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ПОЗИЦИЯ НА УЧЕНИЯ

НАУКА – кн. 3/2017,том XXVII
Издание на Съюза на учените в България

НЯКОИ НАСТОЯЩИ ПРОБЛЕМИ НА НАУКАТА И 
ОБРАЗОВАНИЕТО С ОГЛЕД НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК*

 В момент, когато се отбелязва почетен юбилей 
на Института за български език (ИБЕ) към БАН, 
вече 75-годишна институция от неоценима важ-
ност за изграждане и поддържане на българското 
национално съзнание, можем да се обърнем както 
към изминалите години, така и към бъдещето на 
този институт, на неговия обект и задачи. 
 На два пъти в последните 15 години (във връз-
ка с 60- и 70-годишнината на Института) съм от-
белязвала факти от плодотворната дейност и твор-
ческия дух през много десетилетия на този научен 
център, свързан с активна дейност за събиране на 
българския език  в картотеки и архиви от разли-
чен тип или в речници и с изследвания върху него. 
(Важни моменти от тази дейност са отбелязани 
в статията Развитие и облик на българската ле-
ксикология през последните 70 г. (кратък обзор; 
отпечатана в разгърнат вариант в сп. „Български 
език“, 2015). Струва ми се ненужно  сега да правя 
пореден обзор в тази насока.
 Ще посоча отново само трите фактора от 
значение за развитието и облика на всеки духовен 
процес във всяко време, включително и на нашата 
лингвистика, а именно: 1) обществено-политиче-
ските условия – изказано от акад. Александър Те-
одоров-Балан с думите: „Конкретната историче-
ска култура, в която човекът, както и народът, 
част от който е той, съществува като истори-
ческо явление, това е културата на неговото мяс-
то и време“; 2) втори фактор е състоянието и раз-
витието на общата и частната наука в духа, идеите 
и влиянията на определена епоха и 3) нейните 
дейци, които са съществен субективен фактор.
 Съобразно с тези зависимости следва да хвър-
лим поглед към най-съвременната действител-
ност, на конкретната историческа и обща кул-
тура днес, за да се набележат задачи за развитие 
на нашата наука. Добре известно е, че пред бъл-
гарския народ и неговото бъдеще в последното 
десетилетие възникнаха сериозни и, в известна 
степен, нови, различни от миналото проблеми. 

Няма да припомням прогнозите за бъдещето на 
българите и особено – на българската интелиген-
ция, които се обсъждат ежедневно в медиите от 
политици и специалисти, занимаващи се с населе-
нието  и образоваността в нашата страна. Чуват се 
драматични и доста песимистични констатации, 
като „диктатура на простолюдието“, „сега е чест 
да си прост“ и под. Само преди няколко години 
в поредицата „Многообразие в единството“ Прав-
да Спасова изказа тежки размисли, като: „Сега 
след 20 години (пише тя), вече не само успяхме 
да се информираме, но  и да се ужасим от ниво-
то на интелигентност на нацията, изразяваща се 
в повтарящата се „адекватност“ на политическото 
ни поведение и в кошмарната неадекватност на 
човешките ни постъпки…“. Тя възкликва: „Какво 
не е наред, та масовото опростачване се превърна 
в трайна тенденция, а  ежедневието ни заприлича 
на антиутопична фикция?!“. Авторката предлага 
поне едно антидействие: „Мисля си,  че ако има 
шанс да заживеем по-цивилизовано, ще трябва да 
изоставим надеждите,  че това може да стане някак 
изведнъж, отвън и отгоре, и да започнем от само-
то начало – начинът, по който ни образоват.“ [1, c. 
9,10]. Още по-скоро, в статията „За обучението по 
български език в днешните условия“ от 2015 г., а 
и не само там,  М. Виденов също писа: „Духовната 
криза в днешна България е тотална и това най-лес-
но може да се наблюдава в образователното дело. 
.. Българското училище е в криза.“ [2, c. 36]. Той 
посочва ред явления за неглижиране на българ-
ския език не само при масата от редови българи, 
но и във висшите среди – при политици, профе-
сори, интелигенция от всякакви специалности – и 
в писмена, и в говорима реч. Това става не само 
в лексиката, но и във фонетиката, за съжаление 
и в морфологията – стожера на езика, и най-оче-
вадно – в правописа. Разбира се, много подобни 
констатации срещаме и у други наши филолози. 
Напоследък се разразява полемика по въпроса и в 
интернет. Особено драматично, макар и малко па-

3

Чл.-кор. Емилия Пернишка,
БАН

* Текстът на статията се базира на доклад, изнесен на Международната годишна конференция на Института за български 
език „Проф. Любомир Андрейчин“ към БАН, посветена на 75-годишнина от основаването на Института (15 май 2017).
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тетично, звучат думите на юриста Атанас Семов 
в негова статия за българското образование: „По 
„Български език“ освен, че вече няма да се учи Ва-
зовата „Родна реч“, но и отдавна не се учи нищо 
„българско и родно“! Днешното 10-годишно бъл-
гарче не знае наизуст нито едно стихотворение! 
Модерната българска памет не се хаби за овехтели 
стихове за вехти войводи… Разлистете учебника 
по Български език за 4-и клас – вътре няма нито 1 
ред от Вазов или Ботев! Нито един!!! Нито за ня-
кой войвода или поне за някой български обичай. 
Децата четат за Мистър Крокотак, за „урок по ма-
гии“, за Барон Мюнхаузен… Разбира се, има ня-
каква „Трапезна песен“… И на 110 страници нито 
дума за миналото, за българското… Така за 20 го-
дини бе отгледано цяло поколение, което не само 
нищо не знае за българската история, но и изобщо 
не се притеснява от това, не се вълнува за нея – тя 
му е чужда, далечна, ненужна, като историята на 
родното село на прадядо му някъде в Балкана… 
Излезе ли навън, той се „срами да се нарече бъл-
гарин“… Този вид уж глобализирана модерност, 
която беше наложена, отглежда „дърво без корен“, 
граждани без гражданство, хора без идентичност, 
без личност .. Народ без поминък, остане ли и 
без памет, е свършен народ!“
 И в съвсем наскоро приетата в БАН „Страте-
гия за развитие на българската наука до 2030 г“, 
изработена от МОН, се констатира също сериозен 
спад на българската наука изобщо. 
 Изказаните размисли са много тежки и драма-
тични и ние, филолозите, като хора и учени, свър-
зани най-тясно със задачи да се утвърждава, из-
следва и поощрява развитието на българския дух, 
не може да се правим, че не ги чуваме. Затова ще 
си позволя тук да не разглеждам конкретен научен 
факт или явления, а да изкажа по-скоро едно виж-
дане по повод на отбелязания значителен духовен 
и научен проблем, който ми се струва по-значим 
от самата наша наука. 
 С оглед на отбелязания втори фактор – зада-
чите на конкретната наука в даденото време, 
следва да се направят някои промени в целите и 
проявите на нашата дейност.
 Никога и никъде, не само у нас, не може да се 
очаква постигане на съвършенство в употребата 
на езика и в общата култура и цивилизованост. Но 
за да се стигне до набелязаните характеристики, 
не би било точно, а и почтено, да се търсят при-
чините само в глобализацията, в чуждото влияние 
или в обедняването на нацията. Според мен в об-
ластта на грамотността и изучавания в училища-
та и в университетите филологически материал 

не могат да се търсят само обективни причини, а 
обедняването е най-малкият фактор. Колкото до 
глобализацията, тя се отнася за всички страни, в 
случая – за всички европейски страни. Но състоя-
нието на грамотността на образованите хора едва 
ли е на същото равнище. Така че е крайно време 
да си дадем сметка за своето място в създадената 
неблагоприятна ситуация. Напоследък различни 
организации и институции започват кампания за 
домашно възпитание, за съществени промени в 
образователната система и т.н. Мисля, че по-ак-
тивната намеса на обществени фактори и по-чес-
то внимание към поставените сериозни проблеми 
е положително явление. Но и ние, филолозите, 
не можем да скръстим ръце, а е крайно време да
осъзнаем и повярваме, че нещо зависи и от нас и 
че трябва да заемем по-активна позиция. Тя не е 
само в преосмисляне на някои правописни прави-
ла и отказване от други. Основателно се припом-
ня сложният и консервативен правопис на някои 
западни езици. Може би трябва да опитаме да си 
представим реално чувството и мисленето на Па-
исий с неговата „История“ в съответното време 
и отправения в нея призив. Той може би днес из-
глежда наивен, но в края на краищата историята ни 
е показала, че в течение на няколко десетилетия, 
при това в ония безкнижовни времена на несрав-
нима и тотална изолация и липса на образование и 
национални институции, се постигат неимоверни 
резултати в посока на образованост на нацията и 
вяра в нейното бъдеще. Може да се допусне, че и в 
наше време, при това, взето конкретно – като края 
на това десетилетие и следващото – с определе-
на активност и убеденост, с достатъчно вътрешна 
мотивация, а не с научно високомерие, безразли-
чие и бездействие съвременната криза ще обърне 
посоката си. Основното, което искам да подчертая 
е, че субективният фактор, за който вече стана 
дума като трета зависимост, разбиран като култу-
рата и науката на днешния ден и техните дейци, 
трябва да преразгледат своите цели и задачи, из-
пълнявани в предходните десетилетия. Те не само 
бяха свързани с една инерция, но и с неоправдано 
сложни, пресилени изисквания към училищно-
то образование, които почти съсипаха езиковата 
култура и отдалечиха езика на интелигенцията от 
близост до по-обикновената аудитория и възмож-
ност за въздействие. Както в заобикалящата ни 
среда, така и в работата ни прагматизмът трябва 
да стане доминиращ. Според скромното ми мне-
ние, в това се очертава една от основните задачи  и 
на нашата институтска и университетска дейност 
в бъдещото десетилетие. 
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 В предходни проблемни статии преди години 
самата аз отбелязвах като актуална задача необхо-
димостта да се изследва съвременната българска 
действителност въз основа на обновяването на 
лексико-фразеологичните единици, да се търси 
значимостта на отделни явления в съвременния 
живот, проявени в новите номинативни ценнос-
ти – било то заети и новосъздадени изразни сред-
ства, било преосмислени лексеми и фраземи по-
ради ново  виждане за понятията на съвременните 
носители на езика. Тоест, важно ми се виждаше 
както наблюдението на съвременния език, така и 
на самия съвременен живот чрез отражението му 
в езика. Тази проблематика безспорно беше акту-
ална и интересна, тя не можеше да се отмине. С 
радост може да се констатира, че вече има много 
постижения на  българските лексиколози върху 
нея, както в ИБЕ, така и в университети в страната 
[3, 4, 5]. 
 Но днес мисля, че центърът на тежестта тряб-
ва да се измести от констатациите към активна-
та намеса на учените, не само на учителите, при 
култивиране на писмената, и донякъде поне – на 
устната реч. Повишаването на културата е много-
странен процес и се движи от много фактори. Така 
е и с отношението към националното. То се про-
явява в значителна степен и в отношението към 
родния език, но не се гради от науката или – само 
частично от нея. Учените са само един от факто-
рите, една брънка, но смятам – немаловажна. Ако 
повярваме, че известно положително развитие за-
виси и от  нашите усилия, може би ще намерим 
тематиката и средствата да подпомогнем този 
процес и да не допускаме ограничаването на бъл-
гарския език само в домашен, семеен кръг, както 
сочат някои прогнози на М. Виденов и др. Поне 
„додето има български предели, доде живее бъл-
гарски народ“ (според една песен).
 Не е в моята компетентност и задачи да правя 
програма за науката и образованието по българ-
ски език в близкото бъдеще. Но се налага да си 
припомним с болка поговорката, че „рибата се 
вмирисва от главата“. М. Виденов, както и някои 
други, отбелязват лошите последствия от ред ре-
форми в образованието, които не носят положи-
телен резултат. Припомня се качеството на учи-
телите, които учиха не само моето, но и редица 
следващи поколения през 60-те –70-те години на 
миналия век. Те „бяха школувани да поднасят на 
учениците същината на учебната материя, без да 
я омотават в неясна и многословна абстрактност“ 
– пише Виденов  [2, c. 39]. По-късно и постепенно 
наши колеги, автори на учебници и програми по 

