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Този брой е посветен на организациите и хората, които
правят Европейската нощ на учените!
Представените в броя хора и организации са
само малка част от многото учени, специалисти,
комуникатори, учители и т.н., които работят неуморно
да направят тази НОЩ специална за всички вас.
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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
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БГ Наука Подкаст:
Слушай през Android
Слушай в iTunes
Слушай в Nauka.bg
Слушай в STITCHER
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https://unite-bg.eu/
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”.

Корица Credit…Ken Wi
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Чететевсяка
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СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ,
ЦЕНТЪР ЗА ТЕХНОЛОГИИ
НА ИНФОРМАЦИОННОТО
ОБЩЕСТВО

П

Centre of Information Society
Technologies

рез изминалите години „Европейската нощ на учените“
се превърна в едно от знаковите събития за популяризиране на науката в България. За
първи път тя се провежда у нас през
2006 година, когато екипът на Софийския университет, и по-конкретно

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

на Центъра по технологии на информационното общество (ЦТИО) (cist@
fmi.uni-sofia.bg), организира първото
българското участие в европейската
инициатива заедно с партньори от Европейската мрежа за мобилност и кариерно развитие на учените EURAXESS
(тогава ERA-MORE). Още от първото
издание целта на проявите по места
е не само учените да отворят вратите
на университетите и лабораториите,
но да се покаже важността на триъгълника на знанието за просперитета
на обществото. Именно връзката науНОЕМВРИ 2020
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ка – индустрия – общество е заложена
и в името на проекта – „К-ТРИО“ или
„Учените в триъгълника на знанието“.
Това е и една от главните цели и задачи на Центъра по технологии на информационното общество – да прави
връзки, да създава приятелства и да
търси зони за контакт между науката, бизнеса и обществото, да привлича
новите поколения в науката, да показва многообразието от възможности
пред избралите научна кариера, както и да подпомага реализирането на
научни и научно-приложни проекти в
Софийския университет.

както и различни интердисциплинарни проекти и инициативи на Софийския университет. От създаването
си до момента Центърът е спечелил,
организирал и управлявал на национално, а и на европейско равнище,
над 70 проекта по Програмите на ЕС
за научни изследвания, технологично развитие и иновации „Хоризонт
2020“, Седма рамкова програма, Шеста
рамкова програма, Пета рамкова програма, Четвърта рамкова програма,
както и ФАР и ФАР ТЕМПУС, Програма
за междурегионално сътрудничество
ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014 – 2020, Еразъм, Еразъм Плюс, Сократ, Леонардо и
други. ЦТИО също така е и координиЕкипът на ЦТИО стои в центъра ращо звено на паневропейската мрена организацията на 12 от изминали- жа за мобилност и кариерно развитие
те издания на Европейската нощ на на учените EURAXESS.
учените от 2006 година досега, като
от него водят началото си и други
събития като напр. Европейски ден
Екипът на ЦТИО подпомага реана предприемача. Самият Център по лизирането на изследвания, които са
технологии на информационното об- на европейско равнище, а множествощество е създаден през 1999 г. в ре- то европейски партньорства допълзултат от проект по програма ФАР за нително създават академичен капаинституционално изграждане на Цен- цитет на ФМИ и на другите звена на
тър за върхови постижения (Centre of СУ. Друг важен аспект от работата на
Excellence) в областта на технологи- центъра е, че резултатите от всички
ите на информационното общество. проекти целенасочено и систематичСпециализиран в работата по нацио- но се пренасят и в обучението на всяко
нални и европейски научноизследова- равнище, което води до неговото мотелски и научно-приложни проекти, дернизиране и развитие. Редовно се
ЦТИО подпомага активно проектната организират обучения, кръгли маси и
дейност на учените от Факултета по дискусии с бизнеса, с неправителствематематика и информатика (ФМИ), ния сектор, с учители, с млади учени
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и с други целеви групи, като учените, свързани с центъра се стремят
да представят в български условия
най-новите разработки и приложения
на технологиите в обществото.

Наскоро усилията на учените от
Софийския университет да изграждат капацитет за създаване на наука на световно ниво бяха признати и
при избора на проекти за създаване
на Центрове за върхови постижения
(ЦВП). В екипа на ЦТИО и на Софийския университет участват учени от
три от Центровете за върхови постижения, два от които са финансирани от
структурните фондове на ЕС – УНИТе
(проект № BG05M2ОP001-1.001-0004,
финансиран от ОП НОИР) и Центърът за компетентност „Clean & Circle“
(проект BG05M2OP001-1.002-0019), а
един е изграден по програма H2020 –
„Големи данни за интелигентно общество – GATE“ (проект № 857155, H2020
WIDESPREAD-01-2018-2019 - Teaming
Phase 2).
През последните години, акцентите в проектите на ЦТИО са поставени върху подходите за създаването и
развиването на съвременни дигитални компетенции и ролята им в дигиталната трансформация на икономиката, както е например в проектите
DIGITRANS (Digital transformation of
SMEs), Социални иновации за Дигитални Умения на пазара на труда
(Social Innovations for Digital Skills),

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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Уменията на 21 век за промяна на
преподаването в университетите –
CATCH 21 и др. Учени от ЦТИО стоят
и зад Българския възел на Алианса за
научни данни (Research Data Alliance
- RDA-Bg Node) и участват активно за
разширяване на глобалната мрежа с
български представители, които да
работят за развитието на Отворената
наука (Open Science), и за развитие на
концепциите зад Европейския облак
за отворена наука (EOSC).
За екипа на ЦТИО, организирането на Европейската нощ на учените
е именно опит да се повдигне завесата
и да се покаже многообразието от интересни и вълнуващи срещи с науката. Защото само когато учените са поставени в центъра на триъгълника на
знанията може да се постигне устойчив напредък и развитие.
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ПРОФ. КРАСЕН СТЕФАНОВ

1.
Кратка информация за изследователя: име, степен, звание, месторабота
ПРОФ. КРАСЕН СТЕФАНОВ, преподавател и учен във ФМИ, СУ, Директор на ЦТИО, Ръководител на проект
УНИТе и ИКТ в НОС.

тата по различни изследователски и
научни проекти, както и с преподавателска дейност и работа със студенти.

Както вече се представих, към
настоящия момент съм ръководител
на Центъра по технологии на информационното общество, който е водещо звено в изпълнение на научни
2. С какво се занимавате на ра- проекти по програми на Европейския
ботното си място? (Ежедневието на съюз.
един учен) – проекти, изследвания,
В момента съм ръководител
...
Ежедневието ми е заето с рабо- на проекта за изграждане на Център

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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за Върхови Постижения в областта
на Информационните технологии
– УНИТе, както и на Националната
научна програма „Информационни и
комуникационни технологии в науката, образованието и сигурността“,
в която участва консорциум с 12 български университета и БАН.
Също така, ръководя и една от
най-популярните магистърски програми във ФМИ – „Разпределени системи и мобилни технологии“, по която са обучени близо 1000 студенти за
последните 15 години.

27-27 НОЕМВРИ

дователи в Софийски университет за
периода 2009 – 2014 г. Това отличие
е свързано с успешното ръководство
на два големи проекта във ФМИ – за
подпомагане на докторанти и млади
учени, както и за въвеждане на форми на дистанционно и електронно
обучение.

По отношение на научните приноси, автор и съавтор съм на над 100
публикации с повече от 300 цитирания, член съм на програмни комитети
на 8 международни конференции и
на редколегиите на 6 международни
списания.

Мога да кажа, че като национа2.
Какви са научните ви постижелен експерт към МОН в областта на
ния (приноси) и каква е тяхната пол- информационните и комуникационза за обществото и икономиката?
ни технологии (ИКТ) имам съществеЦелият ми професионален път е на роля при формиране на националбил свързан с електронното обучение ни политики за използване на ИКТ
и подготовката на учители, разработ- в образованието, при обучението на
ването на софтуерни системи и услу- учители, създаване на национални
ги за продължаващо обучение, на от- стандарти и програми за обучение в
ворени софтуерни платформи, както средното училище по ИКТ. Също така
съм и председател на Националния
и системи за представяне на знания.
Имам принос за създаването на нова- комитет за провеждане на олимпиади
и състезания за ученици в областта
та инфраструктура за прилагане на
електронни форми на дистанционно на ИТ.
обучение в Софийски университет и
ФМИ, включително имам и награди
от Министерството на образованието
и науката (МОН) за разработването
на курсове за електронно обучение с
особено високо качество. Бях отличен
като един от водещите учени и изсле-
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От награждаването на XI-ото Национално състезание по компютърни
мрежи за ученици, София, 2015 г.

4. Какво ви мотивира да изберете професията на изследовател?
Израснал съм в Габрово и от малък имах успехи в ученически състезания по математика и физика. В същото време се занимавах с изкуство, с
театър и кино, дори участвах в детски
драматичен театър към Габровския
дом на културата. Всичко това ме
постави пред сериозна дилема къде
да продължа образованието си след
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на Факултета по математика и механика (днес Факултет по математика и
информатика) на Софийския университет (СУ).
5. Какво допринесе за развитието ви като изследовател?
(обучение, ръководител, проекта,
работа в индустрията, стипендия в
чужбина, екип, ...)
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продуктивност. Също така е важно
Професионалното ми развитие е ангажирането на млади учени, с което да се осигури запазване на традитясно свързано с Факултета по матециите и устойчивото надграждане на
матика и информатика (ФМИ), къдепостигнатите резултати.
то защитих докторска дисертация, а
в последствие и се хабилитирах. Специализирал съм в някои от водещите
7. Какво, според Вас, трябва коренуниверситети в Холандия и Великоно да се промени в България по отбритания в областта на изкуствения
ношение на науката?
интелект; на компютърните мрежи,
сигурността и защитата на информа- Пренебрежителното отношение към
ция; на образователните технологии, науката се отразява на следващите поколения. Ако искаме да имаме
работил съм с много водещи учени в
Европа. Бил съм експерт-оценител на развито и проспериращо общество,
проекти по 6 и 7 Рамкова програма на трябва да променим начина, по който
ЕС и от програмата за продължаващо говорим за наука и като цяло отношението, което в момента преобладава.
обучение през целия живот в областта на електронното обучение и електронно съдържание към ЕС.
8. Трябва ли да се говори за наука и
Всичко това, заедно с работата
защо?
ми по различни проекти безспорно
Разговорите за наука са важни,
допринесе за професионалното ми
тъй като те определят развитието
изграждане и развитие.
на икономиката и обществото. Например, успешното реализиране на
проекта УНИТе ще допринесе за опти6. Какви проблеми срещат учените
мално използване на BIG data – за ревъв вашата област (за професиоализиране на идеите за „интелигентналното си развитие и в работата
ни“ градове, „фабрики на бъдещето“,
си)?
за интелигентно управление и по-доОт гледна точка на инфраструк- бро задоволяване на потребностите в
икономиката и обществото. Проектът
турата, българските изследователи
пряко ще подпомогне дигиталната
трябва да могат да работят в съвременни и обновени лаборатории, кое- трансформация на бизнеса и ще подобри конкурентоспособността му и
то несъмнено ще подобри тяхната
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устойчивото развитие в променливите времена.
А усилията и инвестициите за
обучение и за привличането на младите в науката са дори по-важни от
реализирането на един или друг проект.
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Ас. Албена Антонова,
преподавател и докторант във
ФМИ, СУ

Сертификат за най-малката участничка на Нощта на учените 2018 г.
1.
Кратка информация за изсле- за организацията на Детската проградователя: име, степен, звание, мес- ма в Софийския университет и целта
торабота –
ми е като един диригент да синхронизирам усилията на много колеги с цел
Ас. Албена Антонова, преподавател и децата да открият вълшебния свят на
докторант във ФМИ, СУ, както и екс- науката.
перт по различни проекти в ЦТИО към
СУ. Най-важната информация за мен 2.
С какво се занимавате на раточно в този момент е, че отговарям ботното си място? (Ежедневието на
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един учен) – проекти, изследвания, Бих се въздържала да коментирам
...
чисто наукометрични показатели за
Естественият коментар, който идва научните ми приноси. Имам не малпри този въпрос е, че учените нямат ко статии и цитирания, но според мен
не в това е най-важното. Най-важните
работно място.
ми научни постижения са свързани с
Тоест – всяко време и място за нас е раизползването на резултатите от изботно, а най-много работим като учеследванията в часовете, когато видя в
ни, докато другите си почиват – през
очите на студентите разбиране и иннощта или по време на ваканцията,
когато най-накрая можем да хвърлим терес. А иначе, въпросите за полза и
поглед на събраните статии за пре- полезността на науката в обществото
глед от папката „за после“, или да до- и икономиката са безкрайни, дали ако
има по-голяма чуваемост за гласовете
вършим започната статия...
на изследователите бихме могли да
Иначе физически работното място е бъдем по-добре е дълга тема.
свързано с конкретни задачи, дали са
различни научни и изследователски 4. Какво ви мотивира да изберете
проекти, или подготовката за учебни професията на изследовател?
занятия и работата със студенти... В
университета имаме възможността да Като бях малка исках да избера съвсем
се срещаме с колеги, да обсъждаме бъ- различно поприще на професионална
дещи планове, да мислим върху нови изява. Но пръстът на съдбата си каза
идеи... Като цяло, ежедневието е това думата, и съвсем случайно, от една уж
– една въртележка от задачи от раз- временна позиция за работа през лянообразно естество, докато научните тото, се превърна в любов за цял житърсения са в откраднатите минути вот... В моя случай, това не би могло
на спокойствие. Преди години открих, да се нарече лесна любов, но пък иначе това за мен е притегателната сила че нямаше да бъде наситена с толкова
и несравнимият чар на нашата профе- страст и борба...
сия, никога в началото на една седми- Най-важната мотивация за мен е раца не знаеш какви приключения ще ботната среда и хората, с които работя
ти донесе края.
всеки ден. Всички са страхотни професионалисти и е невероятен късмет
3.
Какви са научните ви постии щастие да работя и да съм част от
жения (приноси) и каква е тяхната
екип на отдадени на каузата колеги,
полза за обществото и икономикаот които да се уча всеки ден!
та?
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5. Какво допринесе за развитието
ви като изследовател? (обучение,
ръководител, проекта, работа в индустрията, стипендия в чужбина,
екип, ...)

де. Науката е консервативна област,
има редица ограничения и понякога
нещата не се случват толкова бързо,
колкото би ни се искало. Но в същото
време, има и свобода на изява и възНай-важното за мен е работата по на- можност да мислиш за бъдещето, да
учни проекти, особено международни вървиш напред...
проекти, в които заедно с колеги от 7. Какво, според Вас, трябва коренразлични държави заедно се пости- но да се промени в България по отгат определени резултати. И тогава ношение на науката?
е най-интересното, защото се вижда,
че науката е една общност навсякъ- За науката трябва да се говори с любов, със страст, с вдъхновение! За наде, ние в България и всички останали
уката трябва да говорят млади и краучени работим заедно за постигането
сиви хора, спокойни в избора си и с
на общи цели. Разбира се, когато станадежда и увереност в бъдещето си!
ва въпрос за материални условия, за
Не само в България е трудно да си
достъп до инфраструктура и условия учен, изискванията към учените са
за работа, би могло много да се желае, много високи навсякъде по света. Но
но дори и сега има много възможнос- е важно да покажем, че заниманията с
ти! Така че това е най-важното за мен наука са интересни и вълнуващи, за да
- контактите с чуждите университети, могат младите да имат и този избор
посещенията на конференции и науч- пред себе си...
ни събития в чужбина, както и всекидневната работа с невероятните ми Парите за наука не са най-важното,
колеги. Всеки, отдаден на работата, което трябва да се промени. Липсата
всеки с поглед към бъдещето, всеки на грижа и респект към хората на науката, пренебрежителното отношение,
със сърце към студентите. Къде друприемането на науката като тежест
гаде може човек да получи толкова
и разход в бюджетите – всичко това
много примери, които да следва?
се усеща. Много е трудно човек да се
6. Какви проблеми срещат учените бори да доказва на всички около себе
във вашата област (за професио- си, че да си учен има смисъл, че безналното си развитие и в работата крайният невидим труд е смислен и
важен... Защото науката не се случва
си)?
под прожекторите на Нобеловите наИма много проблеми, както навсякъ- гради, нито се измерва с привлечени
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средства, науката е един дълъг път на
търсене на истина...

И удовлетворението не идва от спечелен проект, пари или награда, а това
е в невероятната радост, която те обхваща, когато знаеш, че в търсенията
си се доближил до истината.
8. Трябва ли да се говори за наука и
защо?

Разбира се, че трябва да се говори за
наука!!! И не само да се говори – науката трябва да може да се „пипа“, да
се показва и демонстрира, да се съучаства в правенето на наука. Участието ми в „Нощта на учените“ за мен е
едно от най-важните събития през годината. Опитвам се да измисля всяка
година много интересни занимания
за деца и ученици, така че науката да
се превърне в нещо, което е близко
до тях, интересно и пълно със съдържание. Трябва да разбиваме натрупани стереотипи, като в същото време
сме открити и честни с децата, да ги
провокираме и да ги изненадваме, да
им даваме посока... защото нищо не е
по-вдъхновяващо от детските усмивки, от погледите пълни с въпроси... А
нашите деца заслужават някой да им
говори за наука, някой да им показва
звездите и да им дава увереност, че те
могат да ги стигнат!
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Н

а 12 ноември 2020 г. Русенски
университет „Ангел Кънчев“
навършва 75 години от
своето създаване. Той е
сред най-големите университети в
България и се отличава с авторитет и
влияние в трансграничния българорумънски регион и Дунавското
пространство.

Русенският
университет
обучава около 8000 студенти в
акредитирани 50 бакалавърски, над
100 магистърски и 52 докторски
програми по 23 професионални
направления в 8 от 9-те области на
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Гаранция за качеството на предлаганото в университета обучение са
отлично функциониращите 8 факултета: Аграрно-индустриален факултет,
Машинно-технологичен факултет, Факултет „Електротехника, електроника и автоматика“, Транспортен факултет, Факултет „Бизнес и мениджмънт“,
Юридически факултет, Факултет по
природни науки и образование, Факултет по обществено здраве и здравни
грижи. Заедно със своите 3 филиала в
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навска Ос.

Русенският университет е един
от пионерите и двигателите на усилията за дигитална трансформация на
образованието в България. В мащабен
проект за модернизация на висшето
образование в Централна Азия, координиран от Русенския университет,
общо 330 университета от тази част на
света приемат русенската Концепция
за дигитализация на образованието
и създават центрове по иновационни
образователни технологии по подобие на този в Русенския университет.
Университетът членува в престижни международни организации
и има сключени повече от 100 двустранни договора за сътрудничество
с университети и научноизследователски институти от Европа и света
и повече от 500 билатерални Еразъм
споразумения за обмен на студенти и
преподаватели. За своята дейност по
програма „Еразъм“ Русенският университет е удостоен със Знак за качество от Националната Еразъм агенция през 2015 и 2018 г.

тор. Ежегодно в университета се организират над 20 международни научни
конференции, издават се 5 международни научни списания, а студентски
и докторантски научни разработки
биват отличавани на престижни международни форуми.

Русенският университет е постигнал силен проектен потенциал и
е извоювал лидерски позиции в трансгранични проекти и други проекти с
европейско финансиране – повече от
200 такива проекта за последните 5
години.

Неоспоримо доказателство за
научния авторитет на Русенския университет са най-актуалните научни
проекти с участието на университета:
проектът, свързан с изграждането на
разпределена научна инфраструктура
на Център за върхови постижения –
Университети за Наука, Информатика
и Технологии в е-обществото (УНИТе),
проектът за Център за компетентности – Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни, както и
вече одобреният проект 5D ALLIANCE
2019-2028, предвиждащ създаването
в Русенския университет на изследователски инфраструктурен комплекс
без аналог в България и в Дунавското
пространство.

