и 
медиите трябва да намерят време да 
предадат това огънче нататък.   
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ПУБЛИКУВАНО НА НОЕМВРИ 13, 2020 

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Казвам се Стела Ташева, архитект съм 
по образование, а научната ми степен 
е доцент. Работя на две места: в Инсти-
тута за изследване на изкуствата към 
БАН и в Лесотехнически университет 

в София.

С какво се занимавате на работното 
си място? 

Моята научна специалност, “Теория и 
история на архитектурата” покрива 
гранични области на познанието – 
едновременно технически и хумани-
тарни. По отношение на ежедневни-
те дейностите, това може да включва 

Доц. д-р Стела Ташева: 
Липсата на признание и дори 
отрицанието на бранша е вечен 
спътник на учените
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различни проучвания в архиви и биб-
лиотеки, интервюта, теренни измер-
вания и заснемания, семинарни заня-
тия с колеги, участие и организация 
на научни конференции, провеждане 
и анализ на експерименти, писане и/
или редакция на текстове. 

Работата със студентите в специално-
сти “Инеженерен дизайн” и “Алтерна-
тивен туризъм” в ЛТУ е другото важно 
предизвикателство, на което се ста-
рая да съответствам. Талантливите и 
отговорни млади хора там, са една от 
ценностите на света, които трябва да 
бъдат подпомагани и опазени.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Наукометричните показатели в моята 
област изискват авторство на статии и 
монографии, които лесно могат да бъ-
дат проследени в НАЦИД. Подготвяла 
съм исторически (най-вече българис-
тични) текстове за периоди от послед-
ните две столетия, както и теоретич-
ни насочени проучвания за същността 
и развитието на архитектурата днес. 
Книгите, в които съм автор или съав-
тор включват изданието Проблеми и 
тенденции на архитектурната графи-
ка в България през XX век (2014); ко-
лективният том Българският XX век 
в изкуствата и културата, ИИИзк, БАН 
(2019)  подготвен заедно с Ингеборг 

Братоева-Даракчиева, Ирина Генова, 
Клер Леви, Йоана Спасова-Дикова, Те-
одора Стоилова-Дончева и Елка Трай-
кова; монографията Архитектура в 
изкуството – изкуство в архитектура-
та (2020) в съавторство със Саша Ло-
занова. 
Освен това, с колегите в ЛТУ (доц. 
д-р инж. Десислава Ангелова и доц. 
д-р инж. Павлина Воденова) разра-
ботваме и няколко полезни модела 
за изследване, контрол и оценка на 
пространството и пространственото 
поведение – в исторически и съвреме-
нен контекст.
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Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

В днешния свят на активно търсене 
и предлагане е необходимо време, за 
да се осъзнае колко малко неща мо-
гат да се купят директно с пари. И тук 
не става въпрос за философски кате-
гории като “щастие”, “здраве” и “лю-
бов”, а за логични, необходими изде-
лия или  услуги. Съпругът ми казва, 
че и най-богатият човек на света (или 
даже най-богатата нация) не може да 
си купи ваксина срещу Коронавирус – 
просто, защото такава все още няма. А 
за да я има, в България например, е не-
обходимо да има работещи лаборато-
рии, в които да са налични и обучени, 
мислещи хора, които да са започнали 

нейната разработка преди достатъч-
но време: т.е. необходим е един цял 
отрасъл заедно с двадесет години от 
неговото развитие. Затова, колкото и 
пари да се влагат днес, те не могат да 
заменят вече пропуснатите възмож-
ности. 

С всяко нещо е така, включително и с 
проблемите в областите на архитек-
турата и изкуството. Документите и 
данните за тях се размиват и загубват, 
разрушават се интериори, сгради и 
цели селища, изменят се и ценности-
те на обществото. Хората също се про-
менят, заминават или изчезват. А вре-
мето не може да се върне назад, нито 
пък изпуснатият шанс за опазване 
или анализ може да се замести с епи-
зодични, леко гузни кампании. Възхи-
щаваме се от европейските градове и 
тяхната уредба, но забравяме усилия-
та положени за постигането им, както 
и строгите правила, които се съблю-
дават. 

Започнах проучванията по дисертаци-
ята си след девет години проектантска 
практика. В този момент не си пред-
ставях докъде ще ме доведе подобно 
решение. Беше наистина трудно да из-
ляза от рамките на работата с клиен-
ти в студио и да се науча да говоря, да 
се науча да пиша и да извеждам едноз-
начни решения по начина използван в 
науката. 
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Заслужено, писането на исторически 
текстове често се сравнява с дейност-
та на детектива – заради търпеливото 
търсене на данни, деликатните, под-
робни съпоставки и анализи. То е оба-
че е доста далеч от волната креатив-
ност на архитектурното проектиране. 
Освен това, публиката на научните 
текстове в България е изключително 
взискателна. Следи се не само за ко-
ректността на публикуваните данни, 
но и за изяществото и точността на 
изказа. Въпреки трудностите, изслед-
ването на историята на изкуствата и 
архитектурата е нужна и важна дей-
ност, която се грижи за запазването 
на паметта на един народ и разкрива 
автентичността на отминалите епохи. 
А на свой ред, теоретичната работа в 
областта на архитектурата е предиз-
викателна и вълнуваща. В нея на об-
съждане се поставят смели хипотези, 
търсят се оригинални и неочаквани 
зависимости и решения, прогнози-
рат се иновации и процеси. Това ряд-
ко може да се случи в класическите, 
предимно икономически обусловени, 
отношения на архитектурата и строи-
телството.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? 

Моята ръководителка като докто-
рант, беше доц. д-р арх. Добрина Же-
лева-Мартинс Виана и тя ме облъчи 
с обичта си към професията. Благо-

дарност дължа на доц. д-р арх. Ирина 
Файтонджиева и на отишлия си вече 
проф. д-р. Александър Янакиев за 
възможността да работя по специал-
ността. 

Но етапите и елементите в научната 
работа се “отвоюват” постоянно. Ви-
наги остават сложни и оспорвани, и 
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изборите на тема, методи на проучва-
нето, и формата, и вида на крайните 
резултати. Те следва да се апробират 
стриктно, да се дискутират и публи-
куват. За мен, изследванията днес не 
биха могли да се провеждат изцяло 
самостоятелно, независимо колко та-
лантлив е един човек. Затова се рад-
вам, че имам изключителни, щедри и 
знаещи учители и колеги. Имах шанс 
да пиша в съавторство с големи уче-
ни като чл. кор. проф. д. а. н. арх. Ата-
нас Ковачев и проф. д-р Йоана Спасо-
ва-Дикова, което е наистина трудна 
школа. А от енергията, забелжител-
ната ерудиция и изследователското 
любопитство на доц. д.н. изк Саша Ло-
занова и доц. д-р арх. Мария Давчева 
се опитвам да черпя с пълни шепи при 
всяка възможност.

Старая се и да предам щафетата и на 
своите докторанти. Първата от тях, 
арх. Веселина Мирева защити бляска-
во дисертацията си на тема “Хартията 
в архитектурата. Тенденции и инова-
ции” през тази (2020) година. 

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Липсата на признание и дори отрица-
нието на бранша е вечен спътник на 
учените – не само от обществото като 
цяло, не само днес и не само у нас. От-

съствието на финансиране е също 
добре известно. Това, че тези фактори  
са познати обаче, не ги прави по-мал-
ко болезнени. Логично, външните 
ограничения водят до силни вътреш-
ни противоречия в изследователи-
те – карат ги да изпитва несигурност, 
ревност, страх от провал. Хората не се 
омъжват/женят за първия човек, кой-
то им се усмихне, станат ли пълнолет-
ни, нито пък очакват всяко участие в 
спортно състезание непременно да 
завършва със златен медал. Но до-
като в тези случаи, или просто в раз-
витието на бизнеса, има търпимост 
към продължителността на пробите и 
грешките, то по отношение на научна-
та работа оценката на предварително 
вложените усилия, както и на посто-
янното подновяване на знанията и 
уменията сякаш се пренебрегва. 

Често не намираме и елементарно чо-
вешко разбиране и подкрепа. В наша-
та, лесно деляща се, България, всеки е 
принуден да носи своя етикет – стар 
или млад; дебел или слаб; гражданин 
и селянин; богат или беден; интели-
гент или работник; частник или дър-
жавник; мъж или жена; учен или прак-
тик и пр. и пр., а това е в същността си 
погрешно класифициране. Харесва ми 
да мисля, че е възможно с работата си 
да подпомагам обединяването, а не 
разделянето на хората, тъй като архи-
тектурата, градовете и историята им 
са по-големи от отделните личности.
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Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

На държавно ниво, трябва да се излезе 
от усещането за безвремие, тъй като в 
сега не можем да си позволим луксът 
на подобно отношение. И не говоря за 
възможна реформа и реорганизация 
на някои административни процеси, 
а за реална смяна на приоритетите. 
Науката, образованието, медицина-
та – това са нещата, които отличават 
развитието на териториите от глухата 
периферия.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Науката рядко е “скандална” или ре-
кламно-атрактивна. Нейните теми не 
се обсъждат публично на кафе, тя не 
се маскира и не припява докато под-
нася резултатите си. Затова разгово-
рите за наука могат да изглеждат сухи 
или дори неразбираеми. Но както не 
може да се храним само и изключи-
телно с шоколад, така и мисленето ни 
не бива да остава захранвано само от 
жълти или вечерни новини. Нека не се 
лишаваме от способностите си за раз-
мисъл, търсене или дори несъгласие, 
нито от възможността да познаваме и 
развиваме себе си.  
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 ПУБЛИКУВАНО НА НОЕМВРИ 13, 2020

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Казвам се Иванка Петкова Венева, на 
53 години. Доцент по роботика, док-
тор по биомеханика в Института по 

Механика към БАН. Завършила съм 
електронна техника и автоматика в 
Техническия университет, София, и 
докторантура към Институт по Ме-
ханика – БАН. Специализирала съм в: 
Université Catholique de Louvain, Лувен 
ла Ньов, Белгия и University of Reims, 
Франция.
Имам дългогодишен опит като учен, 

Доц. Иванка Венева: 
Необходимо е да се засили 
връзката между наука и 
образование и науката и 
индустрията
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занимаващ се с научно-изследовател-
ска и приложна дейност в областта на 
рехабилитационна роботика и биоме-
ханиката. Експерт в областта на упра-
вление на роботизирани системи за 
взаимодействието с човека, екзоске-
летони и средства за рехабилитация.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

В момента съм доцент в направление 
Мехатроника в Института по Меха-
ника и ръководител на Лаборатория 
„Био-мехатронни системи за рехаби-
литация и подпомагане движенията 
на човека“. Изследователската група, 
към която принадлежа извършва на-
учно-приложни изследвания и ино-
вационни разработки в областта на 
Биомехатрониката и Рехабилитацион-
ната роботика. Основната ми дейност 
се състои в разработване на специа-
лизирани интерфейси и контролери 
за управление на екзоскелетонни сис-
теми и устройства за подпомагане на 
движенията на хората, измерване и 
анализ на сигнали. Ежедневието ми 
е изпълнено с много разнообразни 
дейности, които включват писане, из-
пълнение и отчитане на проекти, из-
вършване на различни експерименти 
и публикуване на статии за резултати-
те, които сме постигнали с моя екип. 
Едно от важните неща е работата ми 
с младите хора, които успях да вклю-

ча в нашия екип. Не е лесно в днешно 
време да мотивираш и да задържиш 
младите хора в БАН. Няколко човека 
избраха да работят в частни фирми, 
но други останаха и работят с голям 
ентусиазъм. В момента имаме трима 
студенти и един докторант, на който 
съм ръководител.
Нашата лаборатория е със съвремен-
но оборудване, което позволява на 
нашите учени да извършват научно 
изследователска дейност и да правят 
иновационни разработки. Наличната 
научно-изследователска апаратура и 
изследователска техника е доставена 
по настоящи и успешно приключили-
те проекти, тя е на разположение на 
екипа и се помещава в следните лабо-
ратории: Специализирана лаборато-
рия за рехабилитационна роботика-
та и Специализирана лаборатория за 
биомеханични изследвания на човека 
и експерименти във виртуална реал-
ност. Лабораториите са добре оборуд-
вани и поддържат апаратура за научни 
изследвания с над 10 роботи и мани-
пулатори и компютърна база с инста-
лиран софтуер. Разполагаме с Noraxon 
и Zebris апаратура за биомеханични 
изследвания на човека, измервателна 
техника на ATI Industrial automation и 
National Instruments, Optitrack Trio оп-
тична система- тракер за движение 
на фирмата Natural Point, виртуални 
шлемове Oculus Rift, 3D принтер на 
фирмата Leapfrog и др.
Основните дейности, които се из-
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вършват са: Разработване на рехаби-
литационна техника за хора с нару-
шени двигателни функции; Синтез на 
специализирани мехатронни устрой-
ства и системи за реконструкция на 
човешки дейности, активни ортези и 
екзоскелетони; Синтез на тренажорни 
системи, асистиращи рехабилитация-
та на човека в цялост и при локални 
нарушения; Разработване на чове-
ко-машинни системи и интерфейси; 
Виртуална реалност и взаимодейст-
вия с виртуална среда за рехабилита-
цията на хора с нарушени двигателни 
функции.
В момента в Института по Механика се 
изгражда „Център за Компетентност 
по мехатроника, иновации, роботика, 
автоматизация и чисти технологии“ 
в рамките на изпълнението на про-
ект BG05M20P001-1.002-0011 MIRACle 
по Оперативна програма „Наука и об-
разование за интелигентен растеж“, 
приоритетна ос 1 „Научни изследва-
ния и технологично развитие“. Голяма 
част от ежедневието ни е изпълнена с 
изпълнение на проекта и планиране 
на основните ни дейности през след-
ващите 10 години.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Познатите и приятелите ми често се 
усмихват, когато трябва да изброявам 
титлите и званията – инженер по елек-

троника, доктор по биомеханика и до-
цент по роботика. Не знам доколко 
престижно звучи това за един обикно-
вен човек, но за 30 годишния ми стаж 
като учен, занимаващ се с научно-из-
следователска и приложна дейност 
в България мога да кажа, че не беше 
никак лесно. През по-голямата част 
от времето се чувствах като Дон Ки-
хот, който се бори с вятърни мелници. 
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Колкото и странно и безнадеждно да 
изглеждаха отделни ситуации, винаги 
ме спасяваше онази стара мъдрост, че 
няма невъзнаграден положен труд.
В момента съм водещ изследовател и 
ръководител на лаборатория Био-ме-
хатронни системи за рехабилитация 
и подпомагане движенията на човека, 
доказан експерт в областта на упра-
влението на Екзоскелетони роботи-
зирани системи за взаимодействието 
с човека и средства за рехабилита-
ция, хаптик устройства и интерфейси. 
Имам публикувани над 80 научни тру-
да, 2 глави от книга с издател Springer 
и над 80 цитирания в страната и чуж-
бина, видими в Scopus, Web of Science 
и Google Scholar и Индекс на Хирш 
(h-индекс) 3. В хода на работата ми 
получените резултати са докладвани 
и обсъждани на национални и между-
народни научни конференции, семи-
нари и конгреси.
Участвала съм в повече от 20 на-
учни проекта на местно и между-
народно ниво. Притежавам опит в 
разработването и изпълнението на 
национални и международни проек-
ти по ФНИ, ОП РЧР, 7РП и др., както 
и иновативни продукти с приложно 
значение. Ръководила съм съвместен 
проект по 7 рамкова програма на ЕС: 
„Virtual Embodiment and Robotic Re-
Embodiment „, VERE-25769 (FP7), 2014 
– 2015г. с партньори от 16 европейски 
страни; проект с Фонд Научни изслед-
вания “Носими роботи /ортези от ново 

поколение за естествено и безопасно 
физическо взаимодействие с човека 
– AWERON, ДН07/9 (2017-2019); про-
ект с Фламандския Фонд за Научни 
Изследвания и Свободен Брюкселски 
университет, Белгия. Участвала съм 
като експерт в 5 проекта финанси-
рани от ЕK и МОН. Член съм на: IEEE 
Robotics and Automation Society, IEEE 
TC Wearable Robotics, САИ, Дружество 
по роботика, WearRA, ISPO, European 
Society of Biomechanics и Дружество по 
биомеханика и притежавам награда 
на Европейското дружество по биоме-
ханика от 2010 г.
Най-голямото ми постижение досе-
га смятам, че е създаването на лабо-
ратория Био-мехатронни системи за 
рехабилитация и подпомагане дви-
женията на човека, сформирането на 
екип от ентусиазирани учени и при-
вличането на млади хора. Това се слу-
чи благодарение на съвместния про-
ект „Virtual Embodiment and Robotic 
Re-Embodiment“ – VERE – 25769 (FP7), 
финансиран от Европейската комисия 
през 2014-2015г, на който бях ръково-
дител на българския екип. Партньори 
по проекта бяха 16 европейски страни, 
измежду които Universitat de Barcelona 
– Испания, Scuola di Studi Universitari e 
di Perfezionamento Sant´Anna (SSSA) – 
Италия и др. Основна цел на проекта 
беше провеждането на изследвания 
върху поведението на човека при сли-
ване на човешкото тяло с виртуал-
ни или физически заместители. Под 
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„сливане“ се има предвид, че участни-
ците работят с илюзията, че виртуал-
но тяло е тяхното собствено, или че 
те в действителност във физическо-
то пространство на реалния свят са в 
роботизираното тяло, което възпри-
емат като свое собствено. С помощта 
на система за улавяне на движението 
в реално време, виртуалното тяло се 
движи синхронно с истинско тяло.
Нашето участие се състоеше в разра-
ботването на активен екзоскелетон 
за човешкото тяло с обратна връзка 
по сила. Чрез интеграция на екзоске-
летона със зрително виртуалната ре-
алност се осигурява не само илюзия 
за собственост, генерирана в резултат 
на визуално виртуално тяло, но може 
да се промени и функционалността на 
тялото – например може да се постиг-
не по-добър баланс, гъвкавост и сила. 
При изпълнението на проекта ние съз-
дадохме екзоскелетонна система за 
горните и долните човешки крайници 
с олекотена механичната структура, 
изработена от карбон чрез 3D прин-
тиране. Задвижващата система на ек-
зоскелетона е основана на изкуствени 
пневматични мускули разположени в 
антагонистична схема. Алгоритъмът 
за управление на екзоскелетона като 
активно устройство отразяващо вза-
имодействията във виртуална среда 
е изграден като импедансен контро-
лер с гравитационна компенсация 
базирана на механичен модел на ек-
зоскелетона. Проведени бяха успеш-

ни експерименти върху изследване 
поведението на човека при потапяне 
във виртуална среда с визуална и си-
лова обратна връзка. Бяха създадени 
сцени на виртуална зала с фитнес уре-
ди, където участниците извършваха 
различни упражнения, като пилатес 
и вдигане на тежести. Екзоскелето-
на осигуряваше усещането за реално 
приложена сила.
В резултат на успешно приключилите 
проекти беше доставена научно-из-
следователска апаратура и изследова-
телска техника, която се използва за 
научно изследователските дейности 
на екипа в лабораторията:
Noraxon MyoMotion и софтуер за био-
механичен анализ – апаратура за из-
мерване на премествания, скорости, 
ускорения, сили и моменти на биоки-
нематични многозвенни системи. Тя 
се състои от датчици, които безжично 
предават измерените величини, към 
компютърна система за съхранение 
и обработка на информацията. Ком-
пютърната система позволява, на ос-
новата на регистрираната обективна 
информация, да бъдат правени раз-
ностранни анализи на двигателната 
активност в норма и при патологии;
Noraxon Електромиографска система с 
EMG сензори за анализ на нервно мус-
кулната активност, чрез измерване на 
електрическите потенциали на съот-
ветната мускулна група и безжично 
предаване на информацията към ком-
пютър за последваща цифрова обра-
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ботка, анализ и архивиране;
Zebris силова бягаща пътека за измер-
ване на опорните реакции при ходене 
(с вградени 7052 капацитивни сензо-
ра и контролер);
Екзоскелетон за подпомагане на дви-
женията и рехабилитация на горните 
и долни крайници на човека с много-
канална сензорна система и система 
за управление;
Екзоскелетонни системи за взаимо-
действие на човека с виртуална среда.