български език, наложиха някаква елитарност, 
желание за постигане на прекомерна „образова-
ност“ на децата още от основния курс; най-на-
пред, още в ранния начален курс им въведоха тер-
мина морфема (който, разбира се, е необходим от 
съвременна гледна точка), но после ги потопиха 
в термини от рода на апосиопеза (защото изпол-
званият от нас десетки години многоточие или 
пауза им се видя очевидно много ясен и прост) 
и какви ли не още подробности от особеностите 
на българския език, които не се усвояват дори от 
студентите – филолози. Освен това учебният под-
ход налагаше граматичните и правописни знания 
да се познават предимно теоретично, за да се 
отговори на тестове. Но при липсата на писмени 
упражнения, било диктовки, било съчинения или 
есета, както и на ежедневни проверки и поправки, 
резултатът се оказа само тотална неграмотност. 
Още редица причини съдействаха за понижаване 
на езиковата и общата култура и на завършилия 
основно или средно образование, и, уви, в доста 
широк мащаб – на висшиста. Но е време да си 
признаем, че говорейки понякога по тези въпроси 
на наши форуми, ние, общо взето, мълчахме и без-
действахме, високомерно чакахме да ни поканят 
да се изкажем – по малко, отвреме-навреме, общо 
взето – изключително рядко. Не поведохме никак-
ва истинска борба. Кратката правописна беседа на 
проф. В. Мурдаров по телевизията, макар и еже-
седмична, е капка в морето от необразованост. В 
научните списания и сборници с тематика към за 
българския език има ред задълбочени изследвания 
на общуването в интернет, на специалните израз-
ни средства там, но не и критики върху използва-
ния там език. Всеки зрял човек знае, че справя-
нето с такъв проблем не е нито лесна, нито ясна 
в подробностите и конкретните си прояви задача 
и най-вече – свързана е с много усилия за прео-
доляване на инерцията. Най-спокойното и желано 
състояние е статуквото и бездействието. Но то се 
стоварва жестоко на нашите глави и още повече – 
на главите на децата и внуците ни.         
 Няма да съм оригинална, като отбелязвам, че 
съвременното обучение по български език и ли-
тература трябва да разшири задачите си с цел не 
само да подготви учениците правилно да пишат 
и говорят, но и да повишат общата си култура. 
Материалът в учебната програма следва да  даде 
познания за езика: а) като средство на мисленето, 
на отражение и опознаване на околния свят по-
средством образа, заложен в думата; б) като огле-
дало на историята, живота и развитието на народа; 
в) като проява на чувства и отношение; г) като из-
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разител на общата култура, както и на цивилизо-
ваност и толерантност.
 Категорично се налага изводът, че е крайно 
време да се поеме в друга посока. Ще си позволя 
да формулирам някои мои размисли и виждания 
по въпроса с ясното съзнание, че това може да ста-
не, първо, с волята и препоръките на множество 
хора и второ, за доста дълго време, защото много 
години вече са пропуснати.
 На първо място, следва да се преодолее за-
белязаният предимно в последното десетилетие и 
категорично заявен спад в качеството на висшето 
образование, което подготвя учителите. То трябва 
да се огледа критично и смело и по отношение на 
преподавателския състав, и по отношение на под-
готвените кадри. Това знаят добре преподаватели-
те във вузовете, посочва се и от М. Виденов: „От 
многобройните университети излизат всяка годи-
на стотици абсолвенти с дипломи, в които пише, 
че са специалисти филолози българисти. Дали 
това са наистина подготвени кадри, или са част 
от брака в нашата работа?“ [2, c. 39]. Препоръки-
те на нашия уважаван колега се ограничават до 
преструктуриране и на гимназиалното, и на уни-
верситетското образование, при което се засилва 
изучаването в много по-прагматичен план на бъ-
лгарския език, а не само на литературата. Обръ-
ща се внимание на изучаване на функционалната 
стилистика и се поставя, както от Виденов, така 
и от Б. Вълчев (в негови публикации) изискване 
преподаването на език и литература в училище да 
се осъществява от различни специалисти. Изказва 
се убеждението, което чувам откакто се занима-
вам с българистика, че български език и право-
пис трябва да се включи в подготовката на всички 
специалности. (дали наистина може да се осъще-
стви такава революция?!) Сериозно се поставят 
подобни въпроси и от Хр. Пантелеева [6] и от не-
малко други филолози и журналисти в различни 
издания.
 Приемайки безусловно тези препоръки, ще 
отида по-далеч – убедена съм, че следва да се 
извърши ограничаване или най-малкото – пре-
структуриране, профилиране, на учебните цен-
трове, където се подготвят българистите в наша-
та страна. Съвършено недалновидна, стихийна и 
лобистка политика във висшето образование за 
десетина-дванадесет години срина неговото науч-
но равнище така, че горчивите плодове, каквото и 
да се направи,  ще се чувстват не по-малко от 2-3 
десетилетия напред. И тази моя мисъл не е нова: 
през 2015 г. журналистката Мила Христофорова 
отбелязва, че се произвеждат „професори на ки-

лограм“ и че „в България в последните три години 
са се нароили 3022  нови професори и доценти“.
 Тази проблематика също е много голяма, 
спорна и тежка и тъй като е по-скоро политическа, 
не е в моята компетенция. 
 Ще си позволя да насоча вниманието по-кон-
кретно към някои бъдещи задачи предимно на 
ИБЕ в така очертаната ситуация, които са задачи, 
разбира се, и на университетските българисти.
 Преди всичко, ще се съглася с призива на М. 
Виденов българското езикознание „да излезе от 
уютните си кабинети и въоръжено с теорията и 
методите на социолингвистиката да се занимае с 
неотложните въпроси на актуалната езикова ситу-
ация; да се преустанови практиката езиковедите 
да се занимават само с това, което на тях им е ин-
тересно; да се сформират езикови колективи; да се 
проучва столичният език на българската интели-
генция с модерните методи на социолингвистика-
та“.  
 Сериозно трябва да се обмисли преструкту-
риране и обновяване на проблематиката на по-
вечето секции, като се поставят – освен традици-
онните – и прагматични теми – разработка на 
тестове, конкурси и задачи за постоянна връзка 
с обществеността, с медиите, с училищата и учи-
телите, с оглед на по-интересни и по-популяр-
ни, свързани с ежедневните изказвания езикови 
въпроси и грешки и най-вече – на грамотността. 
За тази цел активно трябва да се извличат мате-
риали от медиите, както и от безбройните негра-
мотно написани, но масово четени изказвания в 
интернет, да се привлекат и карикатуристи, да се 
създаде активен обществен интерес. Отрадно впе-
чатление прави една нова програма на музикални 
педагози (съобщена наскоро по телевизията) за 
развиване на познания и вкус към класическата 
музика у учениците, посрещната с видим интерес.
 Колкото и образователните задачи в училища-
та и висшето образование да са приемани за пред-
мет на МОН и висшето образование, крайно време 
е те да привлекат вниманието и на академичните 
сътрудници. Ние, изследователите, гледаме на 
българския език като на един много богат и ин-
тересен обект, върху който може да се поставят 
разнообразни въпроси, в който може да се вниква 
от много страни. Но така той е превърнат във фе-
тиш, в предмет на дисекция и се забравя, че той е 
живо „средство за общуване“, че той всеки ден се 
използва в различни форми от огромен брой раз-
нотипни не само по образованост или местожи-
веене, но по всичките си човешки качества потре-
бители, че благодарение на това всичките техни 
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положителни и отрицателни черти се проявяват в 
него, всичките им слабости, които го променят, и 
метафорично и ненаучно казано, го замърсяват, 
или по-точно – са нежелателни на определено мя-
сто и в определено време, а понякога – изобщо, 
защото унижават говорещия. Ние констатираме 
това, но никак не сме убедени, че и от нас зависи 
ежедневното „почистване“ на любимия ни обект 
на изследване и че е нужен постоянен контакт с 
хората, които го използват, променят или замър-
сяват – не за да ги поучаваме как е „правилно“ 
или – не само затова. А и за да се поясняват при-
чините, последствията било от някакви грешки, 
било от грубостите, пошлостите, ниския стил на 
изказване  и много подобни езикови прояви. Тези 
въпроси трябва да се поставят и пред широката 
общественост, да спомогнат тя да осъзнае езико-
вото си поведение. Такива задачи вероятно никога 
не са били предмет на филолозите като учени, но 
може би в днешния ден стават целесъобразни? В 
последните десетилетия ние  изоставихме дори 
ограничената, но както някои може би още помнят, 
доста резултатна и авторитетна  борба за „езико-
ва култура“ на страниците на езиковите издания, 
организирана от патрона ни, проф. Андрейчин, а 
и от негови предходници в по-ранни десетилетия 
на ХХ в. А днес тя трябва да си извоюва място 
(включително и със съдействието на МОН и поли-
тиците) в много повече обществени медии.
 Намирам, както и редица други колеги и 
граждани, за особено целесъобразно и актуално с 
оглед на изказаните тук виждания, изработването 
и представянето в последните месеци на далект-
ната карта на България, направено от Секцията 
по диалектология, и по-конкретно от доц. А. Коче-
ва. Ако преди 10–15 г. тази карта би била един лю-
бопитен принос в нашето езикознание, днес, във 
време на обезбългаряване и силен духовен спад, 
изпъква много по-широко нейното социално и на-
родополезно значение. 
 Проучването на промените в езика на пове-
че от един милион българи, разселени напоследък 
в различни социални общности, поддържане на 
връзката с актуалния там език, също представлява 
перспективна проблематика, от която, може би, 
ще произлязат и някои прагматични последствия. 
Този въпрос, макар и бегло, но навременно се по-
стави неотдавна в медиите от проф. Николай Ден-
ков (служебен министър и бивш зам.-министър на 
образованието и науката). Доколкото знам, вече се 
подема програма Роден език и култура зад грани-
ца, което е в духа на казаното дотук.
 В тазгодишния отчет на БАН се отбелязва и 