Русенският университет е силен
с развитието на университетската
наука. Университетът разполага с висококвалифициран преподавателски
състав, като голяма част от преподавателите са с интердисциплинарен проВисока оценка за научния прифил и имат публикации в реномирани нос на университета е участието му
международни издания с импакт фак- в две Национални научни програми:
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„Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“ и „Информационни и комуникационни технологии за единен
цифров пазар в науката, образованието и сигурността“, където университетски научни интердисциплинарни
екипи дават иновативен отговор на
най-актуалните изследователски търсения в международен мащаб.

ект в рамките на програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ и преминава под различно
мото всяка година с основната цел да
разкрие „човешкото“ лице на науката,
да популяризира нейните съвременни постижения сред младите хора и да
запали искрата на любопитството и
респекта към изпълнения с неуморен
труд и предизвикателства живот на
Русенският университет е един- хората, посветени на научни изследственото висше училище в България, вания и творчество.
което инициира и организира ежегодно Иновативно младежко ЕКСПО, предВсяка година програмата на Евставящо иновативни разработки на ропейската нощ на учените в Русенстудентски и ученически екипи от ре- ския университет включва различни
гиона, страната и чужбина. През 2020 г. инициативи, с които привлича участиЕКСПО-то регистрира своето пето изда- ето на студенти, ученици от средните
ние.
училища в град Русе, бизнес партньори на университета и много граждани.
Европейската нощ на учените е
Най-голям интерес предизвикват съссъбитие, което Русенският университезанията на предизвикателни научтет отбелязва още от първото му изни теми, отворените врати на лаборадание в България през 2006 г.
ториите на университета за Ателиета
на младите таланти, различните дискусионни клубове и станалото традиционно събитие „Академия на скритите таланти“, в която преподаватели
от Русенския университет разкриват
неподозирани страни от личността на
учения – талантливи изяви в областта
на поезията, прозата, художествената
фотография, приложното изкуство,
музиката и танца.
Събитието се реализира по про-
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тет се ръководи от ректора на университета, чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев, който е ръководител на проекта.
Проектният екип включва още проф.
д-р Юлиана Попова – заместник-ректор по интернационализация и комуникационна политика в периода 2012
– 2019 г., настоящия заместник-ректор
по интернационализация и проектна
дейност доц. д-р Десислава Атанасова,
ПР-ът на университета д-р Виктория
Иванова, както и експертите от Международния отдел на университета
Милена Богданова и Диана Георгиева
на снимката по-долу).

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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ЧЛ.-КОР. ПРОФ. Д.Т.Н. ХРИСТО
БЕЛОЕВ – ректор на Русенски
университет „Ангел Кънчев“

хонорис кауза на редица чуждестранни университети, сред които Университет Мендел в Бърно, Чехия, Аграрния университет в Нитра, Словакия,
Военноморската академия в Констанца, Румъния, 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 много други национални и международни отличия.

2. С какво се занимавате на работното си място? (Ежедневието на
1. Кратка информация за из- един учен)– проекти, изследвания,
следователя: име, степен, звание, ...
месторабота
Ежедневието на един учен, осоЧЛ.-КОР. ПРОФ. Д.Т.Н. ХРИСТО
БЕЛОЕВ – ректор на Русенски университет „Ангел Кънчев“ в настоящия момент, както и два мандата в периода
2007 – 2015 г. Автор на повече от 300
научни публикации, патенти и полезни модели. Един от водещите български учени, включени в Златен фонд на
българската наука през 2011 г. Доктор
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бено ако той изпълнява и административни функции, е изключително
натоварено. Независимо от останалите ангажименти, ученият трябва да
отдели време за своето основно призвание – да се развива като изследовател, да намира отговорите на научни
проблеми, да се изправя пред научни
предизвикателства и най-важното –
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да оставя последователи, млади хора, у
които е успял да запали искрата на научното вдъхновение и творчеството.
В моето ежедневие винаги намирам
време за общуване с моите студенти
и докторанти. Техните научни проекти от областта на техническите науки
винаги са реално свързани с практиката и това ме задължава да следя научните публикации у нас и в чужбина,
да се интересувам от най-актуалните
патенти и иновации и да насърчавам
младите хора за новаторство в науката с приложен ефект.
3. Какви са научните ви постижения (приноси) и каква е тяхната
полза за обществото и икономиката?

Самият аз имам повече от 300
публикации в наши и чуждестранни издания, повечето от които са индексирани 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
признание като учен, но това, което
ми носи най-голяма радост и удовлетворение, са постиженията на моите
над 30 докторанти, от които 15 са от
Виетнам, Казахстан, Русия и други
страни. Повечето от тези млади хора
имат успешна академична кариера
или заемат високи позиции в индусЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

триални предприятия и в публичния
сектор. Това доказва, че науката служи
по най-добрия начин на развитието
на икономиката, че ученият не остава 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 иновации в науката. За пример ще посоча
представеното съвсем наскоро изобретение на филтър на маска за лице,
която е в състояние да деактивира
патогени и вируси и може да намери
актуално приложение в производството на защитни облекла за медици, работещи в силно заразна среда,
както и във въздушния и автобусния
транспорт. Изобретението е дело на
учени от Русенския университет, Софийския университет и Технически
университет – София и в условията на
пандемията от COVID-19 показва, че
науката работи в полза на обществото
и реагира адекватно на обществените
потребности.
4. Какво ви мотивира да изберете професията на изследовател?

Личната ми мотивация да избера кариерата на университетски преподавател и учен вероятно съвпада с
мотивацията на всеки български или
чуждестранен учен – да бъде полезен
за развитието на образованието и наНОЕМВРИ 2020

Българска наука

28

уката. Ученият не се интересува от материални облаги. Те и без това в България 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 изписани страници. Ако един учен съумее
да запали последователи с този творчески пламък, тогава може да бъде
удовлетворен, че е изпълнил мисията
си.
5. Какво допринесе за развитието ви като изследовател? (обучение, ръководител, работа в индустрията, стипендия в чужбина,
екип, ...)

Целият ми професионален и
творчески път е свързан с Русенския
университет – от студентската скамейка до позицията на професор в
Аграрно-индустриалния
факултет.
Това, което съм постигнал, го дължа
на моите учители и на моите колеги,
с които работим в екип. Като ректор
на университета вече 3 мандата осъзнавам, че успешната наука се прави в
екип и по всякакъв начин се стремя да
отстоявам екипния принцип в научните проекти. Най-истинската радост
за учения е споделеното удовлетворение от успеха. Гордея се с това, че моят
университет си е извоювал заслужено
признание в областта на иновативните добри практики в образованието и
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науката и благодаря на колегите си, с
които заедно сме постигнали това.

6. Какви проблеми срещат учените във вашата област (за професионалното си развитие и в работата си)?
Всички учени в България са
изправени пред еднакви проблеми,
най-същественият от които е финансирането на науката и недооценката
на труда на учения. Последното се проявява най-видимо, когато изпълняваме проекти с чуждестранни партньори и за един и същи труд българските
учени получават в пъти по-малко заплащане поради обвързване на ставките за възнаграждения със средната
работна заплата в страната. Но това
не ни е спряло да инициираме и изпълняваме проекти, тъй като в това
е пътят за развитие на науката – в научното общуване и равнопоставения
творчески диалог с партньори от близо и далеч.
7. Какво, според Вас, трябва
коренно да се промени в България
по отношение на науката?

Българската наука не отстъпва
по нищо на науката в световен мащаб.
Не е нужно да изброявам българските
научни открития или приноса на български учени в световни научни екипи. Това, което може да се направи, е
още по-доброто целево финансиране
на мащабни научни проекти. С изгражНОЕМВРИ 2020

Българска наука

29

БГ НАУКА

дането на центрове за върхови постижения и центрове за компетентности
по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
са направени стъпки в правилната
посока от българското правителство
и се радваме, че Русенският университет е част от тези перспективни научни проекти. Надяваме се следващият
програмен период 2021 – 2027 година
да бъде още по-плодотворен за българската наука и ще се стремим да
оползотворим максимално научния
потенциал на Русенския университет
в иновативни научни проекти.
8. Трябва ли да се говори за наука и защо?
За науката в България трябва да
се говори. По този начин тя се доближава до битието на обикновения човек
и той осъзнава смисъла на научните
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открития и научното творчество. Проектът 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. Изключително съм удовлетворен от факта, че
Русенският университет още от 2006
г. е част от консорциума от университети и научни организации, които организират Европейската нощ на учените в София, Пловдив, Варна, Русе и
Стара Загора и които осъществяват
истински празници на науката на територията на цялата страна. Макар и
при по-необичайни условия, Европейската 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-пълноценен и вдъхновяващ.
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ПРОФ. Д-Р ВЕЛИЗАРА ПЕНЧЕВА,
председател на Общото
събрание на Русенския
университет
разователна и научноизследователска дейност.
2.
С какво се занимавате на работното си място? (Ежедневието на
един учен)– проекти, изследвания,
...

1.
Кратка информация за изследователя: име, степен, звание, месторабота
ПРОФ. Д-Р ВЕЛИЗАРА ПЕНЧЕВА, председател на Общото събрание на Русенския университет, ректор на университета в периода 2016 – 2018 година.
Автор и съавтор на повече от 200 публикации и учебни помагала в областта
на транспорта. Координатор и член на
повече от 30 проектни екипа. Носител
на Награда Русе за дългогодишна об-
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Въпроса за „ежедневието“ на един учен
бих перифразирала на „денонощието
на един учен“. Учените са свободни
хора! Аз винаги съм била удовлетворена от факта, че в живота си мога да управлявам времето, през което работя,
да избирам научните проблеми, върху
които да се фокусирам, и да избирам
хората, с които да бъда в екип. Ученият не е чиновник с определено време
за работа. Изкушен от предизвикателствата и много често от интересни
задачи, които възникват, той може да
работи непрекъснато навсякъде, дори
ако щете и когато пътува. В действителност учените се учат, докато вървят напред. Несигурността е присъща
на пътя на откритието и успехът не е
НОЕМВРИ 2020
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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 докторанти за разработването на дисертациите им; работа с млади учени за
подкрепата им в тяхното развитие;
планиране и развитие на материална база за научни изследвания. И още
един важен момент, свързан с популяризирането на научното творчество
сред обществото. Изследванията ни
трябва да се познават от хората, за да
сме им полезни. Именно затова участваме в конференции, семинари, заседания и други публични събития, както и в различни органи на управление
на местно и държавно ниво. Само така
можем да преодолеем постепенно
дистанцията между изследователите
и обществото.
3.
Какви са научните ви постижения (приноси) и каква е тяхната
полза за обществото и икономиката?

ция в градската логистика и мобилност. Технологиите за превозване,
енергийната ефективност, декарбонизацията на транспорта, безопасността
на автомобилното движение са също
въпроси, включени в моите изследвания. Икономическото, социалното
и технологичното значение на транспорта за населението означава, че научните изследвания в тази област са
от съществена полза за обществото и
икономиката.
4.
Какво ви мотивира да изберете професията на изследовател?
В света има много неизвестни неща,
които объркват всички ни. Най-пресният пример за човечеството е
COVID-19. Някъде бях прочела: „Невежеството ни далеч превъзхожда познанието ни“, а това създава сериозни
проблеми и, както отбелязва Чарлз
Дарвин, „невежеството поражда увереност по-често, отколкото знанието“.
Всъщност ние не знаем достатъчно за
света около нас, за да правим категорични заключения. Наистина науката
е постигнала забележителен напредък, но не всичко е известно и познаваемо. Така че, всяко познание за човечеството е много важно.

Научните ми интереси са свързани с
транспорта, а, както е известно, градовете са едни от най-невралгичните
точки за транспорта. Именно затоСпоред мен, да се занимаваш с наука,
ва повечето от изследванията ми са
означава да изследваш с любопитство
свързани с оптимизация и организа-
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и възхищение така, че да развиваш стипендия в чужбина, екип, ...)
визионерство.
Комплексни са факторите, които са
Като дете обичах математиката, спра- допринесли за развитието ми като извях се със задачите с удоволствие. следовател – от участието в първия
Решението ми да уча в Математиче- научноизследователски екип и шанса
ска гимназия беше много оспорвано той да има висок хоризонт, през самоот моя баща. Той настояваше да уча в обучение, обучения и мобилности, до
икономически техникум или езикова познаване на реалната среда, в която
гимназия. С помощта на мама успяхме са твоите изследвания и много друда го убедим, че трябва да приеме мо- ги. В по-късния етап, когато вече си
ето решение. Двамата, сега покойни- утвърден учен, е важно да си създал
ци, винаги са ме подкрепяли и дори да предпоставки да избираш и работиш
сме спорили, винаги се съобразяваха с с добър интердисциплинарен екип от
моите решения.
учени. Но онова, което съм научила, е,
че само ефективната работа е от клюВ далечната 1979 година избрах прочово значение за успеха на учения.
фесията „университетски преподавател“ и това беше предпоставката и
началото на научната ми кариера. Да
6.
Какви проблеми срещат учепознаваш новите научни постижения
ните във вашата област (за профев твоята област, ти самия да изследсионалното си развитие и в работаваш и всичко това да го включваш в
та си)?
учебния процес, който провеждаш
със студенти и докторанти, е удовлет- Трудностите са като при всички колеворение, което би разбрал само този, ги: недофинансиране, ниско заплащакойто го е постигнал. Да развиваш не, ограничени средства за развитие
проекти заедно с членовете на науч- на материална база, участие в научни
ната школа, която си създал, е сериоз- форуми, книги и др. Ако в България
но предизвикателство, с което ми ха- имаше функционираща инфраструктура на световно ниво, ние щяхме да
ресва да се справям.
имаме световно известни учени и научни школи за следващите поколения.
5.
Какво допринесе за развитиеКъм това добавям и факта, че трансто ви като изследовател? (обучение,
портната наука е интердисциплинарръководител, работа в индустрията,
на наука, която изисква участието на
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различни специалисти в едно научно
изследване. Например, транспортната 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 превози, синхромодален транспорт. Помислете 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 училища са факултетите, но те са специализирани в определени научни области,
което твърде често е пречка за развитието на интердисциплинарни екипи.
Създаването на научни институти и
научни лаборатории може да преодолее тези проблеми и да осигури хоризонталната интеграция в институцията. Сътрудничеството и участието
в образователни и научноизследователски мрежи е друга добра възможност. Особено след 1989 г. развихме
много международни сътрудничества,
но в същото време това не е тенденция за страната. Висшите училища се
разглеждат по-скоро като конкуренти, а не като партньори. В последните
години с усилията на МОН и програ-
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мите, които финансира, се прави опит
да се изчисти този проблем.

Развитието на науката е пряко свързано с развитието на технологиите.
В следващите 30 години вероятно ще
видим повече промени в технологично и организационно отношение в
транспорта, в сравнение с времето, когато е изобретен първият автомобил
в света в началото на миналия век.
Сега говорим за автономни и свързани превозни средства, за промяна в
модела на използване на превозните
средства - от притежание на личен
автомобил към използване на транспортната услуга, за декарбонизация
на транспорта и ограничаване на
вредното му екологично въздействие
и т.н. Всичко това изисква и много изследователска работа, а учените в областта на транспорта в страната не са
много.
7.
Какво, според Вас, трябва коренно да се промени в България по
отношение на науката?

На първо място, науката в страната
е недофинансирана години наред. И
въпреки че последните години се намират решения, включително и за целеви финансирания, трябва да се има
предвид, че възможността да се правят качествени изследвания е дълъг
процес. Финансираното днес ще се отрази след години върху резултатите
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от научните изследвания. Магически 8.
Трябва ли да се говори за наупръчици няма!
ка и защо?
Второ, необходимо е да се промени отношението към труда на научния работник и неговият труд да се заплаща
достойно, за да се мотивират младите
хора, които имат потенциал да се занимават с научна работа. Разбира се,
тук става въпрос и за вече утвърдените учени – те са тези, на които може да
е разчита да създадат и развият научни школи.

В учебниците в училище науката изглежда като съвкупност от добре известни факти и принципи, които са
ясни и неоспорими. И това е обяснимо, тези източници разглеждат науката 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 света, че науката за непознатото е дълъг
Трето, необходимо е да помним добре,
и труден процес.
че имаме човешки потенциал, който
може много да постигне в науката, Хората обичат да говорят на всякакви
стига обществото да му отдаде заслу- научни теми – от ролята на въглеродженото и да му предостави високо- ния диоксид в изменението на климаефективна научна инфраструктура. та до имунологията – и като правило
Има много примери на българи, които са нетърпеливи да научат повече. Те
работят в чуждестранни научни ко- не се страхуват да задават въпроси,
лективи и постигат добри резултати. често пъти съвсем различни от тези,
с които сме свикнали в научната ни
Четвърто, съществува потребност от
среда. Например, на едно събитие насразвитие на научна инфраструктура и
коро ми беше зададен въпросът: „Как
човешки капитал в регионите на страбихте коментирали хипотетичната
ната. Особено стратегически важно
възможност да се въведе стандарт
е това за трансграничните региони.
за брой население на дадено място в
Съседите ни вече развиха центрове
съответствие с възможностите на съза върхови постижения, регионални
ществуващата транспортна система?“.
центрове и др., а ние още ги строим.
Това никъде и никога не се е случвало
Питам се дали нашите учени няма да
в съвременния свят, но ето една небъдат привлечени от създадените
традиционна гледна точка. Участието
условия за изследвания в съседните
като изследовател в едно публично
държави и България да ги загуби като
събитие може да бъде сериозно препотенциал.
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живяване и много често по-предизвикателно от нашите детски пързалки в
снега или въпросите на колегите ни.
Във всеки случай почти сигурно е, че
ще намерите хора, които имат уникална и свежа гледна точка.

на учените. За науката и труда на учените трябва да се говори! Само така
науката ще се познава от повече хора,
те ще станат съмишленици, ще разбират и подпомагат нейния принос за
обществото! Необходимо е по-добро
разбиране на възприятието на общеЗа съжаление, доверието на обществото за науката за подобряване на
ството в науката намалява поради ренаучното обяснение и публичната кодица фактори, като повишена сложмуникация.
ност, енергийни и екологични кризи,
съвременната COVID пандемия, които
изискват подход с по-голямо участие
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Гл. ас. д-р инж. Емил Христов
Янков

ски университет „Ангел Кънчев“.