***********************************
Допълнителни квалификации и уме-
ния
В процеса си на обучение съм придо-
била следните компютърни умения:
Компютърни езици: С, C++, С за про-
грамиране на микроконтролери
Visual Studio, Assembler/C for MCUs 
(Motorola, Atmel), AVR Studio, Code 
Vision AVR, OrCAD, Altium Designer, 
CAD/CAM systems Pro/Engineer, 
AutoCAD, SolidWorks, MATLAB Simulink, 
SimMechanics, Lab View, CorelDRAW, 
Corel Photoshop, Adobe Acrobat, MS 
Windows, MS Office
Английски език – писмено и говоримо 
– много добре;
Руски език – писмено и говоримо – 
много добре;
Френски език – писмено и говоримо – 
добре;

Участие в договори и проекти
EUCogII – 2nd European Network 

for the Advancement of Artificial 
Cognitive Systems, Interaction and 
Robotics – European Commission, 7th 
ResearchFramework Programme, 2009-
2012
„Разработване на нови видове актив-
ни ортези и задвижващи механизми, 
ЕБР, Двустранно сътрудничество със 
Свободен Брюкселски университет, 
Белгия, Споразумение на БАН с Фла-
мандския Фонд за Научни Изследва-
ния (FWO), (2013-2015);
“Изграждане на висококвалифицира-
ни млади изследователи по съвремен-
ни информационни технологии за оп-
тимизация, разпознаване на образи и 
подпомагане вземането на решения” – 
ОП „Развитие на човешките ресурси”, 
(2010-2011).
Биомеханични модели и технически 
средства за рехабилитация на човеш-
кото тяло (2009-2011),
Моделиране и изследване на динами-
ката и чувствителността на електро-
механична система с пет степени на 
свобода с приложение в роботиката и 
медицината (2009-2011),
Тримерно компютърно моделиране 
на човешкото тяло, с приложение в 
протезирането и ортотиката. – финан-
сиран от МОН (ТН1407/2004).
Тримерно моделиране на човешкото 
тяло, ориентирано към CAD/CAM на 
индивидуализирани ортези от ново 
поколение. – Френско -български про-
ект “EGIDE – Rila” (2007-2008)
Научна проблематика и област, в коя-
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то работи: Рехабилитационна робо-
тика, Haptics, Motion capturing and 
Virtual reality communication devices 
and interfaces. Моделиране, симулации 
и управление на биомеханични систе-
ми.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Не съм имала конкретни намерения 
да стана изследовател, вероятно вро-
дената ми любознателност ме е тлас-
нала натам. В детството си мечтаех 
да стана доктор, но баща ми ме нари-
чаше „на татко инженера“, защото не-
прекъснато го наблюдавах и се опит-
вах да му помагам, когато майстореше 
нещо в къщи. Всъщност повече му 
пречех, като задавах въпроси и го кри-
тикувах, но той никога не го показа. 
По-късно започнах да се опитвам сама 
да създавам различни неща в негова-
та работилница, но в повечето случаи 
бяха доста не додялани. Интересите 
ми бяха разностранни. Инженерната 
ми мисъл, обаче ме отведе не другаде, 
а в Техническия университет (преди 
време наричан ВМЕИ) и не каква да 
е специалност, а направо електронна 
техника. Докато се мъчех да разбера 
как електроните минават на по-ви-
соко енергийното ниво и каква е раз-
ликата между електроните и дупките 
(термин от лекциите по електро-по-
лупроводникови материали), се поро-
диха нови идеи. Гледайки научно фан-

тастичния филм „Светкавицата“, аз 
вече тайно си мечтаех да имам лабо-
ратория, като тази във филма, да по-
ставям безжични сензори и да следя 
биометричните данни, изследвайки и 
анализирайки движението на болни-
те пациенти.
Тази идея беше осъществена след из-
вестно време в Институт по механика 
и биомеханика при БАН, където на-
правих своята докторантура. Интере-
сът ми към биомеханиката, медици-
ната и роботиката, както и липсата на 
научна апаратура по онова време ме 
накараха да започна да се занимавам 
с проектирането на собствена актив-
на ортеза за рехабилитация на долен 
крайник. След защитата на доктората 
ми реших, че искам да се занимавам с 
рехабилитационна роботика и научни 
изследвания, които да бъдат полезни 
за хората.
Това, което ме мотивира е да направя 
науката достъпна и полезна за хората, 
така че благодарение на нея да подо-
брят начина си на живот.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

– Спечеления проект по седма рам-
кова програма и работата с научния 
екип. Като част от този екип и негов 
ръководител, имах невероятния къс-
мет да попадна на чудесни колеги, 
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които дават най-доброто от себе си, за 
да постигнем желаните резултати.
– Дългогодишен упорит труд и работа 
в екип. Когато си изпипал всичко по-
лучаваш удоволствието от добре свър-
шената работа. Работата те стимулира 
да се развиваш. Може би затова си из-
брах такава професия, свързана с ра-
бота по различни проекти, търсене на 
решение на различни проблеми, вина-
ги има какво да научиш.
Целите ни са комплексни, гравитира-
щи около придобиване на познания и 
дълбоко разбиране на процесите на 
управление и механизмите за задвиж-
ване и възстановяване движението 
на човешките крайници и за извърш-
ването на по-ефективна рехабилита-
ция. Има още доста работа, докато се 
въведат в експлоатация нашите ус-
тройства, но ще се постарая да напра-
вя всичко по силите си, за да успеем да 
завършим нашите разработки и те да 
намерят реално приложение в клини-
ките за рехабилитация с реални паци-
енти.

Какви проблеми срещат учените във 
вашата област (за професионалното 
си развитие и в работата си)?

Основен проблем е сривът в образова-
нието и намаляващият интерес сред 
младите хора към науката. Съществу-
ват още няколко основни проблема, 
които не бива да се подценяват или 
пренебрегват: БАН има доста слаба 

връзка с университетите и в резултат 
учените трудно се „възпроизвеждат”, 
липсва комуникация с индустрията и 
хората извън науката като цяло. Про-
блем за БАН е нерационалното използ-
ване на бюджета и „течовете” на всяко 
едно ниво. Когато парите са единстве-
ната цел, тогава се ражда и псевдона-
уката. В научните среди има порочни 
номенклатурни практики, които ако 
не се преодолеят няма да имаме ис-
тинска наука, която да се радва на об-
ществен интерес и подкрепа. Научни-
ят труд трябва да се възнаграждава по 
достойнство, а научните титли трябва 
да се заслужат.
От друга страна атмосферата в бъл-
гарското общество, негативизма в ме-
дийното пространство и в държавата, 
масовата незаинтересованост и лип-
сата на авторитети действа демоти-
виращо върху младите и има пагубен 
ефект върху нагласите за занимания с 
наука. Да си учен в България днес не 
е престижно. Не само заради заплаща-
нето, а и заради социалната нагласа. 
Трябва да мотивираме младите хора 
да се занимават с научна дейност как-
то финансово, така и с добро отноше-
ние и уважение към тях. Има млади 
специалисти, които искат да се за-
нимават с наука, но ако искаме те да 
останат в България, трябва да бъдат 
ценени. Иначе ще си намерят работа 
някъде в чужбина. Младите изследо-
ватели са бъдещето на науката, но ако 
не се вземат конкретни мерки наука-
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та да стане интересна за младежите, 
то българската наука постепенно ще 
залезе.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Необходимо е да се засили връзката 
между наука и образование и науката 
и индустрията. Студентите трябва да 
участват в научно-изследователската 
работа Така ще се даде възможност на 
ентусиазирани млади хора да открият 
науката.
Трябва да се промени политиката 
относно науката в страната и да се 
стандартизира с Европейската, да се 
разработят адекватни критерии за 
оценка на научно-изследователската 
дейност и да има повече възможнос-
ти за финансиране на проекти. Учени-
те да получават заплати, които не са 
около прага на минималната работна 
заплата у нас.
Наука се прави с много пари и с работа 
в екип. Необходими са международни 
сътрудничества, публикуване на ста-
тии в научни списания, в които пуб-
ликациите се проверяват от световно 
признати експерти, конференции, в 
които хората да общуват и да създават 
тези международни сътрудничества.
Държавата трябва да инвестира в нау-
ката, в инфраструктура, но още по-ва-
жни са инвестициите в хората. Докато 
има ученици и студенти, жадни за зна-

ния и развитие, трябва да се помисли 
за тяхната професионална ориента-
ция отрано при подготвянето на мла-
дите кадри. Проектните финансира-
ния и финансовото възнаграждение 
на младите специалисти в научните 
институции биха ги стимулирали да 
останат да се занимават и да правят 
наука в България.
От голямо значение е в какви ценнос-
ти възпитаваме децата си. Трябва да 
се промени отношението на ръковод-
ните Държавни институции към уче-
ните, както и самите учените да подо-
брят отношенията помежду си.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Бизнесът, икономиката, медицината, 
мобилният свят, в който живеем днес, 
начинът и качеството на живот, цели-
ят ни свят се движи от науката. В осно-
вата на всичко това лежат знанията и 
технологиите. Съвременна България 
не е изолирана от света и благодаре-
ние на глобалният характер на науч-
ните изследвания, всеки български 
учен има достатъчно шансове да на-
мери информация, проекти, работни 
места, съмишленици, финансиране и 
всичко друго, което му е нужно.
В днешно време в България има много 
възможности да се занимаваш с наука, 
но трябва да си достатъчно активен, 
да знаеш чужди езици, умело да общу-
ваш и да можеш да работиш в екип, да 
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пишеш или участваш в международни 
проекти и конференции. Това са и ре-
алните възможности за подобряване 
на инфраструктурата, осигуряване на 
финансиране и др.
През последните години бяха обнове-
ни и изградени нови модерни лабора-
тории и научни центрове на различни 
места в страната, чрез финансиране от 
проекти на Европейски фондове. Бю-
джета на Оперативна програма „На-
ука и образование за интелигентен 
растеж“ е в размер на 1 милиард и 370 
милиона лева. Пари за наука и образо-
вание има, но те трябва да се усвояват 
правилно.
Българските учени се реализират ус-
пешно в най-добрите университети 
в света, това означава, че капацитет 
и потенциал за правене на наука тук 
има, необходима е промяна в средата. 
Необходимо е българските учени да 
не изостават от съвременните техно-
логии, да създадат работещи екипи с 
водещи учени от страната и чужбина. 
Бъдещето на българската наука е в 
интердисциплинарните екипи. Също 
така е важно да се популяризира науч-
ната дейност, за да се привлекат пове-
че докторанти и млади учени, които 
да разполагат с финансовия и техно-
логичния ресурс за осъществяване на 
изследванията си.
Науката в България има сериозен по-
тенциал, българските учени са ино-
вативни, имат доста добри идеи и 
множеството открития го доказват. 

За съжаление много открития оста-
ват нереализирани и неприложени 
в практиката. Необходимо е да се за-
дълбочи диалога и сътрудничеството 
с бизнеса и обществото, за да може да 
получава ресурси не само от еврофон-
довете, но и от бъдещите ползватели 
на откритията.
Като професионалист, бих искала да 
видя повече учени, които прилагат на 
практика своите резултати и допри-
насят за развитието и добруването на 
обществото. Само по този начин ще се 
увеличи интересът към науката и уче-
ните ще получат публичната подкре-
па.    
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 ПУБЛИКУВАНО НА НОЕМВРИ 14, 2020

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Проф. д-р инж. Сотир Сотиров, Уни-
верситет „Проф. д-р Асен Златаров“, 
Бургас.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

През последните години се занимавам 
основно с ръководството и админи-
стрирането на научни проекти. Към 
момента имам и трима докторанти, 
с тематика на дисертационните им 
трудове в областта на Изкуствения 
интелект. Ежедневието ми е свързано 

Инж. Сотир Сотиров: За 
обществото ние сме едни 
мечтатели, които не са съвсем 
здраво стъпили на земята
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с желанието ми да осигуря нормална 
работна обстановка, като апаратура, 
тематика и ангажименти на младите 
учени в направлението ми.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

До този момент имам 6 сборници от 
конференции издадени от издател-
ство SPRINGER на които съм съредак-
тор. Имам над 200 публикации, като 
над 70 от тях са в световните бази от 
данни. Като преподавател считам, че 
голяма част от времето си отделям за 
обучението на бъдещите бакалаври, 
магистри,  асистенти и докторанти в 
Бургас.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Това, което ме мотивира да стана учен 
бе възможността да измислям нещо. 
Това чувство, че си създал нещо и си 
помогнал на някого, да разбере нещо 
или с усилието си си помогнал на ня-
кого е страхотно. Мисля, че това е 
нещото, което ме накара да поема по 
пътя на учения и преподавателя.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръко-
водител, работа в индустрията, сти-
пендия в чужбина, екип, …)

Имах уникалния шанс да попадна на 
хора и семейство, които ме подкрепя-
ха. С течение на времето се запознах с 
няколкото много стойностни учени, с 
които продължавам да работя и в мо-
мента. Тласък  в развитието ми като 
учен бяха международните команди-
ровки, в които се запознаваш и общу-
ваш с колеги в твоята тематика. Това 
наистина ти дава крила и излизаш от 
защитния си пашкул и можеш да пока-
жеш това, което можеш. Откриването 
на нов свят в началото е леко стреси-
ращо, но и освобождаващо от прите-
сненията ти, колко са знанията ти или 
са възможностите ти.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Основния проблем при учените е не-
достатъчното финансиране на науч-
ните изследвания. Въпреки, че това се 
промени през последните няколко го-
дини, учените в България още не мо-
гат да излязат от летаргията си и да 
започнат да творят. Мисля, че на вся-
къде хората с идеи трябва да се насър-
чават и подпомагат, но голямата част 
от тях са все още обезсърчени.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
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Обществото в България е леко снизхо-
дително към учените. За тях ние сме 
едни мечтатели, които не са съвсем 
здраво стъпили на земята. Това е не-
щото, което за мен трябва да се про-
мени – уважението на обществото в 
България към учените.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

За мен е много важно да се говори 
за наука. Науката е нещо отворено и 
вдъхновяващо и всеки се надява да е 
по силите му. Затова трябва да се го-
вори за наука и по всеки възможен 
начин да се подкрепят младите, които 
имат желание да се занимават с нея.
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ПУБЛИКУВАНО НА НОЕМВРИ 15, 2020

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Казвам се Йована Тодорова, доцент, 
доктор по Хидробиология. Работя 
като преподавател и учен в Катедра-
та по Обща и приложна хидробиоло-
гия към Биологически факултет на СУ 
„Св. Климент Охридски“, направление 

Биологично водопречистване. От две 
години работя и като изследовател 
в Центъра за компетентност „Чисти 
технологии за устойчива околна сре-
да – води, отпадъци, енергия за кръго-
ва икономика“.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

Науката няма строго ограничено ра-

Доц. Йована Тодорова: Реално, 
няма вариант да постигнем 
технологичен прогрес и 
икономически ръст без наука
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ботно място и време. Добрата идея 
може да те споходи навсякъде. В този 
смисъл, ние като учени, мислим и из-
живяваме своите изследвания посто-
янно. Това е начин на живот, призва-
ние, а не обикновено работно място. 
И когато човек достигне до нещо на-
истина важно, удовлетворението е 
страхотно! Още повече, че научната 
област, в която работя – контролът 
на замърсяването на водните ресурси 
и процесите на пречистване и самоп-
речистване на води, покрива изклю-
чително широко поле от проблеми и 
тематики. Работата ни включва из-
следвания на терен от най-чистите 
и красиви водоеми до най-мръсните 
и безвъзвратно повлияни от човека 
водоприемници, през пречиствател-
ните съоръжения до лабораторията и 
компютъра, където ние учените раз-
работваме иновации и подобрения на 
съществуващите технологии и техни-
те системи за контрол. Освен динами-
ката и разнообразието на чисто науч-
ната ни работа, предизвикателството 
в това да работиш в университет е, 
че човек съвместява професионална 
изява на поне още няколко различни 
поприща. В тази връзка, работното ми 
място не е само лабораторията, но и 
аудиториите, в които обучаваме на-
шите студенти. Преподаването много 
помага човек докато е съсредоточен 
в конкретните си изследвания да за-
пази по-широк поглед върху науката, 
да се научи да представя научните 

открития достъпно и мотивиращо. И 
ако има нещо по-удовлетворяващо от 
това да постигнеш впечатляващ нау-
чен резултат, то това е да допринесеш 
за успешната професионална реализа-
ция на стотици млади специалисти.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Както вече споменах по-горе, научните 
ми интереси са свързани с опазването 
и управлението на един от най-ценни-
те ресурси на нашата планета, водата. 
В условията на климатични промени, 
аридизация на климата (засушаване) 
и глобално замърсяване, водата става 
все по-скъп и все по-важен природен 
ресурс. Отдавна европейската поли-
тика в областта на водите е свързана 
със „синята“ и „зелената икономика“ 
– икономически ръст, основан на спаз-
ване на екологичните принципи и 
устойчиво използване на природните 
(водни) ресурси. Екипът, от който съм 
част има значителни приноси в разра-
ботването на иновативни технологии 
и методи за тяхното управление и кон-
трол, насочени към ефективното ели-
миниране на различни замърсители 
от води, както и за разрешаването на 
критични проблеми, свързани с пре-
работката на отпадъци. Последните 
няколко години, работим за изгражда-
нето на един от Центровете за компе-
тентност, финансирани по OП „Наука 
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и образование за интелигентен рас-
теж“, съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейските структурни 
и инвестиционни фондове – „Чисти 
технологии за устойчива околна сре-
да – води, отпадъци, енергия за кръ-
гова икономика“ (Clean&Circle) с коор-
динатор проф. дбн Яна Топалова. Тъй 
като този център обединява усилията 
и работата на повече от 100 изследо-
ватели от различни университети и 
институти, научните ни постижения 
вече са доста. Конкретно моята работа 
е свързана с използване на потенциа-
ла на плазмата и включването на плаз-
мени модули в хибридни технологии 
за контрол на замърсяването. Рабо-
тим по отношение на елиминирането 
на два типа много рискови замърси-
тели – органичните трудно разгради-
ми съединения и микроорганизмите. 
Във връзка с последното, всички се 
убедихме тези месеци колко същест-
вен проблем си остава постигането на 
ефективна дезинфекция и отстраня-
ването на патогенните бактерии и ви-
руси. Плазмените технологии са една 
от иновациите, които могат много да 
допринесат за разрешаването на тези 
проблеми.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Изначалните мотиви за избор на про-
фесията „изследовател“ обикновено 
са свързани с голямото любопитство, 

което децата имат към природата и за-
обикалящия свят, с естествения порив 
за знание и опит да разбереш непо-
знатото. За съжаление, често възраст-
ните престават да бъдат любопитни, 
любознателни. Хората, които се на-
сочват към науката са тези, които не 
само са успели да запазят детската 
любознателност в себе си, но и да я 
развият и надградят в осъзнат стре-
меж да допринесат с нещо за общото 
знание и решаването на наболелите 
проблеми пред човечеството. За мен 
лично работата като учен и препода-
вател е била целенасочен избор през 
целия ми жизнен път, носи ми голямо 
удовлетворение и ми позволява да из-
ползвам въображението и творческия 
си потенциал за нещо смислено и по-
лезно.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Израстването на един млад човек до 
учен е дълъг и динамичен процес, а 
не статично явление, не спира, когато 
стигнеш даден етап, а продължава цял 
живот. Разбира се, през годините мно-
го хора и събития имат своя принос 
за развитието ни не само като профе-
сионалисти, но и като хора. Аз лично 
се насочих към биологичните науки 
още в училище и смятам, че роля за 
първите ми стъпки и „запалването“ в 
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тази област са имали моите учители 
в гимназията и разбира се, школата 
на олимпиадите по биология. По-къс-
но в университета, запознанството 
ми с проф. Райчо Димков и проф. Яна 
Топалова изигра ключово значение за 
насочването ми към екологичната би-
отехнология и биологичното водопре-
чистване. Те двамата като основопо-
ложници на това научно направление 
в България ми показаха необятност-
та му и продължават да мотивират 
не само мен, а и десетки млади хора. 
През последните години, работата ни 
в Центъра “Clean&Circle” също допри-
несе и тепърва ще допринася за из-
растването ни като учени, тъй като 
даде възможност да стартираме из-
граждането на една изцяло нова науч-
на инфраструктура с уникална дори в 
световен мащаб, апаратура за анализ 
на води и отпадъци.

6. Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професионал-
ното си развитие и в работата си)?
За никого не е тайна, че великата на-
ука, световната наука отдавна е добре 
финансираната наука. Основна труд-
ност за нас е фактът, че научните от-
крития се развиват с бясна скорост, 
а без адекватно финансиране, ние не 
можем да сме конкуренти или пък 
равностойни партньори на между-
народните научни екипи. Едва по-
следните години чрез отпускането на 
целеви средства за наука и с включва-

нето на наши екипи в обществено зна-
чими световни проекти, започнахме 
донякъде да наваксваме закъснение-
то от десетилетията лутане. Друг съ-
ществен проблем, за който повечето 
хора нямат и представа е, че все пове-
че се налага учените да се занимават 
с утежнена администрация на проек-
тите и изследванията си, което отне-
ма много от капацитета и времето ни. 
Вярвам, обаче, че добрият изследо-
вател трябва да приема проблемите 
по-скоро като предизвикателства и да 
дава всичко от себе си за разрешава-
нето им. Трудностите са преодолими, 
ако човек намира достатъчно вътреш-
на мотивация и вярва в това, което 
прави.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Едва ли ще кажа нещо ново и некомен-
тирано досега, но за всички е ясно, че 
промяната първо минава през тран-
сформация на начина ни на мислене 
и възприемане на науката. Всички 
сме наясно, че съвременното ни „кон-
суматорско“ общество не осъзнава 
адекватно мястото на науката и обра-
зованието. Като, че ли свикнахме уче-
ните и преподавателите да получават 
по-ниско социално признание, да се 
възприемат като тежест за икономи-
ката и бюджета, работата им да остава 
неясна и неразбрана. В същото време, 
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по света науката отдавна не е някак-
во елитарно занимание на група ин-
телектуалци, а има голяма добавена 
стойност и е основен фактор за разви-
тие на технологиите и индустрията. 
Реално, няма вариант да постигнем 
технологичен прогрес и икономиче-
ски ръст без наука, без открития и 
иновации.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Разбира се, че трябва да се говори. 
Това е начин да постигнем трансфор-
мацията, за която говорих по-горе. 
Колегите от нашата Катедра и от Би-
ологически факултет отдавна сме ос-

ъзнали тази необходимост. Редовно 
организираме Отворени дни в лабора-
ториите ни, Дни на водата, посещава-
ме училища, участваме във всички по-
добни инициативи и на национално 
ниво. Науката постоянно трябва да се 
популяризира и представя достъпно, 
хората да са наясно защо е необходи-
мо да изследваме, да даваме експерт-
ни становища, да разработваме нови 
технологии, да развиваме постоянно 
своя кръг от познания. Защото в край-
на сметка всички искаме да живеем в 
един по-добър, по-чист и по-приятен 
свят, а необходимият баланс можем да 
постигнем единствено благодарение 
на познанието и науката.
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 ПУБЛИКУВАНО НА НОЕМВРИ 16, 2020 

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Мила Маева, доктор, доцент в секция 
„Балканска етнология“ в Института за 
етнология и фолклористика с Етног-
рафски музей при Българска акаде-
мия на науките.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания…

Често пъти се казва, че науката е са-
мотно занимание. В случая с етно-
лозите обаче не е така. Нашите из-
следвания обикновено са свързани с 
постоянно общуване с представители 
на различни групи и общности. Дори и 
когато не сме на терен и не събираме 
материали, ние живеем с разказите на 
нашите събеседници. Те ни споделят 

Доц. д-р Мила Маева: Работата 
на изследователя е повече 
призвание, отколкото избор
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за своя живот, доверяват ни своите 
възгледи, а ние виждаме промените 
в ежедневието и културата, които на-
стъпват. Затова си мисля, че изследва-
нията на етнолозите се случват еже-
дневно. Това ни дава възможност да 
проследим промените не само в живо-
та на събеседниците ни, но и на цели 
групи и общности, към които принад-
лежат. Снимките, аудио и видеозапи-
сите ни връщат многократно към раз-
говорите ни. А в днешната глобална 
и виртуална среда е още по-лесно да 
поддържаме контакт с респондентите 
си, по телефона или чрез социалните 
мрежи. За нас обаче живият контакт 
остава незаменим. Проучванията на 