предприетата от Института  програма на млади-
те учени и в. „Аз Буки“ за повишаване на грамот-
ността чрез работа в училищата. Това е наистина 
актуална проява на будното чувство на академич-
ните кадри към един от най-болните въпроси, кой-
то повдигам и аз тук.
 Преосмислянето на езиковедските изследва-
ния и задачи за широка връзка с обществото, за 
осъществяване на която ще са нужни също много 
усилия, борбеност, убеденост и убедителност оба-
че е само една от насоките, които смятам неотлож-
ни за нашата наука.
 Ще спомена и още един проблем, който специ-
ално съм поставила в други статии – вглежда-
нето и преосмислянето на собствения ни езиков 
израз в посока на разбираемост, ограничаване на 
съзнателно търсените понякога тясно популяр-
ни и съвсем ненужни термини и други прояви 
на книжност. Високият и труднодостъпен стил 
е особено обичан от литературоведите (за което 
имам някои публикации), но не може да се отре-
че, че е присъщ и на езиковеди, учители, журна-
листи, политици. Без усилие могат да се посочат 
многобройни примери, които само отдалечават 
аудиторията от поставените в текста учебни, кул-
турни или политически цели. Ще спестя примери 
от този род, но изследването му и по-честото му 
посочване на по-широка аудитория намирам за 
необходимо. Влиятелните български филолози от 
началото на ХХ в. до към 80-те години наложиха 
недвусмислено изискване към  речта: да бъде гра-
матично правилна, но и стилистично издържана, а 
това значи ясна, чиста от ненужни или заменими 
заемки, както и от излишни специални термини; да 
бъде стегната – без много несъгласувани опреде-
ления, допълнения и под. (изразени с предлози и 
следващи след тях съществителни); непретрупа-
на с книжни езикови средства, каквито са напр. 
абстрактните и отглаголните съществителни, 
причастията, особено сегашни деятелни  на -щ, 
деепричастия и под. Необяснимо с правописа е 
разкъсването на думи с представки:  не-опосред-
стваност, пред-символични, пред-положена 
идея и мн. др. Впрочем, с изненада се забелязва 
подобен „правопис“ и у отделни езиковеди! Осно-
вателно М. Виденов определя разгледания начин 
на изказване като снобизъм: „Истинският сно-
бизъм започва тогава, когато умишлено не прев-
ключваме на разбираем за събеседника код, за да 
го смаем и комплексираме със своята ученост и 
начетеност. Ние издевателстваме над него и изоб-
що не се интересуваме дали той ни разбира…“ [7, 
c. 5]. 
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 В доклад от 2013 г. (Съвременни аспекти на 
лексикологията. – 70 години българска академич-
на лексикография) обърнах внимание на необходи-
мостта от един осъвременен курс по лексикология 
за преподаването ѝ във висшето образование, но и 
отчасти, с няколко лекции – в училище, в по-гор-
ните класове, където тя трябва да е ориентирана 
лингвокултурно, когнитивно, социолингвистично 
с оглед на прагматиката, както и с включване 
на ономасиологията. Обърнала съм внимание на 
важни когнитивни характеристики на езиковото 
означаване за опознаване и на езика ни, и на бъл-
гарина като мислене и емоционалност, за да се по-
стигне по-убедително осъзнаване на значението 
на подбираните изразни средства. Това се отнася 
и до преподаване на основни въпроси на стилис-
тиката. Добре би било и такива познания, свър-
зани с вътрешноструктурни процеси в лексиката, 
да станат по-широко достояние чрез популярни 
беседи. 
 От този род са и беседи с оглед на езиковата 
аксиология. Този дял от езикознанието, чиито ос-
новни проблеми се свързват с оценката „какво е 
добро“, „какво значи добър“ и обратно се развива 
през ХХ в. Той се активизира днес като част от 
общия интерес към образа на човека. Изследват 
се както националните виждания, така и между-
културни сходства в ценностната сфера. (срв. у 
нас [8, 9]. Аксиологичните категории оценка, оце-
нъчност са тясно свързани с психологическите 
категории емоционалност, експресивност, отно-
шение (или обобщени с термин емотивност) и с 
когнитивната – конотация. В борбата с разшире-
ните прояви на грубост и насилие чрез подобни 
беседи и езиковедите могат да бъдат полезни.
 Струва ми се немаловажен проблем и внуша-
ването на уважение към българския език и негова-
та азбука в днешния глобализиран свят, осъзна-
ването от по-широки, особено младежки маси на 
проявената от Европейската политическа общест-
веност висока оценка на кирилицата като една от 
най-старите европейски азбуки, приета за трета 
официална писменост в ЕС, равноправна с лати-
ницата и гръцката азбука. На нея задължително 
се пишат документите на управителните органи 
на ЕС, тя е включена и в надписа на европейска-
та валута „евро“. Този въпрос заслужава също да 
се популяризира и разяснява заедно с дейността 
против безразборно въвеждане на латински бук-
ви в български надписи и текстове – включително 
и в телевизионни текстове, в реклами и т. н., за 
които са давани ред примери в някои публикации. 
Закостеняла и отхвърлена от практиката е норма-

та за повсеместно транскрибиране. Има понятие 
„култура на динамиката“, използвано напр. от 
сръбския автор Косанович (по [10, c. 70]). Но това 
не значи и хаос, пълна липса на ред.
 Поставените няколко проблема, макар и ва-
жни, не са единствени. Но те се трупат, без да се 
решават, подлагат се на внимание в много езико-
ведски  изследвания, но предимно като научно 
наблюдение, като констатация, предназначена за 
специалистите. Защото в съвременната практика 
на учените езиковеди в нашата страна се загър-
би явлението „езикова политика“, т. е. изказване 
и провеждане на определени защитени и единни 
езиковедски позиции, препоръки или действия. 
От време на време се чуват протестни изявления, 
като напр. това на проф. Иван Илчев, който преди 
няколко години изказва възмущение от царящия 
хаос при назоваването със собствени имена и из-
общо от липсата на езикови норми, което той оп-
ределя като заплаха „езикът ни да загуби всякаква 
приемственост, да изгуби основната си функция: 
да назовава – в общ код! – окръжаващото ни“ [11]. 
 Битката е нелека, но може би има смисъл.
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SOME CURRENT PROBLEMS IN SCIENCE AND EDUCATION RELATED TO THE 
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Abstract
 Writing literacy and linguistic culture has remained at a low level during the last decade. The tasks 
of linguists should be rethought and become more pragmatically oriented – to strengthen the links with 
schools and media through publications and other materials that are more interesting and entertaining, 
including competitions and cartoons, and to work with the Ministry of Education and Science on changing 
the curriculum in Bulgarian language by introducing more practical exercises and less theory.
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• целогодишни курсове за повишаване на информационна компетентност на студенти и докторанти; 
• услуги за хора в неравностойно положение;
• доставка на документи по електронен път (Document Delivery Service ); 
• междубиблиотечно и международно междубиблиотечно заемане;
• копиране и дигитализиране на документи.
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* Приветствено слово, произнесено на Тържественото събрание, посветено на Деня на българската просвета и култу-
ра и на славянската писменост, състояло се на 23 май 2017 г. в Големия салон на БАН ( заглавието е на редакцията).

 Не пропускаме отбелязването на този праз-
ник. Той събужда у нас национална гордост, на-
ционална енергия, чувството, че „и ний сме дали 
нещо на света“.  В този ден всички обръщат поглед 
към децата, към училищата. Децата са бъдещето. 
Те носят радост, гордост и надежда. В рамките на 
този празник в столицата погледът традиционно 
се насочва и към двете институции, които нашите 
предшественици са създали с национална отго-
ворност, за да покажат грижата си за науката и об-
разованието. На 24 май Българската академия на 
науките и Софийският университет „Св. Климент 
Охридски“ се вплитат закономерно в празника. 
Затова утре, когато децата формират началото и 
тръгнат на празнично шествие, ще минат край 
тези две институции, за да покажат признанието 
си към тях, за да покажат, че децата – бъдещето на 
нацията – се вливат и сливат с по-високото образо-
вание и със своеобразния връх на умствената дей-
ност – науката. И така, ръка за ръка, ще стигнем 
до паметника на двамата братя Кирил и Методий, 
за да покажем по един древен, традиционен и неу-
вяхващ начин признанието си към тяхното дело с 
цветя и слова.
 Делото на братята Кирил и Методий започва в 
далечния ІХ в., когато църковният канон е отреж-
дал в света да се използват само езиците от над-
писа върху Христовия кръст – латински, гръцки 
и еврейски. По това време да възприемеш идеята 
за създаването на нов език е било духовна рево-
люция. Да реализираш тази идея, са необходими 
смелост, култура, начетеност. Кирил сътворява 
своята азбука и заедно с Методий превеждат гръц-
ки книги на говорим, народен език. Още в онова 
време те възприемат като норма многообразието 
на езиците, правото на всеки народ на свое четмо 
и писмо. Привеждат библейски доводи и цитати, 
утвърждаващи равнопоставеност на всички ези-
ци. През 2017 г. ще бъде отбелязана 1150-годиш-
нината от знаменития Венециански диспут на Ки-
рил с папата. През ХІХ в. старобългарският език 
получава световно признание. Днес осъвременен 
вариант на тяхната азбука и дело са език и култура 

на около 270 милиона славяни. Църквата канони-
зира братята за светци. Европейският съюз призна 
тяхната азбука за общоевропейско достижение на 
културата.
 Нямаме представа дали Кирил и Методий са 
могли да осъзнаят размера и историческото значе-
ние на своето дело. Но безспорно са имали усеща-
нето, че изпълняват мисия. За това намират учени-
ци и последователи. Знаменателните исторически 
събития се създават от хора, но се случват само  в 
подходящо време и подходяща обстановка. Такива 
липсват при Великоморавската мисия, по време на 
която семето на глаголица и на славянската писме-
ност е посято за първи път. Делото на Кирил и Ме-
тодий намира подкрепа и хранителна среда едва 
в стара България. База за това е делото на Борис 
І, обединил безкомпромисно нацията, въвеждайки 
християнството. Решителен принос за утвържда-
ване на новата писменост дава Симеон І, записан 
в историята с неговия „Златен книжовен век“, за 
да се родят първите научни школи – Охридската, 
свързана с Климент Охридски, и Преславската, 
свързана с Наум Преславски и други Кирило-Ме-
тодиеви ученици. 
 Впечатлява дълбочината на събитието, него-
вата дългосрочност и значение за утвърждаването 
на България – единствената европейска държава 
днес с непроменено име и почти 1350-годишна 
история. Езикът, писмеността, словото създават 
национална култура, самосъзнание, обединяват 
нацията и формират национално самочувствие. 
Това е основата и закваската, заради която наци-
ята се съхранява и под византийско, и под турско 
робство, и се възражда отново и отново. Необхо-
дима е само искра, която да събуди националното 
самочувствие. Тази искра е Паисиевата „История 
славянобългарска“, написана с азбуката на братя-
та Кирил и  Методий. Тя поставя началото на Бъл-
гарското възраждане, белязано със създаването 
на стотици църкви, училища, читалища. Своеоб-
разен венец на просветителското пробуждане на 
българите е формирането на Българското книжов-
но дружество през 1869 г. преди Освобождението 
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на страната.
 В историята на България има върхове, с кои-
то се гордеем. Делото на Кирил и Методий е 
сред най-високите. На днешния празник очаква-
но обръщаме поглед върху тяхното съвременно 
наследство. През т.нар. „преходен период“  обра-
зованието многократно се преустройва. Търсим 
съвременен модел, взет от друга страна, а забра-
вяме своите успехи. „Българското образование бе 
класирано на пето място в света през 70-те години 
– си спомня 90-годишния учител Павел Величков, 
– а сега стои в края на опашката“. Образователна-
та реформа предполага не налагането ѝ от горе, 
а създаването на национален план с участието на 
учителите; с дългосрочно виждане какво и как 
да стане, но и какво ще се получи. „Нравствено-
то възпитание на децата днес липсва“ – споделя 
същият учител. Затова днес твърде често ни за-
лива тежката информация за пореден побой или 
смърт на дете в училище, помрачаваща успехите 
на мнозинството и постиженията на младите ни 
участници в международни и национални олим-
пиади. 
 В България пишем стратегии. Имаме над 100. 
Има Стратегия за развитие на образованието. Има 
и Стратегия за развитие на науката. В няколко 
редакции, писани от политици и експерти на ми-
нистерството. Наскоро обсъждахме нов вариант, 
разписан от учени и приет радушно от научната 
гилдия. Но властта се смени и съдбата на доку-
мента е неясна. А в него се прави откровената 
констатация, че науката у нас изостава драстично. 
За времето на прехода тя прави плавен спад от 35-
то място в света през 1990 г. към 59-то място за 
2016 г. Свиват се научната продукция, световното 
признание за българските публикации, броят на 
учените, което съответства на минималната сума 
държавни средства за наука от средно 0,2 % от 
БВП годишно. Спада участието в научни проекти 
на ЕС, а успеваемостта на включването в тях, с 
която се гордеехме, се смъква от 11,6 на 5,6  %. 
В науката, както и в живота, получаваш толкова, 
колкото даваш! Единствената блага вест е, че все 
пак продължава да има кандидати за научна кари-
ера в нашата страна, независимо от неблагоприят-
ните условия.
 БАН е най-голямата научна организация на 
страната. Тя е видимият модел как се отразява 
сривът във финансирането на науката. Академи-
ята прави усилия да се задържи на ниво. Нейни-
те кадри са автори на 48 % от научната продук-
ция, реферирана в Web of Knowledge. Цитирани 
са над 36 хиляди пъти. През 2016 г. са сключени 

