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Ще бъде изграден Център за
компетентност "Интелигентни
мехатронни, еко- и
енергоспестяващи системи и
технологии“

Н

а встъпителната пресконференция на 15 юни, проф. дтн
инж. Райчо Иларионов – Ректор на Технически университет – Габрово и ръководител на Екипа
за управление на проекта за изграждане на Център за компетентност „Ин-
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телигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“,
подчерта значимостта на проекта за
развитието на устойчиво партньорство между науката, образованието и
бизнеса. „Днес е един малък празник
за нашия университет – каза той при
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откриването на събитието – защото
ние дълги години имахме една мечта
– да създадем технологичен център,
център за компетентност или вариант на технологичен парк в Техническия университет в Габрово. Работихме близо две години по създаването
на тази идея и вече имаме щастливата
възможност да направим встъпителната конференция. Това е Център за
компетентност в областта на мехатрониката и чистите технологии. Освен
по този проект ние работим по още
4 проекта. Участваме в три центъра
за компетентност и в един център за
върхови постижения. Нашата идея е
да обединим всички тези проекти на
едно място и да създадем Технологичен парк към Техническия университет в Габрово. Сега слагаме началото
на тази идея. Технологичният парк ще
бъде не само за създаването на високо
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интелигентни и технологични изделия, но в същото време там ще се обучават нашите млади инженери и докторанти, ще създаваме наука в полза
на бизнеса.“

Проектът за изграждане на центъра за компетентност (проект
BG05M2ОP001-1.002-0023) е финансиран по Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж”.
Средствата за финансиране са осигурени по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“
на оперативната програма, процедура
„Изграждане и развитие на центрове
за компетентност”, съфинансирана от
Европейския фонд за регионално развитие. Бюджетът на проекта е на обща
стойност над 23,5 млн. лв., от които 20
млн. лв. европейско и 3,5 млн. лв. национално съфинансиране. Срокът на

ноември 2018
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изпълнение на договора е от 30 март ховки. За извършването на пазарно
2018 г. до 30 ноември 2023 г.
ориентирани научни изследвания и
развиване на нови технологии на виОсновните параметри, цели, дейности соко международно ниво са предвидеи очаквани резултати бяха представе- ни над 4 млн. лева. Ще бъдат въведени
ни по време на пресконференцията от и нови обучителни и образователни
доц. Илия Железаров – Водещ коорди- методи в практиката на центъра на
натор на проекта. Ще бъде осъщест- обща стойност над 100 хиляди лева.
вено значително модернизиране на За осъществяването на трансфер на
съществуващи специализирани науч- знания и технологии и осигуряване на
ноизследователски инфраструктури бизнес специализирани научноизслена обща стойност над 4,8 млн. лева. дователски услуги ще бъдат изразходЗакупеното оборудване ще е с общ бю- вани над 220 хиляди лева. Полагат се
джет над 13,6 млн. лева, от които по- и усилия за информиране на широкавече от 12,7 млн. лева за машини, тех- та общественост и публичност на реническо оборудване, лабораторна и зултатите, а ще бъде извършен и незаизмервателна апаратура, компютър- висим външен одит на дейностите по
ното оборудване, софтуер и застра- проекта.
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В резултат от инвестицията се очаква
да бъде изграден капацитет на екипи
за научни изследвания и иновации
в приложната област на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014 – 2020 (ИСИС), чрез
привличане на водещи изследователи
и обмен между екипа на проекта и водещи изследователски организации.
При успешно реализиране на проекта
и създаване на съвременни условия
за научноизследователска дейност, в
България ще бъдат задържани и привлечени млади изследователи, учени
и докторанти. Чрез прилагането на
новите методи за обучение, ще бъде
постигнато разпространение и практическо приложение на постигнатите
научноизследователски резултати и
трансфер на знания. Очаква се и комерсиализиране на резултатите от научноизследователските пакети, чрез
разработване и популяризиране на
портфолио от патенти и полезни модели. Чрез развитие на сътрудничество с бизнеса, ще бъдат разработени
и внедрени иновативни технологии
и продукти в областта на мехатрониката и чистите технологии. Ще бъдат
увеличени възможностите за включване на научните екипи в проекти
и програми на международно ниво,
работейки в тясно сътрудничество с
престижни Европейски научни институции. Ще бъдат разкрити нови възможности за сътрудничество между
наука и бизнес.

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

Новопостроеният инфраструктурни
комплекс: Център за компетентност
„Интелигентни мехатронни, eко- и
енергоспестяващи системи и технологии“ ще включва 33 лаборатории в
8 лабораторни комплекса, където се
очаква между бизнеса и центъра да
бъдат осъществени 14 съвместни научноизследователски проекта.
Партньори по проекта:

Технически университет – Габрово;
Технически университет – София;
Технически университет – Варна;
Софийски университет “Св. Кл. Охридски”;
Институт по роботика – БАН;
Институт по електроника – БАН;
Централна лаборатория по приложна
физика – БАН.
Това е и проектът с най-много асоциирани партньора – 18 на брой, сред които е важно да се отбележат Технически университет – Берлин, Германия
и Технически университет – Либерец,
Чехия.
Прочетете интервюто с доц. Железаров тук.
Повече информация: CoC – SMEESST.