1.
Кратка информация за изследователя: име, степен, звание, месторабота
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. Шумен,
a след това получава бакалавърска и
магистърска степен по Машиностроителна техника и технологии в Русенски университет „Ангел Кънчев“. През
2015 г. получава докторска степен с
дисертация на тема „Изпитване на листови материали при двумерен опън
чрез хидравлично издуване“ в Русен-

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

В периода 2005 – 2007 г. работи като
главен технолог в завод „Жити“ АД,
Русе. През 2007 г. е назначен като асистент към катедра „Материалознание и
технология на материалите“ в Русенския 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 индексирани списания. Автор и съавтор на 100
научни публикации в областта на изпитване и изследване на материалите, от които 21 са с импакт фактор 21.
Има над 70 цитирания. Ръководител
на над 40 дипломанти – бакалаври и
магистри. Работи по съвместни договори с университети от страната и
чужбина, както и с държавни и частни
организации. Отличен е с над 10 колективни научни награди. През 2017 г.
е избран за Будител на Машинно-технологичния факултет.
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2.
С какво се занимавате на ра- През последните пет години участвах
ботното си място? (Ежедневието на в поредица от специализирани обучеедин учен) – проекти, изследвания ния по проектиране и симулиране на
технологични процеси на предприЗанимавам се основно с преподавателска и научна дейност в областта ятията „Водноелектрически центрана Технологията на материалите, ли“ – гр. Пловдив, „ВИТТЕ Аутомотив“
Пластично деформиране на мате- ЕООД – гр. Русе, „Монтюпе“ ЕООД, гр.
риалите, Проектиране, моделиране Русе, „Дунарит“ АД – гр. Русе, на фири симулиране на процеси в маши- ми в областта на компютърното проностроенето с CAD/CAM системи, ектиране със съвременни CAD/CAM
Изпитване и изследване на матери- системи. Преминах през специализиали, Бързо прототипиране в метало- ран курс по изпитване и изследване
обработващата техника. Ръководител на материалите на фирма „М+С Хина лаборатория „Попластично де- дравлик“ АД, гр. Казанлък. Участвах в
формиране на материалите“, „Симу- пускане в експлоатация на 800-тонен
лиране на технологични процеси с абкант с дължина на огъване 8 m на
CAD/CAM/CAE системи“.
фирма „Durma“, както и в специализиОсновните области на научноизследо- рано обучение за работа с CAD/CAM
вателската ми дейност са пластично система към него на фирма „ТМ Технодеформиране на материалите: на- лоджи“ АД – гр. Русе.
ноструктуриране на материалите, 4. Какво ви мотивира да изберете
щамповане, щанцоване, механич- професията на изследовател?
но и хидростатично деформиране
на листови материали, изпитване и Да си изследовател е една добра произследване на нови материали и на- фесия, насочена към откриване и пренотехнологии, трибологичен анализ, откриване на нови знания и умения,
ренгеновоструктурен анализ, корозия които с времето успяваш да опознаеш
на материалите, получаване на нови и след това да управляваш. Тези знаматериали чрез леене, леене във ва- ния са полезни, както за поредната
куум, 3D принтиране, бързо прото- крачка на науката напред, така и за
типиране.
решаване на технологични проблеми
3.
Какви са научните ви пости- на индустрията. Новите натрупани
жения (приноси) и каква е тяхната умения са полезни за разработване
полза за обществото и икономика- на практически приложения, подходящи за студенти, фирми и организата?
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ции в съответната научна област. Все
по-често изследователските задачи са
по проблеми, идващи от фирми и организации, и това е поредното предизвикателство за всеки изследовател.

ху обучението на студентите. От друга
страна, участието в научни проекти
допринесе за сключването на договори по НИС с фирми и организации за
решаване на технологични и практически проблеми, често пъти на място
5. Какво допринесе за развитието
в самите производства.
ви като изследовател? (обучение,
ръководител, работа в индустрията, Специализациите ми в Германия и
стипендия в чужбина, екип, ...)
Латвия ми дадоха нов поглед и възможности за решаване на задачи в обЗа развитието ми като изследовател
ластта на съвременните лазерни техдопринася средата, в която работя.
нологии и изпитването на материали.
Като преподавател се стремя да дам
колкото се може повече на заинтересо- 6. Какви проблеми срещат учените
ваните и любопитни за знания студен- във вашата област (за професиоти. Те ме стимулират да се развивам и налното си развитие и в работата си)?
да търся решения, с които лесно да им
Проблемите, с които се среща всеки
предам по разбираем и лесен за тях наедин учен в моята област, са най-често
чин сложната наука. Това най-сполучоткъде да започне. Често пъти задаливо се получава с представянето на
чата не изглежда сложна, но задълбопримери, близки до тяхното съзнание.
чавайки се в проблема, се установява,
Това е начинът полека да ги отведа в
че той е по-сериозен. За решаване на
дълбините на все по-бързо развиваедин изследователски проблем чесщата се интересна наука. Естествено,
то пъти се изисква гъвкавост и опит,
пораждат се въпроси, за отговора на
без които трудно би се намерило рекоито не си се замислял. Това те кара
шение. Естествено и без подходяща
да направиш поредното изследване, с
апаратура трудно се решава задачата.
което тласкаш науката напред.
Понякога изследователските системи
Като ръководител на 2 проекта и отказват поради леки повреди, които
участник в над 15 научни проекта на- отстраняваме с помощта на финантрупах опит да работя с колективи сиране от Научноизследователския
от различни области на научните из- фонд на университета, по проекти
следвания. Това ми даде възможност от Националният фонд „Научни изда доразвия изследователския си ка- следвания“ и договори по НИС. За допацитет и оказа полезно влияние вър- пълнителни по-специализирани или
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по-подробни изследвания използваме
апаратура на други научни организации срещу заплащане, защото на този
етап не е възможно закупуването им.
7. Какво, според Вас, трябва коренно да се промени в България по отношение на науката?

Науката в развитите страни е свързана със задачи и проблеми на индустрията, икономиката, здравеопазването, образованието и др., които не
са решени досега. Тези задачи са поставят от водещи организации, фирми, институции и др., които финансират 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 обучаващи се студенти в областта. Този начин 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 организации.

ни е вродено от деня на нашето появяване в света. Някои от нас запазват
любопитството и любознателността
до края на живота си. Колкото повече говорим за наука и я преподаваме,
толкова повече ще опознаваме и развиваме околния свят. Ще завършва
с думите на моя учител от Русенския
университет проф. д-р инж. Борис Томов, два мандата ректор на университета: „Отдай се на науката и тя ще ти
се отплати“.

8. 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
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ИВА НЕДЕЛЕВА, магистър, ИТ
специалист, Ивски ЕООД

1. Кратка информация за из- един учен) – проекти, изследвания,
следователя: име, степен, звание, …
месторабота
Занимавам се разработка на
ИВА НЕДЕЛЕВА, магистър, ИТ софтуерни продукти, като обхватът
специалист, Ивски ЕООД
варира от научен имедицински до
развлекателен софтуер. Работата ми
предоставя поле за креативност и
2. С какво се занимавате на ра- ежедневно стимулира изследователботното си място? (Ежедневието на ските ми интереси.
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3. Какви са научните ви пости- те и постоянни стъпки в тази насока
жения (приноси) и каква е тяхната са много по-важни от големите принополза за обществото и икономика- си на световната наука.
та?
5. Какво допринесе за развиЗа научни приноси не знам дали тието ви като изследовател? (обуможе да се говори, но съм изключи- чение, ръководител, работа в интелно горда с един от проектите в дустрията, стипендия в чужбина,
колаборация с доц. Петя Бъркалова. екип, ...)
Този проект представя съвременен
Интересите ми в областта се запрочит на начините на изпитване при
палиха още като ученичка в гимназистуденти и ученици като улеснява и
ята. Животът и работата в чужбина
ускорява процеса, прави го по-приясъщо до голяма степен ги засилиха и
тен и ненатоварващ, намалява нивата
към настоящия момент мога да кажа,
на стрес сред изпитваните и улеснява
максимално оценъчния процес. Същевременно с това го прави абсолютно обективен и предоставя обратна
връзка на момента.
4. Какво ви мотивира да изберете професията на изследовател?

Безкрайните и неограничени
възможности за развитие и подобряване на качеството на живот. Според
мен многоплановото мислене и постоянният стремеж към опростяване, оптимизиране и актуализиране на всички процеси в ежедневието е ключов
елемент за едно по-добро бъдеще. От
гледна точка на цивилизацията, прогресът е главна движеща сила, определяща бъдещето. Не е нужно да бъдеш
най-великият учен, за да допринасяш
за положителното развитие, а изследователският дух е нещото, без което
този принос би бил немислим. Малки-
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университета, на работното си място.
Според мен всеки един специалист е
изследовател в едно или друго измерение и е необходимо внимание към
детайлите, за да се разкрие общата
картина. Аз съм на мнението, че всичко и всеки ежедневно допринася за
развитието ми в тази насока, било то
позитивно или негативно.
6. Какви проблеми срещат
учените във вашата област (за професионалното си развитие и в работата си)?

Основният проблем е липсата
на адекватна приемственост. И веднага искам да поясня какво имам предвид – приемствеността е много добър
способ за развитие, но трябва да бъде
адекватна на съвремието. Ако едно
нещо (каквото 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 несъзнателно се опитват да спрат
прогреса, и вместо да променят системата, за да я направят по-гъвкава
и приятна за работа, те се фокусират
върху това, което са правили предците им и изпускат възможността за развитие, за реален ценен принос в дадената област.

27-27 НОЕМВРИ

Веднага бих започнала с отношението към науката. Науката не е абстрактно понятие, науката не е само
за избраните, тя е достъпна и съществува, за да бъде използвана и развивана. Науката е необходимост, също като
храната и ако отношението се промени, то мисля, че прогресът ще се случи в много кратък интервал от време.
Хората не бива да се страхуват от нея,
а да я използват, за да развиват себе
си, да развиват и нея. И ако преди много, много години тя е била достъпна
за малцина, в днешно време тя е достъпна за всеки, а това е предимство от
което трябва да се възползваме.
8. 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 повече ще започне тя да бъде
приемана като нещо естествено, а не
абстрактно. Науката е необятна и безкрайно ценна, жалкото е обаче, че не ѝ
се обръща достатъчно внимание. Ежедневно 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 превърне в тема на постоянни дискусии,
7. Какво, според Вас, трябва
то тогава тя ще бъде приемана и изкоренно да се промени в България
ползвана от много повече хора, а колпо отношение на науката?
кото повече хора се занимават с наука
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– толкова по-бърз прогрес ни очаква.
Звучи утопично, навярно, но науката е
решение на всички проблеми, с които
се сблъскваме в сивото ежедневие.

д-р Калоян Златанов се връща в
България да прави наука
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ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА
ТУРМАНОВА - Университет
„Проф. д-р Асен Златаров“
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1. Кратка информация за изследо- имобилизиране на активни единици
вателя: име, степен, звание, место- върху полимерни носители, каталиработа
тични реакции, плазмено и радиационно присаждане на функционални
ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА
мономери върху полимерни матрици,
е дългогодишен преподавател в каекология, адсорбенти. Ръководи устедра „Технология на материалите и
пешно регионалното представителматериалознание“ на Университета
ство на БАН в област Бургас. Нейни
„ Проф. д-р Асен Златаров“ (БТУ) и с
научни трудове са публикувани в спинад 25- годишен стаж в системата на
сания в България, САЩ, Великобритависшето образование. Област на нейния, Германия, Унгария и др. 7 години
ните научни интереси са полимери,
е била заместник-областен управител
полимерни мембрани и композити,
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на Бургас, а ресорите, за които се грижи, са образование, социални дейности, здравеопазване. От 2019 г. е председател на Общински съвет Бургас.

реална грижа към морето и здравето на човека. Включвам се често в
инициативи, които популяризират
именно това поведение в младите хора и обичам да се срещам с тях.

2. С какво се занимавате на работното си място? (Ежедневието на един 3. Какви са научните ви постижения
учен) – проекти, изследвания, ...
(приноси) и каква е тяхната полза
за обществото и икономиката?

Динамично, вълнуващо и интересно...
Всеки ден носи удовлетворение, когато е свързан с наука. За своя страст
определям химията, а изследването
на полимерите са моя кауза. В момента работя върху научна тема, която да
намери приложение в лечение на онкологични заболявания и в генната
терапия.

Химията е наука, която ми дава възможност да бъда полезна на обществеността, 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 Университета
„Проф. Д-р Асен Златаров“. Научните ми интереси са свързани с новите
полимери с медицинско предназначение. Работя с екипа си по една много
интересна за съвременната медицина тема, свързана с получаване на хибридни съполимери с полипептидни
блокове и функционални амфифилни блокови съполимери с различна
архитектура и състав. Полимерните
нанокапсули на тяхна основа, натоварени с различни активни биологични
единици, включително лекарствени и
ДНК молекули, биха намерили приложение за лечение на онкологични заболявания и в генната терапия.

Специализирайки в областта на полимерите три десетилетия, съм поддръжник на идеята за минимизиране употребата на пластмаси. За
мен е изключително важно да възпитаваме отговорно поведение към
тези продукти, с което да се прояви 4. Какво ви мотивира да изберете
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професията на изследовател?
Да бъдеш изследовател означава да
учиш цял живот, а това предполага непрекъснато обогатяване, непримиримо търсене, удовлетворение, когато
бъде постигната целта и отново още
по-задълбочено навлизане в конкретно изследваната материя. Всичко това
прилича на игра, която има точни
правила, ясни цели, винаги различни
етапи, а краят ѝ води до ново начало –
различно и още по-предизвикателно.
Непрестанната треска да откриваш
новото, непознатото или да усещаш,
че допринасяш за развитието на науката, действа изключително мотивиращо и удовлетворяващо. Бих казала, че професионално се реализирах
в сфера, която сама избрах, водена от
голям интерес и любопитство. Безценно е, когато работата е и твое хоби.
Химията е наука, която ми дава възможност да бъдеш част от иновации,
полезни за околните, особено днес,
когато светът се задъхва от пластмаса
и вредни продукти.
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ворна и внимателна, търсеща личност
и да не се предавам, докато не намеря
вярно решение. Тази наука учи на постоянство, търпение и работа за краен резултат. Разбира се, тя ми даде и
удовлетворение от моя малък научен
принос към науката „Полимерна химия“, в аспекта на нейния глобален
принос за по-добрия живот на човечеството.
5. Какво допринесе за развитието
ви като изследовател? (обучение,
ръководител, работа в индустрията,
стипендия в чужбина, екип, ...)

Зад всеки учен стои вдъхновител,
който е открил пътя към съответната
научна сфера… От изключителна важност е екипът, с който работим. Благодарна съм на колегите си и съм щастлива, че освен съмишленици експерти
на високо професионално ниво, мога
да ги нарека и приятели.

6. Какви проблеми срещат учените
във вашата област (за професиоХимията е необятна вселена, в която
налното си развитие и в работата
винаги има какво да откриеш, да науси)?
чиш. Тя е безкрайно интересна, всичко там е логично, следва определени Промишлените предприятия в Бълприродни закони и носи много и раз- гария трябва да инвестират в излични знания за нас самите, за живота следването и откриването на научни
около нас, за явленията, на които ста- иновации... Друг проблем в момента
ваме свидетели. Всички процеси имат е намирането на млади хора, които са
реален смисъл и обяснение. Химията готови да се посветят на природните
ме научи да бъда любознателна, отго- науки и разбира се, най-вече химията.
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Ако те виждат переспектива за професионално развитие в българската промишленост, това ще е огромен стимул
за тях. А всяка промишленост се нуждае от добри специалисти по материалознание.

7. Какво, според Вас, трябва коренно да се промени в България по отношение на науката?
Лидери в света на науката винаги са
били най-богатите и развити държави. Средствата, които те заделят за
научни 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
високо ниво на финансиране. Колкото и банално да звучи, трябва да има
последователна и твърда политика
на държавата ни за стимулиране на
изследователските дейности. По този
начин ще бъде намерено решението и
на друг проблем – да бъдат привлечени и мотивирани младите хора да се
занимават с наука, при това именно
тук, в България, защото техните знания, умения и постижения ни правят
горди и движат страната ни напред.,

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 ѝ място в живота ни.
Чрез обсъждането и говоренето се постига истината. Науката е безкрайна.
Всеки ден, във всяка част на планетата, се раждат нови идеи и се прилагат
иновации, благодарение на упорит
труд, зад който стоят академични умове. Научните открития, изследвания,
търсения и тяхното приложение водят до прогресивно усъвършенстване
на света и живота на хората. Всеки човек е свързан по някакъв начин с науката, макар и да не го осъзнава. Трябва
заедно да направим необходимото за
доказване пред обществото на необходимостта от научните изследвания.
Науката е предизвикателство.

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

Категорично да! Научните открития
не са даденост, не са нещо, което стига да поискаме, можем да получим
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Проф. д-р инж. Сотир Сотиров,
Университет „Проф. д-р Асен
Златаров“, Бургас

През последните години се занимавам
основно с ръководството и администрирането на научни проекти. Към
момента имам и трима докторанти,
с тематика на дисертационните им
трудове в областта на Изкуствения
интелект. Ежедневието ми е свързано
с желанието ми да осигуря нормална
работна обстановка, като апаратура,
тематика и ангажименти на младите
учени в направлението ми.
3.
Какви са научните ви постижения (приноси) и каква е тяхната
полза за обществото и икономиката?

1.
Кратка информация за изследователя: име, степен, звание, До този момент имам 6 сборници от
месторабота
конференции издадени от издателство SPRINGER на които съм съредакПроф. д-р инж. Сотир Сотиров, Уни- тор. Имам над 200 публикации, като
верситет „Проф. д-р Асен Златаров“, над 70 от тях са в световните бази от
Бургас
данни. Като преподавател считам, че
голяма част от времето си отделям за
2.
С какво се занимавате на ра- обучението на бъдещите бакалаври,
ботното си място? (Ежедневието на магистри, асистенти и докторанти в
един учен) – проекти, изследвания, Бургас.
...
4.
Какво ви мотивира да избеЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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рете професията 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 някого е страхотно. Мисля, че това е
нещото, което ме накара да поема по
пътя на учения и преподавателя.

Основния проблем при учените е недостатъчното финансиране на научните изследвания. Въпреки, че това
се промени през последните няколко
години учените в България още не могат да излязат от летаргията си и да
започнат да творят. Мисля, че на всякъде хората с идеи трябва да се насърчават и подпомагат, но голямата част
от тях са все още обезсърчени.

5.
Какво допринесе за развитието ви като изследовател? (обучение, 7. Какво, според Вас, трябва коренръководител, работа в индустрията, но да се промени в България по отстипендия в чужбина, екип, ...)
ношение на науката?
Имах уникалния шанс да попадна на
хора и семейство, които ме подкрепяха. С течение на времето се запознах с
няколкото много стойностни учени, с
които продължавам да работя и в момента. Тласък в развитието ми като
учен бяха международните командировки, в които се запознаваш и общуваш с колеги в твоята тематика. Това
наистина ти дава крила и излизаш от
защитния си пашкул и можеш да покажеш това, което можеш. Откриването
на нов свят в началото е леко стресиращо, но и освобождаващо от притесненията ти, колко са знанията ти или
са възможностите ти.

Обществото в България е леко снизходително към учените. За тях ние сме
едни мечтатели, които не са съвсем
здраво стъпили на земята. Това е нещото, което за мен трябва да се промени – уважението на обществото в
България към учените.
8.
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 говори за наука и по всеки възможен
начин да се подкрепят младите, които
6.
Какви проблеми срещат имат желание да се занимават с нея.
учените във вашата област (за професионалното си развитие и в работата си)?
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ
СТОЯНОВ“ – ВАРНА

М

едицинският университет
„Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна е българско
държавно висше училище
с над половинвековна история и традиция. Класическите модели на преподаване тук се съчетават с най-модерните технологии и методи в областта
на обучението, преподаването и науката. Приоритетите на университета
са насочени към удовлетворяване на
потребностите на здравната система
от висококвалифицирани специали-

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

сти, както и към развитие на научноизследователска дейност и иновации
на национално, европейско и международно ниво.
Структурата на университета включва четири факултета („Медицина“,
„Дентална медицина“, „Фармация“ и
„Обществено здравеопазване“), Департамент по чуждоезиково обучение,
комуникации и спорт, Медицински колеж – Варна, Филиали в град Сливен,
Шумен и Велико Търново, както и
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центрове с различна изследователска
и научна насоченост. Университетът
разполага и с многобройни клинични бази, намиращи се на територията
на цялата страна, където студентите
имат възможност да прилагат знания
и умения в реална среда. Основна база
за обучение на студенти, специализанти и докторанти е Университетската болница „Св. Марина“ във Варна,
разполагаща с високоспециализирани екипи и апаратура от най-ново
поколение. Уникална възможност им
предоставят унивеситетските и академичният Медико-дентален център,
създадени и функциониращи на територията на университета. В МУ – Варна се обръща специално внимание
на развитието на методи за симулационно обучение. Симулаторите в областта на хирургията, ехографските
изследвания, спешната медицина и
анестезиологията, акушерството и гинекологогията и денталната медицина помагат на студентите да приложат
на практика наученото. Осигурена е и
видеовръзка в реално време – между
операционни и учебни зали.
Университетът поддържа високо качеството на обучение чрез модела
EFQM® за Business Excellence на Европейската фондация за управление
на качеството, а издаваните дипломи
са признати във всички европейски
държави. Благодарение на активните

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

международни отношения университетът си партнира с над 90 международни партньори от 5 континента.