15 нови договора по Рамковите програми на ЕС, 
с което броят на проектите, в които участва Ака-
демията, нараства на 47, а договорената сума за 
изпълнението им – над 7 млн. евро. Успеваемост-
та на учените от БАН в сесията на Фонд „Научни 
изследвания“ е 56 %.  На фона на ниските заплати 
на учените и на целия персонал е добре, че се раз-
вива „Програма за подпомагане на младите уче-
ни в БАН“, финансирана от МОН с 2 млн. лева. 
Подготвени са 9300 експертни мнения за минис-
терства, национални агенции и ведомства. БАН 
остава безспорен национален научен, духовен и 
експертен център за страната.
 Политическият и икономическият преход 
даде отражение не само върху образованието и на-
уката. По време на прехода се постигна безспорна 
политическа свобода, но се сблъскваме ежеднев-
но с политическа хамелеонщина и словоблудство. 
Заслуга на прехода е свободата на словото, но тя 
трудно служи на правдата. Икономическият пре-
ход разруши по безсрамен и безотговорен начин 
една работеща икономика, за да се роди нова класа 
богаташи с нечист образ и съмнителна биография. 
Страната остана разбита и разграбена, както нито 
една друга държава от Източна Европа. Затова сме 
се сраснали с последните места в европейските и 
световните класации и се стремим да се измъкнем 
от тях колкото се може по-трудно и по-неуспешно.
 Преходът в България е безкраен. Може би 
свърши, може би продължава. Думата „преход“ 
стана извинителна бележка, зад която скриваме 
търпението си към продължаващите несполуки и 
безобразия, но и безкрайното си търпение и оч-
акване някой друг да промени нещата. Пред нас 
остава само мисълта за неслучилото се бъдеще. 
Защото ни липсва перспективата. В нашата вече 
бедна държава липсват дългосрочното мислене и 
планиране. Живеем от избори до избори. 
 Тези дни в пресата се говори доста за „Пътят 
на коприната“, който Китай планира да възстано-
ви. Проект за следващите 100 години, инвестици-
ите са за 700-800 млрд. долара. Включили са се 
вече 24 страни. България не е сред тях. Примерът 
на Китай е впечатляващ – последователно поли-
тическо преустройство, постепенна демократиза-
ция, възродена икономика, подобряващ се начин 
на живот на 1,5 млрд. население. В страната рабо-
тят около 60 държавни и над 300 областни хай-тех 
паркове, основна причина за ежегодния растеж 
на брутния вътрешен продукт с най-малко 7 %, а 
често и двуцифрен. Основното им предимство е 
дългосрочност в мисленето, планирането, инвес-
тициите, развитието. 
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 И делото на Кирил и Методий е дългосрочно. 
То има важна и решителна роля за утвърждаване-
то на нашата държава. То има съграждаща роля, 
подлагана многократно на изпитания в миналото 
и сега. Кирило-Методиевото дело е едно от горди-
те постижения в нашата история. Акад. Дмитрий 
Лихачов казва: „Плътта на българската държава 

създаде Аспарух, нейния дух – Кирил и Методий. 
И чуждите завоеватели не можаха да победят тази 
държава на духа, защото в защита на българския 
народ в плътен строй стояха езикът, писмеността, 
литературата“.

 Честит празник, колеги!
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THE MISSION OF CYRIL AND METHODIUS AND THEIR MODERN HERITAGE
Damian Damianov

Abstract
The paper is based on the speech of the Vice President of Assembly of the Academicians and Corresponding 
members of the Bulgarian Academy of Sciences (BAS) on the selebration of the 24th of  May – Day of the 
Bulgarian Enlightenment and Culture and of the Slavic Alphabet. It is focused on the role of the holy brothers  
Cyril and Methodius – the people who gave our alphabet,  in science, education and culture in Bulgarian. In 
his speech Acad. Damyanov appeals for a long-term vision and look on the future of science and education in 
Bulgaria.

ПРОСЛАВА НА ДЕЛОТО НА СВЕТИТЕ БРАТЯ
КИРИЛ И МЕТОДИЙ*

Проф. д-р Елка Мирчева,
Секция за история на българския език,

Институт за български език – БАН
 За мен е привилегия и  висока чест да кажа ня-
колко думи пред Вас по повод празника на българ-
ската просвета, култура и славянската писменост, 
24-ти май.
 По традиция БАН отбелязва този ден с тър-
жествено събрание. Това е академичният начин, 
по който в нашата институция отдаваме дължимо-
то на важни дати и събития.
 Иска ми се въпреки полагащата се строгост 
на академичния тон  на днешното тържество  да 
върна за малко всекиго от Вас назад в годините 
и заедно да си припомним вълнението, което ни 
обземаше още преди празника – нестройните зву-
ци на ученическата духова музика,  химна „Върви, 
народе възродени“, ученическото шествие, което 
не загуби очарованието си, въпреки че на пръв по-
глед приличаше на всички останали манифеста-
ции преди 10-ти ноември 1989 г., аромата  на цветя 
(за мен това са божурите), първолаците в ръка с 
буква от азбуката, радостта и сълзите в очите на 
абитуриентите, които на този ден поемат по нов 
път, глъчката, слънцето, а често и почти задължи-
телния за празника дъжд…
 Вярвам, че тези спомени остават дълбоко в 

нас и правят от нас българи, правят ни народ, кой-
то поне на един ден от календара се чувства като 
единно цяло – едновременно различна, но и неде-
лима част от европейската цивилизация, към коя-
то принадлежим не от броени години, а от векове.
 Защото „И ний сме дали нещо на светът – на 
вси словене книга да четат“, както казва чрез Паи-
сий Хилендарски Иван Вазов.
 Наистина ли сме дали нещо на света или, как-
то понякога чуваме от устата на просветени и не- 
дотам просветени анализатори – св. св. Кирил и 
Методий са гърци, славянската азбука е създадена 
не за нас, а по молба на моравския княз Ростислав, 
Кирил и Методий никога не са стъпвали в Бълга-
рия, славянската азбука, първият славянски кни-
жовен език, славянската книжнина и богослуже-
ние на роден език са общо славянско достояние, 
особена наднационална ценност.
 Всъщност някои от тези доводи са верни, но 
са част от истината, а подреждането и интерпре-
тирането им в такъв ред води до откровеното ѝ из-
опачаване.
 Днес наричаме Двамата солунски братя визан-
тийци. Самите те със сигурност са наричали себе 

* Текстът на статията се базира на основен доклад, произнесен на Тържественото събрание, посветено на Деня на 
българската просвета и култура и на славянската писменост, състояло се на 23 май 2017 г. в Големия салон на БАН 
(заглавието е на редакцията).
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си римляни или на гръцки – ромеи. Те са измеж-
ду най-високо образованите хора на своето вре-
ме. Политическите мисии, с които са натоварени, 
свидетелстват за тесни връзки с императорския 
двор и Константинополската патриаршия. Освен 
дипломати те са и духовници мисионери.
 Като всяка империя и Източноримската, на-
речена Византия едва през ХVІ в., не поставя на 
преден план народностната принадлежност на 
своите поданици. В този смисъл обвързването на 
въпроса за значението на делото на св. св. Кирил 
и Методий с това дали действително майка им е 
била славянка вероятно би изумило и тях, и тех-
ните съвременници. 
 Независимо от това дали имат славянски 
произход или не, вън от всякакво съмнение е, че 
Кирил и Методий са владеели до съвършенство 
солунския говор. Без подобни познания създава-
нето на признатата за съвършена първа славянска 
азбука, глаголицата, както и преводът на първите 
богослужебни книги, биха били немислими. 
 Тук идва първата пресечна точка между Ки-
рило-Методиевото дело и България, тъй като и 
през ІХ в., и днес солунският говор е бил и е из-
точнобългарски диалект. В този смисъл първият 
славянски писмен език е и трябва да бъде наричан 
старобългарски. 
 Този факт често се премълчава, омаловажава, 
а заради принадлежността на Солун и Солунско 
към Егейска Македония дори се интерпретира в 
смисъл, че в основата на Кирило-Методиевия език 
е легнал македонски (разбиран като небългарски) 
говор. По-тревожна обаче е тенденцията да бъде 
лансирана идеята, че двамата Братя са създали об-
щославянски книжовен език за нуждите на Църк-
вата и този език е еднакво отдалечен от всички 
славянски езици. Тази идея е закрепена с коварни-
те термини старославянски и староцърковносла-
вянски. Със завидна лекота биват пренебрегнати 
графични знаци (и в кирилицата, и в глаголицата), 
отразяващи типични единствено за българския 
език фонетични особености, както и типични от-
ново само за нашия език морфологични, синтак-
тични и лексикални черти. 
 Какво знае днешният българин за св. св. Ки-
рил и Методий?
 Знае, че са създали славянската азбука. За 
съжаление повечето смятат, че това е кирили-
цата. Трябва да се признае, че това внушение се 
подхранва и от иконографската традиция, и от 
всякакъв род техни изображения. Неизменно на 
свитъците, които държат в ръцете си, са изписа-
ни кирилски букви. Кирил и Методий обаче са 

създали глаголицата. На тази азбука са написани 
първите славянски преводи и оригинални съчине-
ния, нея те отнасят в Моравия, нея и глаголически 
книги освещава папа Адриан ІІ, нея донасят със 
себе си в България през 886 г. Кирило-Методиеви-
те ученици, на нея се пише в първите български 
книжовни центрове Плиска, Преслав, Охрид. Ки-
рилицата е създадена по-късно в България по вре-
ме на Златния век. Тя обединява в нова графична 
система 24 знака от гръцкото писмо и 12 допъл-
нителни букви за типични за българския език зву-
ци (част от тези букви са заети от глаголицата). С 
тези допълнителни знаци кирилицата далеч пре-
възхожда по своята функционалност латинската 
азбука, която също произхожда от гръцката, както 
и всички произлезли от нея съвременни писмени 
системи, с които славянски и неславянски народи 
пишат „без устроение“, както казва Черноризец 
Храбър, използвайки по няколко графични знака 
за един звук.
 Създаването на азбуката обаче е само един, 
макар и много важен, момент от Кирило-Методи-
евото дело.  Огромното му значение се определя 
от създаването на първия писмен книжовен сла-
вянски език, старобългарския, който става трети 
класически европейски средновековен език, на-
ред с гръцкия и латинския, както и на славянската 
книжнина, положила основата на трета за Европа 
цивилизация – цивилизацията на Slavia Orthodoxa.
 Добре известен е краят на Моравската мисия 
на св. св. Кирил и Методий. Дейността на двамата 
славянски просветители и техните ученици ми-
нава под знака на политически борби и интриги, 
съпътствана е от моменти на признание и възход 
и моменти на падения и преследвания.  Първият 
голям удар за делото на Двамата братя за христия-
низиране и просвета на славянския род е смъртта 
на св. Кирил в Рим през 869 г. Последвалите 16 го-
дини, натискът на немското духовенство, полити-
ката на Константинопол и Рим изправят мисията 
пред все повече и повече изпитания и логично до-
веждат до нейния край след кончината на св. Ме-
тодий през 885 г. Тя дава сигнал за прогонването 
на учениците и последователите на двамата братя 
от Моравия. 
 Тук идва втората важна пресечна точка на Ки-
рило-Методиевото дело с България. Българският 
владетел и отскоро княз на християнска Бълга-
рия Борис І приема в Плиска трима от учениците 
на двамата братя – Климент, Наум и Ангеларий. 
Това е ключов момент от спасяването на делото на 
Кирил и Методий. Без целенасочената политика, 
без държавната подкрепа и щедрото меценатство 
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на Борис І и неговите наследници Симеон и Пе-
тър, славянската азбука, славянската книжнина, 
славянското богослужение щяха да останат по-
реден, при това неуспешен, епизод от огромните 
усилия на Византийската империя за увеличава-
не на духовната и политическата ѝ доминация. 
Далновидните управници на България прекрасно 
осъзнават мощното оръжие, което представляват 
плодовете на Кирило-Методиевото дело и успеш-
но ги използват. Славянската азбука, богослуже-
нието на роден език, положеното начало на съз-
даване на старобългарски в основата си книжовен 
език могат да помогнат новопокръстеното царство 
да се отърси от задушаващата прегръдка на Визан-
тия и вместо неизбежната културна асимилация, 
да потърси нови хоризонти на развитие, които ще 
осигурят така необходимата му независимост и 
равнопоставеност. Благодарение на мъдрите уп-
равници на България старобългарският книжо-
вен език  и сътвореното на него се завръщат на 
родната си българска почва. 22-годишният период 
на Моравската мисия е отминал. Започва един от 
най-вдъхновяващите за поколенията периоди за 
българската култура – Златният век. 
 Третата важна пресечна точка на Кирило-Ме-
тодиевото дело с България е свързана с кирилица-
та, която е създадена тук. Съдено е било именно 
чрез нея сътвореното от св. св. Кирил и Методий 
да пребъде във вековете, чрез нея към православ-
ния свят да бъдат приобщени и други славянски  и 
неславянски народи.  Затова, макар и неотговаря-
щи на истината, кирилските букви съвсем естест-
вено се настаняват до изображенията на св. св. 
Кирил и Методий първо в църковната, а по-късно 

и в светската живопис.
 Предстоят векове, в които старата българска 
книжнина ще преживее моменти на възход и за-
стой, но никога няма да престане да съществува. 
 И, ако се върнем към думите на Вазов и се по-
питаме не „дали сме дали нещо на света“, а „какво 
сме дали на света“ без опасения, че ще изпаднем в 
мегаломания, можем с гордост да заявим: 
 Един диалект на нашия български език като 
най-близък и познат за св. св. Кирил и Методий 
е легнал в основата на първата славянска азбука, 
глаголицата, и е послужил за основа за изгражда-
не на книжовен език – старобългарския книжовен 
език.
 България на княз Борис І  спаси Кирило-Ме-
тодиевото дело от унищожение.
 България на царете Симеон и Петър направи 
огромна крачка напред в развитието и обогатява-
нето на преводната и оригиналната старобългар-
ска книжнина. Създадената здрава основа не можа 
да бъде заличена нито през вековното византий-
ско, нито от петвековното османско владичество.
 България е родината на кирилицата, с която 
днес пишат милиони по света.
 Затова 24-ти май е:
  Ден на гордост.
 Ден на светли детски спомени.
 Ден на истински и неподправени вълнения.
 Ден на преклонение.
 Ден на спомен за отминало величие и надеж-
да за светло бъдеще, за един по-добър свят и за 
по-добри бъднини за нашия народ!
 