терен и наблюденията, посещенията 
на различни сгради, места, културни и 
религиозни обекти, присъствието на 
различни обреди и ритуали ни показ-
ват онези скрити на пръв поглед еле-
менти – мимики, жестове, действията, 
предмети или отношения, които са 
ключови за проучванията ни. Тези из-
следвания обикновено са посветени 
на отделни теми като например соци-
алното включване на етническите и 
религиозните общности в страната, 
новата имиграция в България след 
2007 г., българите в Сибир, бедствия-
та и качеството на живот и много дру-
ги. Обикновено те засягат актуални и 
наболели проблеми по отношение на 
българите и българското общество.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Моите изследвания са насочени в две 
основни посоки. Едната е свързана с 
изследване на мюсюлмани и ислям, и в 
частност турците в България. Специа-
лен фокус на проучването ми са тур-
ците от България, които се изселват в 
Турция, в края на 80-те години на ХХ 
в. Изследователските ми интереси са 
насочени към разбиране на историята 
и културата на етническата общност 
и промените, настъпили в резултат 
на политическите, икономическите, 
социалните и културните трансфор-
мации в страната. Другата посока на 
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проучванията ми са миграцията и мо-
билността. Резултат от симбиозата 
между двете теми беше докторската 
ми дисертация, която е публикувана 
като книга – „Етнокултурна идентич-
ност на българските турци-пресел-
ници в Р. Турция“ (2005 г.). Темата за 
движението на турците зад граница 
насочи изследователските ми търсе-
ния и към миграцията на български 
граждани към други част на света. 
Така проучванията ми се насочиха към 
дестинации, които са привлекателни 
за сънародниците ни – Великобрита-
ния, Франция, Норвегия, САЩ и Кана-
да. Като резултат беше публикувана и 
книгата ми „Българите в Англия – ми-
нало и съвременност“ (2017). Изслед-
вания са актуални и полезни, тъй като 
показват спецификите на тези субгру-
пи, групи и общности и предпоставят 
изграждането на държавни политики 
спрямо тях.
В момента започвам работа като част 
от екипа на проекта „Европейски-
ят Левиатан“: наследството на след-
военната медицина и общото благо 
(Leviathan), одобрен за финансира-
не от Европейския съвет за научни 
изследвания (ERC) в категория „Си-
нергия“ за 2019 г., който стартира 
от октомври 2020 г. и е поредното 
предизвикателство, което чакам с не-
търпение.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Работата на изследователя е повече 
призвание, отколкото избор. Изслед-
ването на миналото и настоящето, на 
културното наследство и на различни 
общности винаги са ме омайвали. За 
разлика от другите науки етнология-
та предполага способност за общуване 
с различни хора, както и умение да ги 
предразполагаш да говорят не само за 
своето ежедневие, но и за културните 
специфики на групите, към които при-
надлежат. Често пъти тези разкази и 
наблюдения са пътуване във времето, 
което неизменно ме е привличало.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)
Работата на изследователя е многопо-
сочна. Тя е свързана не само с проуч-
вания, но изисква и екип. Ние от сек-
ция „Балканска етнология“ сме добре 
работеща група от специалисти, които 
имаме сходни и допълващи се интере-
си. Така постигнахме изграждането 
на екип, който освен да работи много, 
успява и да се радва заедно на постиг-
натите резултати. Това ми носи удо-
влетворение. Изследванията дават и 
възможност за стипендии и работа в 
чужбина. По тази линия аз имах въз-
можност да работя в няколко държави 
като САЩ, Великобритания, Франция 
и Норвегия, което допринесе за моето 
академично развитие, но разшири и 
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кръгозора ми. Академичните ми тър-
сения и резултати ме радват, но също 
така ме провокира да се развивам и да 
търся нови предизвикателства. А ет-
ноложките предизвикателства се по-
явяват всекидневно и това носи усе-
щането, че нашата наука е наистина 
модерна и актуална.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Проблемите до голяма степен са 
свързани с финансирането на наука-
та в България. Въпреки че в момен-
та възможности съществуват и те са 
достижими, все още заплащането на 
научните изследвания е доста ниско. 
Това е основната причина да се рабо-
ти по много проекти, без да успеем 
да се отдадем наистина на задълбо-
чени изследвания в конкретна посо-
ка. Но мисля, че това не е проблем на 
България, а на хуманитаристиката по 
принцип. Затова и възникна и движе-
нието „Slow science“, което предполага 
фокусиране, задълбочаване и силна 
специализация на науката, изискваща 
време за мислене.

Какво, според Вас, трябва коренно да 
се промени в България по отношение 
на науката?

Според мен трябва да се промени как-

то отношението на учените към обще-
ството, така и обратното. Мисля си, че 
често учените са затворени в своите 
изследвания и нямат време или не ис-
кат да се обърнат, или дори не виждат 
смисъл в отварянето си към широка-
та общественост. От друга страна, в 
самото общество или отделни него-
ви представители живее възгледа, че 
науката е затворена в учебниците от 
училище и развитие в нея няма. Това 
ни поставя в позицията на оборващи 
учебниците, което води до постоянни 
противоречия и неразбиране.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Мисля, че е задължително, както е мо-
дерно да се казва – науката да се ко-
муникира. Ползата ѝ е насочена към 
обществото, независимо дали то го 
вижда или не, но ние сме длъжни да го 
убедим. Затова една от нашите роли 
е да уверим хората, често пъти живе-
ещи онлайн и в социалните мрежи, в 
необходимостта от науката.
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ПУБЛИКУВАНО НА НОЕМВРИ 17, 2020

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Доц. д-р ПЕТЯ БЪРКАЛОВА, ПУ „Паи-
сий Хилендарски, Филологически фа-
култет, Катедра по български език.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) –

Моята работа не е „място“, тя е нещо 
дълбоко вътре в мен и се местим за-

едно по света и сред хората, аз не по-
знавам системата „от 8 до 5“, в този 
смисъл всички учени сме денонощна 
смяна, перманентни дежурни по ула-
вяне на смисъла. В университета съм 
титуляр на три предмета във фило-
логическите специалности: Синтак-
сис на съвременния български език, 
История на новобългарския книжо-
вен език и Граматически формали-
зми. Обичам да бъда пред  различна 
аудитория. През годините водих тези 
предмети като хоноруван препода-
вател в СУ „Св. Климент Охридски“, 
в Бургаския свободен университет, 
в ЮЗУ. Случи се на два пъти да съм и 

Доц. д-р Петя Бъркалова: 
Човекът се ражда изследовател
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лектор по български език, литера-
тура и култура в два от най-старите 
университети в Европа – Болонския 
университет и Карловия университет 
в Прага. Там е истинска битка за бъл-
гарската култура, за нейното популя-
ризиране пред света, за спечелване 
на нови млади хора на полето на чуж-
дестранната българистика. Горчивата 
истина е, че лекторатите се закриват, 
студентите се оттеглят от българис-
тиката. Най-страшното е, че България 
става все по-трудна за преподаване 
пред млади хора с отворени умове и 
открити сърца…Тя ги плаши.

Научен ръководител съм на около  
50 дипломанти, пет от тях  в Прага и 
в Болоня. А тримата ми докторанти 
в България ме карат да се чувствам 
като мост към бъдещето на филоло-
гическото знание. А то, убедена съм, 
чука на вратите ни, дано и на тях не 
им дава да спят, защото това е симп-
томатиката на будните умове.  Поня-
кога имам чувството, че работата ми е 
да „събуждам от будна кома“. Вярвам 
в човешкия потенциал, той винаги е 
там, но трябва искра. На неговото раз-
гръщане са посветени дните ми, често 
– и нощите…

Научният „работник“ в мен и проекти-
те?! Корава смеска от умения се иска, 
за да управляваш идеи, хора и пари… 
Бях ръководител и член на управи-
телните екипи на образователни и на-

учни проекти, от които научих едно:  
добрите пари следват добрите идеи. 
Лошите идеи „смърсяват“ и донорите. 
Ключовата дума и за преподаването, 
и за правенето на наука, е Любов. Тя 
обикновено се открива  там, където се 
прави избор между Добро и Зло. Нас-
коро разговарях с приятел по темата и 
разбрах, че истинският въпрос тук не 
е кое от двете избираме. Тук импера-
тивът е „Избери Любовта!“.

Накратко – на работното си място… 
доколкото е по силите ми, обичам! 
Дистанцирано, академично, строго, 
свирепо и гневно дори…Разпознавам 
по огънчето в очите търсачите на ис-
тина. И по бръчките и „чертичките“  в 
междувеждието познавам лъжата.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Работя в една от най-вълнуващите 
научни парадигми в съвременната ху-
манитаристика – генеративната гра-
матика и граматическите формали-
зми, приложени върху синтаксиса на 
удивителния български език. Всички 
умове, които работят на това поле, са 
„зрящи“ и декодират вълнуваща реал-
ност. Ще спомена само, че модерните 
науки се сливат по върховете. Генети-
ката днес използва изцяло синтактич-
на терминология. Нобеловият лауреат 
от 1984 г. Нийлс Кай Джърн озаглавя-
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ва публичната си лекция „Генератив-
на граматика на имунната система“ 
(The Generative Grammar of the Immune 
System), четем публикации на тема „Ге-
неративна граматика на генетичното 
изречение“ (The generative grammar of 
a genetic sentence, Collado-Vides 1991) 
– учени генетици използват модела 
на генеративната граматика за да ана-
лизират „езика“ на гените. Това е въз-
можно, защото и ДНК, и синтактич-
ната структура са сложни дискретни  
адаптивни системи, които са се поя-
вили само два пъти – в произхода на 
живота и в произхода на езика.

Най-новото признание на моето поле 
е, че изреченската структурография, 
на която уча студентите си, която 
през последните 5 години представя-
ме публично чрез тяхната аналитич-
на семестриална продукция и като 
синтактични изложби под надслов 
„Синтактичните структури – картини 
на ума“ или „Граматиката като сво-
бодно изкуство“, получи признание и 
статут на нова област на знание. Това 
е вълнуващо признание за силата 
на формалната граматика да обясни 
българския синтаксис като сложна 
адаптивна система. От писалището 
ми  изникнаха две монографии. През 
2020 г. излезе моята книга „Български 
синтаксис. Конфигурационен анализ 
на изречението“, а сега в апробация е 
„Българската синтактична традиция 
и пътят на граматическото знание“. 

Иновативното е, че една модерна нау-
ка открива корените си преди 2000 го-
дини в античните граматически шко-
ли с напълно нови подходи и доказва 
изконното място на българската ху-
манитарна наука на картата на Евро-
па още от първите стъпки на Първата 
българска държава.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Не се иска специална мотивация, ако 
следваш сърцето си, то е просто и не-
контролируемо като дишането. От 
дете ме влече писането и   проница-
телното наблюдаване. Това, но без пи-
сането,  го имаше и в брат ми, с когото 
имахме най-хубавото детство на света. 
Той беше се родил инженер, имаше из-
обретения още на 10-12 години – дис-
танционно управляеми колички, „раз-
вързано радио“ по самоделна схема от 
платка и жички и всякакви чудесии. 
Той ми пишеше домашните по мате-
матика, аз му пишех темите по лите-
ратурата и този „бартер“ ни освободи 
да се „вихрим“ всеки в своето поле. По 
мое гимназиално време имаше еже-
годни тенетемета (ТНТМ  е абревиа-
тура за техническо и научно творчест-
во на младежта, а тенетеметата бяха 
конкурси в йерархични кръгове от 
местно до национално ниво). В десети 
клас истински се вживях в ролята на 
изследовател и  написах първото си 
научно съчинение – в областта на био-



 

594Българска наукаНОЕМВРИ 2020Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

БГ НАУКА

логията, то беше с тема „Постижения-
та на генетиката и селекцията“. Много 
ми помогна и моят баща, който беше 
преподавател  по растениевъдство. 
Получих първа национална награда – 
половината и повече си беше таткова, 
но искрата се „пална“.

Тази награда тогава даваше право да 
влезеш без изпит в университета – в 
биологическа специалност, или в аг-
рарния институт, и дори медицина. 
Аз обаче избрах Славянска филоло-
гия в Софийския университет, с кан-
дидатстудентски изпити. Слушайки 
сърцето си… Там в трети курс напи-
сах първото си самостоятелно фило-
логическо съчинение – „Клишето в 
българския и в чешкия публицистич-
ния стил“ под ръководството на проф. 
Светомир Иванчев и пак дойде отново 
Първа национална награда в ТНТМ. 
Тази вече си беше изцяло собствена 
направа. Темата прерасна в дипломна 
работа. Така „подпалила“ с науките на 
25 години вече бях редовен  асистент в 
Пловдивския университет – с редовен 
конкурс, направо от университета,  и с 
една година разлика във възрастта от 
първите ми студенти.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Проф. Йордан Пенчев. Това е моят на-

учен ръководител – световен учен, 
който след автора на пораждащата 
универсална граматика Ноам Чом-
ски, направи единственото най-пъл-
но цялостно описание на друг език, 
различен от английския, прилагайки 
тази теория. Българският език, нека 
вмъкна, е наречен от проф. Светомир 
Иванчев „класически и екзотичен“ в 
негова едноименна монография.  По 
моите чернови в архива ми и до днес 
се виждат бележки и „наши си драска-
ници“ от времето, когато проф. Йор-
дан Пенчев идваше от Института по 
български език към БАН (там беше 
ръководител на Секцията по компю-
търна лингвистика) да чете лекции 
в младата филология на Пловдив, а 
после отивахме в градината на „Бъл-
гария“, на терасата на „Тримонциум“, в 
„Златна круша“  и с часове разговарях-
ме за българския синтаксис и чертаех-
ме на салфетки синтактични дървета. 
Най-често придружени от  студенти и 
„фенове“, защото харизмата на профе-
сор Пенчев (наричахме го вътрешно 
и почтително и „бай Йордан“) при-
вличаше, пък и в аудиторията – и на 
лекции, и а упражнения, се случваше 
нещо „магично“, защото от най-обик-
новен линеен ред думи, които си ми-
слиш, че са нанизани като на герданче 
в изречение, изникваше синтактично-
то дърво на изреченската структура, 
различна за всяко изречение, но по 
едни и същи правила. Това се случва-
ше за първи път в България. Той изда-
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де три монографии в този период. Аз  
защитих докторат, а сега вече имам 
три синтактични книги, по тях учат 
студентите българисти и в нашия,  и 
в Софийския университет. Създадо-
хме Пловдивска граматическа школа 
в Катедрата по български език. Спо-
ред мен имаме трима учени езикове-
ди в България, които аз наричам „ди-
вергенти“, защото при тях е натрупана 
промяната – Александър-Теодоров Ба-
лан, Стефан Младенов и Йордан Пен-
чев. Качествено различни са от всич-
ки други. Те са и достолепни, красиви 
учени мъже, за които „световен учен“ 
не е достатъчен суперлатив, защото 
те са учени мислители, които вече са 
физически преминали в миналото, а 
идеите им са заредени с бъдеще. Това 
ги прави живи.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Никак не обичам да говоря за про-
блемите, старая се на момента да ги 
разрешавам. Най-малко, защото в ди-
намичното ни време докато се нам-
рънкаш от един проблем, насреща се 
задава следващият и ако останеш в 
хленч, рискуваш до пенсия да оста-
неш „академично мрънкало“ – за пари, 
за по-добри условия, за командировки 
в чужбина, за повече „мое, мое и мое, 
на мен, на мен, на мен“. Най-големите 

постижения и приноси за  напредъка 
не са дошли от условия на комфорт. 
Напредъкът „не смята жертви, труд не 
сеща“, както е казал Иван Вазов. Ми-
сля, че във всяко време най-големи-
ят проблем са хората, които „первер-
тират“ други хора (буквално думата  
„первертирам“ означава „преобръ-
щам“, оттам е и думата „перверзия“, с 
изконно значение „всичко, което вър-
ви срещу посоката на израстването“). 
Казано иначе – да спираш нечий по-
тенциал.  Чудовищно много са. Не по-
знават граници, скрити са зад ангел-
ски лица, всеки ги вижда ежедневно, 
пречат на развитието, дори и на свое-
то с действие и бездействие. Дори не 
осъзнават, че го правят. Погледнете 
учебното съдържание в училище. Зна-
ете ли кой го „индоктринира“? Погле-
днете механизмите на рейтинговата 
система. Знаете ли достатъчно за „па-
зара на труда“, дето „се реализират“ 
вашите студенти, от което зависи за-
платата ви? Погледнете регистраци-
ята си в НАЦИД. Колко време ви отне 
да я получите? А акредитационната 
скала на висшите училища – отгова-
ряте ли на 120 критерия за напредък 
в най-разни и най-бюрократични и 
„садистични“ точки.

Признавам, че съм гневна, имам 10 
години работа като зам.-декан на Фи-
лологическия факултет при нас, пи-
сах десетки акредитационни доклади, 
водих комисии за качество, за науки, 
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управителни съвети и какво ли не… 
Днес просто искам да сложа празнич-
на дреха, да седна в красива зала и 
веднъж годишно на 8 декември рек-
торът на университета да се изправи 
достолепно пред мен като част от ця-
лата академичната общност и да дър-
жи академично слово от своята науч-
на област. Изчезне ли това, изчезва и 
Словото като носител на смисъла. Да, 
академичното слово е моят проблем. 
То изчезва. Академизмът иска под-
държане на символен регламент за 
високо кредо, защото той дава знаци 
на обществото, че битките за ума са в 
сигурни ръце. И битките за човешкото 
достойнство.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Аз не вярвам, че има българска наука, 
американска наука, руска наука. Има 
световно знание и то се движи по свои 
собствени закони.  Всичко останало е 
бюрокрация и процеси на модерниза-
ция на държавата и обществото. Олд 
фешъна в науките се крепи от  страха 
от промяна. Колко хора могат да ка-
жат: „Преди мислех по този начин, но 
след като се запознах с X, Y, Z (учен, 
идея, книга, метод, проект), вече съм 
на друго мнение“. Или по-общо: „Преди 
не знаех, че, а сега знам, че…“. Кой при-
знава, че мисленето му е в движение? 
Кой осъзнава, че статуквото е клетка? 

Мисля, че на моето поле българската 
наука има да каже много нови неща 
за българската стара и средновеков-
на култура и  за корените на евро-
пейската цивилизация, тръгващи от 
Първата българска държава. Да каже, 
че грамотността и държавността са 
свързани, че големите владетели са 
били не само политически стратези, 
но и са се сражавали в „битките на 
ума“ с идеи, поддържали са книжов-
ността, начетени са били и са имали  
големи библиотеки, поддържали са 
скрипториуми и книжовни школи. 
Трябва да се промени степента на вла-
деене на чужди езици, но не за праг-
матичните цели на устния и писмения 
превод или заради „Еразъма“ и меди-
ацията, а за да се излъчат  знания за 
нашата културна идентичност навън, 
инак приливът на научна информа-
ция няма да е реципрочен. Научният 
обмен е важен и най-доброто състоя-
ние е на вземане и даване, на импорт и 
експорт на качествени науки, включи-
телно на качествена българска бълга-
ристика. Затова тя трябва да се стре-
ми да пробие в най-четените и високо 
импактни международни издания със 
стабилен филтър на рецензиране.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Най-естественото нещо е да се гово-
ри за наука, и то отрано. Всяко дете го 
знае и го иска. Човекът се ражда из-
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следовател, „любопитко“, търсач, иска 
приключения на ума и лично внима-
ние за насочване по посока на инди-
видуалната дарба. В науката най-ва-
жното са фактите, законите, но те не 
съществуват без техния наблюдател. 
Училището за жалост затваря тези се-
тива с откъсване от емпиричния опит 
и изискване за репродуктивни зна-
ния. В училище трябва да се правят 
много много много  експерименти, да 
се научат правилните въпроси – защо, 
защо, защо и защо. Защото закони-
те са не само външни, те действат и 
„вътрешно“ във и чрез всеки от нас. 
Затова е хубаво да се изучава много 
повече словесно изкуство, себеизра-
зяване чрез публична реч, чрез писа-

не, трябва да се изучава  повече му-
зика, ритмика, защото тя е свързана с 
езиковото съзнание и канализира „из-
численията“ на ума. Тази будност е на 
изчезване. Сърцето ти се свива като 
виждаш в университета да идват мла-
ди хора с поведение и стереотипи на 
старци. Затова трябва не да се говори, 
а да се „събужда“ научното познание, 
присъщо на човека по рождение. Под-
държането на тази будност е задача за 
цял живот – индивидуална и на цяло-
то общество, което се нуждае повече 
от всякога от силата и куража, но и от 
словото (!) на „зрящите“ умове.   
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ПУБЛИКУВАНО НА НОЕМВРИ 18, 2020

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Казвам се Весела Казашка, работя 
като доцент в АМТИИ „Проф. Асен 
Диамандиев“ – Пловдив и като ръко-
водител на отдел „Административен“ 
на Центъра по растителна системна 
биология и биотхенология (ЦРСББ) – 
Пловдив.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

Занимавам се с проучване на литера-
тура, работя по научни проекти, об-
щувам със студенти и колеги. Като 
администратор в научна организация, 
работата ми отново е свързана с из-
следвания, проекти и общуване с мла-
ди и утвърдени учени. Разбира се, тук 
акцентът е върху административната 
част на изследванията и моите задачи  

Доц. Весела Казашка: 
Неспокоен е духът на учения –  
търсещ, опознаващ, проучващ
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са малка част от работата на мащабен, 
мотивиран и компетентен екип. Уче-
ният може да работи и сам, но  според 
мен е  по-полезно  да работи в екип, 
със съмишленици.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Изследователският ми интерес бе 
провокиран от стигмата и по-точно 
позитивната стигма към хората с ув-
реждания. Получените резултати от 
изследванията ми в България, Чехия 
и Русия  са   реплика към обществото, 
образованието и хората с увреждания. 
Общуването между хората стимулира 
създаването на нови нагласи и е пред-
поставка за личностно развитие. В 
този контекст смятам, че изследвани-
ята, свързани с позитивната стигма, 
са полезни за промяна на нагласите 
на обществото и ускоряване на проце-
са на приобщаване.
Друг изследователски  проблем, вър-
ху който работя, е финансовото  упра-
вление и контрол в  арторганизаци-
ите. Резултатите от съвместната ни 
работа с доц. д-р Васил Колев и доц. 
д-р Маргарита Русева са  отразени в 
монографията „Пловдив – арторгани-
зации и управленският им профил“. В 
нея е представен  систематичен обзор 
на историческото развитие на изку-
ството в град Пловдив през вековете 
– база, върху която да се създават и 

реализират актуални научни и худо-
жествено-творчески проекти; пред-
ставени са конкретни инструменти за 
финансово управление и контрол на 
арторганизациите; изследван и ана-
лизиран е специфичнит профил на 
арторганизации от град Пловдив; раз-
работен  и апробиран е  инструмен-
тариум, който може да се използва и 
от други изследователи. Резултатите 
от изследванията могат да служат на  
артмениджърите за по-добро упра-
вление и контрол, включително мо-
тивиран избор на модели за финанси-
ране.