Във висшето училище работят висококвалифицирани
преподаватели,
изследователи и професионалисти в
основните направления по медицина,
дентална медицина, фармация и обществено здраве. Те формират научни
екипи, които включват учени с дългогодишен научен и учебен опит, млади изследователи, докторанти и специализанти в съответните области.
Тези екипи имат опит в реализацията на над 80 национални и международни проекта, чрез които се изгражда капацитет и повишава качеството
на образователната и научноизследователската дейност. Проектите в
университета са взаимнообвързани
и надграждащи се, като пример за
устойчивост представлява проектът
Researchers in the Knowledge Triangle
(K-TRIO) по програма „Хоризонт 2002“,
където университетът участва като
партньор от 2012 г. насам. Мотивацията, която стои зад екипа, който организира Европейска нощ на учените в
университета е искрящият ентусиазъм от срещата с науката на деца, студенти, ученици и всички участници
в събитията. Мисията на проекта да
запали младите таланти да поемат по
пътя на научната кариера е съчетана
НОЕМВРИ 2020
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с целите на университета, а именно –
подготовка на висококвалифицирани
специалисти и стимулиране на изследователска дейност.

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!
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ПРОФ. ТОДОРКА
КОСТАДИНОВА, Д.И.

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

През годините съм работила по различни национални и международни
проекти в областта на планиране и
прогнозиране на човешките ресурси
в здравеопазването, превенция на заболяванията и качеството на живота,
екосистеми за интегрирани грижи
за хронично болни и възрастни хора,
икономически модели за оценка на
ПРОФ. ТОДОРКА КОСТАДИНОВА, Д.И.
потребителските плащания в здравеопазването, изграждане и развитие
1. Кратка информация за изследо- на екипи, управление на процесите
вателя: име, степен, звание, место- на промяната в новите икономически
условия, мобилност на здравните проработа
фесионалисти и анализ на здравната
ТОДОРКА ИГНАТОВА КОСТАДИНОВА, система в България.
доктор по икономика и професор към
Катедра по икономика и управление Ценното от участието в такива изслена здравеопазването, Факултет по об- дователски проекти е, че предлагат
ществено здраве в Медицинския уни- широк поглед върху наличните европейски и световни модели на приверситет – Варна.
ложение, очертават необходимостта
Директор на Дирекция „Международ- от въвеждането на иновативни рено сътрудничество, акредитация и ка- шения за България (на национално,
чество“
регионално и организационно ниво)

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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и представят модели и алгоритми за димно в интердисциплинарни екипи.
прилагане в практиката.
Например изследване на потребителските плащания в здравеопазването
Вълнуващи моменти в изследователна седем европейски страни, включиския процес предоставя работата ми
телно и България; изследване и разс младите хора, посветени на науката,
а това са предимно докторантите. Те работване на модели за планиране и
предлагат различен поглед и допри- прогнозиране на човешките ресурси в
насят за разширяване на хоризонта Европа; изследване на мобилността в
на изследователската работа с новите 27 европейски страни, Канада, Южна
технологични и дигитални решения. Африка и САЩ; изследване и развитие
Работя с 18 докторанти, включително на модели за академично преподаване.
и такива от Германия.
В ежедневието си комбинирам задачите от научноизследователската си
област, по които може да разсъждаваш
денонощно, с преподавателската работа, бакалавърските и магистърските програми на МУ – Варна и позцицията ми като част от ръководството на
университета. Това понякога прилича
на висш пилотаж, но затова съм благодарна на моите учители от България и
от цял свят и на хората, с които работя, и се уча от тях ежедневно.
3. 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 здравеопазването, обучението на млади
хора и експерти за работа в социалната и здравната система, като те са пре-

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

Едно високо постижение от последните две години е поканата от колеги от
Ню Йорк да участвам в екип с колеги
от Клиниката по кардиохирургия в
УМБАЛ „Св Марина“ – Варна – проф.
Пламен Панайотов и д-р Даниела Панайотова, в един изследователски
проект за дизайн на екоситеми по интегрирани грижи. Резултатите бяха
публикувани в международна монография на издателство Springer. Това е
висока оценка за нас.
В последните години съм вдъхновена от идеята за научно структуриране и изследване на въздействието на
природните ресури (минерална вода,
билки, здравословна храна и др.) върху здравето на човека и качеството
на живот. Тази тема е мащабна и ще я
разработваме в международни екипи
заедно с колегите от МУ – Варна, факултeтите по Фармация, Дентална меНОЕМВРИ 2020
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дицина, Обществено здраве, партньорите ни от бизнеса – Българския съюз
по балнеология и спа туризъм, Европейската спа асоциация и академични
екипи от други европейски университети. Акцентът ще бъде върху превенцията и запазването на доброто здраве, усилване на имунната система, от
една страна, и от друга – запазване на
добро здраве при наличие на хронични заболявания или следоперативни
лечения (например в кардиохирургия,
неврохирургия). Това е особено ценно
в новите условия на живот и предизвикателствата, пред които ни изправи
пандемията, свързана с COVID-19.
4. Какво ви мотивира да изберете
професията на изследовател?

дицинския университет – Варна. В
него има подкрепа и условия, които
дават възможност за развитие и разгръщане на идеите и таланта на всеки изследовател. И тук е мястото да
благодаря на всички ръководни екипи на университета до днес, начело с
ректорите: проф. Димитър Камбуров,
проф. Темелко Темелков, проф. Анелия Клисарова, проф. Красимир Иванов и проф. Валентин Игнатов. Това е
важно да се каже, защото освен изследователското вдъхновение, таланта,
волята и издържливостта, всеки изследовател има нужда от подходяща
и подкрепяща среда. Тя се изгражда и
развива от лидерите на всяка научноизследователска организация.

Още в ученическите си години обичах
да чета книги за велики изследователи, участвах в кръжок по микробиология и харесвах нашите изследователски срещи по астрономия. Явно
вътрешната ми нагласа е свързана с
изследователския свят, света на науката и законите на живота. А в живота
едно от най-ценните неща е здравето и днес имам благословията да работя в областта на здравеопазването
и по-доброто здраве на хората. Нещо
повече – вече повече от 25 години работя в един от най-престижните университети в България и Европа – Ме-

На първо място, това са моите родители, с които много пътувах, още от
малка, и се срещах с невероятни природни 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 докторската си дисертация в София научих
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5. Какво допринесе за развитието
ви като изследовател? (обучение,
ръководител, работа в индустрията,
стипендия в чужбина, екип, ...)
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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 развитие като изследовател и преподавател има невероятната отдаденост и
последователност в работата ни с доц.
Емануела Мутафова и колегите ми от
Катедрата по икономика и управление на здравеопазването в МУ – Варна.
Много знания, умения и компетентности 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.
6. Какви проблеми срещат учените
във вашата област (за професионалното си развитие и в работата си)?
Предпочитам да говоря за възможностите и предизвикателствата, кои-
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то среща по пътя си един изследовател. Те могат да бъдат обобщени
с няколко думи: проблеми с подкрепата на институцията, в която работят; финансирането; недостатъчната
инфраструктура за наука и обучение
в методологията на научните изследвания. Когато търсят среда за научно
разивтие, те трябва предварително да
се запитат дали са налични тези пет
условия.
7. Какво, според Вас, трябва коренно да се промени в България по отношение на науката?

Смятам, че промяната трябва да бъде
стратегическа и да започне на макрониво – промяна в нормативната уредба, узаконяване на позициите постдокторант, изследовател и други. На
второ място, е необходимо да бъдат направени инвестиции за инфраструктура за наука (лаборатории, научни
комплекси), а не само за комбинации
за обучение и наука. На трето място, е
необходимо да бъде приета национална програма за обучение в методология на научноизследователската работа, която да бъде преподавана във
всички университети. Това ще допринесе за достигане на критична маса от
академично подготвени млади изследователи от различни области на науката, които могат да формират интерНОЕМВРИ 2020
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дисциплинарни екипи и да постигат
високи научни резултати. В допълнение към тази трета точка е необходимо обучение на настоящите и бъдещи
изследователи в областта на защитаване и регистриране на патенти, научни открития и полезни модели, както
и взаимодействието им с различни
заинтересовани страни относно приложението им в практиката и комерсиализация на научните открития. На
четвърто място, е необходимо да бъдат разработени съвременни модели
за финансиране на научните екипи и
индивидуални изследователи. Полезно би било да се въведат предмети и
дисциплини, въвеждащи в науката и
научните изследвания от най-ранно
детско развитие през училищното и
университетското образование. Добър пример за това е образователната
система в Нидерландия, в която обучението става с по-малко преподаване
и много повече участие в изследователски занимания.

с изследване на научните и алтернативните закони на развитие на проявленията на живота и социално-икономическите закони в обществото.
Това предполага да използваме древните знания и традиции в съчетание
с най-съвременните технологични и
научни постижения. Добрата комуникация между хората и институциите
ще допринесе за възприемане на науката 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 научните изследвания. В този смисъл проектът за провеждане на Европейска
нощ на учените е прекрасен пример за
вдъхновено и устойчиво разкриване
на фантастичните постижения на талантливи личности, наречени „учени“.

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

Категотично – да, защото науката е
част от живота и самата тя ни открива все повече истини за Вселената,
човека, природата и света, в който
живеем. Моят нестандартен поглед
към развитието на науката е свързан
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Д-Р МАРИН ДИМОВ ЖЕЛЕЗОВ,
специалист по анатомия
и докторант към катедра
„Анатомия и клетъчна
биология“, МУ – Варна

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

По време на учебните семестри около 60% от времето ми е ангажирано с
преподавателска дейност. Преподавам
анатомия и клетъчна биология на студенти по медицина и дентална медицина. На част от семинарните упражнения правим дисекции и обсъждаме
макроскопския строеж на човешкото
тяло, на други – студентите изучават
под микроскоп стуктурата на човешките тъкани и органи. Участвам като
лектор и в свободноизбираемата дисциплина по невробиология, където
1.
Кратка информация за изсле- обсъждаме най-модерните развития в
дователя:
областта на невронауките.
Д-Р МАРИН ДИМОВ ЖЕЛЕЗОВ, специалист по анатомия и докторант към
катедра „Анатомия и клетъчна биология“, МУ – Варна
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колко много документи трябва редовно да се подготвят покрай преподаването, изпитването, текущия контрол
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и оценяването на студенти, отчитането на научната работа по проекти
и докторантурата, кандидатстване по
нови проекти, атестиране като преподавател и докторант, воденето на курс
като курсов ръководител и т.н. Имало
е периоди, в които е отнемало повече време да опиша свършената научна работа, отколкото е отнела самата
работа. Ужасно досадно, да, но необходимо: проектите са големи, сложни, изискват множество консумативи,
апаратура и колаборации с колеги,
както и изрядно следване на юридическите, финансови и етични аспекти.
Документацията е тежка, но без нея
би настъпил по-голям хаос.

дим. Създадохме интердисциплинарна научна група с колеги от IT сферата и работим над пресечните точки
между двете дисциплини. В чужбина е
обичайно обучаващите се млади невроучени да усвояват компютърно програмиране и data science в дълбочина,
тъй като съвременните методи ги изискват. В България голяма част от невроучените сме завършили първо медицина и се налага да си „наваксаме“ с
техническите умения.

Времето за правене на наука в рамките на официалното работно време е
крайно недостатъчно. Това е общ проблем за повечето преподаващи изследователи по света. Недостатъчно е не
само в организационния, но и в духовния 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 „носим“ у дома и мислим за нея независимо къде се намираме.

Останалите 10 – 20% от времето ми остават за „правене на наука“. Работя по
множество проекти в колаборации с
колеги от страната и чужбина. Типични ежедневни дейности са проучване
на новите изследвания, събиране и
дисециране на тъканен материал, обработка на материала в хистологична
лаборатория, микроскопиране и дигитално заснимане на зоните на инте„Нормалните“ хора излизат в отпуск,
рес. След това получените снимки са
за да отидат на почивка, ние излизаме
анализират със специални алгоритми,
в отпуск, за да може най-после да раза да се извлече информацията от тях.
ботим повече…
Проектът по докторантурата ми изследва как имунната система на мозъ3. Какви са научните ви постижения
ка, т.нар. микроглиални клетки, влияе
(приноси) и каква е тяхната полза
на неговото развитие преди да се роза
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обществото и икономиката?
Публикувал съм хипотезата, как имунната система е вероятен ключов играч
в развитието на мозъчните структури,
отговорни за просоциалното поведение, съответно неговите отклонения,
при човек. Имунните клетки са много чувствителни към манипулиране,
така че това дава посока за изследвания на имунни терапии на антисоциалното поведение.

Публикувал съм и теорията за „микроглиялна адипобиология“, която
цели да обясни връзката между храненето, 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 отношението ѝ спрямо гъстотата и активността на незрелите „прогениторни“
клетки там.

27-27 НОЕМВРИ

мога сам да създавам нови знания.

5. Какво допринесе за развитието
ви като изследовател? (обучение,
ръководител, работа в индустрията,
стипендия в чужбина, екип, ...)
Имах изключителния късмет като студент да се намирам на точното време
и място, за да срещна доц. Георги Чалдъков и проф. Антон Тончев от Катедрата по анатомия и клетъчна биология. Благодарение на менторството,
приятелството и създадените възможности за кариерно развитие, тези
хора спомогната за осъществяването
на мечтата ми да съм учен. Това е много важно за България, където пътят
към науката не е ясно определен. За
да си учен в моята област тук ти трябва комбинация от много специфични
редки условия и късмет да ги откриеш. Не е като да се запишеш в някой
западен институт, където имаш лесен
достъп до лаборатория, консумативи
и обучителни курсове.

6. Какви проблеми срещат учените
във вашата област (за професио4. Какво ви мотивира да изберете
налното с развитие и в работата си)?
професията на изследовател?
Първият проблем на един млад чоЛюбознанието. От дете знаех, че ще се
век, който иска да се занимава с незанимавам с наука, колкото и трививронауки в България, е какво да учи.
ално да звучи. Обожавам да приемам
Съвременните невроучени навън
нова информация за света. Като учен
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се обучават на множество методи,
включващи експериментална психология, електрофизиология на мозъка
и функционален магнитен резонанс.
Изучават и компютърно програмиране и data science. В България учените,
които владеят тези методи, са малко
и най-често разпръснати в различни
институции. Така е много е трудно човек да придобие холистични методологични 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

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

войни“ за тях; (3) толеранс към експлоатацията от страна на висшестоящи защото няма алтернативи; (4)
недостиг на колеги с опит, които да
го обучават, особено ако проучването
включва иновативни методи; (5) недостатъчен брой проекти за финансиране на научни изследвания, които
дори да успее да спечели носят; (6)
десетки пъти по-малко финансиране
от необходимото 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
цялото общество, то адекватното заплащане на техния
труд, който е незаменим и
неповторим, не би трябвало
да представлява трудност, но
абсурдът е налице. Говорим
за буквално шепа хора, чийто
ум вместо да развива теории
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.
Проучванията показват, че такъв тип
финансови тревоги намалят ефективното IQ на човек с до 40 пункта. Това
е разликата между умствено надарен
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и отличник в помощно училище. Толкова е абсурдно, че започвам да мисля,
че ситуацията е нарочно такава. Моите приятели в IT сферата, само с бакалавър и без опит, започват със стартова 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 месеца. Изплащат по няколко апартамента,
имат си нает офис, лични асистенти и
достатъчно капитал да инвестират и
градят бизнеси в свободното си време. Могат да си позволят да правят по
няколко деца. Карат добри коли и ходят 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 нужди, за да можеш да създадеш семейство. И на фона на абсурда „говорещите 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 плуваме в него. Да задаваш този въпрос по
медиите с престорено учудване и незнание е престъпление.

27-27 НОЕМВРИ

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

Говоренето за наука е не просто необходимо, а задължително. Науката
е много сложен процес на търсене на
истината. Аз самият не разбирам напълно какво правят моите колеги, а
работим в една област. За специалист
от друга сфера ще е още по-трудно, а
за неспециалисти – направо невъзможно да разберат дейността ни.
Правилната научна комуникация е
задължителна, за да могат хората да
разбират какво се случва, какво е открито, какво означават новите открития. Лошата научна комуникация е
една от причините за съвременната
епидемия от дезинформация по отношение на важни теми в медицината и
психологията. Докато учените си стоят затворени в лабораториите, измамниците красноречиво и с измамна доброжелателност „информират“ хората
с лъжи. Докато учените изследват, че
2+2=4, то масово хората са бомбардирани с информация, че 2+2=картоф,
обикновено, за да купят нещо. Веднъж, след като мозъкът е формирал
убеждение, то всякаква информация
в противното бива отхвърлена. Това
7. Какво, според Вас, трябва корен- е т.нар. „backfire effect“. С други думи,
но да се промени в България по от- дори сам да преброиш до 4, ще станеш
ношение на науката?
още по-убеден, че 2+2=картоф. Да не
говорим, че съвременните научни меvide supra
тоди са толкова сложни, че „броенето
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до 4“ е невъзможно, освен за тесните
специалисти в областта. От това следва, че е невъзможно дори за много интелигентен 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 „всички знаят“, че „зеленчуците са полезни, а месото е вредно“, докато цялата
наука зад растителните токсини, антинутриенти, лектини, салицилати,
хистамини, фитинова киселина, се игнорира и осмива, ако повдигнеш тема-
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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-тежките 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.
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ВЕСЕЛА КАЗАШКА, доцент
в АМТИИ „Проф. Асен
Диамандиев“ – Пловдив
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то си място? (Ежедневието на един
учен) –проекти, изследвания, ...

Занимавам се с проучване на литература, работя по научни проекти, общувам със студенти и колеги. Като
администратор в научна организация,
работата ми отново е свързана с изследвания, проекти и общуване с млади и утвърдени учени. Разбира се, тук
акцентът е върху административната
част на изследванията и моите задачи
са малка част от работата на мащабен,
мотивиран и компетентен екип. Ученият може да работи и сам, но според
1.
Кратка информация за изсле- мен е по-полезно да работи в екип,
дователя: име, степен, звание, мес- със съмишленици.
торабота
Казвам се ВЕСЕЛА КАЗАШКА, работя като доцент в АМТИИ „Проф. Асен
Диамандиев“ – Пловдив и като ръководител на отдел „Административен“
на Центъра по растителна системна
биология и биотхенология (ЦРСББ) –
Пловдив.

3. 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 увреждания. Получените резултати от
изследванията ми в България, Чехия
2. С какво се занимавате на работно- и Русия са реплика към обществото,
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образованието и хората с увреждания. Общуването между хората стимулира създаването на нови нагласи и е предпоставка за личностно
развитие. В този контекст смятам,
че изследванията, свързани с позитивната стигма, са полезни за промяна на нагласите на обществото и
ускоряване на процеса на приобщаване.