 Честит празник!!!

GLORIOUS TO THE WORK OF THE HOLY BROTHERS CYRIL AND METHODIUS
Elka Mircheva
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 Борис I и средновековната дипломация
 През Средновековието за разрешаването на 
разнообразни външнополитически въпроси често 
е използвана Църквата поради това, че тя прите-
жавала относително голяма самостоятелност и 
тежест в цялостния живот на обществото, което 
ѝ давало основание за самостоятелна дипломати-
ческа дейност [1, с. 11]. Показателни са най-вече 
отношенията между двата основни центъра на 
християнския свят през Средновековието – Рим и 
Константинопол, които претърпяват сложна ево-
люция, за да достигнат в крайна сметка до точката 
на остра конфронтация.
 Отношенията между Рим и Константинопол 
след 858 г. сл. Хр., когато патриарх Игнатий е сва-
лен от патриаршеския трон на Константинопол и 
за негов приемник е посочен  патриарх Фотий, се 
свързват тясно с името на св. Фотий и с негова-
та ревностна защита на Православието [6]. В за-
почналата борба между сваления патриарх Игна-
тий и патриарх Фотий много скоро се намесва и 
римският папа Николай I, който се опитва да се 
наложи като единствен глава на Църквата. Този 
конфликт продължава дълго време, като св. Фотий 
последователно е издиган и свалян от патриарше-
ския трон, утвърждавайки се впоследствие като 
един от най-видните православни патриарси.
 За един относително кратък период от време 
– около 30 години, може да се проследи до каква 
голяма степен конфликтът между Рим и Констан-
тинопол е свързан с установяването на християн-
ството в двете съседни държави – България и Ве-
ликоморавия, и как породената от този конфликт 
просветителска мисия на светите братя Кирил и 
Методий, която за византийския император пър-
воначално е само един от многото рутинни епи-
зоди в дългата борба за влияние с Рим, в крайна 
сметка води до неизмерими по последствията си 
геополитически събития.
 Още преди управлението на княз Борис I 
(852–889), България се превръща в една от най-го-
лемите и значими във военнополитическо отно-
шение държави. Независимо от това, тя не е въз-
приемана като равнопоставена от нейните могъщи 

съседи: Франкската империя (по-късно Немското 
кралство) и Византия. Причина за това е фактът, 
че България е страна на „езичници и варвари“, 
а споменатите две държави са представители на 
християнския свят. Българската държава трябва 
да приеме християнството, за да се приобщи към 
семейството на християнските народи и тяхната 
култура и за да получи международно признание 
и авторитет [9].
 В условията на господстващата християнска 
религия Византия възприема, доразвива и усъвър-
шенства част от методите и средствата на римска-
та дипломация. Константинополските императори 
водят най-изкусната, гъвкава и умела дипломация 
в Средновековна Европа, което им позволява да 
излизат често победители в тежки и напрегна-
ти външнополитически ситуации. Контактите 
на българските владетели с Византия естествено 
спомагат с течение на времето да бъдат възпри-
ети и прилагани някои от средствата и методите 
на византийската дипломация [1, с. 15]. За Борис 
I  съперничеството между Римската курия и Кон-
стантинополската Патриаршия не представлява 
никаква тайна – независимо от демонстративните 
различия, всичко се свежда до стремежа им към 
вселенско господство и той използва умело кон-
фликта между тях.
 Търсейки пътища за разрешаването на цър-
ковния въпрос, българският владетел се обръща  
последователно към Рим и Константинопол. Той 
моли Константинополския патриарх Фотий  да му 
разясни по какъв начин може да организира не-
зависима църква. В отговора на св. Фотий обаче 
прозира увереност, че българската църква трябва 
да бъде подчинена на Константинополската Пат-
риаршия [9]. Максимализмът на Борис I, който 
иска собствен патриарх, противоречи изцяло и 
на теорията за вселенско господство, към която 
стриктно се придържа римският престол. Въпре-
ки това, в дипломатичен стил папа Николай I под-
хвърля, че българският първосвещеник ще получи 
архиепископски сан, който за него е равен на пат-
риаршеска титла, но за уреждането на този въпрос 
е необходимо време [9]. Като използва конфликта 

ИСТОРИЧЕСКАТА МИСИЯ НА СВ. БРАТЯ КИРИЛ 
И МЕТОДИЙ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЦЪРКОВНО-

СЛАВЯНСКОТО БОГОСЛУЖЕНИЕ 

Д-р Любка Бурмова,
СУ „Св. Климент Охридски“
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между двете църкви, Борис I успява да разпали 
дипломатически двубой между Изтока и Запада и 
да го използва в своя полза – в края на 868 г. във 
византийската столица се свиква Църковен събор, 
на който българската църква  получава разреше-
ние да се обособи като автокефална архиеписко-
пия под юрисдикцията на Константинополската 
патриаршия, начело с църковен глава, византиец, 
със сан архиепископ. 
 Великоморавската мисия
 В същото време и Великоморавия търси път 
към църковна самостоятелност. През 60-те години 
на IX в. Моравия, която при Ростислав (846–870) 
успява да си извоюва пълна независимост, се на-
мира в критична ситуация. Папа Николай I отказ-
ва да ръкоположи независим църковен глава за 
Моравия, а съседите ѝ – Франкската държава на 
Запад и България на Изток, обединени във военен 
съюз, заплашват да унищожат княжеството и да 
си поделят територията му [2, с. 40]. Ростислав 
насочва погледа си към влиятелната Византия, от-
където се надява да получи проповедници на сла-
вянски език, а заедно с това и църковна самостоя-
телност. Той разчита да получи от това двойна 
полза: чрез славянската проповед – парализиране 
на немското асимилаторско въздействие, а чрез 
приятелските връзки с Византия — подсигурява-
не на гърба си откъм опасната България. Пратени-
ците му се явяват пред императора и  от името на 
своя владетел му казват следното: „Нашият народ 
се отметна от езичеството и държи християнския 
закон, но нямаме такъв учител, който да ни обяс-
нява на наш език истинската християнска вяра, та 
и други страни, като видят това, да направят като 
нас. Затова, господарю, изпрати ни такъв епископ 
и учител, защото от вас всякога изхожда добър за-
кон за всички страни“ [11].
 Михаил III свиква придворен съвет, в който 
участват вуйчо му Варда и други важни сановни-
ци, вероятно и патриарх Фотий, който е известен 
като личен приятел и покровител на св. Констан-
тин Философ (името Кирил последният получава 
по-късно, след като приема монашеска схима). 
Царят поканва св. Константин на тоя съвет, запоз-
нава го с молбата на моравците и му казва: „Зная, 
философе, че си уморен; но потребно е ти да оти-
деш там, защото никой друг не може да свърши 
тази работа като тебе?“ [11]. Методиевото житие 
допълва, че императорът добавя още: „Чуваш ли, 
Философе, тези думи? Друг освен тебе не може 
да свърши тази работа. Тъй че ето ти много да-
рове и иди, като вземеш със себе си и брата си, 
игумена Методия. Защото вие сте солунчани, а 

всички солунчани говорят чисто славянски“ [10]. 
Св. Константин отговоря: „Макар че съм уморен и 
болен тялом, аз с радост ще отида там, стига само 
да имат писменост на своя език“ [11]. 
 Императорът прави единствен и верен избор. 
Св. Константин-Кирил е не само създател на сла-
вянската азбука, на първия славянски литературен 
език, основоположник на славянската литература, 
идеолог на културното самоопределяне на славян-
ството и негов необорим апологет, но също и пър-
вият славянски философ. От него е дадена първа-
та в славянския свят дефиниция на философията; 
в трудовете му са осветлени редица философски 
проблеми, които са поставили начало на философ-
ската мисъл в славянските народи [8, с. 228]. 
 Въпреки доста разклатеното си здраве, той не 
се колебае да даде съгласието си, защото се чув-
ства призван за мисионер [8, с. 262-263]. Самата 
идея да се създаде славянско богослужение с не-
обходимата за него славянска писменост, на жив 
говорим народен език, се оценява като изключи-
телно смела и опасна. Св. Константин рискува да 
го обвинят както в ерес, така и в държавна измяна, 
тоест в две от най-тежките престъпления по онова 
време. Той познава много добре фанатичните при-
върженици на „триезичието“, на Запад и на Изток, 
в Рим и в Константинопол, които признавали за 
свещени езици само еврейски, гръцки и латински, 
понеже на тях било написано името на разпнатия 
Спасител върху Голготския кръст. Затова св. Кон-
стантин използва удобния момент с идването на 
Ростиславовите пратеници и след поканата на Ми-
хаил ІІІ да предприеме Моравската мисия той дава 
съгласието си, но при условие, че там имат букви 
на своя език, като изтъква, че иначе лесно би мог-
ло да се изопачи православното учение, за което 
той не може да поеме отговорност. Той иска да из-
действа от дворцовия съвет един вид официално 
разрешение за създаване на славянска писменост, 
за да не бъде обвинен в ерес. Св. Кирил употребя-
ва срещу триезичието аргумента на православи-
ето, което, твърди той, може да се проповядва и 
запази сред непросветените славяни именно чрез 
въвеждане на славянския език в богослужението. 
Този аргумент изиграва решителна роля не само 
защото Византия е флагман на православието, но 
и защото никой не може да се съмнява в право-
славието на св. Константин, ученика и приятеля 
на св. Фотий. Така императорският съвет естест-
вено приема гледната точка на св. Константин, 
гласува му пълно доверие и му позволява да със-
тави славянска азбука. 
 Що се отнася до политическия контекст, в 
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държавна измяна могли да обвинят св. Констан-
тин тези, които виждали в славянската азбука под-
стрекателство на славяните към самостоятелност, 
защото във Византия имало силен политически 
стремеж към постепенно асимилиране на близ-
ките славяни. Да се създаде за тях грамотност, би 
означавало да се попречи на осъществяването на 
държавната политика, но византийският двор не 
вижда опасност от въвеждане на славянско бого-
служение сред далечните славяни. Напротив, той 
разчита да направи моравците свои съюзници и да 
ги настрои срещу българите, както и да спечели в 
Моравия православни приятели срещу властолю-
бивите домогвания на Рим. 
 Богослужението на църковнославянски 
език
 През 863 г. двамата свети братя, придруже-
ни от някои свои ученици – славяни, тръгват за 
Моравия. Те носят на Ростислав, който ги приема 
с големи почести, писмо от Михаил III, a на мо-
равските славяни – безценния дар на славянската 
писменост, въплътена в първите преводи: Избор-
ното Евангелие, Апостола и Псалтира [10].
 В описанието на първоначалната дейност на 
двамата солунски братя в Моравия авторът на жи-
тието на св. Константин отбелязва, че той препода-
ва на своите Моравски ученици „целия църковен 
ред на утренните молитви, часовете, вечерните 
служби и божествената Литургия“. Преводите на 
Св. Писание имат формата на лекционарий и це-
лят да изпълняват литургична функция [5, с. 160]. 
 Историческата мисия на светите Братя се със-
тои в създаване на славянско писмо и въвеждане 
на славянско богослужение [4, с. 36]. Светите Бра-
тя са духовни чеда на византийската църква, те 
идват сред западните славяни по заповед на визан-
тийския император; за такива ги счита и римският 
папа. Ето защо би трябвало да се предполага, че те 
са превели първите славянски богослужебни кни-
ги от гръцки на църковнославянски по устава на 
„великата църква“ на Константинопол. Доколкото 
този устав днес ни е познат, той към средата на 
IX-ти в. вече е бил затвърден в своите денонощни 
и празнични, великопостни и следвеликопостни 
служби, в своите треби и тайнства. Независимо 
от това, че песенният състав на тогавашното бо-
гослужение не е окончателно определен, самите 
служби в своята схема, в своя денонощен брой, 
в своя месецослов и своя „уставен“ ред предста-
вляват вече едно завършено цяло. Ето защо, ако 
светите Братя се били заели да дадат на славяните 
славянско богослужение, те не могли да преведат 
само отделни избрани части от богослужебните 