Весела Казашка като говорещият с 
птиците…
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Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Работих като директор на поделение 
„Научна и приложна дейност“ на Пло-
вдивския университет, когато избрах 
пътя на изследователя. Ежедневното 
общуване с учените, интересът, което 
те провокираха у мен, желанието да 
направя нещо полезно за хората, ме 
отведе да кандидатствам за обучение 
в докторска програма по „Специална 
педагогика“. Изборът  беше различен  
от работата ми като икономист и ме-
ниджър, но в същото време е дълбоко 
личен и емоционален. Израснала съм 
в семейство на хора с увреждания и 
търсих начин да бъда полезна на  тях 
и на другите. След защитата на док-
торската ми дисертация на тема „По-
зитивни стигми към хората с уврежда-
ния“ продължих да работя по проекти, 
свързани с талантливи деца със спе-
циални потребности, да вдъхновявам 
студентите с вдъхновяващи истории 
на успешни хора с увреждания, отдали 
се  на изкуството и науката. Опитвам 
се  да изграждам позитивни нагласи 
към приобщаващото образование и 
хората с увреждания.

Благодарна съм на моите учители и 
преподаватели от университета, кои-
то първи запалиха  искрата  на  нау-
ката у мен. На колегите ми, които под-
държат този огън, а аз се опитвам да 
го предам на студентите.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Възможностите за работа по проек-
ти, общуването с колеги от страната 
и чужбина, общуването  с хора, с кои-
то имаме близка душевност и  идеи, 
допринесоха за развитието ми като 
човек и изследовател.

Колегите ми  от Академията за музи-
кално, танцово и изобразително из-
куство  промениха фокуса ми и „от-
вориха“ сетивата ми за многоликите 
превъплъщения на таланта и връзка-
та между наука и изкуство.

Колегите ми от Центъра по растител-
на, системна биология и биотехноло-
гия пък ми показаха как  се прави нау-
ка на световно ниво.

Членството в международни органи-
зации и опитът, натрупан в EURAXESS 
е полезен и приложим в ежедневната 
ми работа.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Проблемите, които срещаме, са общи 
за всички, които се занимават с из-
куство и наука – липса на адекватно 
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финансиране, „макдоналдизация“, на-
лагане на правила отгоре надолу, ад-
министративна тежест.

Неспокоен е духът на учения –  тър-
сещ, опознаващ, проучващ. Изследо-
вателят  търси нови научни полета, но 
за да е полезен и ефективен е необхо-
димо да се чувства свободен.

Какво според Вас трябва коренно да 
се промени в България по отноше-
ние на науката?

Необходима е хармонизация. Хармо-
низиране на политики, хармонизи-
ране на поколения учени, хармони-
зиране на екипи, хармонизиране на 
администрация и учени, хармонизи-
ране на планиране и свобода.

 Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Уверена съм, че науката и изкуството, 
иновациите и образованието, правят 
живота ни по-добър и смислен. Затова 
трябва не само да се говори за наука, 
но и да се палят пламъчетата на любо-
питството и любознателността у уче-
ниците, а вкусът им към красивото да 
се възпитава чрез изкуство.

Представянето пред широка публи-
ка на специфични данни и изследва-
ния е предпоставка и за неразбиране, 
създаване на страхове, необосновани 

коментари, така че „говоренето“  за 
наука трябва да бъде прецизирано, 
според аудиторията.  

https://nauka.bg/nosht2020/
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ПУБЛИКУВАНО НА НОЕМВРИ 19, 2020

 Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Ива Неделева, магистър, ИТ специа-
лист, Ивски ЕООД.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 

учен) – проекти, изследвания, …

Занимавам се разработка на софтуер-
ни продукти, като обхватът варира от 
научен и медицински до развлекате-
лен софтуер. Работата ми предоставя 
поле за креативност и ежедневно сти-
мулира изследователските ми инте-
реси.

Какви са научните ви постижения 

Маг. Ива Неделева: Науката е 
решение на всички проблеми, 
с които се сблъскваме в сивото 
ежедневие
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(приноси) и каква е тяхната полза за 
обществото и икономиката?

За научни приноси не знам дали може 
да се говори, но съм изключително 
горда с един от проектите в колабора-
ция с доц. Петя Бъркалова. Този про-
ект представя съвременен прочит на 
начините на изпитване при студенти 
и ученици като улеснява и ускорява 
процеса, прави го по-приятен и нена-
товарващ, намалява нивата на стрес 
сред изпитваните и улеснява макси-
мално оценъчния процес. Същевре-
менно с това го прави абсолютно обек-
тивен и предоставя обратна връзка на 
момента.

 Какво ви мотивира да изберете 
професията на изследовател?

Безкрайните и неограничени въз-
можности за развитие и подобряване 
на качеството на живот. Според мен 
многоплановото мислене и постоян-
ният стремеж към опростяване, оп-
тимизиране и актуализиране на всич-
ки процеси в ежедневието е ключов 
елемент за едно по-добро бъдеще. От 
гледна точка на цивилизацията, про-
гресът е главна движеща сила, опреде-
ляща бъдещето. Не е нужно да бъдеш 
най-великият учен, за да допринасяш 
за положителното развитие, а изсле-
дователският дух е нещото, без което 
този принос би бил немислим. Малки-
те и постоянни стъпки в тази насока 

са много по-важни от големите прино-
си на световната наука.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Интересите ми в областта се запали-
ха още като ученичка в гимназията. 
Животът и работата в чужбина също 
до голяма степен ги засилиха и към 
настоящия момент мога да кажа, че 
наистина се превърнах в изследова-
тел. Срещите и контактите с хора на 
науката, хора – будители на духа, са 
ключов фактор в развитието на всеки 
един човек и аз имам щастието да сре-
щам такива хора в гимназията, в уни-
верситета, на работното си място.

Според мен всеки един специалист е 
изследовател в едно или друго изме-
рение и е необходимо внимание към 
детайлите, за да се разкрие общата 
картина. Аз съм на мнението, че всич-
ко и всеки ежедневно допринася за 
развитието ми в тази насока, било то 
позитивно или негативно.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Основният проблем е липсата на адек-
ватна приемственост. И веднага искам 



 

604Българска наукаНОЕМВРИ 2020Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

БГ НАУКА

да поясня какво имам предвид – при-
емствеността е много добър способ за 
развитие, но трябва да бъде адекват-
на на съвремието. Ако едно нещо (как-
вото и да е) се случва по един и същ 
начин в продължение на десетилетия 
– да, то работи, но на каква цена? За 
съжаление ежедневието ме среща с 
много достойни хора, които несъзна-
телно се опитват да спрат прогреса, и 
вместо да променят системата, за да я 
направят по-гъвкава и приятна за ра-
бота, те се фокусират върху това, кое-
то са правили предците им и изпускат 
възможността за развитие, за реален 
ценен принос в дадената област.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Веднага бих започнала с отношението 
към науката. Науката не е абстрактно 
понятие, науката не е само за избра-
ните, тя е достъпна и съществува, за 
да бъде използвана и развивана. На-
уката е необходимост, също като хра-
ната и ако отношението се промени, 
то мисля, че прогресът ще се случи в 
много кратък интервал от време. Хо-
рата не бива да се страхуват от нея, а 
да я използват, за да развиват себе си, 
да развиват и нея. И ако преди мно-
го, много години тя е била достъпна 
за малцина, в днешно време тя е дос-
тъпна за всеки, а това е предимство от 
което трябва да се възползваме.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Разбира се, че трябва да се говори за 
наука. Науката е неизменна част от 
човешкия живот и смятам, че колкото 
повече се говори за нея, толкова по-
вече ще започне тя да бъде приемана 
като нещо естествено, а не абстракт-
но. Науката е необятна и безкрай-
но ценна, жалкото е обаче, че не ѝ се 
обръща достатъчно внимание. Еже-
дневно сме засипвани с информация 
за какво ли не – спортни постижения, 
криминални хроники, политически 
лапсуси – с две думи, битовизми. Ако 
нивото се вдигне и науката се пре-
върне в тема на постоянни дискусии, 
то тогава тя ще бъде приемана и из-
ползвана от много повече хора, а кол-
кото повече хора се занимават с наука 
– толкова по-бърз прогрес ни очаква. 
Звучи утопично, навярно, но науката е 
решение на всички проблеми, с които 
се сблъскваме в сивото ежедневие. 
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 ПУБЛИКУВАНО НА НОЕМВРИ 20, 2020

 Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

ТОДОРКА ИГНАТОВА КОСТАДИНОВА, 
доктор по икономика и професор към 
Катедра по икономика и управление 
на здравеопазването, Факултет по об-
ществено здраве в Медицинския уни-
верситет – Варна.

Директор на Дирекция „Международ-
но сътрудничество, акредитация и ка-
чество“.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

През годините съм работила по раз-
лични национални и международни 
проекти в областта на планиране и 
прогнозиране на човешките ресурси 
в здравеопазването, превенция на за-

Интервю с проф. Тодорка 
Костадинова от Медицински 
университет – Варна
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боляванията и качеството на живота, 
екосистеми за интегрирани грижи 
за хронично болни и възрастни хора, 
икономически модели за оценка на 
потребителските плащания в здраве-
опазването, изграждане и развитие 
на екипи, управление на процесите 
на промяната в новите икономически 
условия, мобилност на здравните про-
фесионалисти и анализ на здравната 
система в България.

Ценното от участието в такива изсле-
дователски проекти е, че предлагат 
широк поглед върху наличните ев-
ропейски и световни модели на при-
ложение, очертават необходимостта 
от въвеждането на иновативни ре-
шения за България (на национално, 
регионално и организационно ниво) 
и представят модели и алгоритми за 
прилагане в практиката.

Вълнуващи моменти в изследовател-
ския процес предоставя работата ми 
с младите хора, посветени на науката, 
а това са предимно докторантите. Те 
предлагат различен поглед и допри-
насят за разширяване на хоризонта 
на изследователската работа с новите 
технологични и дигитални решения. 
Работя с 18 докторанти, включително 
и такива от Германия.

В ежедневието си комбинирам зада-
чите от научноизследователската си 
област, по които може да разсъждаваш 

денонощно, с преподавателската ра-
бота, бакалавърските и магистърски-
те програми на МУ – Варна и позици-
ята ми като част от ръководството на 
университета. Това понякога прилича 
на висш пилотаж, но затова съм благо-
дарна на моите учители от България и 
от цял свят и на хората, с които рабо-
тя, и се уча от тях ежедневно.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Научните ми постижения са резултат 
от 20-годишната ми работа в областта 
на организацията и управление в здра-
веопазването, обучението на млади 
хора и експерти за работа в социална-
та и здравната система, като те са пре-
димно в интердисциплинарни екипи. 
Например изследване на потребител-
ските плащания в здравеопазването 
на седем европейски страни, включи-
телно и България; изследване и раз-
работване на модели за планиране и 
прогнозиране на човешките ресурси в 
Европа; изследване на мобилността в 
27 европейски страни, Канада, Южна 
Африка и САЩ; изследване и развитие 
на модели за академично преподава-
не.

Едно високо постижение от последни-
те две години е поканата от колеги от 
Ню Йорк да участвам в екип с колеги 
от Клиниката по кардиохирургия в 
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УМБАЛ „Св Марина“ – Варна – проф. 
Пламен Панайотов и д-р Даниела Па-
найотова, в един изследователски 
проект за дизайн на екоситеми по ин-
тегрирани грижи. Резултатите бяха 
публикувани в международна моно-
графия на издателство Springer. Това е 
висока оценка за нас.

В последните години съм вдъхнове-
на от идеята за научно структурира-
не и изследване на въздействието на 
природните ресурси (минерална вода, 
билки, здравословна храна и др.) вър-
ху здравето на човека и качеството 
на живот. Тази тема е мащабна и ще я 
разработваме в международни екипи 
заедно с колегите от МУ – Варна, фа-
култeтите по Фармация, Дентална ме-
дицина, Обществено здраве, партньор-
ите ни от бизнеса – Българския съюз 
по балнеология и спа туризъм, Евро-
пейската спа асоциация и академични 
екипи от други европейски универси-
тети. Акцентът ще бъде върху превен-
цията и запазването на доброто здра-
ве, усилване на имунната система, от 
една страна, и от друга – запазване на 
добро здраве при наличие на хронич-
ни заболявания или следоперативни 
лечения (например в кардиохирургия, 
неврохирургия). Това е особено ценно 
в новите условия на живот и предиз-
викателствата, пред които ни изправи 
пандемията, свързана с COVID-19.

Какво ви мотивира да изберете про-

фесията на изследовател?

Още в ученическите си години обичах 
да чета книги за велики изследова-
тели, участвах в кръжок по микроби-
ология и харесвах нашите изследо-
вателски срещи по астрономия. Явно 
вътрешната ми нагласа е свързана с 
изследователския свят, света на нау-
ката и законите на живота. А в живота 
едно от най-ценните неща е здраве-
то и днес имам благословията да ра-
ботя в областта на здравеопазването 
и по-доброто здраве на хората. Нещо 
повече – вече повече от 25 години ра-
ботя в един от най-престижните уни-
верситети в България и Европа – Ме-
дицинския университет – Варна. В 
него има подкрепа и условия, които 
дават възможност за развитие и раз-
гръщане на идеите и таланта на все-
ки изследовател. И тук е мястото да 
благодаря на всички ръководни еки-
пи на университета до днес, начело с 
ректорите: проф. Димитър Камбуров, 
проф. Темелко Темелков, проф. Ане-
лия Клисарова, проф. Красимир Ива-
нов и проф. Валентин Игнатов. Това е 
важно да се каже, защото освен изсле-
дователското вдъхновение, таланта, 
волята и издържливостта, всеки из-
следовател има нужда от подходяща 
и подкрепяща среда. Тя се изгражда и 
развива от лидерите на всяка научно-
изследователска организация.

Какво допринесе за развитието ви 
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като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

На първо място, това са моите роди-
тели, с които много пътувах, още от 
малка, и се срещах с невероятни при-
родни чудеса и прекрасни хора. Наред 
с тях, това са моите  учители, за които 
вече по-рано казах – преподавателите 
от Немската гимназия в град Добрич, 
и по-късно – преподавателите ми в 
Икономически университет – Варна. 
По време на работата си върху доктор-
ската си дисертация в София научих 
много от моите научни ръководители 
– проф. д-р Евгения Делчева и проф. 
д-р Димитър Камбуров, с подкрепата 
на моите ментори – проф. Мирослав 
Попов, проф. Пано Лулански, проф. 
Юлия Узунова, проф. Ангел Мирчев, 
проф. Георги Димитров, доц. Лиляна 
Хавезова и проф. Невяна Фесчиева. 
Изключителен принос за моето раз-
витие като изследовател и препода-
вател има невероятната отдаденост и 
последователност в работата ни с доц. 
Емануела Мутафова и колегите ми от 
Катедрата по икономика и управле-
ние на здравеопазването в МУ – Варна. 
Много знания, умения и компетент-
ности придобих в обученията си по 
международни програми в България 
и чужбина – в университета Джорж 
Вашингтон, Бъркли, Маастрихт, 
Цюрих, Берн и Виена. От участието ми 
там получих безценна помощ от мои 

учители и ментори, като проф. Ричард 
Шефлер, проф. Даниел Хофман, д-р 
Петер Саладин, проф. Ингрид Мур, д-р 
Сюзън Цииглер, проф. Тео Каан, проф. 
Ханс Маарс. Имената са много повече 
и те остават завинаги в сърцето ми.

Какви проблеми срещат учените във 
вашата област (за професионалното 
си развитие и в работата си)?

Предпочитам да говоря за възмож-
ностите и предизвикателствата, кои-
то среща по пътя си един изследо-
вател. Те могат да бъдат обобщени 
с няколко думи: проблеми с подкре-
пата на институцията, в която рабо-
тят; финансирането; недостатъчната 
инфраструктура за наука и обучение 
в методологията на научните изслед-
вания. Когато търсят среда за научно 
развитие, те трябва предварително да 
се запитат дали са налични тези пет 
условия.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Смятам, че промяната трябва да бъде 
стратегическа и да започне на макро-
ниво – промяна в нормативната уред-
ба, узаконяване на позициите пост-
докторант, изследовател и други. На 
второ място, е необходимо да бъдат на-
правени инвестиции за инфраструк-
тура за наука (лаборатории, научни 
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комплекси), а не само за комбинации 
за обучение и наука. На трето място, е 
необходимо да бъде приета национал-
на програма за обучение в методоло-
гия на научноизследователската ра-
бота, която да бъде преподавана във 
всички университети. Това ще допри-
несе за достигане на критична маса от 
академично подготвени млади изсле-
дователи от различни области на нау-
ката, които могат да формират интер-
дисциплинарни екипи и да постигат 
високи научни резултати. В допълне-
ние към тази трета точка е необходи-
мо обучение на настоящите и бъдещи 
изследователи в областта на защита-
ване и регистриране на патенти, науч-
ни открития и полезни модели, както 
и взаимодействието им с различни 
заинтересовани страни относно при-
ложението им в практиката и комер-
сиализация на научните открития. На 
четвърто място, е необходимо да бъ-
дат разработени съвременни модели 
за финансиране на научните екипи и 
индивидуални изследователи. Полез-
но би било да се въведат предмети и 
дисциплини, въвеждащи в науката и 
научните изследвания от най-ранно 
детско развитие през училищното и 
университетското образование. До-
бър пример за това е образователната 
система в Нидерландия, в която обу-
чението става с по-малко преподаване 
и много повече участие в изследова-
телски занимания.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Категорично – да, защото науката е 
част от живота и самата тя ни откри-
ва все повече истини за Вселената, 
човека, природата и света, в който 
живеем. Моят нестандартен поглед 
към развитието на науката е свързан 
с изследване на научните и алтерна-
тивните закони на развитие на про-
явленията на живота и социално-ико-
номическите закони в обществото. 
Това предполага да използваме древ-
ните знания и традиции в съчетание 
с най-съвременните технологични и 
научни постижения. Добрата комуни-
кация между хората и институциите 
ще допринесе за възприемане на на-
уката като достъпна възможност за 
всеки, който има таланта, желанието и 
издържливостта да работи в името на 
науката.  Университетите, училищата 
и медиите могат да играят ролята на 
основни мотиватори за привличане 
на младите хора към науката и науч-
ните изследвания. В този смисъл про-
ектът за провеждане на Европейска 
нощ на учените е прекрасен пример за 
вдъхновено и устойчиво разкриване 
на фантастичните постижения на та-
лантливи личности, наречени „учени“.  
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ПЕНКА ЛАЗАРОВА – СЪЮЗ НА УЧЕНИ-
ТЕ В БЪЛГАРИЯ И СЪЮЗ НА ФИЗИЦИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ. Участник в екипите на 
Европейската нощ на учените от пър-
вото ѝ издание (2006): организатор 
на ежегодния конкурс за поезия от 
български учени и докторанти, член 
на журито и един от съставителите 
на сборника „Стъпки“; организатор на 
научни кафенета, изложби;  редактор 
и автор на брошури за известни бъл-
гарски учени; член на редколегията на 
в. „Homo Sciens“ – специално ежегодно 

издание по проект „Европейска нощ на 
учените“; сценарист и организатор на 
Вечерта на талантите на учените и 
др.

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Пенка Лазарова – редактор в сп. „На-
ука“ – печатен орган на Съюза на уче-
ните в България (СУБ), научен секре-

Пенка Лазарова: Бих се 
определила като медиатор 
между науката и обществото
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тар на секция „Физика“ към СУБ, член 
на Управителния съвет на Съюза на 
физиците в България (СФБ). Завър-
шила съм физика – производствен 
профил (специалност Атомна физика) 
с магистърска степен във Физическия 
факултет на СУ „Св. „Климент Охрид-
ски“. Професионалната ми кариера 
започнах като  физик-изследовател в 
Българската академия на науките, а 
повече от 20 години бях главен уред-
ник в Националния политехнически 
музей – София.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 

учен) – проекти, изследвания, ..

Занимавам се с цялостната дейност 
по комплектоването и подготовка-
та за отпечатване на сп. „Наука“: ходя 
по събития, свързани с науката, каня 
участници в тях за автори на научни 
статии за списанието или сама пиша 
материали за някои събития, свърза-
ни с научната политика, Европейски 
и национални научни програма и т.н. 
Изпращам постъпилите ръкописи на 
рецензенти, организирам заседания-
та на редколегията, правя техническа 
редакция на одобрените статии преди 
да ги дам за предпечатна подготовка и 
т.н.  Пиша проекти за финансиране на 
списанието, а ако ми останат време и 
сили – пиша и по някоя научна статия 
в областта на историята на физиката, 
но това става обикновено вечер и през 
уикенда.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Ще бъде нескромно, ако определя на-
учните си занимания като приноси в 
полза на обществото. Но с образова-
телните програми, които разработвах 
като главен уредник в Националния 
политехнически музей, съм разпали-
ла интереса към науката и в частност 
във физиката, в много млади хора. А за 
разработването на една образовател-
на програма е необходимо сериозно 
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научно изследване, което не се брои по 
стандартите ни за научна публикация. 
Същото се отнася и до изтотвянето на 
един тематико-експозиционнен план 
на изложби, каквито съм правила – по 
научна тема (напр. „Радиоактивност 
без тайни и др. под.) или за събития, 
свързани с известни български учени 
(„120 години Физико-математически 
факултет при Софийския универси-
тет“, за проф. Е. Карамихайлова, акад. 
Г. Наджаков и др.). Но пък събраните 
материали при тези подготовки ми 
помогнаха (в извъннработно време и 
през летните отпуски) да напиша в съ-
авторство 2 книги: „Георги Наджаков“ 

(съавтор проф. Саздо Иванов) и „Про-
фесор д-р Елисавета Карамихайлова 
– първият български ядрен физик“ 
(съавтор проф. Никола Балабанов), да 
съм съавтор на очерците „Порфирий 
Бахметьев“ и „Петър Пенчев“ в кни-
гата „Бележити български физици“, 
„Първите 60 години в развитието на 
преподаването и научните изследва-
ния по физика в Софийския универ-
ситет „Св. Климент Охридски“ в сбор-
ника „Видни физици от Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“, 
както и автор на статии в сп. „Наука“, 
сп. „Светът на физиката“, Списанието 
на БАН, Годишника на Националния 
политехнически музей, в сборници с  
доклади от международни и нацио-
нални научни конференции и т.н.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Не бих казала, че по професия съм из-
следовател. Бих се определила като 
медиатор между науката и общество-
то, както чрез работата ми в сп. „На-
ука“, така и като дългогодишен член 
на УС на СФБ, където завеждам отдел 
„Популязизация на физиката и връз-
ки с обществеността“. Чрез събития-
та, в които участвам като член на ор-
ганизаторските екипи: фестивалите 
„Физика на сцената“ и „Наука на сце-
ната“; лектории; събития като  Меж-
дународна година на физиката 2005, 
Международна година на светлината 
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и светлинните технологии 2015 и др.; 
чествания на годишнини и дати, свър-
зани с историята на физиката; Мла-
дежки научни сесии и т.н. допринасям 
за подобряване на комуникацията 
между науката и обществото, а може 
би и за получаване на обратна връзка 
между тях. Надявам се това да се слу-
чи един ден! Дано!