Друг изследователски проблем,
върху който работя, е финансовото
управление и контрол в арторганизациите. Резултатите от съвместната ни работа с доц. д-р Васил Колев
и доц. д-р Маргарита Русева са отразени в монографията „Пловдив
– арторганизации и управленският им профил“. В нея е представен
систематичен обзор на историческото развитие на изкуството в
град Пловдив през вековете – база,
върху която да се създават и реализират актуални научни и художествено-творчески проекти; представени са конкретни инструменти за
финансово управление и контрол на
арторганизациите; изследван и анализиран е специфичнит профил на
арторганизации от град Пловдив; разработен и апробиран е инструментариум, който може да се използва и
от други изследователи. Резултатите
от изследванията могат да служат на
артмениджърите за по-добро управление и контрол, включително мо-
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4. Какво ви мотивира да изберете
професията на изследовател?
Весела Казашка като говорещият с
птиците…
Работих като директор на поделение
„Научна и приложна дейност“ на Пловдивския университет, когато избрах
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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 мениджър, 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 докторската ми дисертация на тема „Позитивни стигми към хората с увреждания“ продължих да работя по проекти,
свързани с талантливи деца със специални 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.

27-27 НОЕМВРИ

Възможностите за работа по проекти, общуването с колеги от страната
и чужбина, общуването с хора, с които имаме близка душевност и идеи,
допринесоха за развитието ми като
човек и изследовател.
Колегите ми от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство промениха фокуса ми и „отвориха“ сетивата ми за многоликите
превъплъщения на таланта и връзката между наука и изкуство.
Колегите ми от Центъра по растителна, системна биология и биотехнология пък ми показаха как се прави наука на световно ниво.

Членството в международни организации и опитът, натрупан в EURAXESS
е полезен и приложим в ежедневната
ми работа.

6. Какви проблеми срещат учените
във вашата област (за професиоБлагодарна съм на моите учители и
налното си развитие и в работата
преподаватели от университета, коиси)?
то първи запалиха искрата на науката у мен. На колегите ми, които под- Проблемите, които срещаме, са общи
държат този огън, а аз се опитвам да за всички, които се занимават с изкуство и наука – липса на адекватно
го предам на студентите.
финансиране, „макдоналдизация“, налагане на правила отгоре надолу, ад5. Какво допринесе за развитието министративна тежест.
ви като изследовател? (обучение,
Неспокоен е духът на учения – търръководител, работа в индустрията,
сещ, опознаващ, проучващ. Изследостипендия в чужбина, екип, ...)
вателят търси нови научни полета, но

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

НОЕМВРИ 2020

Българска наука

67

БГ НАУКА

за да е полезен и ефективен е необхо- живота ни по-добър и смислен. Затова
димо да се чувства свободен.
трябва не само да се говори за наука,
но и да се палят пламъчетата на любопитството и любознателността у уче7. Какво според Вас трябва коренно
ниците, а вкусът им към красивото да
да се промени в България по относе възпитава чрез изкуство.
шение на науката?
Представянето пред широка публиНеобходима е хармонизация. Хармока на специфични данни и изследванизиране на политики, хармонизиния е предпоставка и за неразбиране,
ране на поколения учени, хармонисъздаване на страхове, необосновани
зиране на екипи, хармонизиране на
коментари, така че „говоренето“ за
администрация и учени, хармонизинаука трябва да бъде прецизирано,
ране на планиране и свобода.
според аудиторията.
8. Трябва ли да се говори за наука и
защо?

Уверена съм, че науката и изкуството,
иновациите и образованието, правят
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Доц. д-р ПЕТЯ БЪРКАЛОВА, ПУ
„Паисий Хилендарски

Петя Бъркалова на фестивала „Мистериите на Хухла“ 2018. Откриване
на изложбата „По стъпките на спомените“, посветена посмъртно на диалектоложките експедиции на д-р
Иванка Гайдаджиева от студентите ѝ,
и премиера на нейната книга „Местните имена в Западна /Беломорска/
Тракия“

Доц. д-р ПЕТЯ БЪРКАЛОВА, ПУ „Паисий Хилендарски, Филологически факултет, Катедра по български език
1.
С какво се занимавате на работното си място? (Ежедневието на
един учен) –

Моята работа не е „място“, тя е нещо
дълбоко вътре в мен и се местим заКратка информация за изследовате- едно по света и сред хората, аз не познавам системата „от 8 до 5“, в този
ля: име, степен, звание, месторабота
смисъл всички учени сме денонощна
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смяна, перманентни дежурни по улавяне на смисъла. В университета съм
титуляр на три предмета във филологическите специалности: Синтаксис на съвременния български език,
История на новобългарския книжовен език и Граматически формализми. Обичам да бъда пред различна
аудитория. През годините водих тези
предмети като хоноруван преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“,
в Бургаския свободен университет,
в ЮЗУ. Случи се на два пъти да съм и
лектор по български език, литература и култура в два от най-старите
университети в Европа – Болонския
университет и Карловия университет
в Прага. Там е истинска битка за българската култура, за нейното популяризиране пред света, за спечелване
на нови млади хора на полето на чуждестранната българистика. Горчивата
истина е, че лекторатите се закриват,
студентите се оттеглят от българистиката. Най-страшното е, че България
става все по-трудна за преподаване
пред млади хора с отворени умове и
открити сърца…Тя ги плаши.

томатиката на будните умове. Понякога имам чувството, че работата ми е
да „събуждам от будна кома“. Вярвам
в човешкия потенциал, той винаги е
там, но трябва искра. На неговото разгръщане са посветени дните ми, често
– и нощите…

Научният „работник“ в мен и проектите?! Корава смеска от умения се иска,
за да управляваш идеи, хора и пари…
Бях ръководител и член на управителните екипи на образователни и научни 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. Наскоро разговарях с приятел по темата и
разбрах, че истинският въпрос тук не
е кое от двете избираме. Тук императивът 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 исНаучен ръководител съм на около
тина. И по бръчките и „чертичките“ в
50 дипломанти, пет от тях в Прага и
междувеждието познавам лъжата.
в Болоня. А тримата ми докторанти
в България ме карат да се чувствам
като мост към бъдещето на филоло2.
Какви са научните ви постигическото знание. А то, убедена съм,
жения (приноси) и каква е тяхната
чука на вратите ни, дано и на тях не
полза за обществото и икономикаим дава да спят, защото това е симпта?
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Работя в една от най-вълнуващите
научни парадигми в съвременната хуманитаристика – генеративната граматика и граматическите формализми, приложени върху синтаксиса на
удивителния български език. Всички
умове, които работят на това поле, са
„зрящи“ и декодират вълнуваща реалност. Ще спомена само, че модерните
науки се сливат по върховете. Генетиката днес използва изцяло синтактична терминология. Нобеловият лауреат
от 1984 г. Нийлс Кай Джърн озаглавява публичната си лекция „Генеративна граматика на имунната система“
(The Generative Grammar of the Immune
System), четем публикации на тема „Генеративна граматика на генетичното
изречение“ (The generative grammar of
a genetic sentence, Collado-Vides 1991)
– учени генетици използват модела
на генеративната граматика за да анализират „езика“ на гените. Това е възможно, защото и ДНК, и синтактичната структура са сложни дискретни
адаптивни системи, които са се появили 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 представяме публично чрез тяхната аналитична семестриална продукция и като
синтактични изложби под надслов
„Синтактичните структури – картини
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на ума“ или „Граматиката като свободно 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 наука открива корените си преди 2000 години в античните граматически школи с напълно нови подходи и доказва
изконното място на българската хуманитарна наука на картата на Европа още от първите стъпки на Първата
българска държава.
3.
Какво ви мотивира да изберете професията на изследовател?
Не се иска специална мотивация, ако
следваш сърцето си, то е просто и неконтролируемо като дишането. От
дете ме влече писането и проницателното наблюдаване. Това, но без писането, го имаше и в брат ми, с когото
имахме най-хубавото детство на света.
Той беше се родил инженер, имаше изобретения още на 10-12 години – дистанционно управляеми колички, „развързано радио“ по самоделна схема от
НОЕМВРИ 2020
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платка и жички и всякакви чудесии.
Той ми пишеше домашните по математика, аз му пишех темите по литературата и този „бартер“ ни освободи
да се „вихрим“ всеки в своето поле. По
мое гимназиално време имаше ежегодни тенетемета (ТНТМ е абревиатура за техническо и научно творчество 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 биологията, то беше с тема „Постиженията 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 аграрния институт, и дори медицина.
Аз обаче избрах Славянска филология в Софийския университет, с кандидатстудентски изпити. Слушайки
сърцето си… Там в трети курс написах първото си самостоятелно филологическо съчинение – „Клишето в
българския и в чешкия публицистичния стил“ под ръководството на проф.
Светомир Иванчев и пак дойде отново
Първа национална награда в ТНТМ.
Тази вече си беше изцяло собствена
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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.
5. Какво допринесе за развитието
ви като изследовател? (обучение,
ръководител, работа в индустрията,
стипендия в чужбина, екип, ...)

Проф. Йордан Пенчев. Това е моят научен ръководител – световен учен,
който след автора на пораждащата
универсална граматика Ноам Чомски, направи единственото най-пълно 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 драсканици“ от времето, когато проф. Йордан Пенчев идваше от Института по
български език към БАН (там беше
ръководител на Секцията по компютърна лингвистика) да чете лекции
в младата филология на Пловдив, а
после отивахме в градината на „България“, на терасата на „Тримонциум“, в
„Златна круша“ и с часове разговаряхме за българския синтаксис и чертаехНОЕМВРИ 2020
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ме на салфетки синтактични дървета.
Най-често придружени от студенти и
„фенове“, защото харизмата на професор Пенчев (наричахме го вътрешно
и почтително и „бай Йордан“) привличаше, пък и в аудиторията – и на
лекции, и а упражнения, се случваше
нещо „магично“, защото от най-обикновен линеен ред думи, които си мислиш, че са нанизани като на герданче
в изречение, изникваше синтактичното дърво на изреченската структура,
различна за всяко изречение, но по
едни и същи правила. Това се случваше за първи път в България. Той издаде 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. Създадохме Пловдивска граматическа школа
в Катедрата по български език. Според мен имаме трима учени езиковеди в България, които аз наричам „дивергенти“, защото при тях е натрупана
промяната – Александър-Теодоров Балан, Стефан Младенов и Йордан Пенчев. Качествено различни са от всички 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.
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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6. Какви проблеми срещат учените
във вашата област (за професионалното си развитие и в работата
си)?

Никак не обичам да говоря за проблемите, старая се на момента да ги
разрешавам. Най-малко, защото в динамичното ни време докато се намрънкаш от един проблем, насреща се
задава следващият и ако останеш в
хленч, рискуваш до пенсия да останеш „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. Мисля, че във всяко време най-големият проблем са хората, които „первертират“ други хора (буквално думата
„первертирам“ означава „преобръщам“, оттам е и думата „перверзия“, с
изконно значение „всичко, което върви срещу посоката на израстването“).
Казано иначе – да спираш нечий потенциал. Чудовищно много са. Не познават граници, скрити са зад ангелски лица, всеки ги вижда ежедневно,
пречат на развитието, дори и на своето с действие и бездействие. Дори не
осъзнават, че го правят. Погледнете
учебното съдържание в училище. Знаете ли кой го „индоктринира“? Погледнете механизмите на рейтинговата
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система. Знаете ли достатъчно за „пазара на труда“, дето „се реализират“
вашите студенти, от което зависи заплатата ви? Погледнете регистрацията си в НАЦИД. Колко време ви отне
да я получите? А акредитационната
скала на висшите училища – отговаряте 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 Филологическия факултет при нас, писах десетки акредитационни доклади,
водих комисии за качество, за науки,
управителни съвети и какво ли не…
Днес просто искам да сложа празнична дреха, да седна в красива зала и
веднъж годишно на 8 декември ректорът на университета да се изправи
достолепно пред мен като част от цялата академичната общност и да държи академично слово от своята научна област. Изчезне ли това, изчезва и
Словото като носител на смисъла. Да,
академичното слово е моят проблем.
То изчезва. Академизмът иска поддържане 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.
7. Какво, според Вас, трябва коренно да се промени в България по отношение на науката?
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

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 модернизация на държавата и обществото. Олд
фешъна в науките се крепи от страха
от промяна. Колко хора могат да кажат: „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 признава, 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 средновековна култура и за корените на европейската 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 книжовността, начетени са били и са имали
големи библиотеки, поддържали са
скрипториуми и книжовни школи.
Трябва да се промени степента на владеене на чужди езици, но не за прагматичните цели на устния и писмения
превод или заради „Еразъма“ и медиацията, а за да се излъчат знания за
нашата културна идентичност навън,
инак приливът на научна информация няма да е реципрочен. Научният
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обмен е важен и най-доброто състояние е на вземане и даване, на импорт и
експорт на качествени науки, включително на качествена българска българистика. Затова тя трябва да се стреми да пробие в най-четените и високо
импактни международни издания със
стабилен филтър на рецензиране.

изчезване. Сърцето ти се свива като
виждаш в университета да идват млади хора с поведение и стереотипи на
старци. Затова трябва не да се говори,
а да се „събужда“ научното познание,
присъщо на човека по рождение. Поддържането на тази будност е задача за
цял живот – индивидуална и на цялото общество, което се нуждае повече
от всякога от силата и куража, но и от
8. Трябва ли да се говори за наука и
словото (!) на „зрящите“ умове.
защо?
Най-естественото нещо е да се говори за наука, и то отрано. Всяко дете го
знае и го иска. Човекът се ражда изследовател, „любопитко“, търсач, иска
приключения на ума и лично внимание за насочване по посока на индивидуалната дарба. В науката най-важното са фактите, законите, но те не
съществуват без техния наблюдател.
Училището за жалост затваря тези сетива с откъсване от емпиричния опит
и изискване за репродуктивни знания. В училище трябва да се правят
много много много експерименти, да
се научат правилните въпроси – защо,
защо, защо и защо. Защото законите са не само външни, те действат и
„вътрешно“ във и чрез всеки от нас.
Затова е хубаво да се изучава много
повече словесно изкуство, себеизразяване чрез публична реч, чрез писане, трябва да се изучава повече музика, ритмика, защото тя е свързана с
езиковото съзнание и канализира „изчисленията“ на ума. Тази будност е на
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Д-р Галя Кожухарова: За да
привлечем младите хора в
науката трябва да им предложим
подходящо и достойно
заплащане

Кратка информация за изследова- С какво се занимавате на работнотеля: име, степен, звание, местора- то си място? (Ежедневието на един
бота
учен) – проекти, изследвания, преподаване…
рофесор доктор Галя Кожухарова, Тракийски уни- Основните ми ангажименти са свързаверситет, Департамент за ни с квалификация на учители и обуинформация и повишаване чение на студенти. За да бъда в крак
квалификацията на учителите.
с водещите постижения на педагогическата наука участвам в научно-из-

П
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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 работа. Специално внимание отделям за
организиране популяризирането на
тези проучвания сред педагогическата общност – учителска и университетска.

фесията на изследовател?

27-27 НОЕМВРИ

Желанието ми да имаме една добре
функционираща образователна система и любовта ми към преподавателската и учителска професия и децата
са основните мотиватори в избора на
професия.

Какво допринесе за развитието Ви
като изследовател? (обучение, ръКакви са научните Ви постижения ководител, работа в индустрията,
(приноси) и каква е тяхната полза стипендия в чужбина, екип, …)
за обществото и икономиката?
Развитието ми като изследовател бе
Приносите ми са свързани с разра- подпомогнато от един много ерудиботване на множество /над 20/ учеб- ран екип, с който имах удоволствиеници и учебни помагала в помощ на то да работя и да се уча. Мотивацията
учителите по математика и на тех- ми сега са младите колеги, които ме
ните ученици от различни степени и вдъхновяват за нови търсения и дейна различно познавателно равнище ности.
– задължителна и профилирана подготовка. Няколко книги и учебници Какви проблеми срещат учените
за подпомагане на изследователска- във Вашата област (за професиота дейност на учителите. Множество налното си развитие и в работата
проучвания, свързани с иновациите в си)?
процеса на учене и преподаване, с организацията на квалификационната Проблемите в работата ми са свързадейност – образователни клъстери и ни с някои бюрократични спънки при
тяхното функциониране и др. Част от закупуване на апаратура, понякога с
проучванията ми са свързани с прило- нормативни неуредици и често смежение на информационните техноло- нящи се законови разпоредби /понягии в обучението по математика и в кога и противоречиви/ в областта на
организацията на квалификационна- образованието.
та дейност.
Какво, според Вас, трябва коренно
Какво Ви мотивира да изберете про- да се промени в България по отноЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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шение на науката?
Заплащането обикновено е първият
болен въпрос. За да привлечем младите хора в науката трябва да им предложим подходящо и достойно заплащане. Също и материалната база във
висшите училища се нуждае от постоянно обогатяване.

Науката е в основата на всички човешки дейности, в основата на съществуването ни. Ето защо трябва да говорим
за ползата от дейността на учените и
да предизвикваме интереса на младите към професията и дейността на
учените.

Трябва ли да се говори за наука и
защо?

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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Д-р Лина Йорданова: Науката
трябва да е в култ в буквалния
смисъл на думата

К

ратка информация за из- ване на потребителски профили на
следователя: име, степен, учителите от групите, организиране
звание, месторабота
на виртуални класни стаи за провеждане на обучение, протоколи от изпиД-р, професор Лина Йорданова, ДИП- ти, поддръжка на сайта на ДИПКУ и
КУ, Тракийски университет.
други дейности на преподавател.
Понякога: Участия в съвещания, коС какво се занимавате на работно- мисии на ниво ДИПКУ и университет
то си място? (Ежедневието на един и дейности по задачи от комисиите;
учен) – проекти, изследвания, пре- Има и приятни дейности: самообучеподаване…
ние- четене, гледане на материали и
проучване по определена тема, учасС ежедневни задачи: подготовка на тие в семинари, статистическа обрацифрови обучителни материали в ботка на данни от експерименти и
сайта за електронно обучение, създа- подготовка на публикации, работа по
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проекти и др. интересни неща. Редовно се случва да обучавам някого как
да се справя с ИКТ, но това е много полезно 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 страната ни. От сегашна гледна точка това
не е нищо особено, но преди 22 години беше ново и важно. Спомням си,
възклицанието на един професор от
Франция, след като видя нашата българска страница: „А защо Франция
няма такава страница?“ Разработката
беше по проект на FAO SEUR – Международната Организация за храните
и селското стопанство, Район Южна и
централна Европа. В резултат от тази
работа Библиотеката на нашия университет стана депозитарна на ФАОтя всяка година продължава да получава безплатно изданията на ФАО.
Като най-голямо свое постижение
считам работата си в Научния институт по животновъдни науки, Мариензи, Германия. В периода 2000-2005 г.
участвах в международен проект APIIS
за разработка на платформа за създаване на Информационни системи (ИС)
за генетични ресурси. Като резултат
имаме създадени няколко ИС – за съх-

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

раняване и управление на данни от
генетични банки за застрашени от
изчезване породи селскостопански
животни, данни от лаборатории за изследване 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 разбира се за Република България.
През 2008-2009 г. с доц. Кирякова създадохме платформа за електронен общински съвет, която се използва в община Стара Загора няколко години.
Радвам се на работата по електронното обучение в университета, която
започнах 2004 г. с инсталирането на
първия сървър за Среда за електронно обучение MOODLE в нашия университет. През 2012-2014 година работихме по проект за развитие на Център
за електронно и дистанционно обучение, след което аз с помощта на моите
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колежки, специалисти по информатика, поддържахме системата съвсем
доброволно и безвъзмездно до 2020
г., когато се оказа, че е било изключително полезно да упорстваме с тази
система. Направихме и много публикации по електронно обучение, което
също считам за ценни. И много други
полезни неща сме работили и свършили, но да спрем до тук.
Какво Ви мотивира да изберете професията на изследовател?