ноември 2018
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Интервю с Петя Ганова, Институт по
микробиология "Стефан Ангелов" –
БАН
Интервюто взе: Гинка Николова

Б

ихте ли се представили на
нашите читатели?

Здравейте, казвам се Петя Ганова. От септември 2017 съм асистент
в Института по микробиология към
БАН, където защитих докторска дисертация, свързана с ревматоидния
артрит. Обичам честността и истинските хора. Вярвам, че когато човек
прави нещо, което обича, резултатите
винаги са положителни.
Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя?
Както казах, работя в Института по
микробиология към Българска академия на науките. В института има много научни направления, включващи
различни клонове на микробиологията, както и генетика, вирусология и
имунология. Аз съм в департамента
по имунология.

Трудно е да определя кое ме запали да
се занимавам с наука. От много малка ми бяха интересни растенията и
животните. Имах добра учителка по
биология, която откри потенциал в
Кое Ви запали да се занимавате с на- мен и реши да се занимава допълнително. Това се случи в четвърти клас.
ука и кога се случи това?

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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С течение на годините, интересът ми
се засилваше и докато завърша, знаех,
че това е моят път. Конкретно с наука
разбрах, че искам да се занимавам, когато за първи път влязох в лаборатория. Тогава осъзнах, че едва ли ще намеря нещо, което да ми е по-интересно от това да експериментирам и да се
опитвам да разбера на какво се дължи
дадена реакция или взаимодействие.

По какъв научен проект работите в
момента и какви ползи ще има той
за науката и живота на обикновения човек? Как се финансира научната Ви работа?
В момента работя активно по четири
проекта – два, свързани с ревматоиден артрит, един с остеоартрит и един
със сепсис. И трите заболявания са
широко разпространени в обществото
и оказват непоправими, патологични
изменения при пациентите. Проектите са фундаментални и целта им е да
се открият различни сигнални пътища и механизми, които действат при
дадените заболявания. Това би подпомогнало откриването на нови терапевтични подходи, които да облекчат
състоянието на пациентите, страдащи от тях. Проектите са финансирани
от Фонд „Научни изследвания”, БАН и
Софийски университет.

знае кога и какво трябва да се направи
и правим компромиси, когато се налага и е в полза на работата. Работим
на високо научно ниво, което личи от
публикациите ни в реномирани чуждестранни издания и представянето
по международни конференции. Изследванията ни включват много и
различни методики, сравними с това,
което се извършва в световен мащаб,
така че бих оценила работата на екипа си като много добра. Може би единственият недостатък е малкият ни
брой, но това е нещо поправимо и вярвам, че повече млади хора, които имат
интереси в тази област, биха поискали
да работят с нас.

Как според Вас добрите научни разработки може да стигнат до практическа реализация?
С повече финансова подкрепа преди
всичко. Необходимо е да се подкрепят патентите и да се благоприятства
връзката наука – бизнес. Има някои
програми към ЕС, които подпомагат
именно такива разработки, но процесът е сложен и дълъг, което би могло
да се облекчи. Отделно, в сферата на
биологическите и медицинските науки би било полезно да има повече контакти между екипите, занимаващи се
с научни изследвания, и болничните
заведения. Това би улеснило и подпоКак оценявате работата на екипа могнало както клиничните изпитаси?
ния на даден продукт или метод, така
Екипът ни е малък, но сплотен. Всеки и бързото му и ефективно приложе-
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ние при дадено заболяване. Разбира
се, подобно сътрудничество трябва да
се контролира, за да се гарантира и
безопасността на пациентите.

Има ли бъдеще науката в България
и как го виждате Вие?
Бъдеще за науката в България има. То
е в нас – младите, ентусиазирани хора,
които не се притесняват от това да
опитват, да останат тук и да работят,
въпреки трудностите. Има много млади учени, които се стремят всеки ден
да постигнат добри резултати, които
продължават напред с желание и вяра,
че нещата могат да станат по-добри.
Това е бъдещето. Интелектуалния материал го имаме, същественото е да го
задържим и да го развиваме.
Има ли млади хора, които искат да
се занимават с наука във Вашата област?
В моята област има много млади и
квалифицирани учени, които работят
с желание и интерес. За съжаление, голяма част от тях след известно време
отиват извън страната или във фирмите, поради по-доброто заплащане.
Какво бихте казали на хората, които все още се колебаят дали да се занимават с наука в България?
Това е област, която изисква много.
Преди всичко, всеки трябва да прецени сам за себе си дали наистина е това,
което иска. Работата е сериозна и от-