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Участвала съм с доклади в два Меж-
дународни симпозиума на Междуна-
родния комитет по история на техни-
ката (ИКОТЕК) (Будапеща, Унгария; 
Дрезден, Германия), бях член на бъл-
гарската делегация на „Фестивал на 
физиката“ – заключително събитие 
на Европейската програма „Физика 
на сцената“ (CERN, Женева  и ESA, Хо-
ландия), участвах в Международната 
конференция „Жените във физиката“ 
(ЮНЕСКО, Париж) и др. Срещите с ко-
леги от чужбина със сродни интереси 
обогати моите познания и ми дадоха 
идеи за по-нататъшната ми дейност 
за популяризирането на науката и за 
историята на физиката. Като призна-
ние за дейността ми за популяризация 
на науката считам персоналната пока-
на от Европейската научна фондация 
и CNRS за участие в работна среща 
„Roadmapping Science in Society“.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Проблемите, които лично аз срещам, 
са липсата на време за повече изслед-
вания и публикации в областта на 
историята на физиката. Имам много 
планове, които може би ще осъществя 
един ден.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Трябва да се промени отношението 
като цяло на обществото към наука-
та. Хората трябва да разберат, че па-
рите за наука не са „хвърлени  на вя-
търа“. Самите учени трябва да бъдат 
по-активни и да говорят за научните 
си изследвания на популярен език. Да 
влизат по-често в училищата, защото 
любовта към науката най-лесно започ-
ва от ранна възраст. Нейното усвоява-
не и осмисляне може да се представи 
като едно интелектуално приключе-
ние, предизвикващо интерес у млади-
те хора и разширяващо границите на 
човешкото познание за света около 
нас. Нека си припомним, че великият 
Фарадей е бил голям популяризатор 
на науката. Разбира се, не трябва да 
се пренебрегва ролята на държавата, 
участието в международни проекти…
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Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

На този въпрос ще отговоря с цитат от 
приветственото слово на д-р Арнолд 
Мигус – генерален директор на  CNRS, 
Франция, при откриването на работ-
ната среща „Roadmapping Science in 
Society“ (2009): „ За да превърне науч-
ните знания в иновации и обществени 
знания, да очертае и удовлетвори на-
стоящите и бъдещите потребности на 
обществото, науката трябва да кому-

никира с всички действащи и потен-
циални потребители на резултатите 
от научните изследвания“.  И с още 
един цитат: „Науката събира знания 
по-бързо, отколкото обществото съ-
бира мъдрост. Не трябва ли да напра-
вим така, че те взаимно да се догон-
ват?“ (Айзък Азимов, 1988). Трябва да 
работим за взаимното догонване меж-
ду науката и обществото!  

https://nauka.bg/nosht2020/
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 ПУБЛИКУВАНО НА НОЕМВРИ 22, 2020

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

ЕВГЕНИЯ ВЪЛЧЕВА, професор, д-р, 
доктор на науките, Софийски универ-
ситет „Св. Климент Охридски“, Физи-
чески факултет. Зам.-председател на 
Съюза на физиците в България.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

В качеството си на преподавател в СУ 
не мога да се определя дали съм пове-
че преподавател или повече учен, тъй 
като това са двете части на едно цяло. 
За съвременния преподавател е важно 
да е и учен, който провежда собстве-
ни изследвания и следи развитието и 
постиженията на научната област, в 

Интервю с проф. Евгения 
Вълчева – зам.-председател на 
Съюза на физиците в България 
(СФБ)
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която работи, за да не преподава за-
костенели факти и догми. Така че вре-
мето си на работното място (а и извън 
него) разпределям почти поравно за 
занимания в тези две области.

Тук няма да се спирам и на дейности 
по администриране на обучението, 
които съм изпълнявала в различни 
периоди като ръководител на научна 
лаборатория, ръководител на кате-
дра, зам.-декан по учебните въпроси в 
магистърската степен на обучение.

Научните ми изследвания най-общо са 
в областта на физиката на кондензи-
раната материя. Това е изключително 
обширна област, покриваща изследва-
ния от обекти в Космоса до материали, 
които използваме в ежедневието си. 
Статистиката показва, че около 60% 
от научните изследвания в света са в 
тази област. Една специална област от 
нея е посветена на физиката на твър-
дото състояние (solid state physics), на 
която дължим развитието на микро-
електрониката и оптоелектрониката 
– области, без чиито постижения не 
можем да си представим живота си в 
наши дни – мобилни телефони, ком-
пютри, роботизирани системи и т.н.  
Названието микроелектроника въз-
никва в средата на ХХ в. с появата на 
първите транзистори, интегрални схе-
ми и компютри и макар че постепенно 
обектите на изследване преминаха от 
микро-  към нано ниво, названието 

остава да се ползва за цялото много-
образие от прибори и устройства, до-
стижения на техниката. В основата на 
цялото около 70-годишно развитие 
на микроелектрониката стои изслед-
ването на свойствата на твърдотел-
ното състояние на материята като ос-
новната цел е познавайки физичните 
закони и свойствата на материалите 
да можем да синтезираме материали, 
които не се срещат в природата (като 
минералите и полезните изкопаеми), 
а са с предварително проектирани по 
наше желание свойства. Такива мате-
риали са силиция (да се различава от 
силикона, който е съединение на си-
лиция), GaAs, GaN, и много други, кои-
то са в сърцето на съвременните ин-
тегрални схеми, диоди, сензори и др. 
Моите научни занимания са в облас-
тта на изследване на тези материали 
и изкуствено създадени многослой-
ни структури от тях, получаването на 
които стана възможно с технологични 
методи на нано ниво. Тогава започват 
да се проявяват и използват кванто-
вите свойства и явления на материя-
та. Те са в основата на строежа на ма-
терията, но на макрониво не могат да 
се наблюдават поради маскиране от 
други макроскопични явления. Пиша 
това, защото напоследък в медиите се 
спекулира с понятието „квантов“ и за-
почва да се използва необосновано в 
извъннаучен контекст.
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Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

В дългогодишната си практика съм 
автор и съавтор на повече от 120 на-
учни публикации, обзори, глави от 
книги, доклади на научни конфе-
ренции. Колкото и да е дразнещо за 
част от научната общност въвежда-
нето на наукометрични показатели, 
поставянето на рамки, в които да се 

категоризират огромния брой на-
учни списания и публикации в тях е 
единственият начин да се отдели се-
риозната наука от псевдонаучни пре-
тенции.  От всичките си публикации 
ценя най-високо дванадесет, които са 
в съавторство с Нобеловите лауреати 
по физика за 2014 г. Хироши Амано и 
Исаму Акасаки. Имах шанса да бъда 
приета в научен екип от Швеция, кой-
то осъществяваше сътрудничество с 
двамата японски учени. Изследвания-
та бяха върху системата нитриди по-
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лупроводникови материали като GaN, 
AlN, InN и техни тройни съединения и 
квантоворазмерни структури – кван-
тови ями и свръхрешетки. На основа-
та на тези материали и структури се 
произведоха първите диоди и лазери, 
излъчващи синя светлина. Те пък, от 
своя страна, позволиха конструира-
нето  и навлизането в масово произ-
водство и в нашето ежедневие на LED 
осветлението. Годината 2015 беше 
обявена от Общото събрание на ООН 
и ЮНЕСКО за Международна година 
на светлината и светлинните техноло-
гии. У нас беше сформиран Национа-
лен организационен комитет, на кой-
то бях секретар, и който координира 
отбелязването на годината с много-
бройни събития.

Напоследък интересът ми е привле-
чен от следващото поколение матери-
али като двумерния графен, при кои-
то пространственото ограничаване в 
третото измерение позволява прояв-
ление на нови и екзотични свойства. 
Изследванията по тази тема са в рам-
ките на европейски проект по „Хори-
зонт 2020“.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Гледайки назад в годините виждам, 
че това което ме е движило е любо-
питството, вътрешната мотивация и 
желанието на знаеш и разбереш как е 

устроен светът около нас.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

На първо място, образованието, кое-
то получих във Физическия факултет 
на Софийския университет, особено 
по основните математически и тео-
ретични дисциплини. На второ място, 
си давам сметка, че ми е задал посо-
ка на развитие  петгодишният пери-
од веднага след дипломирането ми с 
постъпването на работа в Института 
по микроелектроника, отдавна не-
съществуващ, за времето си модерен 
и иновативен, с мотивиран екип. На 
последно място, възможността да ра-
ботя в чужбина по различни проекти 
ми позволи да си направя самооценка, 
което ми даде самочувствие на изсле-
довател.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Не бих искала да бъда банална с по-
сочването на недоброто финансиране, 
но както е известно съвременните фи-
зични науки изискват много средства. 
По-специално като университетски 
преподавател намирам, че колегите са 
претоварени с присъщата си дейност 
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на преподаватели, а провеждането 
на научни изследвания не е оценено 
нормативно и е оставено единствено 
на личната необходимост на отделния 
преподавател, без това да намира раз-
биране и начини за стимулиране.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Промените по отношение на науката 
трябва да са систематични, а не кам-
панийни и на парче. Разработените 
стратегии също трябва да се прилагат, 
а не да остават като хубави пожела-
ния на хартия. Основните необходими 
промени аз виждам в промяна на на-
гласата на обществото за възприема-
нето и оценката на науката. Поради 
достъпността на социалните медии 
все по-често сме свидетели на раз-
пространение на псевдонаучни твър-
дения. Това ми дава мост към следва-
щия ви въпрос.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Да, за наука трябва да се говори. Не 
всеки може и трябва да получава ви-
сше образование в научна област, но 
като цяло съвременното технологич-
но общество трябва да е наясно откъ-
де идват всички технологични уле-
снения в живота ни, за да не се чуват 
куриози като този, че сме ги получи-

ли от извънземните. Те са резултат от 
усилията на поколения учени и осъ-
ществявана непрекъснатост в проце-
са на обучение, в предаване на знания 
от учител към ученик.  
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ПУБЛИКУВАНО НА НОЕМВРИ 23, 2020

Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Нели Кирилова

Докторант по „Международни отно-
шения и науки за сигурността“, Уни-
верситет Корвинус – Будапеща, Ун-

гария (PhD Candidate in International 
Relations and Security Studies, Corvinus 
University of Budapest, Hungary)
Гост-изследовател „Политика и меж-
дународни отношения“, Брюкселски 
факултет по международни отноше-
ния, Университет Кент, Великобрита-
ния (Visiting Fellow, Brussels School of 
International Relations – University of 
Kent, United Kingdom)
Докторант-изследовател към Евро-

Докторант Нели Кирилова: 
Овластяването на компетентни 
лица е задължително условие 
за възход
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пейския колеж по сигурност и отбра-
на, Европейска служба за външна дей-
ност, Брюксел, Белгия. (PhD Fellow on 
CSDP, European Security and Defence 
College, EEAS)
 

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен)

 За начало ще поясня, че науката не е 
собственост на конкретна държава, а 
е за всички, за цялата общност от уче-
ни по света. Обхватът на научна дис-
циплина „международни отношения 
и науки за сигурността“, подраздел 
на „политически и социални науки“, 
е свързана с изучаване на междуна-
родния политически ред. Изследваме 
развитието на отношенията между 
държавите при постоянни промени 
на вътрешни и външни фактори от 
политическия им живот. Конкретните 
ежедневни дейности на докторантите 
са в три основни направления: четене, 
писане, пътуване и общуване.

Четене – при качествен подбор на из-
точниците. 
 
Информираме се относно актуални-
те събития в световния политически 
ред – както през международната пре-
са на съответните местни езици, така 
и от политически срещи на високо 
равнище. Но основните източници на 

достоверна литература са постоянно 
обновяващите се научни разработки, 
публикувани в научни издания. Към 
момента, годишно излизат десетки 
научни публикации по всяка тема, 
разработени от голям брой експер-
ти. В миналото силно ограничен брой 
хора са имали достъп до познание, 
но вече е достъпно за всички. Затова 
и терминът „светило на науката“ на 
практика не съществува. Източници-
те трябва да се подбират критично, 
по редица критерии за достоверност. 
Задължително е изданията да прите-
жават ISSN/ ISBN, а разработките да 
бъдат прегледани от поне двама екс-
перти в областта преди публикуване.

Писане – на дисертация и публикации.
 
Основната задача на всеки докторант 
е да завърши и защити докторската 
си дисертация, като разработва нова, 
непозната към момента тема, полез-
на за общественото развитие. При  
планиране на научното си изследва-
не, докторантите често предвиждат 
по-широк обхват от реалните възмож-
ности за достоверност на откритията. 
Дисертацията има за цел да изслед-
ва конкретен проблем в достатъчно 
ограничен обхват, за да бъде възмож-
но откриването на нови решения за 
него.

Докато дисертацията е дългосрочен 
проект в значителен мащаб, задъл-
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жение на докторантите е редовното 
писане на кратки научни публикации. 
В тях представяме части от изследва-
нето си, анализирайки интересни за 
нас теми, съответстващи на актуал-
ни обществени събития. Целта е да 
бъдат развити в дълбочина по-малки 
научни проблеми, в опит за създаване 
на ново познание. Откритията споде-
ляме с широката общественост чрез 
публикуване в научни издания, пред-
ставяме ги на научни и професионал-
ни конференции. 

Пътуване и общуване – участие в науч-
ни конференции и научни обмени.
 
Научните конференции, традицион-
но наживо, а отскоро в електронен 
формат, са значими събития, на които 
представяме резултатите от свои из-
следвания и се запознаваме с резул-
татите от последните изследвания на 
други учени в областта. По този на-
чин, обменяме информация относно 
процеса на откриване на ново знание, 
като предоставяме едни на други об-
ратна връзка как откритията ни да 
бъдат по-достоверни, кое и защо да 
подобрим в процеса на писане. Също, 
отстояваме достоверността на мето-
дите, по които сме избрали да рабо-
тим.

Научните обмени са от порядъка на 
1-2 седмици, 1-12 месеца. Посещаваме 
различни университети, като се запоз-

наваме с местната методика на работа, 
но и представяме своята, в избраната 
дисциплина. По този начин обогатя-
ваме с познания себе си и академич-
ната общност, в която осъществяваме 
обмен. Така допринасяме за развие на 
знанието на учените в нашата област. 

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза за 
обществото и икономиката?
 
Аз съм в началото на своята научна 
кариера, предстои защита на доктор-
ската ми дисертация. По-големи по-
стижения тепърва предстоят. За мо-
мента, виждам значителен потенциал 
за развитие на познанието относно 
държавното управление на Републи-
ка България, както и в анализиране на 
международните отношения с държа-
ви от Черноморския регион и Балкани-
те. Такава е и темата на дисертацията 
ми ‘Баланс на силите в Черноморския 
регион. Геополитическото съперни-
чество между Европейски съюз, Русия 
и Турция, и възможностите за Бъл-
гария’. До момента представих свои 
изследвания в изброените професио-
нални и научни конференции, а някои 
от разработките ми са публикувани в 
описаните издания.

Професионални конференции:
Презентатор и модератор на панел: 
„Управление на кризи: понятие, мето-
ди и инструменти“. Курс по ОВППС на 
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високо равнище „Жан Рей“ 2020-2021, 
Брюксел. Организатор: Европейски 
колеж по сигурност и отбрана/ Евро-
пейска служба за външна дейност.
Презентатор на тема: „Международно 
морско право в регионите на Черно, 
Средиземно и Балтийско море. Ефек-
ти за съвременните геополитически 
кризи на сигурността“. Конференция: 
„Международно сътрудничество в 
териториалните води на Черно, Сре-
диземно и Балтийско море – правни, 
икономически и екологични аспекти“, 
2019г., София. Организатор: Черно-
морски институт.
Групов модератор и презентатор на 
тема: „Младежко включване в предо-
твратяването на конфликти и поддър-
жането на мира в Черноморски реги-
он и Западните Балкани“. Европейска 
конференция „Младеж, мир и сигур-
ност“ (UNSCR 2250), 2018г, Брюксел. 
Организатор: Европейска служба за 
външна дейност, по инициативата на 
Върховния представител на ЕС, Ф.Мо-
герини.
 
Научни конференции:
 
Изработване и презентиране на 
собствено изследване: „Елементи 
на силата в Глобалната стратегия на 
ЕС“.  Международно зимно училище 
за докторанти, Европейски колеж по 
сигурност и отбрана, ЕСВД. Брюксел, 
Белгия, ноември 2020.
Изработване и презентиране на 

собствено изследване: „Баланс на си-
лите в Черноморския регион: перс-
пектива на ЕС. Измерване границата 
на силата като средство за регионална 
сигурност, на примера на България“. 
II-ра Международна PhD конферен-
ция, Катедра за докторанти по „Меж-
дународни отношения и политически 
науки“, Университет Корвинус – Буда-
пеща, Унгария, септември 2020.
Изработване и презентиране на 
собствено изследване: „Теоретична 
част: Баланс на „съвкупността от сила“ 
и „граница на силата“ в Черноморски 
регион“.  Международна конференция 
за докторанти, Брюкселски факултет 
за международни отношения – Уни-
верситет Кент, Белгия, юни 2020.
Дискутант, предоставяне обратна 
връзка на научно изследване. Между-
народно лятно училище за докторан-
ти „Институции и външна дейност на 
ЕС“, GEM STONES, Институт за глобал-
ни науки към Женевския Универси-
тет, Швейцария, юли 2018.

Публикации: 
 
(accepted) Kirilova, N. (2020) ‘Elements 
of Power in the EU Global Strategy for 
Foreign and Security Policy’. In European 
Doctoral School on CSDP – Winter School 
2020 Edition, European Security and 
Defence College (ESDC)/ EEAS, Brussels, 
Belgium  

        Kirilova, N. (2020) “Russian gas 
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export towards Bulgaria: inconsistent 
political response due to energy security 
challenge”, In: Marjainé,S.Z., Kaponyi,E.& 
Benczes,I. (eds.), ‘Contemporary global 
challenges in geopolitics, security policy 
and world economy’, International 
Relations Multidisciplinary Doctoral 
School Edition, Corvinus University of 
Budapest, Hungary, ISBN 978-963-503-
834-3, pp.103-120

       Kirilova, N. (2019) “The Blue growth 
strategy in the context of the Bulgarian 
Presidency to the Council of the EU. 
Burgas Declaration for the Black Sea 
region” In ‘The Sea – a border or a door’ 
International Conference, pp. 9-13, 
Edition ‘Bryag’, Burgas, http://blacksea.
bg/site/templates/assets/img/the_sea-
border-or-door-2019.pdf 

       Kirilova, N. (2018) „Youth, Peace and 
Security: The EU in the Black Sea region 
and the Western Balkans. Youth Inclusion 
in Conflict Prevention and Sustaining 
Peace“. In ‘Public Policy Challenges – 
European and Regional Dimensions’ XIX 
Summer Seminar for Young Public Policy 
Professionals from Southeastern Europe 
and the Black Sea region, pp. 193-200, 
Economic Policy Institute, Bulgaria, 
http://summer-seminars.epi-bg.org/
files/SummerSeminar_2018.pdf 

       Kirilova, N. (2018) „SS2018 Working 
Group Brief: Is the Black Sea region a 
region? Why is this important for the 

EU?“. In ‘Public Policy Challenges – 
European and Regional Dimensions’ XIX 
Summer Seminar for Young Public Policy 
Professionals from Southeastern Europe 
and the Black Sea region, pp. 203-205, 
Economic Policy Institute, Bulgaria,  
http://summer-seminars.epi-bg.org/
files/SummerSeminar_2018.pdf 

       Kirilova, N. (2018) „Bilateral 
Relations within the geopolitical 
triangle EU-Russia-Turkey“, Geopolitics 
Magazine, Sofia, https://geopolitica.
eu/aktualno/2831-bilateral-relations-
within-the-geopolitical-triangle-eu-
ru-tu-state-of-play-preconditions-and-
consistency

        Kirilova, N. (2015) „Foreign Policy, 
Defence and Security Council“. In ‘Youth 
vision for development of Bulgaria 
2030’, Presidency of the Republic of 
Bulgaria, https://www.president.bg/
docs/1453470765.pdf

Kirilova, N. (2015) „Energy policy of 
Bulgaria in the context of the EU-Russia 
relations: motivation for decision-
making“. In ‘Gas Geopolitics in South-East 
Europe International Conference’, pp. 69-
74, Bulgarian Geopolitical Society, Sofia

        Kirilova, N. (2013) ‘Access of young 
people to culture in Bulgaria, Catalonia 
and Scotland’, comparative research, 
Ministry of Culture of Bulgaria, Sofia 
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Kirilova, N. (2013) ‘Internet and social 
media as a means of access to culture for 
youth’, comparative research, Ministry of 
Culture of Bulgaria, Sofia

        Kirilova, N. (2012) „Contraband in 
the globalizing world: risks for the EU 
from the newly built democracies. Place 
and role of Bulgaria“. In ‘The Arab Spring: 
hope for change and challenges for the 
European Foreign and Security Policy’, 
pp.101-106, Centre for European and 
International Research (CEMI), Sofia, 
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/
sofia/09401.pdf 

Kirilova, N. (2010) „Perspectives for 
Bulgaria“. In ‘Cultural cooperation in the 
EU’ Youth Conference, New Bulgarian 
University

 
Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

 
Всяко дете е изследовател, до момен-
та до който продължава да задава въ-
проси и да търси отговори. Вероятно 
изборите ми са резултат от грижа-
та на много хора, които са отделяли 
внимание да ми обясняват логични-
те процеси, водещи до отговорите на 
безброй въпроси. Основната заслуга 
е на семейството ми, тъй като те са 
хората, създаващи начина на мисле-
не на младия човек. Но също, всички 

житейски учители, и изобщо всички 
хора, които с желание са приемали да 
мислим заедно и да провокираме съ-
ществуващото знание, имат своя дял. 
Благодаря им от сърце!