книги, а са били длъжни да изчерпат целокупния 
тогавашен църковен чин, „целия църковен чин из-
черпателно“ [4, с. 57].
 Оцелелите старобългарски извори дават въз-
можност да се отговори съвсем сигурно на въпро-
са, какво по-точно трябва да се разбира под ста-
робългарския богослужебен термин „чин“ и под 
„църковен чин“ [4, с. 58]. Историческият път, по 
който се създават и оформят църковните служби, 
сочи, че отделната молитва е първичният богослу-
жебен елемент; от хармоничното съчетаване на 
няколко молитви се създава т.нар. последование 
– отделни молитви, следващи една след друга в 
строен ред. В IX-ти в., пък и в редица следващи 
векове, всяка отделна завършена служба се е име-
нувала „таксис“  („чин“ – от гр.). В житието на 
св. Константин-Кирил се изяснява, че терминът 
„църковен чин“ обхваща службите на денонощния 
кръг и светата литургия. И Козма Презвитер с тер-
мина „чин“ означава подобни служби и молитви. 
Ето защо древното свидетелство, че светите Братя 
„превели от гръцки“, трябва да се разбира в сми-
съл, че те превеждат всички ония текстове, които 
са били необходими за извършване на църковните 
служби въобще.
 Отделните „чинове“ в своята съвкупност със-
тавят главното богослужебно ядро на „целия цър-
ковен чин“, а това ядро обхваща, събрани в един 
сборник, всички ония служби и молитви, кои-
то днес съставят съдържанието на требника, на 
служебника и на часослова [4, с. 58]. Всички тия 
служби и молитви тогава се съдържат в сборника, 
наричан „евхологион“ (гр.), тоест „молитвослов“. 
Евхологият е църковно-богослужебна книга, коя-
то съдържа основния текст на целия църковен 
чин. Всички древни евхологии свидетелстват, че 
в тях се вписват както требнични материали, така 
и тия на денонощното богослужение (вечерня, 
повечерие, утреня, часове, литургия). Нашият мо-
литвослов от Синай е съдържал ежедневно пра-
вило с литургиите, както и разни требни служби 
и молитви; също такъв е съставът и на византий-
ския евхологий от IX–X в. и на Петроградския 
евхологий на Порфирий Успенски. Без евхология 
не може да се извърши никаква служба, но и само 
евхологият не е достатъчен; като помощни книги 
за извършване на службите се използват и книги-
те, от които се заемат подвижните, сменяващите 
се четива и песни. Тук спадат: църковният устав 
(типикон, каноникон, дори и минологион), сочещ 
особеностите на днешната служба; изборните че-
тива от св. Писание (апостол, евангелие и пари-
мии); изборните богослужебни четива от светите 
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отци (отечески книги); тогавашният песенен със-
тав на ежедневните, празничните, великопостните 
и следвеликопостните служби (октоих, песни за 
великия пост и седмиците до петдесетница, книга 
с изборни и съобразни с месечния  ден песни, то-
ест тропологият и оформящият се тогава месечен 
миней) и най-после – канони, необходими за упра-
влението на църквата и за налагане на епитимии 
при извършване на тайнството Изповед [4, с. 59].
 Правилността на това схващане по големия 
и извънредно важен въпрос – какви книги е било 
наложително да бъдат преведени от светите Бра-
тя – което схващане дотук се обяснява с данните 
на съвременната литургическа наука, проличава 
ясно, ако се погледнат и дошлите до нас древни 
свидетелства за книгите, които те фактически са 
превели [4, с. 60]. Кирило-Методиевските извори 
упоменават само книги, които се включват в оч-
ертания тук богослужебен кръг и канони, необ-
ходими за управлението на църквата. Книгите от 
този кръг са една доста обемиста материя; едва ли 
би могло да се допусне, че светите Братя, наели 
се с величавата мисия – да дадат на славянския 
свят славянско богослужение, биха се отклонили 
от своята пряка задача с превеждането на книги, 
които не са били, в най-тесния смисъл на думата, 
необходими за мисията им. Работата по разши-
ряването на създадената от тях първославянска 
богослужебна литература те оставят на своите 
наследници, а самите те се заемат разумно и по 
строго установен план с превеждането на бого-
служебните текстове, които представляват една 
всепроникваща богослужението основна материя 
и са взети от самото св. Писание.
 Ето защо, най-напред предстояло да преведат 
изборното евангелие, изборният апостол, псал-
тирът и паримиите. Самото естество на работата 
налагало, на второ място, да се преведат тогаваш-
ните материали на евхология и сборниците, съ-
държащи избрани текстове за ежедневното, праз-
ничното, великопостното и следвеликопостното 
правило, тоест онези книги, които – заедно с евхо-
логия – са „богослужебни“ в най-тесния смисъл на 
думата, за разлика от всички останали помощни 
богослужебни книги. На трето място, се налагало 
да се преведат „отеческите книги“, предназначени 
за богослужебно четиво, и правилата на един от 
тогавашните номоканони, навярно на номоканона 
на Йоан Схоластик, необходими за правния и бо-
гослужебен живот на Църквата. На четвърто, и по-
следно място, се налагало да се преведе, като за-
вършителна, книгата „типикон“, защото нейното 
предназначение е да напътства как да се използват 

всички изброени дотук богослужебни книги и за-
щото почти на всеки ред в нея се цитират начални-
те думи на самите песни и четива, които се съдър-
жат в другите книги, а – безспорно, тия начални 
думи не биха могли да се цитират, ако вече не са 
били преведени [4, с. 61]. Представата за тази ог-
ромна работа, извършена от светите Братя, може 
да се допълни с това, че много от богослужебните 
термини, които е трябвало да бъдат използвани, 
просто не са съществували на славянски език и е 
трябвало отначало да бъдат създадени, преди да се 
премине към превода.
 За пръв път богослужението в Моравия започ-
ва да се извършва на славянски език. За новопо-
кръстените моравци това е небесно откровение, 
божествен дар! Кротостта, жертвената любов и 
високата евангелска добродетелност на учителите 
пленяват, завладяват, въодушевяват. И тогава спо-
ред пророческите думи „…ще се отворят очите 
на слепи, и ушите на глухи ще се отпушат“ (Ис. 
35:5), та да чуят думите на Писанието. Неуките 
славяни, глухи за немската проповед, започват да 
чуват! Новопокръстените, неми пред латинските 
меси, проговарят! [11].
 Различните извори сочат време с различна 
продължителност, през което мисионерите оста-
ват в Моравия – между три години и четири годи-
ни и половина [2, с. 43]. В края на 867 г. по покана 
на папа Николай I св. св. Константин и Методий 
и техните ученици се отправят към Рим. В този 
момент борбата за надмощие, която водят Рим и 
Константинопол, е изострила силно отношенията 
между Изтока и Запада. Вероятно папата иска да 
привлече славянските просветители на страната 
на Рим, като ги подкрепи в дейността им и така 
да възвърне политическото си влияние в земите 
на новопокръстените славяни в Централна Ев-
ропа. Когато пристигат, тържествено ги посреща 
новият папа – Адриан II, избран на мястото на по-
чиналия Николай I: „Самият папа Адриан излезе 
да го посрещне с всички граждани, със свещи в 
ръце...“ [11]. Голямо значение за тържествената 
атмосфера има фактът, че братята носят със себе 
си мощите на св. Климент Римски, извадени от св. 
Константин от морските води край Херсон по вре-
ме на неговата Хазарска мисия. Паметта на този 
папа мъченик е много почитана от римляните и 
завръщането на мощите му във Вечния град ста-
ва повод за голямо тържество. Извършва се осве-
щаване на славянските книги и ръкополагане на 
учениците за свещеници [2, с. 44]. Официалното 
одобрение на папата за славянското богослужение 
и за славянските преводи на книгите също е от из-
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ключително значение за бъдещето на делото на св. 
Братя.
 Изтощен от напрегнатия труд през послед-
ните години, св. Константин се разболява тежко. 
След като приема монашеска схима и името Ки-
рил, на 14 февруари 869 г. той умира в Рим и е 
погребан в базиликата „Сан Клементе“ [2, с. 44]. 
След неговата смърт св. Методий и учениците му 
продължават започнатото дело и просвета сред 
среднодунавските славяни [9]. По молба на княза 
на панонските славяни, Коцел, папа Адриан II ръ-
кополага св. Методий за епископ на Панония. Това 
не се харесва на местните немски епископи. В ре-
зултат на техните обвинения св. Методий е осъден 
и заточен в продължение на повече от две годи-
ни в манастира Елванген (в дн. Германия). За да 
защити престижа на Римската църква и да укре-
пи нейното влияние сред славяните, новият папа 
Йоан VIII нарежда да освободят св. Методий и го 
провъзгласява за архиепископ на Великоморавия, 
където дейността му се свързва с нов разцвет на 
славянската писменост и книжнина, с организира-
нето на самостоятелна моравска църква и с пълно-
то налагане в нея на богослужение на славянски 
език. Там той остава продължително време, но 
едва към края на живота си, „като остави настрана 
всичкия житейски шум и като възложи всичките 
си грижи на Бога“ [10], св. Методий посвещава 
няколко години и на книжовен труд. Той разши-
рява разпространението на християнството, като 
покровителства и славянското население, живее-
що на река Висла [9]. Всичко това настройва още 
по-силно немското духовенство срещу св. Мето-
дий и неговите ученици. То успява чрез интриги 
да спечели на своя страна както великоморавския 
княз Светополк, така и Римската църква. Борбата 
се ожесточава особено много след смъртта на св. 
Методий, който умира на 6 април 885 г. в Моравия 
и е погребан в съборната църква на столицата.