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

говорна, предполага много качества
като аналитичност, лидерство, гъвкаво и бързо мислене. Освен това, отнема много време и налага желание и
воля за осъществяване на поставените цели. Тъй като мога да говоря само
от моя гледна точка, мога да кажа, че
когато се занимава с експериментална работа, човек трябва да е готов да
вложи много време, сили и енергия в
даден експеримент. Ученият трябва
да е готов, ако се наложи, да повтори
опита, когато се е провалил в последния етап, или полученият резултат е
противоположен на очаквания. Ето
защо трябва и много търпение. Това,
което мога да кажа е, че винаги си заслужава. Винаги е интересно, а усещането да откриеш нещо, което е било
неизвестно до този момент, е незаменимо. Така че, ако обичате интересна,
предизвикателна и иноваторска работа, това е нещото за вас. Ако предпочитате отъпканите пътеки и държите
всеки ден да се прибирате в 5 и половина без да се налага да мислите за
това, с което се занимавате, по-добре
потърсете нещо друго.
Какво, според Вас, трябва коренно
да се промени в България по отношение на науката?
Мисленето на хората. Добре е да се
разбере, че в България се прави наука, която е на високо ниво и може да
се съревновава с това, което се прави по света. Необходимо е също така,
ноември 2018
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да се подобри финансирането, за да
имат стимул хората да работят. Лично
за мен наболял проблем е и законът
за обществените поръчки. Въпреки
държавния статут, научните и образователни институции би трябвало да
бъдат изключени от него, защото на
този етап единствено бавят и спъват
развитието. Сигурна съм, че би могло
да се намери компромисен вариант,
така че нещата да вървят по-гладко и
леко за нас.
Занимавали ли сте се с нещо извън
научната работа? Какви други интереси имате и как обичате да прекарвате свободното си време?
Имах известен период на прекъсване
между бакалавърската и магистърската степен, в който работих на различни места. Имам представа какво се
случва в частния сектор, в различни
области. Това само затвърди решението ми да се занимавам с наука.
В свободното си време правя това,
което и всички други хора на моята
възраст. Обичам да излизам с приятели, да се разхождам и чета много художествена литература. Освен това, правя бижута от полимерна глина. При
специални поводи, за приятели правя
торти и различни сладки и домашно приготвени шоколадови изделия.
Смятам, че се справям много добре, а
пък и всички ги харесват. Често пиша
кратки разказчета, които обаче са си
само за мен и не давам да ги четат.

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

Интервюто взе: Гинка Николова

През март 2018 година Петя Ганова
е удостоена с ежегодната награда
на фондация „Акад. проф. д-р Стефан
Ангелов“ за изявен млад микробиолог.
Презентацията ѝ e върху нови възможности за лечение на ревматоиден
артрит.
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Как се виждам в света на науката и
технологиите - есе
Автор: Радина Веселинова Пенчева, 23 години, Карнобат

П

онякога се пренасям в света
на въображението си, като
си представям как се „сглобявам“, подобно на получовек-полумашина, как свързвам електроди към скалпа и прешлените на
гръбначния стълб. Информация, под
формата на нервни импулси, достига
до коровите зони на главния ми мозък и множество сетива се задействат
едновременно. Мозъкът е преобразен
в склад за най-различна информация,
от незначителна към теоретична и
практическа. Човекът на бъдещето –
свръхчовек, способен да заучава информация и да я съхранява подобно
на машина, с бързи и безпогрешни рефлекси, но съхранил човешкото у себе
си с пълната палитра от чувства и в
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същото време – издигнат до недостижимото съвършенство. Но достатъчно
за тази фантазия… Лична утопия. За
други – дистопия.
Науката е един постоянно развиващ се
жив организъм, а учените са неговите
клетки. Някои от клетките работят заедно и се разграничават като тъкани
– развиват се различни направления
и звена – химия, фармация, технология, биология и медицина и прочие.
В духа на тази философия виждам
себе си като една отделна клетка, на
пръв поглед незначителна, но хей,
една клетка върши немалко работа.
Що се отнася до историческите примери за гениите, например Тесла,
Нютон и Айнщайн, една клетка може
да заема функцията на цял орган. Даноември 2018
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леч не се отнасям във фантазиите си.
Не виждам себе си редом до тези велики мъже и то не защото съм жена.
Виждам себе си в друга светлина. Моя
лична мисия е да бъда свързващо звено между дебрите на науката и обществото. Изпитвам потребност да информирам обществото за научните
постижения и новостите в науката, за
отпадналите клишета и масовите заблуди, създадени от медията или от
някой дезинформиран човек, събрал
последователи. За да прогресира едно
общество, не бива да бъде невежо и
неинформирано, особено що се отнася
до науката. Личният ми интерес е насочен към метаболитните и репродуктивни проблеми. Имам желание за теоретична и практическа работа в тази
насока, както и разпространяването
на научна информация от тази област
във форма, разбираема от масовия читател, който едва ли е запознат със
сложни биологични термини.
От гледна точка на здравето, мисля
че колкото по-добре информирани
са хората, толкова по-здравословни
и адекватни избори биха направили,
било то за себе си или за близките си.
Живеем в епоха на свръхконсумация,
която води до свръхсатурация и като
следствие множество здравословни
проблеми – затлъстяване, диабет, репродуктивни проблеми, метаболитни
проблеми. Когато идва желанието за
сваляне на тегло, се наблюдава “втурване” към всевъзможни глупави дие-
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ти, някои абсурдни, други не съвсем
безобидни, дори често опасни. Един
добре информиран човек би отхвърлил подобни “измишльотини“. Родителите отказват да ваксинират децата си, което създава предпоставка за
масово възникващи епидемии и пандемии в бъдеще. Безразборното ползване на антибиотици води до бърза
еволюция на бактериите – те стават
резистентни – пореден проблем, пред
който ще е изправено човечеството с
прогреса на времето.
Проблемите, идващи от масовата дезинформация на обществото, създават други проблеми, които, от своя
страна, създават допълнителни проблеми… докато не се стигне до един
порочен кръговрат, от който на пръв
поглед изход няма. За да не убивам
надеждата, написах “на пръв поглед“,
защото съумях да запазя оптимистичния си мироглед с мотото: “Всеки проблем има своето решение“. Гледайки в
бъдещето през розови стъкла, смея да
твърдя, че порочният кръговрат може
да бъде прекъснат. Нишката от проблеми трябва да се къса още в самото си начало; заблудата трябва да се
отстранява още в зародиш, докато не
се е развила и придобила своята масовост. И макар тези думи да имат полъх
на деспотизъм и налагане на контрол
над информацията, която се предоставя и разпространява, нямам предвид подобно решение. Отговорността
трябва да бъде разпределена между
ноември 2018
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информиращите обществото, между самото общество и индивида като
градивна единица на обществото. Ако
по-голяма част от обществото е добре
информирана, дори една градивна
единица да “създава хаос“, космосът в
цялото би бил съхранен, тъй като погрешна и абсурдна информация не би
се разпространявала и просъществувала в подобно общество.
Не подценявам способността на хората да възприемат и анализират дадена информация и мисля, че е въпрос
на избор и, за съжаление, една от опциите е невежество. Затова любовта
към науката трябва да се възпитава у
децата, информацията да се поднася
по разбираем и интересен начин, за да
създадем поколение не само от учени,
но и от хора със заинтересованост и
положително отношение към технологията и науката.
Как си представям науката след 10
години? С една дума – прогрес. Искрено се надявам прогресът в науката да
е редом със социалния прогрес, тъй
като разминаване би довело до задълбочаване на проблемите, които наблюдаваме в настояще. Науката диша
чрез мен и аз дишам чрез науката –
колко поетично.
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Как се виждам в света на науката и
технологиите - есе
Жените и науката
Автор: Радослава Георгиева, Медицински университет – Плевен