Вътрешният ми стремеж да разбирам 
причините за случващото се ме дове-
де в посоката на научни изследвания. 
Познанието и развитието на ново зна-
ние винаги е било изключително ин-
тересно за мен. През целия си съзна-
телен живот задавам въпроси кое, как 
и защо се случва, търсейки техните 
логични отговори. Постепенно започ-
нах да разбирам как се развива ново 
знание и доколко даден отговор е дос-
товерен при различни обстоятелства 
и време. 

Бих искала хората да имат умението 
да разграничават вярно от невярно, 
истина от неистина. Това е основният 
мотив за мен – да създавам, заедно с 
други хора, ново знание, което отго-
варя на постоянните, актуални про-
мени в обстоятелствата. Да е полезно 
на обществото. Светът се променя не-
престанно и има нужда тези промени 
да бъдат отразени във всяка област на 
живота, особено в науката. При цялото 
ми уважение към миналото, не може 
да разчитаме на разкази за развитие-
то на света от преди 100-тици годи-
ни без да обновяваме познанията си. 
Конкретно, имам предвид България, 
вътрешно-държавното управление и 
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отношенията на страната със съсед-
ните големи държави. Тази история 
трябва да бъде осъвременена, да отго-
варя на актуалното време, тук и сега. 
Петте века са минали, 45-те години 
са минали. Сега е друго време, за него 
трябва да говорим, в него да се фоку-
сираме.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Може би най-голям принос има ясната 
ми насоченост, а именно да разбирам 
в дълбочина причините за междудър-
жавните отношения в Черноморския 
регион. Всичките ми дейности са 
свързани с тази идея. Първоначално 
изучавах международни отношения 
и чужди езици в България. Участвах 
активно в професионални конферен-
ци, младежки обмени и младежки 
организации, включително Национа-
лен младежки форум, Български мла-
дежки делегати към ООН, Студентска 
организация за изследване на меж-
дународните отношения – САИМО, Ор-
ганизация Еразмус Мундус. Изпълня-
вах кариерни стажове в Министерство 
на външните работи и Министерство 
на културата и се ангажирах с общест-
вените проблеми. Срещах прекрасни 
хора по пътя си. Спечелих редица сти-
пендии и награди – през последните 
8г. завърших етапи на обучение в уни-

верситети в общо 8 държави, именно 
благодарение на тези стипендии. На-
пример,  някои от тях са:

Brussels School of International Relations, 
University of Kent – Visiting Fellowship, 
CUB exchange of scholars (2020)
Magyar Nemzeti Bank PhD research 
excellence (2017-2019) & Hungarian 
State PhD Scholarship (2020-2021)
Campus Mundi & Erasmus+, Bulgarian 
Presidency to the Council of the EU 
professional training (2018)
Erasmus Mundus Double Degree, MA 
International Masters in Russian, Central 
and East European Studies (University 
of Glasgow, UK), first mobility; MA in 
Political Science (Corvinus University of 
Budapest, Hungary), second mobility; 
Dissertation writing, Lobachevsky State 
University of Nizhny Novgorod, Russia, 
third mobility. Defended thesis: ‘The role 
of Russia within BSEC. Implications to 
regional diplomacy’ (2013-2015) 
Sir Fitzroy Maclean visiting research 
scholarship, Ilia State University, Tbilisi, 
Georgia & Azerbaijan Diplomatic 
Academy, Azerbaijan (2014)
CREES summer placement at Black 
Sea Institute & CREES Summer School 
‘Russian Culture in Baltic Nature’, 
European University of Saint Petersburg 
(2014)
Erasmus exchange semester, MA in 
International Relations, Security and 
Development. Autonomous University of 
Barcelona, Spain (2013)
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Благодарна съм на всички хора, кои-
то срещнах по пътя си. Защото всеки 
един човек, в резултат от комуникаци-
ята ни, допринесе да разбирам повече, 
по нов начин. Желание за разширява-
не кръгозора на възприятията – това 
е ключът към развитие на науката.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Международните отношения са из-
ключително пространна наука – може 
да варира от политически междудър-
жавни и наддържавни отношения, до 
икономически отношения и между-
народна сигурност, но също може да 
обхваща и социалните взаимоотно-
шения на различни народи, както и 
географски региони по света. Учени-
те избират фокуса си според своите 
интереси, актуалността на темата и 
обществената ѝ значимост. Тази все-
обхватност понякога води до разпи-
ляване на фокуса, но пък предоставя 
огромно поле за изследване на логич-
ни връзки. При научно развитие в сфе-
рата на международните отношения, 
подходящите съпътстващи професии 
са свързани с разработване на науч-
ни изледвания, писане на въшнопо-
литически анализи, преподавателска 
дейност, дипломация, както и работа 
в международни организации. Всеки 
млад учен в сферата на международ-

ните отношения има възможност да 
избере комбинация от съпътстващи 
дейности на професионалното си раз-
витие.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

България е прекрасна страна, с от-
лично поле за развитие на множество 
интелигентни, умни, възпитани и 
културни хора. Но има един основен 
проблем, с който страната трябва да 
се справи. А именно, да не бъдат пре-
доставяни властови позиции на лица, 
които прилагат некоректни методи 
на работа, даващи почит на качества 
противоположни на „познание“, „уме-
ние“, „справедливост“, „коректност“. 
Необходимо е прекратяване култа 
към низостта, а ключови ръководни 
позиции да бъдат заети от качествено 
подготвени за съответната дейност 
хора. Тази промяна ще се отрази бла-
гоприятно както на науката, така и на 
други области значими за обществе-
ното развитие. Разочароващо е дър-
жавно управление, издигащо в култ 
некомпетентни, необразовани и не-
културни лица на властови постове, 
обграждащи се със себеподобни, съз-
даващи цялостен отрицателен образ 
на страната.

Необходим е стремеж към ‚добро 
управление‘ (‚good governance‘), кое-
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то означава отговорност, прозрачност, 
отзивчивост, справедливост и включ-
ване, ефективност и ефикасност, вър-
ховенство на закона, участие, търсе-
не на консенсус по дефиницията на 
ЕС от 2017 г. Постига се с качествено 
подготвени хора. При овластяване на 
некомпетентни лица, резултатът е 
упадък за науката, както и за остана-
лите области на обществения живот. 
България трябва да даде възможност 
на компетентни, интелигентни и кул-
турни хора да създават нови прави-
ла за висококачествено управление, 
за доброто на българския народ. При 
следване принципите за „добро упра-
вление“ на държавата, науката би 
имала благоприятна почва за разви-
тие в България.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо? 

Да, разбира се. Без наука и технологии 
животът би се върнал в първобитното 
общество на пещерни хора, или стъп-
ка напред, родово-общински строй. 
В България често погрешно се търси 
свързаността „Кой кого познава?“, а 
се пропускат съществените въпроси 
„Кой какво умее да прави? Доколко 
може да постига със собствените си 
усилия?“. Науката дава възможност 
човек да познава себе си и света. Без 
наука, мисленето е изключително 
ограничено и тясно. Всеки човек би 
следвало да полага усилия за развитие 

на собствения си кръгозор. Така ще 
може да помага на другите и на света. 
За жалост, често в България виждаме 
обратното – много хора чакат някой 
друг да направи нещо за тях, търсят 
лесен път да достигнат целите си, без 
да помислят, че трябва сами да се пот-
рудят. Ето затова ни е нужна наука – 
за да можем да създаваме знание и 
да го даваме на света. Да има същест-
вен принос от съществуването ни за 
развитието на обществото. Науката 
е важна, защото отваря широтата на 
мисленето ни и трябва да се стремим 
именно към това, за да може да сме 
полезни на себе си и на света.

Благодаря Ви за възможността да 
споделя мнението си.    
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Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Д-р Милена Петкова Попова, професор 
в Институт по органична химия с Цен-
тър по фитохимия към Българската 
академия на науките (ИОХЦФ-БАН), 
ръководител на лаб. „Химия на при-
родните вещества”, член на изсле-
дователския екип по проект Център 
за компетентност „Устойчиво опол-

зотворяване на био-ресурси и отпадъ-
ци от лечебни и ароматични растения 
за иновативни биоактивни продукти“

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

Научната ми работа е свързана с раз-
криване на химичния състав на при-
родни (лечебни растения, гъби) и 
пчелни (мед и прополис) продукти, 

Д-р Милена Попова: 
Качественото образование и 
науката трябва да бъдат реален 
приоритет на страната
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като изследванията върху прополис, 
известен още като пчелен клей, са с 
най-голям дял. Прополисът е продукт 
с растителен произход, “произведен” 
от пчелите, и анализирайки го всъщ-
ност ние анализираме състава на рас-
тителни смоли, балсами и ексудати, 
секретирани от растенията с цел оце-
ляване – защита от бактерии и вируси. 
Аналогична е и ролята му в пчелния 
кошер и за нас хората. Целта на про-
учванията, независимо от обекта, е 
да се охарактеризират съединенията, 
които са отговорни за биологичната 
и фармакологична активност, защо-
то природата е незаменим източник 
на полезни вещества – факт, който 
човекът е открил още от древни вре-
мена, използвайки растенията като 
лечебно средство. Съвременните из-
следвания за това познание включват 
екипна работа на химици, ботаници, 

биолози, фармаколози. Нашата ра-
бота като фитохимици е процесът на 
получаване на екстракти и фракции, 
химично им профилиране, изолира-
не и структурно охарактеризиране на 
индивидуални съединения. Работим 
върху приложението на зелени под-
ходи за екстракция на биоактивните 
съединения, например използване 
на “зелени” разтворители (на основа-
та на смеси от първични метаболити 
аминокиселини, захари, органични 
киселини) като алтернатива на из-
ползвани токсични органични раз-
творители. По този начин, на основата 
на научни доказателства, се постига 
разкриване както на потенциала на 
обектите като комплексни лечебни 
средства (екстракти), така и като из-
точници на ценни за хранителната, 
козметичната и фарамацевтичната 
индустрия съединения. Продуцира-
ните от растенията вторични метабо-
лити са в основата на голям процент 
от лечебните средства и процесът на 
търсене на вещества с неизвестна до-
сега структура, които могат да се ока-
жат потенциални терапевтици, вкл. 
след синтетични модификации, е не-
изменна част от работата ни. Тези из-
следвания са насочени към непроуче-
ни или слабо проучени растения, гъби 
и прополис от различни географски 
райони. За лечебни растения, пропо-
лис и техни екстракти, използващи се 
като средства за превенция и лечение, 
следват усилия по разработване на 
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подходи и методи за стандартизация 
и качествен контрол. Целият изследо-
вателски процес има пряко отноше-
ние и към последващи експерименти 
с оглед биопродукция на ценни мо-
лекули чрез ин витро системи, както 
и към разработването на иновативни 
форми и продукти. Тук ще отбележа, 
че изследванията се финансират на 
проектен принцип, което включва и 
напрегнати дни на подготовка на про-
екти и администриране.

Посочените изследователски направ-
ления са в основата на изграждащия 
се Център за компетентност „Устой-
чиво оползотворяване на био-ресурси 
и отпадъци от лечебни и ароматични 
растения за иновативни биоактив-
ни продукти“, с водеща организация 
ИОХЦФ-БАН, ръководител проф. дхн 
Владимир Димитров, и партньори Аг-

робиоинститут при Селскостопанска 
академия, Факултет по химия и фар-
мация и Биологически факултет на СУ 
„Св. Климент Охридски“ и Институт 
по полимери при БАН. Целта на про-
екта е да се изгради Център с необ-
ходима инфраструктура и научно-из-
следователски човешки капацитет за 
научни и приложни изследвания. Оси-
гуряването на съвременна апаратура 
е сред основните стартови задачи при 
изграждане на Центъра и до момента 
голяма част от усилията на колектива 
са съсредоточени именно към това. 
Наличната научна инфраструктура 
и компетенциите на организациите 
създават условия за трайна и устойчи-
ва екипна работа при изминаването 
на изследователския път от растение-
то до иновативни продукти. В процес 
на изследване са екстракти от мурсал-
ски чай (Sideritis scardica), тученица 
(Portulaca oleracea) и прополис с бъл-
гарски произход, влагането им и раз-
работванто на подходящи материали, 
форми и продукти, с оглед по-широко 
и пълноценно използване на биоак-
тивния им потенциал.

В ежедневната работа се включва и 
обучението на млади специалисти и 
докторанти. Приемствеността е дви-
жеща сила в науката; предаването на 
знания към млади колеги, които впо-
следствие ще продължат и надградят 
с нови виждания и елементи научните 
проучвания, несъмнено е предпостав-
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ка за устойчиво развитие на изслед-
ванията и научно възпроизводство. 
Занимавам се и с експертна, организа-
ционна и административна дейност, 
т.е. ежедневие, изпълнено с разноо-
бразие и динамика. Ежедневие, което 
често няма начало и край, носиш нау-
ката със и в себе си, не защото тряб-
ва…., а защото те завладява и вглъбя-
ва.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Приноси, свързани с проучване на 
фитохимичния състав на биологич-
ни обекти, изолиране и охарактери-
зиране на новооткрити биоактивни 
вторични метаболити, разкриване и 
характеризиране на нови типове про-
полис, т.е. прополис от различни рас-
тителни видове и географски райони.
Разработили сме методи за стандарти-
зация и качествен контрол на пропо-
лис, произхождащ от видове тополи, 
основно черна топола (Populus nigra), 
какъвто е прополисът от България и 
други страни с умерен климат. Мето-
дите са признати от Международната 
комисия по меда и предложени за упо-
треба. Понастоящем ги прилагаме за 
окачествяване на изходната суровина, 
на получени екстракти и продукти в 
рамките на договори с фирми от стра-
ната и чужбина.

В тясно сътрудничество с Институт по 
полимери към БАН, с групата на проф. 
дн Петър Петров, е разработена водо-
разтворима форма на тополов пропо-
лис – продукт, в който е запазен пъл-
ният набор от биологично активни 
съединения. Продуктът е защитен с 
полезен модел, и понастоящем се про-
извежда от българска фирма, пред-
лагаща го на пазара. Постижението е 
значимо по отношение преодоляване 
на неразтворимостта на прополиса 
във вода. Това е и причината да се при-
лага като профилактично и лечебно 
средство основно под формата на ал-
кохолни екстракти, което до известна 
степен ограничава употребата му. 
Ако трябва да обобщя, бих казала, че 
изследванията и усилията ни са на-
сочени и водят до научно-базирани 
знания и открития за състава и въз-
можностите за по-широко и рацио-
нално използване на предлагащите 
ни се от природата, вкл. и чрез пчели-
те, био-ресурси. Изследванията в тази 
насока ще се задълбочат в рамките на 
Центъра за компетентност.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?
Случи се някак си случайно, но каз-
ват случайни неща няма. Завърших 
средното си образование в Техникум 
по химия „Проф. Димитър Баларев”, 
гр. Русе, а висшето в СУ „Св. Климент 
Охридски”, Химически факултет, спе-
циалност химия и физика, с професио-
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нарна квалификация учител по химия 
и физика. В периода на завършване 
имах шанса да изработя дипломна-
та си работа по химия в ИОХЦФ-БАН. 
Това беше и първият ми реален допир 
до научните изследвания и хората из-
следователи. Привлече ме свободата, 
която има един учен в работата си; 
впечатли ме фитохимията като наука 
да разбереш това, което растителни-
ят свят биосинтензира, за да оцелее. 
За мен това беше мотив да тръгна по 
този път и след дипломиранито си 
(1998 год.) започнах работа в ИОХЦФ, 
където и придобих степента „доктор” 
като докторант на самостоятелна 
подготовка. Впоследствие работата 
ми се съчета и с обучителна денйост – 
в лабораторията сме обучавали млади 
специалисти и докторанти от Бълга-
рия и чужбина (Румъния, Малта, Тай-
ланд, Индонезия, и др.) и, разбира се, 
продължаваме.
Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, проекта, работа в индус-
трията, стипендия в чужбина, екип, 
…)
Знанията, натрупани по време на об-
разованието ми, и първите стъпки във 
фитохимията, под ръководството на 
дипломния ми ръководител по химия 
доц. д-р Стефан Филипов. Значително 
е влиянието на научния ми ръково-
дител чл.-кор. проф. дхн Вася Банкова 
– високо ерудиран човек и световно 
признат учен. Опитът, придобит под 

нейно ръководство, насоките в из-
следванията и в същото време дове-
рието и свободата за решения и екс-
перименти, несъмнено допринесоха 
за развитието ми като изследовател. 
Радвам се, че и в момента продължа-
ваме да работим в екип и приятелска 
обстановка. През 2007 – 2008 год. бях 
на постдокторантска специализация 
в Лаборатория по фармакогнозия и 
химия на природните вещества към 
Фармацевтичен факултет на Атин-
ския университет (в рамките на пост-
докторантски проект към ФНИ, МОН), 
където имах възможност да обогатя 
изслeдователския си опит. Фактор са 
и осъществените през годините ра-
ботни срещи в рамките на разработва-
ни проекти и участия в международни 
конференции, и не на последно място 
отличната колегиална среда и екипна 
работа в лаборатория „Химия на при-
родните вещества“. 
Ще отбележа че, пътят на изследова-
теля е изпълнен с предизвикателства, 
защото в науката нещата не се случ-
ват бързо и лесно, често се чувстваш 
като в лабиринт, тръгваш по един път, 
връщаш се, опитваш отново….. но лич-
ностните качества като упоритост, 
последователност и търпение водят 
към изход. И тогава, резултът носи 
удовлетвореност в това, че доприна-
сяш за разбирането и разрешаването 
на научни и практически въпроси.

Какви проблеми срещат учените 
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във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?
През годините проблемите биват раз-
лични. Тук със задоволство ще кажа, 
че в нашата сфера на изследване част 
от тях са преодолени, благодарение 
на изграждащия се Център за компе-
тентност, а именно наличието на не-
обходимата модерна изследователска 
апаратура. Трайни обаче остават про-
блемите с недостатъчното и колебли-
во финансиране на науката като цяло 
и на хората зад нея, рефлектиращо и 
в трудността за привличане и задър-
жане на млади хора. Ниското запла-
щане на всички нива в кариерното 
израстване демотивира младото по-
коление за изследователска работа. 
Проблем е и утежненият процес по от-
читане и администриране на проекти, 
и обвързването на научните изслед-
вания със закона за обществените по-
ръчки. Това отнема значителна част 
от времето за изследвания и утежнява 
научно-изследователския процес.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Отчасти отговорът ми е в казаното 
по-горе. Трябва да се промени отно-
шението към науката и изследовате-
лите. През годините, необходимостта 
от научни изследвания се неглижира, 
а учените биват дори описвани, по 

един или друг начин, като ненадежд-
ни, което води и до една „нездраво-
словна“ среда за работа. Трудно ми е 
да осъзная какво точно стои зад това, 
но едно от нещата, според мен, е оч-
акването от страна на управляващи и 
обществото за материални продукти 
и резултати, сега и веднага. Това оба-
че е дълъг и сложен процес, зависещ 
именно от материалното и финансо-
вото обезпечаване на изследванията, 
а и не всички изследвания са с пряка 
практическа насоченост. Качествено-
то образование и науката трябва да 
бъдат реален приоритет на страната, 
което е свързано с трайни и достойни 
инвестиции.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Разбира се, че трябва да се говори и 
то постоянно. Науката е в нас и около 
нас, тя ни поддържа живи, в буквален 
и преносен смисъл, и води към разви-
тие. 
Учените трябва да говорят и да пред-
ставят своите постижения, но тряб-
ва и да бъдат чути, когато говорят за 
проблемите, които имат… и то не от 
днес или вчера.   
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Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота
Десислава Георгиева Петрова-Антоно-
ва, доктор; СУ „Св. Кл. Охридски“, Фа-
култет по математика и информатика, 
Доцент; Институт GATE, Ръководител 

на научна група.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …
Най-голямото предизвикателство на 
работното ми място е проектът „Ци-

Доц. Десислава Петрова-
Антонова: Науката е 
двигател на икономическия 
растеж, осигуряващ 
висока възвръщаемост на 
инвестициите
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фров двойник на града“. Той е свързан 
с разработване на цифров двойник 
на Район „Лозенец“ в София като от-
ворена платформа за събиране, ин-
тегриране и моделиране на данни, 
симулиране, анализ и визуализиране 
на градските процеси и явления. Съз-
даването на цифровия двойник за-
почнахме с изграждането на 3D модел 
на града, представящ геометрията и 
семантиката на обектите в него като 
сгради, пътна инфраструктура, зеле-
ни площи, релеф, следвайки утвър-
ден стандарт като CityGML. Подобни 
модели имат градове като Хелзинки, 
Виена, Берлин, Сингапур и Ню Йорк. 
Поставили сме си за задача да помог-

нем за позиционирането на София 
сред тези градове. 3D моделът пред-
стои да бъде приложен в конкретни 
пилотни сценарии. В сферата на град-
ското планиране, например, ще бъде 
изследван ефектът от построяване на 
нова сграда върху заобикалящата я 
среда. В комбинация с изчислителна-
та динамика на флуидите 3D моделът 
ще бъде използван за симулиране на 
разпространението на замърсителите 
на въздуха в зависимост от посоката 
и скоростта на вятъра и геометрията 
на сградите. Планираме развитие на 
3D модела в следващо ниво на детайл-
ност, при което височините на сгради-
те ще бъдат прецизирани и ще бъдат 
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включени данни за геометрията на 
покривите. Това ще позволи анализи-
ране на соларния потенциал на сгра-
дите.
Ръководител съм и на 2 проекта, фи-
нансирани от Фонд „Научни изследва-
ния“ на МОН –  „Иновативни решения 
с големи данни за интелигентни гра-
дове“ и „Цифрово моделиране на па-
циенти с когнитивни нарушения“.

Като ръководител на работния пакет 
по комуникация и разпространение 
на резултатите в проекта GATE, част 
от ангажиментите ми са свързани с 
организирането на различни съби-
тия, представяния на конференции и 
форуми, участие в работни срещи със 
заинтересовани страни.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?
Научните ми постижения са пряко 
свързани с участието в научноизсле-
дователски проекти.