 Кирило-Методиевите ученици – продължи-
тели на делото на св. Братя
 Моравската мисия приключва със смъртта на 
св. Методий [2, с. 44.] В последвалата борба за 
архиепископския престол на Моравия връх взема 
немското духовенство. По повеля на папа Стефан 
V славянският език е изхвърлен от богослужение-
то, а духовенството, което принадлежи към кръга 
на Методиевите ученици – отстранено от църк-
вите. По-младите измежду Методиевите учени-
ци са продадени в робство и отведени във Вене-
ция. Най-приближените ученици (Горазд, Наум, 
Климент, Лаврентий, Ангеларий и др.) са прого-

нени извън пределите на Великоморавия. Те дос-
тигат до Белград, откъдето българските управни-
ци, знаейки за желанието на Борис I да се запознае 
със славянски духовници, ги изпращат в Плиска.
 Климент, Наум и Ангеларий пристигат в 
Плиска през 886 г. и са посрещнати с голяма почит. 
През същата 886 г., от Константинопол в България 
пристигат и продадените във Венеция Методиеви 
ученици [2, с. 44]. Така, през 886 г., по два пътя 
– през Венеция и Цариград, и през Дунав и Бел-
град, в Плиска се събират множество ученици на 
св. св. Кирил и Методий. Ангеларий умира, изто-
щен от многото терзания. Княз Борис I води дълги 
разговори със св. Климент и св. Наум, в резултат 
от които узрява план за широка образователна и 
църковно-организаторска работа. Известни са две 
главни средища, в които тя е била извършвана – 
„Преславското“ и другото, в югозападните бъл-
гарски земи, известно като „Охридско“ [3, с. 332].
 Извършените археологически проучвания в 
Плиска водят до натрупването на нов материал, 
резултатите от анализа на който и извлечените 
от него данни характеризират първата българска 
столица като първостепенен по време и значе-
ние религиозен, просветен и книжовен център. 
Най-голямото и значимо средище на тази дейност 
в Плиска е манастирът при Голямата базилика, 
който през последните години е проучен цялостно 
[3, с. 333]. С преместването на столицата в Пре-
слав под ръководството на цар Симеон и епископ 
Константин Преславски Преслав се налага като 
нов книжовен център, който надминава всички по 
обем и характер на своята дейност. С превръща-
нето на Преслав в столица книжовната дейност в 
Плиска не замира – книжовната работа в Преслав 
е продължение на по-висок етап на започнатата в 
Плиска дейност. Това позволява да се говори за 
единен за североизточните български земи Плис-
ковско-Преславски книжовен център [3, с. 332].
 Дейността на св. Климент се съсредоточава 
главно в манастира „Св. Пантелеймон“ в Охрид. 
В Плиска, като ръководител и организатор на 
Плисковско-Преславското просветно и книжовно 
средище, остава св. Наум, който поема ръковод-
ството на младото българско духовенство за около 
7 години [7]. По-късно св. Наум също заминава за 
Девол, за да се включи в Климентовата просветна 
дейност [7].  От славянските просветители, тво-
рили в Плисково-Преславския книжовен център, 
се открояват и имената на Константин Преслав-
ски, Йоан Екзарх и Черноризец Храбър.
 Приемането в България на Кирило-Методи-
евите ученици през 886 г. е следствие от борбата 
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на княз Борис I за извоюване на църковна незави-
симост, за създаването на български духовен език, 
който да се противопостави на гръцкия език. В 
крайна сметка, той успява да се възползва в най-го-
ляма степен от великото дело на св. Братя Кирил и 
Методий, което започва като мисия за въвеждане 
на богослужение на славянски език. Тази мисия 
продължава с църковната и проповедническата, и 
паралелно – с организационната и просветител-
ската дейност на Кирило-Методиевите ученици в 
България. Тя има изключително важно значение 
за духовното и културно развитие на държавата и 
формира началото на славянския характер и същ-
ността на старобългарската книжнина и етниче-
ска общност. В резултат на далновидната външна 
политика и грижи за културното развитие на Бъл-
гария по време на управлението на княз Борис I и 
на цар Симеон се създават благоприятни условия 
за развитие и утвърждаване на българската народ-
ност. От България християнството и славянската 
книжнина и писменост се разпространяват и в 
други славянски държави.
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THE HOLY BROTHERS CYRIL AND METHODIUS HISTORICAL MISSION FOR THE 
INTRODUCTION OF THE CHURCH SLAVONIC WORSHIP

Lyubka Burmova
Abstract
 The Holy brothers Cyril and Methodius great deed started as a mission for the introduction of the Slavonic 
language in the Church worship and continue with the clerical, liturgical and didactical activities of their dis-
ciples.
 In the IX century the Great Moravian Church aims at breaking away from the German clergy and direct its 
attention to the influential Byzantine Empire with the considerable hope to acquire a complete church autono-
my. Upon approval by the Emperor’s Council, the Holy brothers Constantine–Cyril and Methodius conducted 
their significant spiritual mission. After the dead of St. Methodius the German clergy expelled the Slavonic 
language from the worship and displace the Holy brother’s disciples from the churches. Although disapproval 
of the German ecclesiastical authorities the deed of St. Cyril and St. Methodius strongly influenced the liturgi-
cal practice of the Church and led to considerable geopolitical events. The Bulgarian Prince Boris I accepted 
the disciples in Bulgaria. He encouraged them to disseminate the Slavonic alphabet and the Scripture and to 
organize the worship through the Bulgarian State. This policy led to the spiritual, and cultural development of 
Bulgaria and also in the number of different Slavonic states and remained vivid throughout the centuries.
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ДАРИТЕЛСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ – ТРАДИЦИЯ И 
СЪВРЕМЕННОСТ

На 25 май 2017 г. в сградата на Народното съ-
брание бе показана документална изложба, оза-
главена „Да послужа народу си... Дарителство за 
образование – традиция и съвременност“, посве-

ята на дарителство и благотворителност в полза 
на народната просвета, съществувала в страната в 
края на ХІХ до средата на ХХ в. Като част от ма-
щабен интердисциплинарен научен проект, посве-
тен на културата на дарителство за образование, 
тя представя и проявите на щедрост, на които сме 
свидетели днес. В изпълнението на проекта участ-
ват три звена на Българската академия на науките: 
институтите за изследване на обществата и зна-
нието, за исторически изследвания и за информа-
ционни и комуникационни технологии и Югоза-
падният университет „Неофит Рилски“. Научните 
проучвания в неговите рамки и самата изложба са 
финансирани от фонд „Научни изследвания“.
 Именно интердисциплинарният характер на 
проекта, в който съвместно работят историци, 
социолози и информатици, прави изложбата раз-

Доц. д-р Росица Стоянова,
Институт за исторически изследвания – БАН
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Фотос 1. Козма Тричков (1808–1867) – търговец. 
Със средства от дарението му е построена сградата 
на Девическата прогимназия във Враца, поддържат 
се училищата и се предоставят стипендии за получа-
ване на образование.

Фотос 2. Стоянка Цончева (1879–1963) – дъщеря 
на известния габровски индустриалец Иван Кал-
пазанов и съпруга на общественика и историк на 
Габрово д-р Петър Цончев. През 1937 г. с нейни 
средства е построен физкултурният салон на Апри-
ловската гимназия.

тена на интересна, но за съжаление не особено 
позната страница от родната ни история. В нея в 
снимки, документи и текстове оживява традици-

лична и уникална. В нейните 24 табла минало и 
съвременност си дават среща, а избледнелите 
стари фотографии, заедно с цветните и качестве-
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ни съвременни снимки, разкриват неподозирани, 
дори привидно противоречиви страни от психо-
логическия портрет на българина. Трудолюбие и 
пестеливост, стигащи до скъперничество в лич-
ния живот, често вървят успоредно с щедрост за 
благото на обществото. Редом с действително 
състоятелните не само по българските стандарти 
меценати от миналото като Евлоги Георгиев, Иван 
Евстратиев Гешов, Димитър Ценов, Димитър Ха-
дживасилев, хаджи Ненчо Палавеев и др., стоят и 
личности, които „пара по пара, а и повече от ико-
номии, нежели от някои големи печалби“1 правят 
своите благодеяния за поколенията. Но именно те 

превръщат в миналото дарителството и благотво-
рителността в традиция и култура на българското 
общество. Палитрата от личности и съдби е пъс-
тра – обществото на благодетелите на просвет-
ното дело включва представители на интелиген-
цията, православния клир, държавни чиновници, 
предприемачи, хора с различни професии, со-
циален и образователен статус, с различна лична 
съдба. Това, което ги обединява, е съпричастието 
и грижата за просветното развитие на българи-
те, чувството за отговорност за просперитета на 
държавата и нацията, грижата за съдбата на ано-
нимния ближен.
 Представени са и институциите, които от-
говорно се грижат за изпълнението на волята 

1 Изразът е на Иван Селимински.

Фотос 4. Търговската гимназия в Свищов, построена 
през 1892–1895 г. от дарението на търговеца Дими-
тър Хадживасилев (ок. 1814–1884). Роден и живял 
в Румъния, той се чувства българин. Приживе оказва 
материална подкрепа на българските училища в Ру-
мъния, финансира издаването на книги. През 1885 г. 
прави дарение от 250 хил. лв. за разпространение на 
образованието като „единственото средство за бла-
гото и величието на България“.

на дарителите. В периода до 1944 г. към Минис-
терство на народното просвещение, Софийския 
университет, Българската академия на науките, 
Светия синод на Българската православна църква, 
Българската екзархия, към елитните за времето си 
гимназии и училища в Пловдив, Русе, Варна, Сви-
щов, Търново, Габрово и други български градове, 
към общини и училищни настоятелства, същест-
вуват многобройни благотворителни фондове в 
подкрепа на способни младежи, за подпомагане 
на бедни ученици, за предоставяне на стипендии 
и награди и пр. Не малко са и волните пожертвова-
ния по различни поводи. Макар и по-периферно, в 

Фотос 5. Димитър Ценов (1852–1932) – търговец. 
Завещава цялото си движимо и недвижимо имуще-
ство, оценено на ок. 40 млн. лв., на Висшето търгов-
ско училище в Свищов.

Фотос 3. Текстилната фабрика „Евлогий Георгиев“ 
в Карлово, построена през 1890–1891 г. със сред-
ства на благодетеля. Индустриалното заведение е 
собственост на Карловската община. По волята на 
Е. Георгиев приходите от експлоатацията му се упо-
требяват за поддържане на училищата в града.
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таблата се илюстрират и дейностите на различни 
обществени организации – дружества, комитети, 
фондации – за откриване на безплатни учениче-
ски трапезарии, летни колонии и игрища, дневни 
детски домове. 
 В този си вид изложбата разкрива по един 
автентичен начин – чрез фотосите и документи-
те – картината на превръщането на българина от 
края на ХІХ – началото на ХХ в. в гражданин, 
на възникването и развитието на гражданското 
общество. И макар историческите материали да 
преобладават, експозицията дава представа и за 
съвременните аспекти на възраждане на дарител-
ската традиция – чрез графичното представяне на 
резултатите от представителното емпирично со-
циологическо проучване и чрез подбрани снимки 
от инициативи и жестове на наши съвременници 
и на неправителствени организации.
 За създаването й са използвани материали от 
архивния библиотечен фонд на Националната биб-
лиотека „Св. св. Кирил и Методий“, от Централния 
държавен архив и архивите във Велико Търново, 
Пловдив, Русе, Пазарджик, София, от пресата в 
края на ХІХ и ХХ в. Съвременните фотографии 
са предоставени от следовниците на някогашните 

дарители – Българския дарителски форум, Аме-
риканската фондация за България, фондациите 
„Еврика“, „BCause“ и „Миню Балкански“. Специ-
ално трябва да се отличи великолепната работа на 
дизайнера на изложбата г-н Константин Коцев, 
който е успял да извлече максимума от  неясните 
архивни снимки и да ги експонира по най-добрия 
и атрактивен начин.
 Прекъсната в продължение на десетилетия, 
днес традицията на дарителство и гражданско 
участие успешно се възстановява. Макар и под-
крепата на образованието все още да не е сред 
водещите благотворителни каузи, тя набира по-
следователи. Гостуването ѝ в Парламента е зна-
ково и поради факта, че това бе първата изложба, 
представена в рамките на мандата на настоящото 
44 Обикновено народно събрание. Създателите 
ѝ имат амбицията да я покажат пред максимално 
широка публика и най-вече тя да стигне до мла-
дите хора в българските училища и университети. 
Така, чрез възстановяване на спомена и памет-
та за благодетелите на народната просвета, чрез 
популяризиране на вдъхновяващи примери от 
настоящето, каузата на подкрепа на българското 
образование, наука и духовност печели нови по-
следователи сред съвременниците ни.

Фотос 6. Йорданка Филаретова (1843–1915) – об-
щественичка. По нейна инициатива през 1869 г. се 
формира една от най-успешните женски благотвори-
телни организации – дружество „Майка“, в София. 
Прави щедро дарение за построяване на дружестве-
ното девическо стопанско училище „Княгиня Мария 
Луиза“.