Н

ауката е постоянно усилие
да се придобие и увеличи
човешкото познание посредством наблюдение, експерименти, формулиране и доказване
на хипотези.
Представлява ли науката запазена територия за мъжете и ако да – защо?
Факт е, че на научното поприще се реализират повече мъже. Според доклад
на UNESKO от 2015 г. едва около една
четвърт от изследователите в световен мащаб са жени. Сред университетските преподаватели те са около 10%,
а сред членовете на национални академии на науките – по-малко от 5%.
От средните векове и до наши дни е
популярно схващането, че способностите за абстрактно мислене и решаване на сложни аналитични задачи
са по-развити при мъжете. Подобно
твърдение, обаче, не се базира на научна основа. Точно обратното – събрани са редица доказателства, че тези
способности са почти идентични при
двата пола.
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В миналото липсата на жени в науката
може да се обясни със социални и културни причини. Отредената от обществото предимно репродуктивна роля
на жената я е лишавала от възможности за придобиване на образование
и професионално развитие, което е
първата стъпка към успех в науката.
Престижни университети като Харвард, Оксфорд, Кеймбридж и други, основани между XII и XVI век, започват
да приемат жени едва към третото десетилетие на XX век.
От началото на XXI век международната общност прави усилия за насърчаване на жените в науката и постигане
на равенство между половете. През
1998 година е подхваната глобална
инициатива „За жените в науката“.
Броят на страните, включени в нея, е
над 100 и непрекъснато се повишава.
В рамките на тази инициатива се присъждат награди за научни постижения с глобално значение в областта на
физиката, медицината, технологиите,
хуманитарните науки. Част от отличеноември 2018
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Пет български университета
създават уникален Център за
върхови постижения в областта на
информатиката и ИКТ

О

сновната цел на проекта
УНИТе (Университети за
наука, информатика и технологии в е-обществото,
BG05M2OP001-1.001-0004-C01) е създаването на Център за върхови постижения в областта на информатиката и
информационните и комуникационни технологии (ИКТ). Софийският
университет „Св. Климент Охридски”
е водещ партньор и ще работи заедно
с Технически университет – София, Ру-
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сенски университет „Ангел Кънчев”,
Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”.
Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“ и чрез нея, Европейският фонд за регионално развитие финансира одобрения бюджет
от почти 29,8 млн. лева.
УНИТе е уникален за България и ре-
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гиона проект в областта на информатиката и информационните и комуникационни технологии. Това е едно от
най-мащабните начинания в областта
на „big data“* изследванията, които
са реализирани на Балканския полуостров. Проектът създава условия за
връзка между най-новите научни постижения на учени от петте български университета и малкия и средния
бизнес в страната, с което потенциално ще подобри пазарната ни конкурентоспособност на международно
ниво. Сходни центрове с разпределени изследователски инфраструктури
са естествена стъпка напред в развитието на науката и биват успешно интегрирани в Швеция през последното
десетилетие.

следователска инфраструктура, включително един нов научно-изследователски комплекс и реконструкция на
4 съществуващи бази, за да се превърнат в модерни научни комплекси.

УНИТе е проект, ориентиран и към
бизнеса. Негов приоритет е изграждане на устойчива и дълготрайна връзка
между бизнеса и науката в страната.
За целта е осигурено партньорствоПроектът УНИТе ще се реализира в то на локално ниво от Столична обпериода 2018 – 2023 година. Една от щина, Община Бургас, Община Русе и
целите е да се създаде уникална из- Община Шумен. Проектът предвижда
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специализирани консултации за малки и средни предприятия в страната.
Очаква се до 2023 година да започне
изпълнението на минимум 10 съвместни проекта между УНИТе и представители на бизнеса.