Любопитството и любознателността.
Пред очите ми се развиха информационните и комуникационните технологии 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, методи, подходи и предлагам как да се
използват пълноценно.
Какво допринесе за развитието Ви
като изследовател? (обучение, ръководител, работа в индустрията,
стипендия в чужбина, екип, …)

В Първо основно училище „Паисий Хилендарски“ гр. Гълъбово ни обучаваха
в модерни за времето си учебни кабинети по всички предмети. Ние правихме опити, експерименти, работихме в
екип, решавахме различни проблеми.
Нашите учители бяха базови на МОН и
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винаги съм им била благодарна.
В Пловдивския университет ни казваха: „Гответе се старателно и после
експериментирайте.“ Следвах този
принцип. После моите незабравими
ученици в Математическата гимназия „Гео Милев“, Стара Загора, чието
желание да изучат персоналните компютри стигна до там, че посрещнахме
Нова година в компютърния кабинет.
Те ме мотивираха изключително много.
Работата ми в Германия с проф. Гронефелд и запознанството ми с неговото голямо семейство ме обогати в
много отношения – наука, култура, изкуство. Той е световно известен учен с
богат опит.
Много статистически модели за оценка на развъдната стойност сме експериментирали и изследвали с проф.
Живка Герговска от Аграрен факултет. По цели нощи сме изчислявали
модели докато получим най-добрия,
разбира се с помощта на компютърни
системи и с добро владеене на математика, статистика и ИТ.
Моите колежки от катедра „Информатика 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 работа. Работата с моите колеги от ДИПКУ,
звеното с най-активна дейност в Тракийски университет е предизвикателство и удоволствие.
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Вдъхновението за работа, за изследвания, за излизане от комфорта, както
е модерно да се казва сега, е навсякъде около мен.
Какви проблеми срещат учените
във Вашата област (за професионалното си развитие и в работата
си)?

Проблемите са в законодателството,
в отношението на обществото към
науката и хората на науката и образованието. Съществуването на следния
виц говори много: „Знаете, че морското свинче не е нито морско, нито свинче. 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 средства 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 преподавателите и на тези, които правят наука в
рамките на един университет. Иначе
изискванията за образователни и научни степени и звания са много големи, за разлика от средствата, които да
подкрепят работата ни. Излиза, че животът ти на преподавател в университет е една борба, която има много
предварително известни безизходици. Например, извън столичните вузо-
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ве се разглеждат в нашата страна като
второстепенни научни звена. Звучи
странно, но е изпитано и може да се
докаже. А в Германия, научният институт, където работих се намираше
в едно село, на 50-ина км от Хановер.
И там клонираха прасенца. И финансираха достойно работа му. Например,
250 000 евро, за да се премине на работа със свободен софтуер и да се ограничи използването на продуктите на
Майкрософт.
Има и други проблеми, свързани с
професионалната етика в науката, но
нека да не ги споменаваме. Те са решими.
Какво, според Вас, трябва коренно
да се промени в България по отношение на науката?

Мисля, че отговорих по-горе. Повече
средства, популярност на проблематиката 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 наука?
Да се говори за наука още от детската градина. Изследователският метод,
игровизацията, проблемното обучение, и други съвременни методи на
обучение са благодатни в това отноНОЕМВРИ 2020
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шение.
Навсякъде по медиите да се говори за
наука, а не да ни заливат с простотия
в действие, неграмотност и безхаберие. Тя трябва да е в култ в буквалния
смисъл на думата, защото всичко, което използваме в нашето ежедневие е
плод, резултат на научни постижения.
И на особен пиедестал да бъдат математиката и науката за образованието,
не я назовавам защото имам съображения за нейното съвременно развитие.

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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Доц. Юлиан Ананиев: Науката
е основата за развитието във
всяка една област на човека и
дейността му

К

ратка информация за из- Работя в областта на онкопатологията
следователя: име, степен, и имунопатологията, по задълбочено
звание, месторабота
върху влиянието на някои растежни
фактори, цитокини и рецептори върДоцент, дм Юлиан Ананиев, Медицин- ху развитието и прогресията на стоски Факултет, Тракийски Университет. машен карцином, меланом и др;
Ръководител съм на научен проект
С какво се занимавате на работно- във Фонд „Научни изследвания“ спето си място? (Ежедневието на един челен през 2018;
учен) – проекти, изследвания, пре- Преподавам – водя лекции по „Обща и
подаване…
клинична патология“ на специално-
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сти в Медицински Факултет и Меди- тели от цял свят.
цински Колеж.
Какви проблеми срещат учените
Какви са научните Ви постижения във Вашата област (за професио(приноси) и каква е тяхната полза налното си развитие и в работата
за обществото и икономиката?
си)?
Висока стойност на апаратура и конПрактически постиженията ми не са сумативи, все по-малко желаещи да се
големи, дотолкова, че откритите от отдадат на науката.
мен и екипа с който работя резултати
станаха повод за написването на над Какво, според Вас, трябва коренно
20 статии в реферирани и индексира- да се промени в България по отнони научни списания; същите резулта- шение на науката?
ти са представяне на редица форуми в Финансирането и политика по отнострана и в чужбина;
шение на кадровото израстване.
Откритията са свързани с изясняване
ролята на някои от факторите в онко- Трябва ли да се говори за наука и
генезата, като благодарение на висо- защо?
ката цитируемост (над 200 цитата от Задължително! Защото това е оснотези публикации) те могат и вероятно вата за развитието във всяка една обса послужили в по-мащабни проучва- ласт на човека и дейността му.
ния върху преживяемостта, прогресията на заболяването и прилагането на
някои медикаменти за лечението.
Какво Ви мотивира да изберете професията на изследовател?
Непрекъснатият интерес към променящия се свят, методиките, желанието за учене.
Какво допринесе за развитието Ви
като изследовател? (обучение, ръководител, работа в индустрията,
стипендия в чужбина, екип, …)
Екипът с който работя, възможността
да се срещна с множество изследова-
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СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В
БЪЛГАРИЯ (СУБ)
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С

ъздаден на 30 октомври 1944
г. от 17 видни български учени като Съюз на научните работници в България, днешният Съюз на учените в България (СУБ)
бързо се утвърждава като национално призната неправителствена организация с авторитетен състав от
учени и университетски преподаватели в столицата и десетки областни
и университетски градове в страната.
Възникването му е израз на научната
гилдия към обединение, за да може с
общи усилия университетските преНОЕМВРИ 2020
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подаватели и учените да дават своя
принос за просвещението на българския народ, за по-бързия прогрес на
научните изследвания в страната ни,
за по-успешното развитие на висшето
образование и за обогатяване на възможностите за по-активна намеса в
планирането и развитието им.

Съюзът на учените в България (http://old.usb-bg.org/Bg/index_
bg.htm) е най-голямата организация
на учени и преподаватели от висшите
училища. Той обединява учени от различни научни направления, в различна възраст, с различни политически
убеждения. През годините на съществуването си Съюзът неотклонно отстоява своите позиции на независима,
неправителствена, нестопанска, неполитическа, професионално-творческа
организация,защитаваща интересите
на университетските преподаватели
и учените от научните организации.
Основната му цел е да съдейства за
развитието на науката и висшето образование в страната, да издига техния престиж и принос за просперитета на Република България и утвърждаването ѝ като активен член на Европейския съюз. СУБ изразява и защитава правата и интересите на своите
членове и подпомага тяхната творческа и професионална дейност. Съюзът активно работи за осигуряване на
широка мобилност и успешно кариер-

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

но развитие на учените, за практическото реализиране на Европейската
харта на изследователите и Кодекса
за поведение при подбора на изследователи, както и на други инициативи
и програми на Република България и
Европейския съюз за развитие на науката и висшето образование. Многократни са обществените прояви,
научните конференции, дискусиите и
становищата, в които ръководството
на Съюза изразява ясни позиции в защита на интересите на образованието
и науката, в защита на българските
учени и научните изследвания, които
те осъществяват.

Наред с това СУБ се утвърди като
желан партньор на висшите училища и университетите, на Българската
академия на науките и на Селскостопанската академия, на други научни
организации. Той е търсена структура
от Министерството на образованието
и науката и Парламентарната комисия
по образование и наука при обсъждане на закони и специфични проблеми
на учените – авторитетна структура и
незаобиколим фактор при обсъждането на въпросите, свързани с науката
и висшето образование в страната ни.
СУБ е регистриран като юридическо лице с нестопанска цел – сдружение за осъществяване на дейност в
обществена полза. Членският му съсНОЕМВРИ 2020
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тав е около 3000 членове в 23 областни и университетски градове, както
и 27 секции в София. Има ежегоден
приток на нови членове. Всяка година
СУБ участва в организацията или сам
организира десетки научни прояви,
включително международни.
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и да продължи това участие и до днес.
Съюзът ежегодно е съорганизатор на
Вечерта на талантите на учените, в
която учени от различни поколения
(акад. Александър Петров, акад. Никола Съботинов, доц. д-р Станислав Харизанов, гл. ас. д-р Олга Боянова, д.м,
проф. д.фз.н. Евгения Вълчева, д-р Кирилка Младенова и др.) представяха
популярно и накратко своите научни
изследвания, бяха представени накратко учени със значим научен принос (чл.-кор. Милена Цанева, проф. д-р
Василка Тъпкова-Заимова, проф. д-р
Александор Монов, д.м., и др.), както
и отличени млади учени. Утвърдени имена в науката като акад. Георги
Марков, доц. д-р Цвета Тодорова, проф.
д.фз.н. Иван Лалов и др. в кратки презентации представяха важни събития
и личност, свързани с историята на
науката и висшито образование. С авторски изпълнения на учени и преподаватели във висшите училища беше
представена „другата“ страна от талантите на учените.

Печатният орган на СУБ – сп. „Наука“, е единственото българско общонаучно печатно списание. Тематиката
му е насочена към широка аудитория
от читатели: учени, инженери, преподаватели, граждани, студенти с интереси в областта на науката, културно-историческото наследство, технологиите, иновациите, образованието
и кореспондира с техните професионални интереси. Трибуна на страниците му намират както млади учени,
така материали, свързани с популяризацията на науката и връзките ѝ с
обществото, вкл. Европейската нощ
на учените, както и с псевдонауката
– изключително актуални теми, имайки пред вид широко публикуваните в
масмедиите псевдонаучни материали. Сп. „Наука“ има активна интернет
От 2007 г. СУБ е организатор на
страница на български и английски ежегодния конкурс за поезия от учени
език (http://spisanie-nauka.bg/).
и докторанти с над 100 участника всяка година. Подбрани от жури стихове
Съюзът на учените в България
се отпечатват в сборника „Стъпки“.
инициира и подкрепя прояви, свързаДосега са издадени 10 сборника.
ни с популяризацията на науката. Това
е причината да се включи през 2006 г.
От 2006 г. ежегодно СУБ издава
в първата Европейска нощ на учените по проект „Европейска нощ на уче-
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ните“ в. „Homo Sciens“, на страницата
на който се представят портрети на
български учени: имена от миналото
и от новата история; откриватели; дарители; жени учени; фамилии, свързани с науката и културата; млади
хора, осъзнали удовлетворението да
откриеш или създадеш нещо ново, да
надзърнеш в бъдещето; учени-стихо-
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творци; анекдоти за учени и т.н. СУБ
активно съдейства и в издаването на
брошури и изготвянето на изложби,
представящи значими имена от историята на българската наука.
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ПРОФ. ДИАНА ПЕТКОВА, Д.Б.Н.,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СУБ (2018 – )

1.

2.

ни, на които се извършват метаболитни процеси важни за нормалното съществуване на клетките.
Едни от най-важните структури са
мембранните липиди и холестерола. Физикохимичните характеристики на тези химични съединения
показват голямо сродство по между им.Това води до създаване на
домени, отговорни за поддържане на жизнено важни функции на
клетките като имунологичен отговор, транспорт на вещества и йони,
мускулно съкращение. Промени в
структурата на мембранните елементи водят до редица патологични процеси в клетките и оттам в
целия организъм.

Кратка информация за изследователя: име, степен, звание, месторабота ПРОФ. ДИАНА ПЕТКОВА,
Д.Б.Н., Институт по биофизика и
биомедицинско инженерство –
БАН.
С какво се занимавате на работното си място? (Ежедневието на
един учен) – проекти, изследвания, ...
Основните ми изследвания
са свързани с изучаване структурата на клетъчните мембрани и взаимодействие на главните структурни елементи в мембранната
структура. Клетъчните мембрани
са основните субклетъчни мембра-
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3.

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

Главните резултати, получени от тези
изследвания, са свързани с метаболизма на холестерола и сфингомиелина
(липид, за които се смяташе, че няма
особено значение за състоянието на
НОЕМВРИ 2020
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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 холестерол се дължи на образуване на холестеролови кристали в цитозола на
клетките. Установено е, че холестеролът и сфингомиелинът имат не само
физикохимично сродство, но и техните метаболитни ензими са зависими
едни от други. Това позволява изясняване на причините на някои важни за
човека патологии като холестеролемия, алцхаймер, бъбречни заболявания. Лечението на някои заболявания
като онкологични патологии изисква
използване на медикаменти, които
за съжаление увреждат не само раковите клетки, но и здравите клетки в
човешкия организъм. От голямо значение за медицината е създаването на
лекарствени форми, които се насочват и действат само върху раковите
клетки. За тази цел са създадени носители на радиофармацевтици, които
насочено се натрупват в белия дроб с
цел диагностика на белодробни заболявания свързани с патологични промени в белодробната тъкан.
4.

Какво ви мотивира да изберете
професията на изследовател?
Още в университета попаднах
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на научни 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 молекулните механизми на патологичните процеси позволява създаването
на медикаменти, които специфично
да атакуват съответните патологични
промени в клетките.
5.

Какво допринесе за развитието
ви като изследовател? (обучение, ръководител, работа в индустрията, стипендия в чужбина,
екип, ...)
Аз имах голям късмет още от
университета, където ми преподаваха световно известни учени като чл.кор. Калчо Марков, проф. д.б.н. Тодор
Николов. Изследванията, свързани
с тезите при завършване на висшето ми образование и следдипломната ми специализация по биофизика,
бяха проведени в колективи на световноизвестни учени като чл.-кор
Калчо Марков и акад. Борис Тенчов.
Като докторантка в Москва бях в лабораторията на един от най-известните липидолози в света – чл.-кор.
Лев Давидович Бергелсон. След завръщането ми в България постъпих
в Института по биофизика съм БАН,
където попаднах в групата на акад.
НОЕМВРИ 2020
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Камен Куманов. Всичко това допринесе много за бъдещото ми развитие като учен и за любовта ми към
науката. Специализациите, на които съм била в Израел, Финландия,
Германия, САЩ, също ме срещнаха
с имена в нашата област. Аз наистина имах късмет да срещна велики и
известни имена в световната наука,
което определи желанието ми и интереса към научните изследвания.
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пейски програми. Съгласна съм с това,
но за да се включиш в международен
научен колектив, трябва да представиш, статии публикувани в известни
международни списания, което изисква съответните методи за изследвания и съответната апаратура
7.

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

Според мен отношението на праКакви проблеми срещат учените
вителството към научните изследвавъв вашата област (за професиония, а и на цялата българска общестналното си развитие и в работавеност, трябва да се промени. Трябва
та си)?
да се разбере, че прогресът се води
За съжаление, учените срещат само от науката. Разбира се, че има измного проблеми не само в нашата об- следвания, които много бързо могат
ласт. Нашите изследвания изискват да покажат своите резултати. Биохискъпа апаратура и скъпи химикали. мията, биофизиката и молекулярната
Парите, които отпуска правителство- биология не могат да покажат бързо
то, не са достатъчни за тези изследва- своите резултати. Но те са в основата
ния и благодарение на наши колеги на създаването на нови по-ефективни
в чужбина получаваме необходимите лекарствени форми и ваксини, които
химикали. Сега правителството по- изискват много време, което включва
виши субсидиите за изследвания. Но разкриване на: причините на молекуима някои причини, които забавят лярно ниво за дадена патология; усизползването им. Едно от тях е Зако- тановяване на веществата, които спинът за обществените поръчки. Според рат патологичния процес; създаване
мен, за апаратура трябва да се прила- на лекарствени форми за инхибиране
га този закон, но за нашите скъпи хи- на процеса; доказване че тази форма
микали това води до забавяне на из- е безопасна за човека. Всичко това последвания.
казва, че нашата наука изисква понякога десетки години и много средства
Много пъти в комисии чувам, че
за да докаже ползата от тези изследтрябвало да кандидатстваме по евро6.

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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вания.
8.

Трябва ли да се говори за наука
и защо?

Един от начините, обществото
да разбере ползата от науката за всички области на живота, е нейната популяризация. Като председател на Съюза на учените в България подкрепям

участието ни в прояви, свързани с комуникацията на науката (Европейска
нощ на учените, Софийски фестивал
на науката, Национален фестивал „Наука на сцената“, Лаборатория за слава
и др.под.), както и отразяването им
в нашия съюзен орган – сп. „Наука“ –
традиция, наследена от дългогодишното председателство на Съюза на

За да спестите време събрахме 20 pdf в един
архив и го предоставяме безплатно.
- https://nauka.bg/br-60-80-pdf
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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ПЕНКА ЛАЗАРОВА – СЪЮЗ НА
УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ И СЪЮЗ
НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ.

П

ЕНКА ЛАЗАРОВА – СЪЮЗ затор на Вечерта на талантите на учеНА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ И ните и др.
СЪЮЗ НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ. Участник в екипите
на Европейската нощ на учените от
първото 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 български учени; член на редколегията
на в. „Homo Sciens“ – специално ежегодно издание по проект „Европейска
нощ на учените“; сценарист и органи-

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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1.
Кратка информация за изследователя: име, степен, звание, месторабота
Пенка Лазарова – редактор в сп.

„Наука“ – печатен орган на Съюза на
учените в България (СУБ), научен секретар на секция „Физика“ към СУБ,
член на Управителния съвет на Съюза
на физиците в България (СФБ). Завършила съм физика – производствен
профил (специалност Атомна физика)
с магистърска степен във Физическия
факултет на СУ „Св. „Климент Охридски“. Професионалната ми кариера
започнах като физик-изследовател в
Българската академия на науките, а
повече от 20 години бях главен уредник в Националния политехнически
музей – София.

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

2. С какво се занимавате на работното си място? (Ежедневието на един
учен) – проекти, изследвания, ..
Занимавам се с цялостната дейност
по комплектоването и подготовката 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, свързани с научната политика, Европейски
и национални научни програма и т.н.
Изпращам постъпилите ръкописи на
рецензенти, организирам заседанията 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.
3. Какви са научните ви постижения
(приноси) и каква е тяхната полза
за обществото и икономиката?

Ще бъде нескромно, ако определя научните си занимания като приноси в
полза на обществото. Но с образователните програми, които разработвах
като главен уредник в Националния
политехнически музей, съм разпалила интереса към науката и в частност
във физиката, в много млади хора. А за
разработването на една образователНОЕМВРИ 2020
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на програма е необходимо сериозно
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 университет“, 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 съавторство 2 книги: „Георги Наджаков“
(съавтор проф. Саздо Иванов) и „Професор д-р Елисавета Карамихайлова
– първият български ядрен физик“
(съавтор проф. Никола Балабанов), да
съм съавтор на очерците „Порфирий
Бахметьев“ и „Петър Пенчев“ в книгата „Бележити български физици“,
„Първите 60 години в развитието на
преподаването и научните изследвания по физика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в сборника „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 национални научни конференции и т.н.
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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4. Какво ви мотивира да изберете
професията на изследовател?