Резултат от проекта „Иновативни 
решения с големи данни за интели-
гентни градове“ е разработването на 
индикатори за оценка на производи-
телността на интелигентните градо-
ве, които осигуряват количествена 
оценка на прогреса при реализация на 
стратегия за интелигентен град, по-
лучаване на обратна връзка за ефек-
тивността на действащите политики 

и разбиране на протичащите процеси 
в града. Главното предизвикателство 
е как наличните данни, които се от-
личават с голям обем, разнообразна 
структура и характер на източниците, 
да бъдат обработвани и анализирани 
така, че да се осигури изчисляване на 
индикатори, които ефективно оценя-
ват производителността на интели-
гентните градове, и с това осигуря-
ват навременно взимане на решение. 
Индикаторите за оценка са иденти-
фицирани като фактор в градското 
планиране от Софияплан – общинско 
предприятие, което адресира пробле-
мите в градоустройствения план. Съв-
местно с екипа на Софияплан и с екипа 
на GATE по проекта „Цифров двойник 
на града“ ще използваме натрупаното 
знание по този проект, за да разрабо-
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тим инструмент, подпомагащ градско-
то планиране.
Проектът „Цифрово моделиране на 
пациенти с когнитивни нарушения“ 
е фокусиран върху създаване на ци-
фров модел, използващ технологиите 
за големи данни и изкуствен инте-
лект, за изследване на поведенчески 
промени при пациенти с доказан ког-
нитивен дефицит. Цифровият модел 
обхваща причините и тенденциите, 
които водят до задълбочаване на ког-
нитивния спад в дългосрочен план. 
Текущ резултат от проекта е разра-
ботването на онтология, описваща 
факторите, които са свързани с диаг-
ностиката и терапията на пациенти с 
болест на Алцхаймер. Тук се включват 
демографски фактори, определени от 
възраст, пол, образование, начин на 
живот, фактори, свързани с резултати 
от клинични изпитвания, ядрено-маг-
нитен резонанс и когнитивни тестове, 
фактори, определени от съпътстващи 
заболявания и др. Онтологията осигу-
рява по-добро разбиране на заболява-
нето и е основа за разработването на 
методи за по-прецизна диагностика 
и по-адекватна терапия на пациенти 
с когнитивни заболявания. Факт е, че 
този тип заболявания не са лечими, а 
тяхното забавяне е изключително ва-
жно не само за пряко засегнатите хора 
но и за техните близки, чиято съпри-
частност и съдействие е фактор в те-
рапията.   

Текущ резултат от проекта „Цифров 
двойник на града“ е 3D модел на сгра-
дите и релефа, който описва харак-
теристиките на сградите от кадас-
тралната карта като етажност, тип и 
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предназначение, както и представя 
пресичането на основите на сградите 
с релефа.  Това е първата стъпка към 
изграждането на 3D модел на града, 
който ще осигури събиране, структу-
риране и съхранение на данни в уни-
фициран формат. Предоставянето на 
данни чрез приложни програмни ин-
терфейси, разбира се при спазване 
на изискванията за поверителност и 
конфиденциалност, осигурява въз-
можност на бизнеса да разработват 
приложения, на  които гражданите са 
крайни потребители. Подходящ при-
мер е паркирането в синя и зелена 
зона, които свръх-натоварени в опре-
делени часове. Мобилно приложение, 
което дава информация за свободни 
паркоместа, би спестило лутането на 
шофьорите за паркиране в центъра 
на София, с което биха се намалили и 
емисиите от автомобилите, замърся-
ващи въздуха.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Удовлетворението от решаването 
на научни пъзели! Изследователска-
та професия е за хора със свободен и 
творчески дух, който се подчинява 
само на мистериите на науката. За съ-
жаление времето на Дарвин отмина и 
повечето от нас не могат да си позво-
лят живота на учените от 19-ти век. 
Любовта към науката е от съществено 
значение, но настоящите академични 

кариерни структури изискват нещо 
повече от чиста любов.

Да останеш най-интелигентният чо-
век в стаята! Звучи нескромно, но 
много от учените днес са най-добрите 
ученици и студенти, свикнали да по-
лучават награди на състезания, пох-
вали и признание от своите учители 
и родители. Влизането в академичния 
свят ни сблъсква с по-светли умове. 
Естествена реакция е да се преоцени 
егото, но желанието да си „най-инте-
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лигентния човек в стаята“ надделява 
и мотивира в професията.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, проекта, работа в индус-
трията, стипендия в чужбина, екип, 
…)

В началото на научната ми кариера 
се сблъсках с неяснотата и неизвест-
ността – да откриеш всичко сам с ми-
нимални напътствия. Няма учебник 
как да пишем научни публикации със 
стойностни резултати и как да препо-
даваме, но някак си се очаква от нас да 
го овладеем. И нищо не е така просто, 
както изглежда първоначално.

За развитието ми като изследовател 
спомогнаха моите ръководители, как-
то в разработването на докторската 
дисертация, така и в последствие, ко-
гато започна академичната ми кари-
ера в СУ „Св. Кл. Охридски“. Това, кое-
то получих от тях е свобода, доверие, 
ценно напътствие и критичност.

Като ключов фактор мога да опреде-
ля работата ми по научноизследова-
телски проекти. Сложните изследо-
вателски проблеми могат единствено 
да бъдат решени в екип, а да черпиш 
от опита и знанието на своите колеги 
води до постигане на по-значими ре-
зултати. Участвала съм в екипите на 
над 20 изследователски проекта, как-

то национални, така и международни. 
Това ми даде възможност да работя 
както в мултидисциплинарна, така и в 
мултикултурна среда, което формира 
по-широк изследователски мироглед.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Няма пряк път за постигане на отлич-
ни резултати от научните изследва-
ния, необходими са време и енергия. 
Всеки изследовател трябва да има 
висока степен на увереност в своите 
цели и възможности и не трябва да се 
отказва лесно дори временно да из-
глежда, че изследванията стигат до 
задънена улица. Стремежът към при-
добиване на нови знания в крайна 
сметка води до успех. Систематизира-
ното управление на времето и рабо-
тата са изключително важни, особе-
но когато изследователските задачи 
трябва да се съчетават с преподаване 
в университета. Преди всичко, обаче 
работата със страст, може да изведе 
изследователя отвъд собствените му 
възможности.

На всички е известен проблемът в 
България със заплащането на научно-
изследователската работа. Интересът 
към научни постижения и предизви-
кателството в разработване на нови 
методи и технологии, най-вече когато 
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те могат да намерят пряко приложе-
ние за нуждите на обществото, е това, 
което ме мотивира. Изключително 
важно е изследователят непрекъсна-
то да развива опита си с презумпци-
ята, че резултатите от изследването 
ще бъдат от полза и ще допринесат 
за напредък в съответната област. За-
пазването на мотивацията в науката, 
обаче е предизвикателство. Система-
та за академична кариера е създадена 
подобно на компютърна игра, включ-
ваща набиране на точки (impact factor, 
H-index, number of citations), получава-
не на бонуси (грантови схеми), нива 
на израстване (асистенти, доценти, 
професори и т.н.), и за съжаление се 
мотивираме повече от академични 
постижения, а не от научни.

В областта на ИКТ, където изслед-
ванията се развиват изключително 
бързо, трябва да сме бързи и активни 
в завършването на своите изследва-
ния, защото ако периодът от време е 
твърде дълъг, решението ще бъде на-
мерено от други изследователи. Това 
в никакъв случай не трябва да бъде за 
сметка на качеството на изследването. 
Новите и неизследвани идеи трябва 
да бъдат доказани експериментално.

И за да подкрепя казаното дотук, ще 
споделя текущите трудности в проек-
та „Цифров двойник на града“. Събира-
нето и интеграцията на данни е една 
от най-трудоемките задачи, предвид 

тяхната разпокъсаност и разнород-
ност. Освен данни за градската инфра-
структура, това са данни за качеството 
на въздуха, климатични данни, данни 
за трафика и др. За да се осигури дове-
рие в качеството на данните, е необхо-
димо те да бъдат съхранявани заедно 
с метаданните им, показващи откъде, 
как и кога са получени, като се спазват 
принципите за конфиденциалност, 
сигурност и лична поверителност. Все 
още нашето общество не е готово да 
споделя данни, което затруднява про-
цеса на разработване на нови реше-
ния, както от страна на изследовател-
ските организации, така и от страна 
на бизнеса. Едно от направленията в 
проекта са симулациите на процеси и 
явления. Текущите изследвания об-
хващат малък периметър от градска-
та среда. Предизвикателството е как 
да бъде обхванат по-голям район или 
цял град.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

На първо място трябва да се прера-
згледа отношението към науката в 
обществото като цяло. Науката е мощ-
но средство за обяснение на света и 
решаване на проблеми, с които наше-
то общество се сблъсква ежедневно. 
Нейна същностна характеристика е 
динамичният ѝ характер, а именно тя 
постоянното преразглежда и преоце-
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нява съществуващото знание. Всяка 
научна теория е под въпрос, когато се 
появят нови доказателства, които ос-
порват нейната валидност. Всеки един 
от нас е потребител на медицински 
постижения и съвременни техноло-
гични решения, които са възникнали 
в резултат от развитието на научните 
знания. Затова трябва да се научим да 
уважаваме работата на изследователя 
и да опитаме да възстановим автори-
тета на изследователските институ-
ции.

На следващо място е финансовото из-
мерение на труда. Ниското заплащане 
е причина младите хора да търсят дру-
ги алтернативи, което е особено осеза-
емо в областта на ИКТ. Така например, 
докторантите в нашата катедра рабо-
тят в софтуерни компании, за да обез-
печат финансово живота си, но това 
всъщност ги разфокусира от изследо-
вателската работа по дисертацията.  
Това от своя страна води до по-бав-
но постигане на научни резултати и 
създава риск от прекъсване на док-
торантурата. Дори и след получаване 
на докторска степен младите хора не 
остават в научните среди.  Вариант за 
решение на този проблем е създаване-
то на възможности за съвместни док-
торантски програми с индустрията и 
бизнеса, при което науката ще придо-
бие по-приложен характер и ще стане 
по-атрактивна за младото поколение 
изследователи.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

За наука категорично трябва да се го-
вори, защото продуктът от нея е но-
вото знание. Тя е инструмент за из-
следване и иновации. Практически 
погледнато науката е тази, която оси-
гурява възможности за задоволяване 
на човешките потребности и подобря-
ва качеството на живот. Намирането 
на лечение за тежки болести и чистите 
и възобновяеми енергийни източни-
ци са само два актуални примера. Нау-
ката отдавна е разпозната като двига-
тел на икономическия растеж, който 
осигурява висока възвръщаемост на 
инвестициите. През последните го-
дини тя придоби и друга важна роля 
– да открива начини за рационално 
използване на природните ресурси, за 
да се гарантира тяхната устойчивост 
и устойчивото развитие на човечест-
вото.    
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Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота
Доцент д-р Надежда Бънзарова.  Рабо-
тя в Института по Механика БАН, къ-
дето започах като физик през 2003.
През 2006 г. заминах в дългосроч-
на командировка в ОИЯИ, Дубна, РФ 
(JINR, Dubna, Russian Federation). В 
тази международна научна организа-
ция България е страна -участник. Там 
в Лаборатория по теоретична механи-

ка защитих докторската си дисерта-
ция (2012), а през 2017 г. бях избрана 
за ст.н.с. – доцент. Преди две години се 
върнах в България в ИМех. Сега съм 
доцент в ИМех.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …
Изследвания, с които се занимавам са 
теоретични. По тази причина моето 
оръдие на труда е компютърът. Имам 

Доц. д-р Надежда Бънзарова: 
Физиката е наука за 
разгадаване и овладяване на 
магиите около нас
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два сериозни  лаптопа и още по-серио-
зен компютър вкъщи. Един компютър 
ми е на работното ми място. Затова с 
грантове, които получавам купувам 
основно изчислителна техника. Поня-
кога ги използвам да представя науч-
ните ни постижения в чужбина, както 
и да се запозная с колеги, които рабо-
тят в нашата научна област. Не пре-
къснах връзките си колегите от JINR, 
Dubna и участвам в международна 
програма за съвместно сътрудничест-
во, в задачи и научни изследвания с 
JINR. 
Какво е ежедневието ми? Когато има-
ме да смятаме нашите математични 
модели ставам “многостаночник”. Пус-
кам програмите както в къщи, така и 
на работното си място. В тези периоди 
работата е денонощна. Всъщност, ня-
мам точно определено работно време. 
Когато имам да смятам мога да рабо-
тя и до 22-23 ч. Като се замисля, не си 
спомням отпуска без лаптоп и без да 
ми се е наложило да поработя ден-два. 
А понякога и всеки ден. За съжаление, 
има и доста бюрократична работа: 
отчети, атестации и много други. Но 
няма как. И това е част от работата ни.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?
Имам 13 статии в реномирани списа-
ния, като почти всички са с импакт 
фактор, като 2 от тях са от тази годи-
на. Още 11 са в тези, без импакт фак-

тор. 5 гранта и две награди. Една науч-
нопопулярна  монография. Едната ми 
награда е за най-добра работа на млад 
учен на Имех и е от далечната 2004. 
Другата е за най-добро научно пости-
жение за миналата година (2019), пак 
е на ИМех и е споделена с моите коле-
ги. Ако не ме лъже паметта, имам 10 
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доклада на международни конферен-
ции. Повечето от тях са по покана.
Световната научна общност опреде-
лено има интерес към нашата работа. 
А интерес се появява, когато се зани-
маваш с изследвания, от които има 

полза. Ще ви кажа с какво се занима-
ваме накратко, използвайки популя-
рен език. С помоща на математичните 
модели изследваме интересни и мно-
го разнообразни явления, които ни 
заобикалят в природата. Например, 
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през последните години с колегите ми 
изследваме процеси на агрегация и 
фрагментация на клъстери с произво-
лен размер, които възникват в много 
процеси в заобикаляща ни природа. Те 
представляват интерес от различни 
гледни точки. Можем да ги срещнем в 
аерозолната физика, да ги наблюдава-
ме при растежа на полимери, при аг-
регацията на тромбоцитите в кръвта 
и агрегацията на протеини, та дори 
в астрофизиката и много други. Опи-
сахме и изследвахме един нов модел 
на необратима агрегация. За анали-
за използваме напълно асиметричен 
процес с просто изключване. Струва 
ми се, че трябва да отбележа, че този 
процес се използва от 1968 година, 
когато за първи път бе използван за 
моделиране на кинетиката на проте-
иновия синтез Ще спомена и няколко 
приложения на този модел, както и 
на неговите различни варианти за да 
имате представа, колко е универсален 
и важен за изследвания. Той се използ-
ва за моделиране на транспортен тра-
фик, биологичен транспорт, пренос на 
пакети данни в Интернет и какво ли 
още не!  

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?
Аз съм “потомствен” физик. Татко 
ми беше доцент и преподавател в СУ. 
Брат ми също е физик. И все пак дру-
га е причината да стана изследовател. 
Колкото и да е странно, дължа профе-

сията си на една книга. Бях на 16 годи-
ни, когато прочетох невероятна фан-
тастична книга на братя Стругацки 
– “Понеделник започва в събота”. Бях 
потресена от описната атмосфера на 
Научноизследователски институт по 
магии и вълшебства НИИМВ. Поисках 
и аз да бъда научен сътрудник в из-
следователски институт, да изучавам, 
и експериментирам с магии и въл-
шебства. Така и стана. Има такъв виц: 
Деца, не учете физика в училище! Така 
целият ви живот ще бъде изпълнен с 
вълшебства!
И това е точно така – физиката е наука 
за разгадаване и овладяване на маги-
ите около нас. Ние физиците точно с 
това се занимаваме.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)
За мен няма съмнение, че всичко из-
броено във въпроса ви е важно за фор-
миране на един изследовател. Лично 
аз дължа развитието си: на обучение-
то ми, на моите преподаватели и на 
прекрасни колеги, които имах и имам. 
Работата ми в чужбина-  в една мно-
го силна научна организация, като 
тази, в която имах щастието да попад-
на – JINR, Dubna, безспорно има своя 
принос. Там имах невероятен научен 
ръководител – проф. В. Б. Приезжев, 
световноизвестен учен. Беше и из-
ключителен човек. Интелигентен с 
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много тънко чуство за хумор. Но към 
темата, с която се занимавам сега, ме 
насочи първият ми научен ръководи-
тел – проф. Й. Г. Бранков – напълно от-
даден на науката учен. Много обичан 
от колегите си и също много талант-
лив.  Моите научни ръководители 
бяха състуденти, приятели и научни 
съмишленици. Харизматични до не-
възможност. Когато двамата обсъж-
даха и споряха по научни въпроси, аз 
им се любувах. Кръстосваха научните 
си шпаги, показвайки зашеметяващи 
научна техника и хватки. Беше неве-
роятно! За съжаление, те и двамата не 
са сред нас вече. Времето, когато ра-
ботехме в екип, отчитам, като най-ус-
пешното в научната си кариера. Няма-
ше как среща с подобни капацитети в 
науката да не ми повлияе.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?
Нашата работа е екипна. Искам да кажа, 
че за да върви е необходим колектив, 
който да се занимава с дадена научна 
тематика. Сентенцията, че истината 
се ражда в спора е повече от вярна за 
науката. Защото истината в науката се 
ражда в научни обсъждания, както и 
в споделена работа, контакти. Затова 
учени винаги търсят съмишленици в 
своята тематика. Изгубиш ли си еки-
па, ставаш научен сирак. 
Това, което споменах, касае научни-

те проблеми. Но в България ние се 
сблъскваме и с други. Ние сме, един-
ствена известна, поне на мен, страна, 
в която учени трябва да обясняват и 
доказват на околните, и даже на упра-
вляващите, защо страната ни се нуж-
дае от изследователи и наука изобщо. 
Честно казано, не мога да си предста-
вя, че подобен въпрос може да си за-
даде един германец, американец или 
руснак. И това е много тъжно.  Това, 
всъщност, и е част от отговора ми на 
следващия ви въпрос.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Ще спомена две неща (те са повече, 
разбира се):
Първо трябва да се промени нагласата 
на обществото. Второ – финансиране-
то. Впрочем, финансирането е пряко 
следствие от нагласата пак вече на на-
шите управляващи. Визирам не само 
сегашните ни управници, но и всички, 
които са се изредили през последните 
30 години.
Хубаво е да помним, че България, от 
една страна, е от най-древните страни 
в Европа, а от друга – част от най-де-
мократичната и проспериращата ѝ 
част – ЕС. Само поради тези две при-
чини, не ни приляга да си задаваме 
въпроса за необходимостта на нау-
ката. Пак и, нали разбирате, че няма 
как да построим едно технологично 
общество, да привлечем инвестиции 
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в високотехнологичната сфера без да 
разполагаме с необходимите за това 
кадри. Скъпо е да ги внасяме, а и е гре-
хота при потенциала, с който винаги 
сме разполагали. 

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?
Трябва. Първо нещо съвсем банално 
ще кажа. Трябва всеки да помни, че 
това не е някакво абстрактно поня-
тие. Това, че хора преди хилядолетия 
започнали да овладяват тази магия – 
наука, ги направи различни от всички 
други същества. Свят, в който живеем, 
добър или лош, дължим на науката.
И нещо съвсем конкретно – за днеш-
ния момент. Сега много се говори за 
това, че трябва да се повиши нивото 
на средното образование у нас. Това 
е така. Само да не забравяме и такъв 
момент: ако повишим нивото на сред-
ното ни образование, но не осигурим 
на нашите умни деца възможността 
достойно да се изучат и реализират в 
България след това, то от средствата 
и усилия, хвърлени от държавата ни 
(а това не са само нашите деца, но и и 
нашите данъци), полза ще имат, пре-
ди всичко, чужди страни. Т.е. ние ще 
спонсорираме чужди икономики, ще 
повишим средното ниво на други дър-
жави.
 Често си мисля за града, в който рабо-
тех 11 години и за това, на което бях 
свидетел – бързото му развитие и на-
предъка във всичко. Подобни градове 

в Русия наричат научни градове. Сър-
цето на един наукоград е някакъв на-
учен център. Дубна е наукоград с цен-
тър JINR. В този наукоград има средно 
3 д-ри (кандидати на науки) на 10 
души от населението.  Да ви кажа ли 
какво е чувството да живееш в такава 
– свръх интелигентна среда? Неверо-
ятно е! В този град практически не се 
краде и е събитие да чуеш псувня. Но 
това са външни белези. Има и друго!
Видях, как хора от съседните градове 
се стремят да се преселят там. Всеки 
нормален човек цени подобна атмос-
фера, гарантирани добра среда и об-
разование за децата си, комфорт, си-
гурност и спокойствие. А всичко това 
няма как да не доведе до подем. Работ-
ни места, при това, доста добре плате-
ни. 
След упадъка на 90-те, държавата 
върна подкрепата си за науката и 
този наукоград, пред очите ми – за 11 
години, от едно средностатистическо 
скучновато градче се превърна в един 
чудесен процъфтяващ град, благода-
рение точно на науката и учени, които 
са градивна основа на този град. Те с 
работата и присъствието си го напра-
виха такъв какъвто е. Защо го казвам 
всичко това?