Научноизследователските дейности
на партньорите ще са концентрирани върху по-ускореното въвеждане на
нови технологии в сферите на производството и услугите. По този начин
ще се проправи път за интегриране на
България в Единния дигитален пазар
в Европа. От друга страна, УНИТе ще
насърчава привличането на работа на
млади и талантливи изследователи, с
което да се спре процесът на изтичане
на кадри към други страни.
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Разрешаването на ключови проблеми,
свързани с изграждането на дигитално общество в България, е друга цел,
към която работещите експерти по
УНИТе ще се стремят. Развитието на
ИКТ ще осигури по-качествено образование и създаването на специалисти в различни области. Това от своя
страна е ключов фактор за създаването на развита и конкурентноспособна
икономика.
Проектът предизвиква сериозен интерес и зад граница. Учени от Германия,
Великобритания, Корея, Швейцария,
Франция, Португалия, Италия, Ирландия, Албания, Ирландия, Гърция,
Испания, Латвия, Македония, Полша
и Румъния са изразили желание за сътрудничество.
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„Уникалното в проекта е, че за първи
път се търси създаване на разпределена научна инфраструктура в България, която няма да бъде концентрирана само в София, а ще включва големи
градове в страната и водещите университети в тях“, заяви ръководителя
на проекта – проф. д-р Красен Стефанов не пресконференцията през юли
2018. „Целта е да се използват едни
от най-добрите учени от цялата страна в области като математика, физика
и химия за разработване на модели,
които позволяват обработка на големи обеми от данни в съвременната
информатика и ИКТ“, допълни той.
При успешното осъществяване на проекта ще се решат предизвикателства,
свързани с използването на ИКТ за:

създаване на „интелигентни и устойчиви градове“, използващи ИКТ за
управление на транспортната мрежа,
енергийната консумация, градското
планиране и за интелигентна жизнена среда;
създаване на фабрики на бъдещето и
преход към Индустрия 4.0, изискваща
повсеместно използване на дигитални технологии в предприятията и оптимизиране на техните работни процеси с помощта на съвременни ИКТ;
развитие на кибер-физични системи, позволяващи на потребителите
по-добър контрол и взаимодействие с
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физическия свят около тях;
валидиране, чрез експериментиране в
реални среди, на технологиите, продуктите и услугите на Бъдещия Интернет с оглед на тяхното приложение.
* Big data – С еволюцията на информационното общество, обработката
на информация става все по-ключова
за успеха на всяко начинание. Big data
е термин свързан с набор от данни
(бази данни), които са твърде големи и
е невъзможно за традиционните софтуерни решения да се справят с тях.
Предизвикателствата в областта на
big data включват, но не се ограничават до събирането на данни, складирането на данни, анализ на данните,
механизми за търсене и индексиране,
визуализация, споделяне и трансфер
на данните, актуализирането им и
спазване на изискванията за поверителност.
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За туризма и науката.
Интервю с доц. д-р Венцислав
Статев
Интервюто взе: Нaдежда Костадинова

К

азвам се Венцислав Статев.
Роден съм и израснах в град
Велико Търново. Истинските търновци /точно тези със
синята кръв/ са зевзеци и често стоят
над нещата – широко скроени са. Традиционното за тях е непривлекателно, изказът им е многозначен, което
често обърква, стъписва и отблъсква
неподготвения и тесногръд събеседник. Освен спецификата на хората във

Велико Търново, върху моето житие
силно влияние оказа град Враца и регионът с „тврʹъдото“ и „сʹурово“ отношение към живота – там завърших
средното си образование – езикова
гимназия „Анри Барбюс“ с екзотичния за онези времена испански език.
Спомням си основния ни преподавател по език в подготвителен клас
– мексиканец, който знаеше точно
толкова български, колкото и ние ис-

С Проф. Иван Марков на Кръгла маса, организирана от катедра Туризъм
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пански. Мексиканците се оказаха като
нас – весели, отворени, приятелски
настроени /през 90 години на XX век
българите бяха по-различни от сегашните/ и така в шеги, закачки и весели
истории дойде време за избор на висше образование. Избрах Велико Търново и бях приет в току-що открития
Стопански факултет към ВТУ „Св. Св.
Кирил и Методий“, специалност „Стопанско управление“. Именно от този
факултет 5 години по-късно започна
моята научна кариера. Стопанският
факултет бе създаден и дълги години
развиван с водещото сътрудничество
с Института за икономически изследвания към БАН. Именно на научните
работници от този институт, и най-вече на проф. дн Никола Вълчев, аз дължа това, което успях да постигна като
научно израстване. И ако днес имам

самочувствие на учен, то е именно в
резултат на това, че стартирах успешно от тази елитна за България научна
среда.

Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя?
Де юре съм част от преподавателския
състав на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Заемам академична длъжност „доцент“
– научна специалност Икономика и
управление /Туризъм/. Ръководител катедра „Туризъм“ съм, която е в
структурата на Стопански факултет
на ВТУ.
Интерес към туризма във ВТУ са
проявили нашите далновидни предшественици – още от далечната 1983
година се предлага обучение по туризъм /макар акцентът да е бил към

С Проф. Иван Марков на Кръгла маса, организирана от катедра Туризъм
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ноември 2018

Българска наука

24

С подкрепата на:

НАУКА | БРОЙ 114

изпълнителския му сегмент/. Следват
десетилетия еволюция на академичен
и научен живот, през която туризмът
е част от различни структурни звена
във ВТУ. Днес аз съм един от хората в
университета, чийто научен профил
се фокусира върху икономическата
същност на туризма в рамките на Стопански факултет. Във ВТУ има и други
факултети с фокус туризъм, като например програма „Културен туризъм“
към Исторически факултет. Това е
съвсем закономерно, с оглед създадените вече традиции в обучението по
туризъм в университета.
Част съм от екип, изграден от разумно
и прагматично мислещи колеги. Основната ни цел е да формираме у студентите широкопрофилна подготовка
за работа в сектор туризъм, която се
базира на научните ни постижения с
фокус икономика, управление и география. Желаният резултат от работата ни е да изградим устойчива във
времето привлекателна академична
и научна микрообщност в рамките на
програма „Туризъм“ в Стопанския факултет на ВТУ. Една от задачите е да
повлияем положително и студентите
да се включват активно и иновативно
в научното поприще. Мисля, че има с
какво да се похвалим… по-висок процент авторска и екипна наука, създадена в процеса на реално обучение
– по-висок процент елитарност на
предлаганото висше образование.
Де факто, освен като представител

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

на ВТУ се чувствам и част от научната гилдия по туризъм в България. Основен принос за формирането ѝ имат
колегите от Икономическия университет – Варна. Десетилетия на традиционни ежегодни срещи на разнородни научни туристически форуми,
организирани от различни институции, дават възможност за директен
научен обмен и спомогнаха за мултиплицирането на гилдията в количествено и качествено отношение. За
по-малко от две десетилетия в различни висши училища в България, освен
в традиционните ядра /Варна, София/
се формираха нови /Благоевград, Бургас, Велико Търново, Пловдив, Свищов, София и др./, които се занимават
активно както с академична, така и с
научна работа.