Не бих казала, че по професия съм изследовател. Бих се определила като
медиатор между науката и обществото, както чрез работата ми в сп. „Наука“, така и като дългогодишен член
на УС на СФБ, където завеждам отдел
„Популязизация на физиката и връзки с обществеността“. Чрез събитията, в които участвам като член на организаторските екипи: фестивалите
„Физика на сцената“ и „Наука на сцената“; лектории; събития като Международна година на физиката 2005,
Международна година на светлината
и светлинните технологии 2015 и др.;
чествания на годишнини и дати, свързани с историята на физиката; Младежки 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 случи един ден! Дано!
5. Какво допринесе за развитието
ви като изследовател? (обучение,
ръководител, работа в индустрията,
стипендия в чужбина, екип, ...)

Участвала съм с доклади в два Международни симпозиума на Международния комитет по история на техниката (ИКОТЕК) (Будапеща, Унгария;
Дрезден, Германия), бях член на българската делегация на „Фестивал на
НОЕМВРИ 2020

Българска наука

97

БГ НАУКА

физиката“ – заключително събитие
на Европейската програма „Физика
на сцената“ (CERN, Женева и ESA, Холандия), участвах в Международната
конференция „Жените във физиката“
(ЮНЕСКО, Париж) и др. Срещите с колеги 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 признание за дейността ми за популяризация
на науката считам персоналната покана от Европейската научна фондация
и CNRS за участие в работна среща
„Roadmapping Science in Society“.

си изследвания на популярен език. Да
влизат по-често в училищата, защото
любовта към науката най-лесно започва от ранна възраст. Нейното усвояване и осмисляне може да се представи
като едно интелектуално приключение, предизвикващо интерес у младите 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…
8. Трябва ли да се говори за наука и
защо?

6. Какви проблеми срещат учените
На този въпрос ще отговоря с цитат от
във вашата област (за професиоприветственото слово на д-р Арнолд
налното си развитие и в работата
Мигус – генерален директор на CNRS,
си)?
Франция, при откриването на работПроблемите, които лично аз срещам, ната среща „Roadmapping Science in
са липсата на време за повече изслед- Society“ (2009): „ За да превърне научвания и публикации в областта на ните знания в иновации и обществени
историята на физиката. Имам много знания, да очертае и удовлетвори напланове, които може би ще осъществя стоящите и бъдещите потребности на
един ден.
обществото, науката трябва да комуникира с всички действащи и потен7. Какво, според Вас, трябва коренциални потребители на резултатите
но да се промени в България по отот научните изследвания“. И с още
ношение на науката?
един цитат: „Науката събира знания
Трябва да се промени отношението по-бързо, отколкото обществото съкато цяло на обществото към наука- бира мъдрост. Не трябва ли да напрата. Хората трябва да разберат, че па- вим така, че те взаимно да се догонрите за наука не са „хвърлени на вя- ват?“ (Айзек Азимов, 1988). Трябва да
търа“. Самите учени трябва да бъдат работим за взаимното догонване межпо-активни и да говорят за научните ду науката и обществото!

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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АКАД. ДАМЯН ДАМЯНОВ –
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА
УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
(1998 – 2015)

1.
Кратка информация за изсле- ми е погълнато от диагностична дейдователя: име, степен, звание, мес- ност, консултации и оперативни наторабота.
меси. Основна област на работата ми
АКАД. ДАМЯН НИКОЛОВ ДАМЯНОВ, е коремната хирургия, поради което
дмн. лекар, хирург, консултант в Пър- се налага да извършвам хирургически
ва УМБАЛ, София, Клиника по ендос- намеси върху стомах, тънки и дебели
черва, черен дроб, жлъчна система,
копска и оперативна хирургия.
панкреас, далак, а понякога и на при2.
С какво се занимавате на ра- лежащите пикочо-полови органи у
ботното място?
мъже и жени. В този смисъл работата
В качеството на хирург ежедневието на хирурга е научно-приложна, т.е. от

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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хирургическата практика могат да се
извеждат единични или системни наблюдения, които подлежат на научна
обработка и публикуване. Естествено
участвал съм и във финансирани научни 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 години се засили научната колаборация
на Клиниката по хирургия на УМБАЛ
„Царица Йоанна – ИСУЛ“, чиито ръководител бях, с чуждестранни клиники
и изследователи.
3.
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 установка (CO2 лазер) в коремната хирургия. Внедрихме извършването на
генетични изследвания при заболявания на дебелото и правото черво и
създадохме система за проследяване
на пациенти с наследствени чревни
синдроми. Внедрих създадени хирургически техники при трудни случаи в
хирургията на жлъчните канали, при
заболяване на задстомашната жлеза,
при дебелочревни операции, при операции за портална хипертония. Съз-

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

дадох първата в България Клиника по
еднодневна хирургия и написах първото хирургично ръководство за тази
специфична област от икономическа
и хирургическа гледна точка.
4.
Какво Ви мотивира да изберете професията на изследовател?

Интересът ми към научната работа
датира от студентската скамейка и
от времето, когато бях млад хирург.
Занимаването с научноизследователска работа изисква заложен интерес
у младия човек, тъй като предполага
допълнително натоварване, много
НОЕМВРИ 2020
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инициатива и амбиция. За съжаление,
в младите ми години подкрепата, която съм получавал, е била съвсем ограничена.
5.
Какво допринесе за развитието Ви като изследовател?

Получих стипендия по линия на DAAD
и посетих двукратно Германия. Осъществявал съм специализации още в
Русия, Италия, Гърция. С удоволствие,
в качеството си на ръководител на
Клиника, съм оказвал многостранна
подкрепа на млади хирурзи при осъществяване на техните научни разработки, при тяхното прогресиране като
хирурзи и изследователи, както и при
тяхната хабилитация. Хирургията е
колективна дисциплина, изисква колективен труд и подкрепа, но наред с
това и самостоятелна инициатива и
творчество. Лично съм организирал
над 50 хирургически конгреси и конференции в България, което създава
поле за научна изява на хирургическата гилдия в страната, както и на
хирурзите в ръководената от мен клиника.
6.
Какви проблеми срещат учените във Вашата област?
Проблемите, с които се сблъскват
хирурзите при осъществяване на научноизследователски инициативи и
дейност, са традиционните за стра-

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

ната: недофинансиране или липса на
финансиране, нерегламентирано за
научноизследователска работа време,
недостатъчна подкрепа на докторантите, недостатъчна подкрепа на изследователите от страна на държавата за участие в научни кворуми у нас
и в чужбина, липса на подкрепа за специализации в чужбина. Интересно е,
че хирурзите във водещи западноевропейски страни, в САЩ и други имат
възможност да се откъснат за 2 – 3 години от хирургичната дейност и да се
отдадат само на научноизследователска, поради това техните разработки
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и постижения често са в нетипични за като: IT сектора по отношение на софклиничната хирургия области като: туера, електропроизводство, оловни
имунология, генетика и др.
батерии, ядрена енергия, енергоспестяващи материали, нанотехнологии,
7.
Какво, според Вас, трябва конови материали, биотехнологии и др.
ренно да се промени в България по
Наред с това държавата има интерес
отношение на науката?
да оказва научна подкрепа на традиВ България се премина изцяло само ционни области като: транспорт, мена проектно финансиране. Държава- дицина, образование, отбрана.
та, като институция, се дезангажира
8.
Трябва ли да се говори за науот основни изследвания и подкрепа
ка и защо?
на институционалното финансиране. Наред с унищожената промишле- Приемам че е задължително да се гоност у нас липсва научна подкрепа вори за наука. Няма област на човешна тези области от промишлеността, кото познание, която да търпи прогрес
които работят в някои частни пред- без предходни научни изследвания и
приятия, поради което иновациите в доказателства. А това се извършва от
тези области са чисто технически, но научни кадри, които изискват десетине и научни. България би трябвало да летия за своето обучение и създаване,
осигурява научни кадри за редица об- както и ежегодна подкрепа не само
ласти, които все пак имат добро раз- по линия на проекти, а и по линия на
витие или са необходими за страната държавното управление.
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ПРОФ. Д.ФЗ.Н. ЕВГЕНИЯ
ВЪЛЧЕВА – зам.-председател на
Съюза на физиците в България
(СФБ)
2. С какво се занимавате на работното си място? (Ежедневието на един
учен) – проекти, изследвания, ...

В качеството си на преподавател в СУ
не мога да се определя дали съм повече
преподавател или повече учен, тъй
като това са двете части на едно цяло.
За съвременния преподавател е важно
да е и учен, който провежда собствени
изследвания и следи развитието и
постиженията на научната област,
в която работи, за да не преподава
закостенели факти и догми. Така че
времето си на работното място (а
и извън него) разпределям почти
1.
Кратка
информация
за поравно за занимания в тези две
изследователя: име, степен, звание, области.
месторабота
Тук няма да се спирам и на дейности
ЕВГЕНИЯ
ВЪЛЧЕВА,
професор, по администриране на обучението,
д-р, доктор на науките, Софийски които съм изпълнявала в различни
университет „Св. Климент Охридски“, периоди като ръководител на научна
Физически факултет. Зам.-председа- лаборатория, ръководител на катедра,
тел на Съюза на физиците в България. зам.-декан по учебните въпроси в
магистърската степен на обучение.
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Научните ми изследвания найобщо са в областта на физиката
на кондензираната материя. Това
е изключително обширна област,
покриваща изследвания 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 твърдото състояние
(solid state physics), на която дължим
развитието на микроелектрониката
и оптоелектрониката – области,
без чиито постижения не можем
да си представим живота си в
наши дни – мобилни телефони,
компютри, роботизирани системи и
т.н. Названието микроелектроника
възниква в средата на ХХ в. с появата
на първите транзистори, интегрални
схеми и компютри и макар че
постепенно обектите на изследване
преминаха от микро- към нанониво,
названието остава да се ползва за
цялото многообразие от прибори и
устройства, достижения на техниката.
В основата на цялото около 70-годишно
развитие на микроелектрониката
стои изследването на свойствата
на твърдотелното състояние на
материята като основната цел е
познавайки физичните закони и
свойствата на материалите да можем
да синтезираме материали, които не се
срещат в природата (като минералите

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

и полезните изкопаеми), а са с
предварително проектирани по наше
желание свойства. Такива материали са
силиция (да се различава от силикона,
който е съединение на силиция), GaAs,
GaN, и много други, които са в сърцето
на съвременните интегрални схеми,
диоди, сензори и др. Моите научни
занимания са в областта на изследване
на тези материали и изкуствено
създадени многослойни структури
от тях, получаването на които стана
възможно с технологични методи
на нано ниво. Тогава започват да се
проявяват и използват квантовите
свойства и явления на материята.
Те са в основата на строежа на
материята, 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
започва да се използва необосновано
в извъннаучен контекст.

2.
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 научни публикации, обзори,
глави от книги, доклади на научни
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конференции. Колкото и да е
дразнещо за част от научната общност
въвеждането
на
наукометрични
показатели, поставянето на рамки, в
които да се категоризират огромния
брой научни списания и публикации в
тях е единственият начин да се отдели
сериозната наука от псевдонаучни
претенции. 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, който
осъществяваше сътрудничество с
двамата японски учени. Изследванията
бяха върху системата нитриди
полупроводникови
материали
като GaN, AlN, InN и техни тройни
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съединения и квантоворазмерни
структури – квантови ями и
свръхрешетки. На основата на тези
материали и структури се произведоха
първите диоди и лазери, излъчващи
синя светлина. Те пък, от своя
страна, позволиха конструирането и
навлизането в масово производство
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
технологии. У нас беше сформиран
Национален
организационен
комитет, на който бях секретар, и
който координира отбелязването на
годината с многобройни събития.
НОЕМВРИ 2020
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Напоследък интересът ми е привлечен 4.
Какво ви мотивира да изберете
от следващото поколение материали професията на изследовател?
като двумерния графен, при които
Гледайки назад в годините виждам,
пространственото
ограничаване
че това което ме е движило е
в третото измерение позволява
любопитството,
вътрешната
проявление на нови и екзотични
мотивация и желанието на знаеш
свойства. Изследванията по тази тема
и разбереш как е устроен светът
са в рамките на европейски проект по
около нас.
„Хоризонт 2020“.
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5. Какво допринесе за развитието
ви като изследовател? (обучение,
ръководител, работа в индустрията,
стипендия в чужбина, екип, ...)
На първо място, образованието, което
получих във Физическия факултет
на Софийския университет, особено
по основните математически и теоретични дисциплини. На второ място, си давам сметка, че ми е задал
посока на развитие петгодишният
период веднага след дипломирането
ми с постъпването на работа в
Института по микроелектроника,
отдавна
несъществуващ,
за
времето си модерен и иновативен, с
мотивиран екип. На последно място,
възможността да работя в чужбина
по различни проекти ми позволи да
си направя самооценка, което ми даде
самочувствие на изследовател.

27-27 НОЕМВРИ

на научни изследвания не е оценено
нормативно и е оставено единствено
на личната необходимост на отделния
преподавател, без това да намира разбиране и начини за стимулиране.
7. Какво, според Вас, трябва коренно да се промени в България по отношение на науката?

Промените по отношение на науката
трябва да са систематични, а не
кампанийни и на парче. Разработените
стратегии също трябва да се
прилагат, а не да остават като хубави
пожелания на хартия. Основните
необходими промени аз виждам в
промяна на нагласата на обществото
за възприемането и оценката на
науката. Поради достъпността на
социалните медии все по-често сме
свидетели на разпространение на
псевдонаучни твърдения. Това ми
6. Какви проблеми срещат учените дава мост към следващия ви въпрос.
във вашата област (за професионалното си развитие и в работата
8. Трябва ли да се говори за наука и
си)?
защо?
Не бих искала да бъда банална
Да, за наука трябва да се говори. Не
с
посочването
на
недоброто
финансиране, но както е известно всеки може и трябва да получава висше
съвременните
физични
науки образование в научна област, но като
изискват
много
средства.
По- цяло съвременното технологично
специално
като
университетски общество трябва да е наясно откъде
преподавател намирам, че колегите са идват всички технологични улеснения
претоварени с присъщата си дейност в живота ни, за да не се чуват куриози
на преподаватели, а провеждането като този, че сме ги получили от
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извънземните. Те са резултат
усилията на поколения учени
осъществявана непрекъснатост
процеса на обучение, в предаване
знания от учител към ученик.

от
и
в
на
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Доц. д-р МАРИАНА КЪНЕВА,
ИФТТ „Акад. Георги Наджаков“
– БАН, Съюз на физиците в
България

статии и книги, рецензии за научни
списания, преподавателска и редакторска дейност, понякога и писане на
проекти.
3. 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 електрооптичните кристали литиев ниобат (LN) и
1. Кратка информация за изследо- литиев танталат (LT) за нуждите на
вателя: име, степен, звание, место- интегралната оптика (IO) и оптоелекработа
трониката:
МАРИАНА КЪНЕВА, д-р, доц., ИФТТ 1. Оптимизиране на технологията за
„Акад. Георги Наджаков“ – БАН
създаване на планарни оптични вълноводи чрез протонен обмен (РЕ).

2. С какво се занимавате на работно- 2. Определяне на физичните условия
то си място? (Ежедневието на един и процеси, чрез които технологичните
учен) – проекти, изследвания ...
параметри влияят върху фазообразуването и следователно върху парамеЕксперимент, обсъждане на резултатрите на получаваните протонно-обти, литературни справки, писане на
менни вълноводи.
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3. Предлагане на различни технологични модификации за получаване на
вълноводи с нови параметри. Разработване на метод на двустъпален протонен обмен с междинно отгряване, с
който се получават дълбоки вълноводи с много голямо изменение на показателя на пречупване без повреждане
на повърхността.

4. Създаване на нов метод – вълноводна Раманова спектроскопия, за
изследване на фазовия състав на слоевете. Разработване на комбинирана
методика за идентификация на фазите и разпределението им в дълбочина, за относителния дял на всяка фаза
в многофазовите протонно-обменни
слоеве, еволюцията на вълноводните параметри във времето и фазовите трансформации при термично
третиране.
Ползата от тези изследвания е възможността за създаване по бърз и евтин начин на редица интегрално-оптични елементи, използвани като
главна част на сензорните IO чипове за различни фотонни устройства.
Тези устройства съдържат различни
IO компоненти като модулатори, съединители, поляризатори и т.н. Най-важните от тях са фазовите модулатори
и интерферометричните Мах-Цендер
модулатори, с приложение при различни навигационни прибори (най-вече
жироскопи) и в други системи за контрол (напр. сензори за електрично
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Установка за вълноводна Раманова спектроскопия
поле или температура). Предимствата
на устройствата, използващи оптични
вълноводи, получени с PE в LN (PELN),
са възможността за работа при по-високи оптични мощности и по-малки
дължини на вълната, отколкото тези
с вълноводи, получени с термична
тифузия на титан в същия кристал,
както и поляризиращото действие
на PE вълноводи, поради което не се
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дел)Като приложни приноси мога да
спомена участие в конструирането и
внедряването на лазер с пари на чиста
мед, патента за едноивичен Мах-Цендер модулатор (изключителна простота на конструкцията и възможности за миниатюризация), тестването
на един от моделите за влакнестооптични модулатори на Honeywell преди внедряването му в производство,
както и някои приноси от научно-образователни и научно-популярни
дейности, като съавторство в книги и
издания, посветени на историята на
образованието в СУ.
4. Какво ви мотивира да изберете
професията на изследовател?

Вроденото любопитство и вдъхновяващата роля на природата, както и потребността от такъв тип занимания,
породена и поддържана от семейната
традиция и приятелската среда.

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 допълнителни загуби.

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

Родителите ми на първо място,
екипът на Лаборатория „Оптика и
спектроскопия“ и групата по интегрална оптика в ИФТТ, отчасти и
други екипи, с които съм работила
в НИИСО, ИФП СО РАН (Новосибирск) и Изследователския център на
Едноивичен Мах-Цендер модулатор Honeywell ATS (Финикс, Аризона).
в PELN (патент и лабораторен мо-
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6. Какви проблеми срещат учените
във вашата област (за професионалното си развитие и в работата
си)?
Липса на добра реклама и мениджмънт, лошо финансиране (в т.ч. и
крайно недостатъчното финансиране
на научните изследвания от страна на
държавата), водещо в някои случаи до
демотивация и маргинализация. Прекомерно наукометриране и администриране, което не се налага и отчасти
води до деформация в мотивирането
за правене на качествена наука с достатъчна задълбоченост и честност.
Понякога некомпетентност, мудност и
неадекватни критерии.

за обществото и икономиката. Образователната система да произвежда
по-грамотни млади хора. Да се възстанови престижът на заниманията с наука.
8. Трябва ли да се говори за наука и
защо?

Да, за да има повече силно мотивирани и по-малко случайно занимаващи
се с наука хора. Иска ми се да се опитам
да отговоря и с три цитата от трима
велики учени и популяризатори на
науката:

„Контактът между интелектуалеца и
масите не бива да се губи. Той е необходим за възвисяването на обществото и в също толкова голяма степен – за
Друг проблем е търсенето на необновяването на силите на самия инпосредствена практическа полза
телектуалец“. (Алберт Айнщайн)
от науката за обществото и икономиката. Най-често практическата „Мисля, че е важно хората да имат няполза идва доста по-късно, поня- какво основно понятие от наука, за да
кога дори след няколко поколения. могат да вземат информирани решения в един все по-високо научен и технологичен свят“.
7. Какво, според Вас, трябва коренно да се промени в България по от- (Стивън Хокинг)
ношение на науката?
„Наша отговорност е да направим какДа се подобри бюджетното финанси- вото можем, да научим каквото моране и критериите за оценяване на на- жем, да усъвършенстваме решенията
учните проекти. Да се прилагат един- и да ги предадем нататък“. ( Ричард
ни критерии за получаване на научни Файнман).
степени и звания, може би да се създаде отново нещо като бившата ВАК.
Да не се търси непременно непосредствена практическа полза от науката
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Участия в Европейската нощ на уче- ски снимки от доц. д-р Светлен Тончев.
ните:
2018: Участие, журиране и корица на
„СТЪПКИ 9“.
2011: Постер и модел за изложба в ЦУ 2019: „СТЪПКИ 10“ – участие, журира– БАН в Нощта на учените.
не, корица и представяне на сборника
във Вечерта на талантите 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 „Фотопалитра“, корица и участие в сборника
„СТЪПКИ 6“
2014: Фотоизложба „Точка на замръзване“, корица и участие в „СТЪПКИ 7“.