Защото съм убедена, че и с държа-
вите е така!   
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Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Ана Пройкова, дфн (доктор на науки-
те по теоретична и математична фи-
зика), д-р (по ядрена физика), профе-
сор, Софийски университет

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 

учен) – проекти, изследвания, …

Проектите са винаги в главата ми. 
Парадоксът с възприемането на нов 
смисъл на думи, които са отдавна в 
речника на хората е осезаем с дума-
та „проект“. В нашия език тя означава 
„план за бъдещето“, докато в англий-
ския език – думата „project“ е изпъл-
нението на предложението (ptoposal). 
Да оставим настрана „завоите по пътя 

Д-р Ана Пройкова: 
Професионалното развитие в 
академичните среди никъде не 
е лесно
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на ограмотяването“ и да се върнем 
към работното място – работата ми е 
свързана с (1) обсъждане с колеги на 
резултати от анализи на структури с 
наноразмери; (2) търсене на нови под-
ходи към разбирането на въздействи-
ето тези обекти върху макрообекти; 
(3) изучаване на инструменти, с които 
можем да наблюдаваме и обектите и 
структурите; инструментите, с които 
аз си служа са математични методи 
и компютърни изчисления, когато с 
лист и молив не се решава задачата; 
(4) работа със следващото и по-след-
ващото поколение изследователи – 
цели в изследванията, реалистичност 
на предсказанията, необходимост от 
науката.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?
Приносите ми са в областта на малки-
те по размер и големи по въздействие 
обекти – наноразмерни частици. 
Най-важното достижение е, че наша-
та малка група от 5 изследователи – 
американец, германец, англичанин, 
българка, тайванец – откри връзката 
между топографията на потенциали-
те на взаимодействие и възможни-
те структури на макро-ниво. С други 
думи само с изучаване на малък брой 
въглеродни атоми можем да предска-
жем кога ще образуват диамант и кога 
графит, например. Ползата за научно-
то общество е голяма – от 1996 г., ко-

гато публикувахме резултата в списа-
нието Science, до сега бяха създадени 
21 изследователски групи по света, 
включително и у нас, които изслед-
ват възможностите за въздействие 
на микроравнище върху изграждане-
то на макрообекти. В икономиката на 
някои държави ползата е голяма за 
включване на наноструктури в метас-
табилно състояние в материали с ин-
тересни свойства. Най-въздействаща-
та в световен мащаб работа на моята 
българска група от трима – Добрина 
Борисова (бакалавър по физика и ма-
гистър от програмата Разпределени 
системи и мобилни технологии), Вла-
дислав Антонов (доктор по физика) 
и аз е откритието, направено с кван-
тово-механично пресмятане, че въ-
глеродният лист (графен) с ваканции 
може да захваща сярата от отровния 
газ сероводород, като освобождава во-
дородна молекула.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Любопитството ми към неизвестните 
неща.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, проекта, работа в индус-
трията, стипендия в чужбина, екип, 
…)

Всичко взето заедно – обучение в ма-
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тематическа паралелка, във факул-
тета по физика на Софийския уни-
верситет, в обединения институт за 
ядрени изследвания в Дубна; изслед-
вания в областта на ядрената физика 
в Белгия – Университета на Льовен, в 
Швейцария – мюонен ускорител в Ин-
ститута Пол Шерер. Спечелих стипен-
дия Фулбрайт, с която отидох в Уни-
верситета в Чикаго, където получих 
възможността да работя в продълже-
ние на много години с велики кванто-
ви химици (Стив Бери, Стюарт Райс, 
Джошуа Джортнер), физици (Лео Ка-
данов). Бях удостоена с наградата на 
Японското дружество за подпомагане 
на науката, с която бяха подкрепени 
изследванията ми в Университетите в 
Нагоя, Киото, Нара и Сапоро. Мога да 
резюмирам, че съм имала голям къс-
мет с екипите в чужбина и у нас – без 
колеги няма успех и удовлетворение.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?
Общ проблем и у нас и в чужбина е 
недостигът на мотивирани, можещи 
млади изследователи, тъй като облас-
тта ни изисква много работа, често в 
изолация от околния свят и с разоча-
рование, че очакваният резултат не 
се получава, а няма на кого да се оп-
лачеш. Професионалното развитие 
в академичните среди никъде не е 
лесно. До скоро Германия беше дава-

на за пример със строгите си прави-
ла, останали от повече от сто години 
– не може да се издигаш от асистент 
до професор само в един универси-
тет! Проблем имат и хората, които са 
по-близо до „реалния“ свят, но това е 
дълга тема, в която нямам опит, а зная 
само теоретичните постановки. Няма 
да поставям въпроса със заплащане-
то, защото колегите от моята област 
отиват в софтуерния бизнес, който у 
нас е проспериращ.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Началното и средното образование. 
След това ще е лесно да бъдат насоче-
ни хората към съвременните научни 
области.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?
Трябва да се говори, разбира се! Ще 
завърша както започнах със смисъла 
на думите: науката е интелектуално 
и практично занимание, включващо 
систематично изучаване на заобика-
лящия ни (и на въображаемия) свят 
чрез експериментиране и размисъл. 
Говоренето не е достатъчно, обаче. 

http://nauka.bg
https://nauka.bg/nosht2020/


БГ НАУКА

652Българска наукаЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg НОЕМВРИ 2020

 Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Доцент д-р Елисавета Гурова, катедра 
„Софтуерни технологии”, Факултет по 
математика и информатика, Софий-
ски университет „Св. Кл. Охридски” 
и Департамент по телекомуникации, 
Нов български университет, директор 
„Административни дейности” проект 
УНИТе

С какво се занимавате на работно-

то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

След спечелването на проекта УНИТе 
за изграждане на Център за върхови 
постижения (ЦВП) в областта на ин-
формационните и комуникационни 
технологии (ИКТ) животът ми много 
се промени. През последните 3 години 
отделям много време за мениджмънт 
и преподаване, а недостатъчно за под-
готовка на нови научни публикации. 
Независимо от това, всеки ден отде-

Доц. д-р Елисавета Гурова: 
Естествено – науката е в 
основата на прогреса
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лям време, за да се информирам за 
тенденциите и новостите в областите, 
които ме интересуват – технологии 
за управление на знания, дигитална 
трансформация, дигитални умения, 
дигитално разделение и др. Това е 
особено важно: да си в крак с времето. 
Но по-важно е да предадеш знанията 
си и натрупания опит на новите поко-
ления и да помогнеш младите хора да 
са добре подготвени и да се справят 
с предизвикателствата на работното 
им място. Затова влагам много усилия 
в лекциите и упражненията по упра-
вление на проекти и управление на 
знания, така че да допринесе за интер-
дисциплинарната подготовка на ИКТ 
специалистите. 

Независимо, че образованието и ос-
новните ми научни резултати са в об-
ластта на технологиите, напоследък 
ме интересуват социални и хумани-

тарни въпроси, и по-точно – мотива-
цията на хората да ползват ИКТ, да 
участват в отворена наука и инова-
ции, както и темата за формиране на 
новите генерации изследователи и 
ИКТ професионалисти. Това е причи-
на да участвам в различни експертни 
групи на европейско ниво: делегат на 
Република България в Постоянна ра-
ботна група за човешки ресурси и мо-
билност (ERAC Standing Working Group 
on Human Resources and Mobility) към 
Комитета за Европейско изследова-
телско пространство и иновации и 
член на Програмния комитет ERC, 
MSCA и FET към Хоризонт 2020. С екс-
пертизата ми в областта на кариерата 
и мобилността на учените, формирана 
от 2004 г. досега, се стремя да подпо-
магам моите работодатели и МОН. 

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Въпреки че стартирах научната си ка-
риера в областта на прехода от анало-
гови към цифрови системи и тяхното 
моделиране, постепенно се насочвах 
към интердисциплинарни въпроси – 
като отражението на ИКТ върху обще-
ството и икономиката, дигиталното 
разделение, развитието на информа-
ционното общество и др. Най-сериоз-
ните ми научни изследвания са свър-
зани с управлението на знания (УЗ) 
– като се започне от одит на знания 
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и се стигне до тяхното стратегическо 
управление и изграждане на системи 
за управление на знания. Разработва-
ният от мен език от шаблони (pattern 
language) за УЗ е реалният ми принос, 
защото е насочен към разработка на 
множество практически насоки за 
прилагане на методите за УЗ в малки 
и средни предприятия или органи-
зации, основани на знания. Внедря-
ването на УЗ има сериозни приноси 
за по-голяма ефективност на бизнес 
процесите в организациите и тяхната 
конкурентоспособност и устойчиво 
развитие. Всички методи за обработ-

ка на големите обеми данни (BIG Data) 
стъпка по стъпка подпомагат извли-
чането на информация и в послед-
ствие трансформирането й в знания, 
които да подкрепят решенията. Дока-
то ИТ специалистите предлагат нови 
алгоритми и софтуерни програми за 
обработката на данните, аз наблягам 
на трансфера и споделянето на знани-
ята и данните, както и на обвързване 
на ИКТ системите с реалния бизнес 
и подпомагане на различните нива в 
организациите – стратегическо, мени-
джърско и оперативно, така че да мо-
гат да взимат своевременно правилни 
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и добре обосновани решения.  

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Професионалното ми развитие не 
следваше ясно пътя на изследователя. 
Въпреки че веднага след завършване 
на Техническия университет – София 
(тогава ВМЕИ) започнах дисертацията 
си, през първите години на преходния 
период се наложи да работя в държав-
ната администрация и да продължа 
задочно научната си работа. Упорито 
все пак защитих тезата си в срок, кое-
то по-късно ми даде възможност да 
започна работа като изследовател в 
Обединения изследователски център 
(JRC) на Европейската комисия в Се-
виля. След връщането ми в страната 
един проект в областта на УЗ ме върна 
окончателно към научната професия. 

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Началото беше трудно, но имах чуде-
сен ръководител, който ми даде сво-
бода сама да определя насоката на 
изследванията си. Колегите ми в Ко-
митета по пощи и далекосъобщения 
също ме насърчаваха да не изоставям 
научната работа. Затова в тежките го-
дини на прехода не се отказах да за-
върша дисертацията си. Първата ми 

стипендия от Австрийската служба за 
обмен (OAD) ми даде възможност да 
финализирам тезата си, а работата в 
JRC в Севиля разшири познанията ми 
и ме свърза с водещи европейски уче-
ни. За професионалното ми развитие 
допринесе също така участието ми в 
редица експертни групи – към Съве-
та на Европа, Европейската комисия, 
както и към национални институции. 
Понастоящем съм щастлива да съм 
член на два особено успешни екипа – 
този на проекта УНИТе и този на ка-
тедра „Софтуерни технологии”, който 
създаде Института GATE като център 
за върхови постижения в областта на 
Big Data. 

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Основният проблем е свързан с неже-
ланието на младите хора да стартират 
научна кариера в ИКТ. Ниските запла-
ти в сравнение с тези на ИКТ индус-
трията, както и административните 
бариери в професията на изследова-
теля, са част от проблемите. Наред с 
това научните организации не оси-
гуряват достъп до инженерни бази 
данни (напр. IEEE, ACM) и съвременна 
научна литература, както и достатъч-
но средства за разпространение на 
научните резултати. Вярвам, че поли-
тиката на правителството за насър-
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чаване на инженерните дисцпилини 
и природните науки през последните 
години, както и разглеждането с при-
оритет на ИКТ и сериозните инвести-
ции в съвременна научна инфраструк-
тура, могат да променят тенденциите 
и да допринесат за „циркулация на 
мозъци” и осигуряване на устойчиво 
развитие на науката и технологиите в 
страната.   

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Първата стъпка е да се промени сре-
дата за наука и моделът за професио-
нално развитие на учените. 30 години 
никой не посмя да направи реални 
реформи в науката и висшето обра-
зование. Въпреки препоръките на из-
вършената наскоро партньорска про-
верка от ЕС, проблемите на науката се 
задълбочават. Трябва да се мисли за 
устойчивост на науката и висшето об-
разование, така че някой да продължи 
успехите на водещите български уче-
ни и да се съхранят научните школи. 
От жизненоважно значение е да се 
предприемат мерки за създаване на 
нова научна генерация и привличане 
на таланти в науката. Често казвам, че 
решението е в самите учени. Радвам 
се, че имам възможност да работя с 
млади и ентусиазирани хора, които се 
стремят не само към научни постиже-
ния, но и към промяна на системата 

и приемане на принципите за научен 
интегритет, откритост и прозрачност 
и отговорност в научните изследва-
ния. 

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Естествено – науката е в основата на 
прогреса. Хората трябва да разберат 
как новите научни знания допринасят 
за създаването на нови продукти и 
технологии, които водят до промени в 
живота ни, развитие на икономиката 
и подобряване на благосъстоянието 
ни. Ето днес, в условията на глобална-
та КОВИД пандемия, на преден план 
излизат учените, лекарите и учите-
лите. Тяхната роля е особено важна за 
запазване на психическото и физиче-
ското здраве на хората, както и за под-
готовка за преодоляване на предизви-
кателства и реализиране на бъдещите 
възможности.    
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Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

∙ Мария Николаева Качамакова
∙ Асистент, докторант пред защита
∙ Институт по биоразнообразие и еко-
системни изследвания БАН

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

По време на докторантурата си из-

следвах процеса на адаптация към 
нова среда на един застрашен вид бо-
зайник – европейският лалугер. Дос-
коро смятан за вредител, този чаровен 
роднина на катерицата понастоящем 
е застрашен от изчезване заради из-
оставянето и изораването на пасища-
та, което са негово местообитание. За 
да се спаси някоя популация, често е 
необходимо тя да бъде преместена в 
защитена територия. Именно таки-
ва преместени животни бяха обект 
на моето изследване. Макар че рабо-
тата на терен е най-хубавото в моята 

Докторант Мария Качамакова: 
Науката е здравият разум на 
обществото
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професия, трябва да призная, че не 
е лесна – животните са непредвиди-
ми, времето също. Непрекъснато се 
сблъскваме с проблеми, които трябва 
да решим на момента, като например 
лалугер, скрил се в таблото на колата 
или мравки, изнасящи до последното 
зрънце подхранката, оставена за лалу-
герите. Но въпреки трудностите, удо-
влетворението е огромно.

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

По време на изследванията опреде-
лихме границите на разпространение 
на лалугера след преместване, нивата 
на стрес и паразитите, които той има. 
Тези параметри са важни за успеха на 
дейностите на неговото опазване в бъ-
деще. А опазването му е от значение, 
защото това е ключов вид в тревните 
екосистеми, който е тясно свързан с 
цял комплекс от други застрашени ви-
дове (световно застрашени хищници 
като пъстрия пор, царския орел, лов-
ния сокол, различни видове насекоми, 
които се срещат само в бърлогите на 
лалугера, разнообразие от растение, 
за което той допринася, копаейки поч-
вата). От друга страна беше важно да 
установим паразитите, които видът 
пренася в контекста на зоонозите, чи-
ято важност едва ли някой поставя 
под съмнение през последните месе-

ци. Смятаме да продължим изследва-
нията си в тази посока.
Друга тема с която се занимавам е про-
учваното на инвазивни видове бозай-
ници и разпространението им у нас. 
Многобройни са примерите за иконо-
мическите и екологични щети, които 
те могат да причинят веднъж изпус-
нати в природата – нутрията може 
лесно да разрушава диги, американ-
ската норка се храни в рибарниците, 
енотовиднато куче напада гнездата 
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на пеликаните… Доброто познаване 
на разпространението и поведението 
на тези видове е ключово за тяхното 
ограничаване и предотвратяването 
на бъдещи инвазии.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Основната ми мотивация определено 
е удивлението, с което ме изпълва жи-
вият свят около нас. Мисля че всичко 
в природата – от гениалните инженер-
ни решения през естетическите чуде-
са до простите закони за оцеляване и 
приспособяване – е един непрекъснат 
извор на удивление. Колкото повече 
научаваш, толкова по-поразен оста-
ваш от начина по който живота функ-
ционира, изменя се, еволюира. Наука-
та открива нови и нови взаимовръзки, 
за които довчера никой не е предпо-
лагал. Не е чудно, че човешките опити 
за намеса в тази крехка система, често 
завършват с бедствие.
Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Страхотните преподаватели и коле-
ги, които срещнах в Биологическия 
факултет на Софийския университет 
със сигурност са имали голямо вли-
яние върху мен. Също така имах въз-
можността да участвам в два обмена 
по програмата Еразъм, които опреде-

лено ми помогнаха да се запозная с 
най-съвременните методи в моята об-
ласт. Работих шест месеца в Изследова-
телската станция по експериментална 
и теоретична наука в Мулис, Франция, 
където имах възможността да участ-
вам в проучване на влиянието на кли-
матичните промени върху жизнения 
цикъл на един вид гущер (Живород-
ния гущер), което продължава вече 30 
години без прекъсване и предоставя 
доказателства за това какво можем 
да очакваме през следващите десети-
летия – бърз растеж и размножаване, 
но и преждевременно остаряване и 
висока смъртност. Станцията пред-
ставлява истински международен из-
следователски хъб в подножието на 
Пиринеите, където учените могат да 
работят в изключително вдъхновя-
ваща атмосфера. Престоят ми там оп-
ределено ме подготви за докторанту-
рата, която сега предстои за завърша. 
Бих искала да спомена и научният си 
ръководител д-р Йордан Кошев, който 
повярва в мен и ме включи в проекта 
за възстановяване на лалугера в За-
падна Странджа. Така започна и моят 
път на учен.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Липсата на уважително отношение, 
заплащане и условия на труд са осно-
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вен проблем. Друг проблем е неразби-
рането на обществото защо природа-
та, нейното изучаване и опазване са 
важни. За съжаление ми се струва, че 
настоящата пандемия ни стресна само 
за кратко и не успя да убеди хората, че 
разрушаването на планетата може да 
има пагубни последствия за самите 
тях.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Държавата трябва да спре да унижа-
ва учените със заплати съизмерими 
с тези на хигиенистите. Науката из-
исква отдаденост и страст, няма как 
това да се очаква при настоящото по-
ложение, освен от хора-идеалисти, а 
идеалът семейство не храни. Макар, 
че отскоро съм в академичните среди, 
вече неведнъж срещам същата исто-
рия – блестящи млади учени се прео-
риентират, просто защото вече не мо-
гат да си позволят финансово лукса да 
се занимават с наука…

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Трябва да се говори за наука, разбира 
се! Защо? Има много причини – защо-
то науката е здравият разум на обще-
ството, а той е важен за решенията, 
които всеки взима ежедневно; защо-
то трябва да се противопоставим на 

все по-масово разпространяващата се 
псевдонаука, защото науката е вълну-
ваща, вдъхновяваща, изумителна, за-
бавна….  
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Кратка информация за изследова-
теля: име, степен, звание, местора-
бота

Доц. д-р Петко Христов, Институт за 
етнология и фолклористика с Етног-
рафски музей при БАН.

С какво се занимавате на работно-
то си място? (Ежедневието на един 
учен) – проекти, изследвания, …

Етнологията е наука, която се бази-
ра върху разнообразни източници на 
информация за културното минало и 
настоящите социални процеси в об-
ществото. Ето защо ние не сме „каби-
нетни учени“ в традиционния смисъл 
на думата. Нашата работа е свързана 
с теренни изследвания на различни 
места в страната и в чужбина, с работа 
в архивите и преди всичко – със срещи 
с много хора.

Доц. Петко Христов: Преди 
всичко научните изследвания 
в страната трябва да бъдат 
подобаващо оценени
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Като изследовател аз участвам в една 
европейска мрежа (COST Action) на из-
следователи на женската трудова мо-
билност, ръководя два научни проек-
та към ФНИ и още редица проекти по 
двустранни споразумения на БАН. За 
съжаление Пандемията за COVID-19 
обърка много от нашите планове и 
ни лиши от възможността за срещи 
с хората и общностите, които проуч-
ваме. Ще отбележа само, че през ме-
сец май тази година трябваше да сме 
сред българите в Сибир и Урал, но се 
наложи да отложим тези пътувания за 
по-спокойни времена. 

Какви са научните ви постижения 
(приноси) и каква е тяхната полза 
за обществото и икономиката?

Научните ми интереси през последни-
те 20 години са свързани с изучаване-
то на трудовата мобилност и мигра-
циите в миналото и съвременността. 
Част от тези изследвания проведох в 
гастарбайтерските страни от Запад-
ните Балкани (Сърбия, Хърватия, Ре-
публика Северна Македония), а друга 
– сред българските общности от исто-
рическата диаспора в Южна Украйна 
и процесите на конструиране на на-
ционална идентичност сред младите 
поколения. Някои от изводите съм 
предоставил на съответните институ-
ции в България за подобряването на 
работата с историческите български 
общности.

Монографията „Общности и празни-
ци. Служби, слави, събори и курбани в 
южнославянското село през първата 
половина на ХХ век” (София: ЕИМ-БАН, 
2004) получи специалната награда на 
високи научни постижения в хумани-
тарната област в Конкурса на Съюза 
на учените в България за 2007 г.

Какво ви мотивира да изберете про-
фесията на изследовател?

Професията етнолог е свързана с изу-
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чаването на процесите в обществото 
и културата, а дългогодишните ми за-
нимания освен лично удовлетворение 
ми носят и умения за ориентация и 
оценка на социалната реалност, в коя-
то живеем.

Какво допринесе за развитието ви 
като изследовател? (обучение, ръ-
ководител, работа в индустрията, 
стипендия в чужбина, екип, …)

Имах щастието и възможността да се 
докосна до едни от най-добрите бъл-
гарски етнографи през 80-те години 
на миналия век – проф. Стоян Генчев, 
проф. Иваничка Георгиева и проф. Ге-
орги Георгиев, както и до видния бъл-
гарски фолклорист проф. Тодор Ив. 
Живков. Общуването с тях ми даде 
онзи тласък и мотивация, които ме 
задържат вече повече от 30 години в 
ИЕФЕМ – БАН и в тази научна област. 
Разбира се и срещите и разговорите с 
двама големи български учени, реа-
лизирали се като антрополози в чуж-
бина – Асен Баликси и Ася Попова.

Какви проблеми срещат учените 
във вашата област (за професио-
налното си развитие и в работата 
си)?

Болката ми е, че научните изследва-
ния в България винаги са били не дос-
татъчно оценени от държавата. Имам 
трима успешно защитили докторан-

ти с академични награди, които се 
чувстват некомфортно в БАН поради 
ниското заплащане и е много трудно 
да ги мотивирам да останат в система-
та. Но желанието им е много голямо и 
изследванията им – невероятно инте-
ресни.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Преди всичко научните изследвания в 
страната трябва да бъдат подобаващо 
оценени – и от държавата като финан-
сиране, и от обществото като престиж. 
Защото националната идентичност, 
която ние изучаваме, няма как да се 
купи на „Женския пазар“, нито да си я 
„внесем“ отнякъде. Разбира се и етно-
лозите трябва да популяризират ре-
зултатите от своите изследвания сред 
широката общественост. Много от нас 
го правят от години.

Трябва ли да се говори за наука и 
защо?

Разбира се, за да знае обществото как-
во правим и с какво допринасят уче-
ните за развитието на страната ни. 
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Общата цел на проекта K-TRIO 4 съвпада с целта на 
Европейската нощ на учените: “да приближим учените до 
широката общественост и да увеличим осведомеността 
за научните и иновационни дейннаучната дейност 
върху ежедневието на хората, което от своя страна да 
привлече младите хора към научна кариера”

Проект H2020-MSCA-NIGHT-2020-955283, 
K-TRIO 4, финансиран от Европейския съюз по 
програма Дейности „Мария Склодовска-Кюри"
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За проекта УНИТе

Цели
Основните цели на екипа на проект УНИТе са да съдейства за координиране 
на научните и образователни дейности в областта на компютърните науки в 
партниращите университети и да работи активно за развитието на информационните 
и комуникационните технологии в интерес на обществото.

В рамките на изпълнение на проекта до 2023 година, ще бъде изграден 
действащ център за върхови постижения (ЦВП УНИТе), като високо конкурентен 
и международно признат научно-изследователски комплекс, отговарящ на 
изискванията за модерна инфраструктура и високо ниво на научните изследвания 
в приоритетната област на ИСИС – Информатика и ИКТ. Центърът ще бъде от тип 
разпределена изследователска инфаструктура (РИИ).

Партньори
Софийски университет „Св. Климент Охридски”;
Технически университет София;
Русенски университет „Ангел Кънчев”;
Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас;
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”.

https://unite-bg.eu/

https://naukamon.eu/mladi-talanti/