Разкажете накратко за изследователските проекти, с които сте се занимавал.
Винаги, когато съм заставал пред
студенти или съм участвал в професионални дискусии, съм се стремил
да илюстрирам сериозната теория с
неща от практиката в България. Мое
убеждение е, че българските учени
трябва основно да работят с параметрите на българската действителност.
Туризмът пряко кореспондира със субекта, а всеки един субект е една вселена. Да се открият закономерности
и специфики при анализа на субекти
и особено на „български“ субекти, си
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остава за мен предизвикателство. В
течение на дългогодишните ми професионални наблюдения осъзнах, че
практиката в туристическия сектор в
България има много силно изразена
специфика и за мен се оказа огромна
трудност конвертирането на нашите реалности във формат, разбираем
за чуждестранните научни форуми.
СПА-то в България не е като СПА-то в
Австрия, макар и двете да са с една и
съща теоретична основа, но... хората
са с различен манталитет. Виненият
туризъм в България е по-скоро алкохолен туризъм, отколкото дегустация
на по-елитни вина, т.е. ние се хвалим с
отговора на въпроса: „Колко пи?“, а не
„Какво пи /като качество/?“ и т.н.
На един научен форум в гр. Фаро – Португалия, колежка, занимаваща се също
като мен с изучаването на съвременните видове туризъм, след като изслуша моя доклад, ми каза, цитирам:
“…при вас всичко е много е по-различно от нас и не представлява интерес”...
А бях положил толкова усилия – този
доклад обобщаваше резултати от двугодишните ми теренни проучвания в
т. нар. Смоленски туристически клъстер, финансирани от тогавашната Наредба № 9 на МОН. Случката не разколеба убеждението ми, че не трябва да
изоставя явно безперспективното от
гледна точка на международни изяви
и публикации българско поприще. А
човек има ли желание за нещо – намира начин.
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Заемал сте различни работни позиции, при това перспективни, в областта на търговията и хотелиерството, защо решихте да останете в
сферата на науката?
Заеманата позиция всъщност е една –
ръководител снабдяване на Интерхотели Велико Търново – Арбанаси палас АД. Заемах тази длъжност за около
година. Аз съм човек на действията.
След като навлязох в спецификата на
работата, видях колко много неефективно работещи точки има в системата на снабдяването, като причините за
тяхното наличие може да се групират
в две направления: едното е липса на
активна управленска позиция и компетентност за реалното им решаване
/а не временно туширане/ и второто
– ограничеността и недоразвитостта на пазара на стоки и услуги, които
са характерни за по-малките градове
като Велико Търново в сравнение с
големите. Макар оттогава нещата във
второто направление да са еволюирали в положителна насока, като цяло
възможността за оптимизиране на
разходите за снабдяване в по-малките
градове си остават по-ограничени. Основно става въпрос за случаите, в които има възможност за икономии от
мащаба /масов туризъм/. Там, където
мащабът липсва, започват съвременните видове туризъм /или още известни като алтернативни, специализирани/. При тях се изисква креативност,
иновации – но не тези заимствани от
ноември 2018
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чужбина, а наши родни. Може би това лизите ми бяха доста по-реалистични.
насочи вниманието и желанието ми
да се занимавам с науката туризъм.
Имал сте възможност за реализация
в чужбина. Какво повече Ви даде
Всеки успяващ професионалист България, за да изберете да останеима свои предизвикателства, кои- те?
то го движат напред. Кое е Вашето Чужбина е идеална за реализация на
предизвикателство в това, с което чужденците, а за българите тя е страсе занимавате професионално?
хотно място за туристически пътуРазчленяване на цялото на съставни- вания. Как само звучи въпросът Ви
те му части, анализът им и идеи за оп- – човек остава с впечатлението, че
тимизирането им, с оглед по-голяма нормалното е да се емигрира, а геполезност. Когато цялото е субект, на ройство е да се остане. И че България
анализиращия са необходими задъл- нещо дължи на мен, а не аз на нея.
бочени познания и богата обща кул- България ми даде перфектно образотура, за да вникне в спецификата му. вание, подпомогна изграждането ми
Един за мен интересен факт от „на- като човек и професионалист, прав
учното ми помъдряване“ – до срав- съм, здрав съм, с акъла съм си – отнително скоро вярвах, че една наро- там нататък всичко е в мои ръце и ако
допсихология се мени с времето, като нещо не ми харесва – на себе си, а не на
резултат от промяната на икономиче- България трябва да се сърдя… в проските и социални реалности. Затова тивен случай, все някоя държава ще
подчинявах изводите от икономиче- ми е виновна!
ските си анализи при така възприетата от мен условност за промяна, но Близо 18 години сте в сферата на
нещата не се получаваха реалистич- висшето образование. Кое е най-вани. Един ден, в свободното си време, жното нещо, което бихте променипрепрочетох Чудомир и още няколко ли в българското образование днес,
български автора, чиито творби илю- за да бъде то успешният избор на
стрират българина след 90 г. на XIX студентите?
век. Идеята ми беше да се посмея… Тук ще отговоря конкретно – всяко
Беше ми доста смешно, когато четях едно обучаващо звено много ясно да
Чудомир на 25 г., но вече с повече жи- изпраща послания какъв тип студентейски опит, вместо да се смея, видях, ти очаква – ако преобладават консерче след няколко генерации българи в вативни преподаватели, то при тях
народопсихологията ни няма никаква трябва да отиват консервативни ступромяна …смених условността и ана- денти. Ако се търси „нещо по-различ-
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но“ – студентите рядко имат представа какво точно „различно“ искат – то
звена, които експериментират нови
обучителни практики са техните дестинации. Тогава всички ще са доволни
и ще се чувстват на мястото си. Трябва
пъстрота на предлаганото образование, което според мен на този етап не
е постигнато. За мен няма точна формула, защото има различни типажи
субекти и като преподаватели, и като
студенти.
„Туризмът“ е от „младите“ сфери на
науката. Какво според Вас я различава от всички останали?
На практика, като че ли туризмът е
универсален приемник на идеи за
дейности, с които хората могат да осмислят свободното си време. От икономическа гледна точка от всичко
може да се прави туризъм. Това следва от факта, че по природа хората са
много различни. Потребност, даваща импулс на една целева група, да
предприеме туристическо пътуване,
е напълно възможно въобще да не е
активна за друга целева група. Не всеки би се порадвал на масаж със змии
и не всеки би разглеждал гробището
като място за посещение през едно
цяло туристическо пътуване /пример
гробищен туризъм/. Все по-масовият
достъп до нови технологии подпомага
процеса по асоцииране на нови и нови
научни области към вече утвърдения
туристически научен инструментариум, с които традиционно се извършва
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анализът на т. нар. „ваканционна почивка“. Този факт засилва значително
интердисциплинарността на туризма,
което, по мое мнение, го обрича за
доста дълъг период от време да бъде
определян като „млада сфера“. Опитите за системния му анализ ще изискват познания в не малко научни
области. Пак мое мнение е, че това не
би било по силите на отделен човек,
което ще рече, че напълно възможно
е двама учени да афишират принадлежността си към туризма като наука,
но на практика техните научни области да нямат нищо общо помежду
си. Например, медицински туризъм и
космически туризъм. На пръв поглед
двете области имат допирни точки,
но на практика най-общо казано първият вид туризъм се фокусира върху
различни медицински интервенции,
а вторият върху физическата и психическата издръжливост на човека при
липса на гравитация и неговата сигурност в открития космос.
Всички сме наясно за недостига на
работна ръка в туризма. Смятате ли,
че бизнесът подценява ролята на
висшето образование и в частност в
този бранш? Защо не бива?
Учебникарски постулат е, че пазарната икономика не е ефективен тип икономика. За съжаление човечеството
все още не е измислило по-напредничав тип икономика. В този контекст на
разсъждения, туристическият бизнес
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е нормално да преследва максимизиране на печалбата. Относителният
дял на разходите за заплати са значително перо в бюджета им и е нормално те да го разглеждат като потенциал
за увеличаването ѝ. Предприемачите
в туризма мислят и действат прагматично – не може да ги виним за това
– това е икономическата философия,
на която дължим благоденствието си
днес. Според мен, интерес от гледна
точка на висшето образование са големите предприятия в туризма, поради
две причини: първо – ако се замислим
прагматично, бизнес план за малките
и средни предприятия се разработва
за 3 години минимум и 5 максимум.
За големите предприятия диапазонът
е 5-7 години. Една бакалавърска програма е с продължителност 4 години,
т.е. евентуален интерес за активно
участие в образователния процес, с
оглед кадрите, които излизат на пазара на труда да отговарят на дадени
изисквания, биха имали по-скоро големите туристически предприятия.
Второ – фокусът на академичното образование по туризъм не е подготовка на изпълнителски кадри /те се подготвят в професионалните гимназии
по туризъм/, а управленски кадри.
В малките и средните предприятия
управленският персонал е малочислен или въобще не съществува, докато в големите предприятия щатовете
са повече и от кандидатите за заемането им се изисква по-широкопрофил-
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но образование.
Не бих се наел да коментирам дали
не бива предприемачите в туризма
да омаловажават висшето образование по туризъм. Знам само, че ако
системата „работодател-обучителна
организация-обучаем“ работи, всеки
извлича ползи. За това се изискват не
малко усилия, а не на всеки му се полагат, при положение, че нещата така и
така си вървят, някак от само себе си, а
няма универсална формула за сътрудничество – нещата търпят индивидуална еволюция на терен.
Кое за Вас би било най-вълнуващото пътешествие?
Мечтата ми е Нова година в Лапландия…