2015: Куратор на фотоизложбата „Дифракция“ с авторски снимки от доц.
д-р С. Тончев; корица и участие в сборника „СТЪПКИ 8“, музикално слайдшоу „Магията на светлината“ с автор-
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RATIO по време на
Нощта на учените

R

atio цели да покаже на младите хора красотата, мистерията и вдъхновението на
науката, като говори за наука на човешки език. От 2012 година
насам, организацията превръща комуникацията на наука в нова форма
на интелектуално забавление.
Ratio стартира с организиране на събития на живо и постепенно се разгърна в цялостна платформа за кому-

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

никация на науката. Под името Ratio
ще откриете съдържание в серия различни формати: презентация, дискусия и онлайн предаване; прожекции
на документални филми и изложби
на тема връзка между арт и наука, научен подкаст с вече четири различни направления, Facebook общност,
където се споделят актуални научни
новини. Темите, които тези формати
покриват, са разнообразни: от комНОЕМВРИ 2020
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плексни научни въпроси през забавни
научни факти до срещата на науката и
технологиите с етиката, правото и изкуството.
През годините, Ratio дава сцена както
на млади български учени, така и на
популярни международни гости като
Питър Уотс, Джери Койн, Сюзън Блекмор, Стивън Голдфарб и много други.
Екипът си партнира с ESA, ESO, CERN,
IPPOG, The Space Generation Advisory
Council, The European Skeptics Podcast
и други международни организации.
За Нощта на учените
В рамките на инициативата „Европейска нощ на учените“, Ratio ще ви
срещне с двама от тях – молекуляр-

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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ният биолог Радослав Александров и
палеонтологът Владимир Николов. Те
ще ви разкажат повече за своята работа, нещата, които ги вълнуват в личен
и професионален план, както и какво
правят учените извън работата си?
Радослав ще разкаже как възникват
грешки в нашето ДНК, т.нар. мутации,
които могат да доведат до тежки генетични заболявания и как природата е изградила сложни механизми, за
да се противопостави на това. Ще разберете повече и за един от най-революционните методи в молекулярната
биология, който ни позволява да наблюдаваме в безпрецедентни детайли микросвета на човешките клетки

НОЕМВРИ 2020
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в реално време, т.нар. микроскопия на
живи клетки (Live-cell imaging) и как
в една научна лаборатория в България наскоро беше инсталиран един от
най-модерните такива апарати в света.
Владимир ще сподели от първа ръка
как протичат разкопките в новооткритото динозаврово находище край
град Трън, където откритите фосили
разказват една история на 84-83 милиона година. История, която обещава да разкрие ценна информация за
еволюцията, разнообразието и адаптациите към островен живот на европейските динозаври, малко преди вне- Ratio представя: Нощ на учените
https://www.facebook.com/
запния край на тяхното господство.
events/717837469087771
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Нощ на учените и MOVE.BG

M

OVE.BG e
платформа на създаващите хора. Търсим иновативни решения за обществена промяна, работим за устойчиво
развитие и утвърждаваме култура на
градивен диалог, активно лидерство и
споделени ценности.

27-27 НОЕМВРИ

дата и на здравето ни? Как можем да
се справим с основни предизвикателства като транспортния трафик, излъчването на вредни емисии и високото потребление на ресурси? Каква
е ролята на модерните архитектурни
решения и как те
могат да помогнат градовете ни да
бъдат зелени?

За умните градове ще си говорим през
В нощ на учените тази година участ- погледа на учения, архитекта
ваме с 3 панелни дискусии:
и предприемача. Наши гости са:
Smart cities: умен градски начин на Проф.д-р Силвия Илиева - директор
живот
на института “Gate” към Софийския
университет;
Как технологиите могат да ни помог- Борислав Игнатов - архитект, завърнат да живеем по умен начин
шил специалност “Градоустройство”
в градовете, без да вредим на приро- в УАСГ, както и Advanced Architectural

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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Design в Колумбийския университет
на Ню Йорк;
Стефан Спасов - изпълнителен директор на Spark;
Доц.д-р Елисавета Гюрова - Факултет
по математика и информатика
на Софийския университет “Св.
Климент Охридски”.

В момента основната част от икономиката в Европа е линейна: повечето
продукти се използват
само еднократно, развалят се лесно, не могат да бъдат рециклирани и
поправяни, както и да се използват
повторно. Към днешна дата само 12%
от вторичните суровини и ресурси в
ЕС се връщат обратно в икономиката,
Събитието ще се проведе на 23 октом- като в България този процент е едва
ври от 17:00 часа.
4.3. През 2050 година за задоволяване на консумацията на човечеството
Модератор: Саша Безуханова, основа- ще са необходими три планети като
тел на MOVE.BG.
Земята. Натискът върху природните
ресурси ще се увеличи още повече и
Кръгова икономика
затова се необходими спешни мерки.
Защо кръговата икономика е стратегия за икономическо развитие
и социален просперитет? Какви са
предизвикателствата пред България
и Европа? Кои са работещите примери? Какво е нужно за ефективното
преминаване от линеен модел на икономика към кръгов?

Отговорите на тези и други въпроси
ще търсим заедно с учени и
предприемачи на 29 октомври от
18:30 часа. Специалната дискусия
“Кръгова икономика: перспектива пред България” се организира от
MOVE.BG и “Институт Кръгова Икономика” и е част от “Европейската нощ
на учените 2020”.
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

За решенията и ролята на кръговата
икономика ще си говорим на 29 октомври заедно с трима учени и един
основател на стартъп.

Предизвикателства и възможности
пред жените в STEAM: поглед към
решенията
На 29 юли MOVE.BG в партньорство с
Българският център на жените в технологиите (BCWT) организира
специална кръгла маса, посветена на
жените в сферата на науката, технологиите, инженерството, математиката
и изкуството - STEAM.
Дискусията се случва в разгара на дебата за изработване на програмата за
възстановяване
НОЕМВРИ 2020
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на Европа след коронавируса. Една от
двете основни цели на "Next Generation
EU" е подпомагане на дигиталната
трансформация. Ключова роля в този
процес ще имат именно специалистите в STEM, защото те имат познанията,
за да участват в изграждането на икономиката
на бъдещето.
С участието на:

27-27 НОЕМВРИ

иновации във висшето образование и
използването на игровизация в бизнеса и обучението;
Проф. дбн д-р Яна Топалова - преподавател в Софийския университет и
координатор на проекта “Чисти технологии за устойчива околна среда
- води, отпадъци, енергия за кръгова
икономика”.
Модератор: Саша Безуханова, основател на MOVE.BG.

Проф. Ана Пройкова - преподавател в
Софийския университет и ръководител на лабораторията по високопроВСИЧКИ ВИДЕО ЗАПИСИ ЩЕ МОЖЕ ДА СЕ
изводителни изчисления в София Тех ГЛЕДАТ ПО ВРЕМЕ НА НОЩТА НА УЧЕНИТЕ
Парк;
- СЛЕДЕТЕ https://nauka.bg/nosht2020/
Д-р Зорница Йорданова - главен асистент в Бизнес факултета на УНСС и ръководител на два научни проекта за

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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НАУКА НА БОРДА: МЕДИЦИНА
НА БЪДЕЩЕТО. ЕВРОПЕЙСКАТА
НОЩ НА УЧЕНИТЕ В АБОРДАЖ
Кадър от предишно събитие от поредицата „Наука на борда“

З

а трета поредна година „Абордаж“ се включва в Европейската нощ на учените! Това, разбира се, става под шапката на
научно-популярната поредица „Наука
на борда“, която се организира и провежда от екипа ни от лятото на 2018

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

г. насам. Това издание ще бъде епизод
№ 35 и ще e посветено на новите тенденции в медицинските технологии.
Наш гост ще бъде д-р Ваньо Везиров:
медик по образование, визионер и
предприемач по призвание. Ето какво
разказва той за себе си:
НОЕМВРИ 2020
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се занимава с 3D принтиране на кости. Така, стъпка по стъпка, с визия за
бъдещето, иновациите в медицината
сега са моя страст. По този начин изпълнявам мисията си като лекар – да
помагам на пациентите. Защото вярвам, че да си лекар е смисъл и призвание и можеш да помагаш и да лекуваш
пациентите, независимо от това, дали
работиш в болница или чертаеш нови
хоризонти в медицината.
В свободното си време творя, карам
колело, занимавам се с акваскейп, свиря на дайре, пътувам, медитирам, рисувам и пиша“.
Име на събитието: Наука на борда:
Медицина на бъдещето.
Дата: 27.11.2020 (петък)
Начало: 19:00 ч.
Локация: бар „Абордаж“, ул. „Веслец“ 22, гр. София
„Аз съм д-р Ваньо Везиров. Запленен съм от мисълта за бъдещето,
медицината, високите технологии и
източните учения. Щастлив съм да
помагам. Обожавам крилатата фраза
„The Future is Now“ (Бъдещето е сега).
Вдъхновявам се да говоря на теми
свързани с наука, психология, философия, велики открития и теории.
Наскоро науката се смеси в съзнанието ми с биотехнологичния бизнес.
Така основах и OS IMPLANTS (https://
osimplants.com/) – компания, която

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

Какво е „Абордаж“? На пръв поглед
е бар за настолни игри, но по своята
същност е цяла общност от страхотни
хора, с които заедно предоставяме на
жадната за качествени преживявания
аудитория многобройни тематични,
културни, литературни и научнопопулярни събития. Две трети от екипа ни
има природонаучно образование – ето
защо популяризацията на последните открития в науката, българските
учени и тяхната работа бе заложено в
плановете ни от самото начало. „Наука
на борда“ е наш проект, който се радва
НОЕМВРИ 2020
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на медийната подкрепа на Българска
Наука и MediaBricks.bg вече повече от
две години, а за отделни събития сме
си партнирали с Клуб Млади Таланти, Ratio, Националния природонаучен музей към БАН, Музея за история
на София, Националния етнографски
музей при БАН, National Geographic
Bulgaria, Британски съвет България и
др.

на Facebook страницата ни).

Последвайте ни, за да не пропуснете
новините около това и следващи подобни събития:
FB: abordagebg
Web: https://abordage.bg.

Не пропускайте Европейската нощ на
учените в „Абордаж“ и през съдбовната 2020 година! Събитието ще се проведе както офлайн (с ограничен брой
гости), така и онлайн (чрез live stream

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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Фондация Карол Знание

Ф

ондация Карол Знание е
създадена през 2018 г. в обществена полза с основен
фокус подкрепа на български млади учени и техните научни
проекти.
Сред целите на фондацията са:
Подкрепа и популяризиране на науката в България за превръщането й във
фактор за развитието на икономика,
базирана на знанието и иновационните дейности;

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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Финансова и друга подкрепа на млади учени и технологични разработки
с потенциално практическо приложение;
Трансфер на знания за реализиране
на достижения в областта на научноизследователската и иновационната
дейност;
Да насърчава, обучава и подпомага
развитието на предприемачески умения на български млади учени;
Да подкрепя и съдейства създаванеНОЕМВРИ 2020
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то на компании с участието на млади
учени.
В проектите на фондация Карол Знание досега са въвлечени над 130 докторанти, млади български учени и
изявени представители на научната
общност у нас и в чужбина.
Основни проекти

Годишна докторантска стипендия в
размер на 8000 лв.
От 2011 г. финансова група Карол
връчва стипендия на редовен докторант, изявен в своята научна област.
Със създаването на фондация Карол
Знание, в началото на 2018 г., стипендията се предоставя от фондацията.

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

В конкурса участват български граждани, редовни докторанти, които не
са последна година на обучението си.
Тематичните области се обявяват всяка година и обикновено включват Естествени, технически и медицински
науки.
Сред носителите на стипендията са
двама физици и един бионанотехнолог от СУ „Св. Климент Охридски“,
двама инженери от УАСГ, инженер от
Техническия университет в София, медицински физик от Медицинския университет в София и един докторант
от Национален природонаучен музей
при БАН.
Някои от наградените учени използват средствата от стипендията по
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начин, който оставя трайна следа не
само в личното им кариерно развитие.
Например Никола Каравасилев, носител на докторантската стипендия
за 2016 г., с част от средствата закупува сборници със задачи по физика,
установки и апаратура за подготовка
на ученици за състезания по експериментална физика и природни науки.
Той обзавежда малка лаборатория с
амбициозната цел експериментите да доведат до научна публикация.
Още тогава, като докторант във Физическия факултет на Софийския университет, той вече е ръководител на
националния отбор по астрономия и
астрофизика и учениците му печелят
медали в авторитетни международни
турнири в цял свят.
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Носителят на докторантската стипендия за 2020 г. грабна журито с изследователската си работа на палеолог
и палеохистолог. Той е един от откривателите на динозавърски кости от
находището край град Трън във втората изследователска експедиция на
района. Благодарение и на средствата от фондация Карол Знание става
възможна трета такава с екип от Националния природонаучен музей при
БАН, Геологическия институт при
БАН и Софийския университет. Намерените находки през август 2020 обещават сериозни научни резултати и
публикации, които ще потвърдят наличието поне на два вида динозаври
по българските земи.
Програма Предприемачи в науката с
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награда 30 000 лв.
Единствената по рода си програма е
разработена от фондация Карол Знание за подкрепа на български млади
учени, които работят по значими научни теми и проекти с практическа
приложимост. Целта е да бъдат развивани предприемаческо мислене и умения, да бъдат насърчавани изследователите да се стремят към практическа
реализация на научните си разработки.
Програмата включва тримесечно обучение и конкурс с награда 30 000 лв.
Предприемач в науката.
Обучението Предприемачи в науката
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е без аналог и дизайнът му е практически ориентиран, насочен към учени,
които изграждат преносими умения и
предприемаческо мислене.
Лекторите във формата са основно
учени-предприемачи, предприемачи
и лидери в своята област, които споделят знания и опит, нови методологии,
модели и методи, умения да презентиране пред инвеститори, възможности
за финансиране на бизнес идеи, базирани на научни разработки, стартъп и
спин-оф добри практики от България
и света.
Конкурсът Предприемач в науката с
награда 30 000 лв. се провежда в края
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на обучението Предприемачи в науката и за наградата се борят само учени,
преминали обучението. Журито на
конкурса са лекторите в програмата, които оценяват развитите научни
идеи като бизнес проекти.
До този момент има две издания на
програмата, а в момента се провежда
за трети път.
Лекторите
Като лектори, ментори и жури в проектите на фондация Карол Знание
са въвлечени над 30 предприемачи,
учени-предприемачи, лидери и мениджъри. Сред тях са българи, учени от
световна величина в различни части
на света.
Тази година двама учени-предприемачи се включват от Швейцария – от Политехническия федерален институт в
Лозана и Швейцарския федерален технологичен институт в Цюрих. И двамата са носители на наградата „Джон
Атанасов“ – проф. Мартин Вечев, с
докторантура от Кеймбридж, и проф.
Димитър Жечев, харвардски възпитаник с докторантура от University of
California, Бъркли. И двамата се присъединяват към Консултативния съвет
на фондация Карол Знание. И двамата
имат своите впечатляващи истории
на успеха и като учени, и като предприемачи.
Проф. Вечев, с ръководения от него
екип на Лабораторията за сигурни,
надеждни и интелигентни системи на
Eidgenössische Technische Hochschule
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Zürich, разработва първия интуитивен език за програмиране за квантови
компютри на високо ниво – Silq. Съосновател е на три спинофа с ЕТН, два
от които вече са придобити от водещи
компании.
Проф. Жечев, който ръководи собствена изследователска група в École
polytechnique fédérale de Lausanne, работи върху Eliptic Curve Cryptography –
метод с публичен ключ, базиран на използването на елиптични криви върху
крайни полета. Съоснованият от него
стартъп първоначално е привлякъл 4
млн. USD от рискови инвеститори от
Швейцария и САЩ, а в следващия етап
на финансиране още 10 млн. USD, като
голяма част от тях идват от JP Morgan.
От Бостън се включва друг учен от
световна величина в областта на биои нанотехнологиите – доц. Здравка
Медарова, лауреат на редица международни награди заради изследванията си върху терапия на метастази в
Харвард. Това е и основната дейност
на създадената от нея биофармацевтична компания.
В две от изданията на програмата
участва създателят на изкуствено
сърце от стволова клетка Николай
Желев, професор в School of Medicine,
University of Dundee, Великобритания.
Той е почетен професор в осем университета във Великобритания, Китай,
България и Русия. Основал е няколко
биофармацевтични и биотехнологични компании за разработване на нови
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лекарства срещу рак и сърдечна хипертрофия. Има патенти в областта на
ДНК реакцията на увреждане, регулиране на клетъчния цикъл и откриване
и развитие на лекарства в областта на
онкологията и кардиологията.
Носителите на наградата Предприемач в науката
Трима са носителите на наградата
Предприемач в науката от двете издания досега.
Първият е д-р Иван Лютаков, тогава
докторант в Медицинския университет, с проект „Механично електронно
контролирано хапче“. Той получи 30
000 лв. за бизнес концепция, която
предвижда създаване на интелигентна електронна капсула за неинвазивни изследвания на тънките черва. След първоначалната подкрепа
от фондация Карол Знание, той успя
да регистрира собствена компания с
участието на акселератор.
Докторантът във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
Недислав Веселинов спечели 15 000
лв. за проектите на Експериментално конструкторско бюро „Фотоника“.
Няколко месеца по-късно регистрира
стартъп и със средствата от наградата
започна изграждане на планетариум.
Д-р Илиян Попов спечели 15 000 лв.
за проекта Екологична батерия магнезий-въздух Oxymet. Със средства
от наградата закупи 3D принтер, с
който създава прототипите на батерията. Вече е регистрирана марката
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OXYMET, а в по-дългосрочните планове се предвижда и spin-of. Подготвя се
и нов търговски сайт, който ще има и
онлайн магазин.
Въвличайки всички тези впечатляващи учени в различните проекти, Фондация Карол Знание се стреми да изгражда общност на предприемачите в
науката в България.
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STEAMPOWERED.TEAM
STEAMPOWREDKIDS.BG
INSTITUTE OF MECHANICS BAS
1.
Institute of Mechanics. Drone
Department. As a department of the
Institute of Mechanics we are currently
working on an international project
(European) looking at the possibility
of returning the launch stage of rockets
safely to Earth to be reused. The method
is different to that of Space X, but the aim
is the same. Cheaper access to space for
everyone.
2.
Steampowered.team is a small
team focused on developing mentors and
teachers to use and promote practical
experiments in the STEAM subjects
(Science, Technology, Engineering, Art
and Maths) both in and out of school. We
are currently in support of some seven
schools around Bulgaria as part of the
M.O.N. STEM initiative.
3.
Steampoweredkids.bg
is
the
portal dealing directly with our younger
clients and school projects in which we
deliver the same type of content that we
suggest to the teachers and mentors in
Steampowered.team
We look forward to presenting some of
the experiments from all three entities
during the evening of science and to
meeting potential mentors.
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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”

https://nauka.bg/nosht2020/
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Проект H2020-MSCA-NIGHT-2020-955283,
K-TRIO 4, финансиран от Европейския съюз по
програма Дейности „Мария Склодовска-Кюри"
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https://nauka.bg/kakvo-haresvam-matematikata/
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https://unite-bg.eu/
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”.
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