Пожелайте нещо на младите хора,
занимаващи се с туризъм
Младите хора имат заряд и разчитат
по свой интуитивен начин спецификата на времето, в което живеят.
В рамките на един човешки живот е
възможно ценностите да се обърнат
на 180 градуса и преимущества, които са давали положителни резултати,
след време да не се ценят. За мен здравето и свободното време са две ценни
неща, които човек, ако ги и има и знае
как да използва, стига там, където
иска. Пожелавам им ги от сърце!
Интервюто взе:
Нaдежда Костадинова
ноември 2018
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Брой 113> ОКТОМВРИ 2018

Чисти технологии за
устойчива околна среда –
води, отпадъци, енергия за
кръгова икономика
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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Разкази за социалната динамика
Разказ N7: Япония – от Аматерасу
Омиками до кейрецу и по-нататък
(част 2)
Автори: Николай К. Витанов, Институт по механика – БАН
Златинка Димитрова, ИФТТ „Г. Наджаков“ – БАН
Калоян Н. Витанов, Институт по механика – БАН

С

истемата на управление на
шогуната Едо била известна
като баку-хан – вид централизиран феодализъм. Баку идва
от бакуфу, а хан било старото име на
поземлените участъци, които сега
принадлежали на даймио-господарите. Тази система отчитала, че има много центрове на власт в страната (свързани с владеенето на земеделски земи
от даймио-господарите) и се опитвала
да координира и контролира тези центрове – и го правела успешно над 250
години. Кланът Токугава и неговите
шинпан и фудай даймио–господари
владеели около 60 процента от земите, докато тозава-даймио-господарите владеели около 40% от земите по
периферията на държавата – повечето
от тези земи били в Тохоку (например
земите на клана Уесуги) и на острови-
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те Шикоку и Кюшю. Даймио-господарите контролирали делата на своята
територия (на своя хан), а шогунатът контролирал даймио-господарите. Япония покрай и след смъртта на
Токугава се превърнала в полицейска
държава и целта на тази държава била
да следи властта да не изтече от шогуната към даймио-господарите и особено към тозава-даймио-господарите.
За да се пътува, трябвало разрешение
и пътищата били осеяни с контролни пунктове. Регулирана била дори и
храната, която различните прослойки от хора можели да консумират, че
дори и това, което можело да има вътре в домовете им. Не можело да се
строят големи кораби и доста мостове
били съборени, за да се контролира
по-лесно движението на пешеходците
и конниците. Наказанията за криминоември 2018
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нални прояви били увеличени, а също
имало и групова отговорност – често
семейството, близките, че и съседите
на осъдения също били наказвани и
можело дори да бъдат убити заедно
с него. Това довело до много ниски
нива на престъпност, които са характерни за Япония и до днес. Поради
колективната отговорност в групите,
конфликтите трябвало да се избегнат
на всяка цена и да се поддържа хармония. Развил се етикет на избягване на
конфликт чрез липса на прямота и директност – нещо, характерно за японското общество и до днес. Била създадена нещо като кастова система – с 4
класи. Най-отгоре били даймио-господарите и самураите, после идвали селяните, след тях занаятчиите и накрая
(най-долната класа) били... търговците. Имало малко движение между класите. Япония постепенно се затворила
към външния свят и една от причините било страхът на шогуната, че някои
локални даймио-господари могат да
станат твърде силни на основата на
международна търговия. Друга причина за изолацията била да се попречи на други религии (като християнството) да навлизат в Япония. Тъй
като някои даймио-господари били
станали християни и имало въстания
на християни (например в Нагазаки
през 1637 г., в което участвали над
30 000 християни), шогунатът забранил християнството. Чужденците
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постепенно напускали Япония, а за
японците не било толкова лесно да
пътуват в чужбина. Каквото останало,
били добрите търговски връзки с Китай и с Корея.
С предприетите мерки, шогунатът успял да запази мира в Япония над 200
години.

Фигура 27. Едо (днешно Токио) по
времето на шогуната Токугава
Властта била уважавана, а лоялността
– ценена. Принципите на конфуцианизма се пропили в основите на държавата и възникнала и се засилила
японската национална идентичност.
Новости от науката и техниката също
достигали Япония (през холандската
колония покрай град Нагазаки). През
18. век вече можело и да се намерят
чуждестранни книги (тези, посветени на християнството, били забраненоември 2018
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