Фотос 7. Христо Касъров със семейството си. През 
1884 г. заедно със своя син Янако даряват къщата си 
в Одрин за българско девическо училище.
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Фотос 8. Най-щедрият благодетел на Копривщица 
– хаджи Ненчо Палавеев (1859–1936) на празника 
на гимназията, Копривщица, 7 авг. 1932 г. Натруп-
ва богатството си в чужбина, където живее от ранна 
младост. Между най-големите му дарения за Коп-
ривщица са: градското водоснабдяване, издигането 
на Паметник мавзолей в памет на загиналите в Ап-
рилското въстание, построяването на камбанарията 
при църквата „Св. Николай“, изписването на храма 
„Успение на Пресвета Богородица“, съграждането 
на зданието на читалището, залесяването на хълмо-
вете около града.

Фотос 9. Дарственият акт, с който хаджи Ненчо Па-
лавеев прави крупно дарение в полза на гимназията 
в Копривщица

Фотос 11. Софийски митрополит Мелетий (1832 
–1891) – висш духовник, книжовник. С дарените от 
него средства и недвижим имот през 1895 г. Българ-
ската екзархия образува фонд за стипендии по бого-
словие.

Фотос 10. Варненски и Преславски митрополит 
Симеон (1840–1937) – висш духовник, член на БКД. 
Приживе дарява средства за 17 благотворителни 
фонда в помощ на църкви и благотворителни дру-
жества.
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Фотос 12. Първата безплатна ученическа трапеза-
рия в страната. Открита е на 25 януари 1899 г. в 
София от „Обществото за устройване на безплатни 
ученически трапезарии“.

SERVING MY PEOPLE…
DONATING FOR EDUCATION – TRADITION AND CONTEMPORANEITY

Rositsa Stoyanova
Abstract
 On May 25th, 2017, in the building of the National Council, a documentary exhibition titled „Serving 
My People… Donating for Education – Tradition and Contemporaneity“ was displayed. It was dedicated to 
an interesting, although unfortunately not well known page of our own history. Photos, documents and texts 
revealed the tradition of donating and charity in favour of the people’s education which had existed from the 
late 19th century until the mid20th century. As part of a large-scale interdisciplinary scientific project dedicated 
to the culture of donating for education, it also presents the acts of generosity we see today. Three units of the 
Bulgarian Academy of Sciences are involved in the project implementation – the Institute for the Study of 
Societies and Knowledge, the Institute for History Studies, and the Institute of Information and Communication 
Technology, as well as the South-West University „Neofit Rilski“. The scientific researches within the project 
and the exhibition itself are funded by the Scientific Researches Fund.

Фотос 13. Тодор Пулиев (1839–1913). Заедно със 
съпругата си правят много дарения за Пловдив и за 
Карлово. Щедър дарител за построяване на сграда 
за безплатна ученическа трапезария в родния му 
град Карлово.

Списание „НАУКА“ се публикува от началото на 2011 г. в сайта на 
НАЦИОНАЛНАТА МРЕЖА ОТ ВИРТУАЛНИ БИБЛИОТЕКИ на адрес: 

http://www.bvu-bg.eu/nmvb/index.php?Clip=nauka 
Сайтът се поддържа от доц. д-р Галина Иванова от Русенския университет, на която редакцията изказва 

благодарност!
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ИВ МЕЙЕР ПОЛУЧИ АБЕЛОВАТА НАГРАДА 
ПО МАТЕМАТИКА ЗА 2017 ГОДИНА

Акад. Петър Попиванов,
БАН 

 На 21.03.2017 г. Норвежката академия на нау-
ките и изкуствата присъди Абеловата награда по 
математика на изтъкнатия френски математик Ив 
Мейер „за неговата кардинална роля в развитие-
то на математическата теория на уейвлетите“. В 
дословен превод на български бихме казали „въл-
нички“. Тази награда се присъжда ежегодно от 
2003 г. за цялостно творчество, за нея е писано на 
страниците на списание „Наука“ преди години и 
само ще спомена, че от много учени тя се разглеж-
да като еквивалент на Нобелова награда, защото, 
както знаем, няма Нобелова награда по математи-
ка. Носители на това високо престижно отличие 
са били такива крупни математици като например 
Ж.-П. Сер, Л. Ниренберг и Дж. Неш, сър М. Атия 
и И. Зингер, сър А. Уайлс (за доказателството на 
Великата теорема на Ферма) и много други.
 Ще започна това изложение с кратки биогра-
фични данни за призьора. Ив Ф. Мейер е роден на 
19.07.1939 г. в Париж, но е отраснал в Тунис. Той е 
възпитаник на знаменития Екол Нормал Сюпери-
ор в Париж, ул. „Улм“, където е класиран на първо 
място при приемния изпит през 1957 г. Защитава 
PhD дисертация през 1966 г. под ръководството на 
Ж.-П. Каан (J. P. Cahane). За мнозина той е бил 
на фактическа самоподготовка. Ще посоча някои 
жалони по пътя на неговото кариерно израстване. 
Бил е асистент в Университета в Страсбург (1963–

1966), професор в Университета Париж 11 – Орсе 
(1966–1980), професор в Екол Политехник (1980–
1986), професор в Университета Париж – Дофин 
(1985–1995), старши изследовател в CNRS (1995–
1999), професор в Екол Нормал-Кашан (сега Екол 
Нормал Париж-Сакле) до пенсионирането му през 
2008 г. Сега работи на същото място, но вече като 
професор-емеритус. Общественото, международ-
ното и националното признаниe за неговия научен 
принос се изразяват и в следните почетни длъж-
ности и награди, които е получавал през годините. 
Той е член на Френската академия на науките от 
1993 г., почетен член на Американската академия 
на науките и изкуствата, почетен член на AMS 
(2012), носител е на наградата Салем 1970 и на 
Гаусовата награда 2010 – Хайдерабад, Индия, коя-
то се присъжда от немското математическо дру-
жество и Международния математически съюз за 
принос в математиката, имащ въздействие извън 
съответната област. Бил е поканен докладчик на 
Международните математически конгреси в Ница 
(1970), Варшава (1983), Киото (1990). Лауреатът е 
математик с неизчерпаема енергия и научна любо-
знателност, но казват, че плаща данък на това, че е 
„винаги прав“.
 След тази кратка кариерна екскурзия ще се 
върна отново към Абеловата награда и ще обри-
сувам накратко приносите на Ив Мейер. Това е 
трудна и отговорна задача, защото творчеството 
му е разностранно и дори за непретенциозно опи-
сание са необходими елементарни познания в 
хармоничния анализ и в теорията на уейвлетите. 
Наградата възлиза на 6 млн. норвежки крони и се 
връчва в края на май съответната година от нор-
вежкия крал. Няколко думи за теорията на уейвле-
тите, към която Ив Мейер има такъв респектиращ 
принос (включително добре известния сега Мейе-
ров уейвлет). Става дума за математическа теория 
с приложение в информатиката (компютърните 
науки) и информационните технологии. По-точ-
но има приложение при компресията и разпозна-
ването на образи, включително в медицинската 
практика, при регистрирането на гравитационни 
вълни и др. Лауреатът е посветил живота си на 
обяснение поведението на класове от математиче-
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ски обекти със сложна и променяща се форма. В 
редица случаи то се описва със (система от) част-
ни диференциални уравнения (ЧДУ). Например 
движението на поток от флуиди се характеризира 
със системата ЧДУ на Навие-Стокс. През 90-те 
години на XX в. Ив Мейер допринесе значител-
но за изясняването на свойствата на някои специ-
ални (частни) решения на тази система. Въпреки 
че системата на Навие-Стокс е въведена още през 
XIX в., създаването на задоволителна математиче-
ска теория за нея е едно от предизвикателствата 
пред математиката на XXI в. и фигурира като един 
от 7-те станали вече знаменити проблеми на Клей.
 Ив Мейер стартира своята продуктивна и пло-
дотворна дейност през 60-те години на изминалия 
век с теорията на „моделните множества“. Става 
дума за научен апарат, който се използва за опис-
ване и характеризиране на редица от обекти (тела), 
при които се губи регулярността и симетрията на 
кристалната решетка. Тези изследвания са тясно 
свързани с теория на числата, но обектите произ-
хождат от теорията на материалите, наречени ква-
зикристали. За пръв път последните са открити в 
метални сплави (проби). За пълнота ще спомена, 
че за изследванията си върху квазикристалите Д. 
Шехтман получи Нобелова награда по химия за 
2011 г. Интересно е, че Ив Мейер съхрани през 
десетилетията интереса си към квазикристалите и 
заедно с Б. Матеи през 2010 г. помогнаха много за 
изясняването на тяхната математическа структу-
ра.
 През 70-те години и началото на 80-те години 
на XX в. призьорът има забележителен принос в 
хармоничния анализ. Накратко, задачата на по-
следния е да разложи сложни обекти (функции и 
сигнали) в редове, съставени от елементарни въл-
ни. Спомнете си как всяка периодична функция се 
развива във Фуриеров ред в 1-мерния случай и в 
ред по сферични функции в многомерния. През 
1982 г. съвместно с Р. Койфман и А. Макинтош 
той реши един дълго време стоял открит проблем 
на аржентинския математик А. Калдерон (по-къс-
но работил в Чикаго), свързан с интегралните опе-
ратори от типа на Коши (сингулярни интегрални 
оператори). Малко по-подробно – за въпросните 
оператори е била отдавна направена оценка на 
нормата, която е „експоненциална“ относно ня-
какъв параметър, т.е. много и неестествено груба. 
Тримата автори доказаха, че оценката всъщност е 
степенна относно същия параметър, което е и оп-
тималният резултат.
 Интересът на Мейер към хармоничния анализ 
(разлагането в диадична корона и др.) го доведе 

до теорията на уейвлетите, която позволява слож-
ни сигнали да бъдат разложени („атомизирани“) в 
своеобразни „елементарни математически части-
ци“, наречени уейвлети. Заслуги за въвеждането 
и развитието на теорията на уейвлетите имат Но-
беловите лауреати Е. Вигнер и Д. Габор, геофизи-
кът Ж. Морле, физикът А. Гросман и много други. 
През 1984 г. Мейер е впечатлен от една статия по 
тези въпроси на Морле-Гросман и пристъпва към 
активна работа в областта. Съвместно с И. Добе-
ши (открила базиси от функции с компактен но-
сител) и Койфман, Ив Мейер постави теорията на 
уейвлетите в сериозна математическа рамка. През 
1986 г. Мейер и П.-Ж. Лемарие-Риесе доказаха, че 
уейвлетите могат да образуват взаимно независи-
ми ортогонални базиси. По-късно, в далече отива-
щи и продължаващи предишните изследвания ра-
боти, Р. Койфман, Добеши и С. Мала предложиха 
конкретни приложения на предишните техни тео-
ретични разработки за разпознаването на сигнали 
и образи. Затова и сега теорията на уейвлетите е 
пълнокръвно функционираща при много компю-
търни технологии. Малко по-точно, уейвлет-ана-
лизът на образи и звуци позволява последните да 
бъдат разложени на математически фрагменти, 
които в известен смисъл наследяват особеностите 
на изходните образци. Като говорим за фрагмен-
ти, трябва да уточним, че това са гладки и „добре 
изглеждащи“ математически функции (спомнете 
си sin nx, cos nx). Освен при компресията на обра-
зи, уейвлетите са много полезни при изучаването 
на обекти с изключително сложна форма, напри-
мер фракталите.
 Дълбоките интереси на Мейер към изследва-
нето на осцилиращи обекти определиха и неговия 
принос за успеха на мисията на телескопа Хершел 
в далечния Космос, а сега той работи за създава-
нето на алгоритми за регистриране на гравита-
ционни вълни.
 Няколко думи и за неговите книги. Това са: 
Числа на Пизо, Салем и хармоничен анализ (1970), 
Алгебрични числа и хармоничен анализ (1972), От-
въд псевдодиференциалните оператори (1978), 
Уейвлети и оператори (на френски 1990 и на ан-
глийски 1992 г.) и още няколко.
 В края на статията ще приведа няколко мисли 
на големия френски математик Ив Мейер:
„За да вършиш изследователска работа, трябва 
през по-голямата част от времето, посветено на 
нея, да бъдеш неук и често да правиш грешки“, 
„Трябва да вярвате, че притежавате в дълбините 
на мозъка си скрито съкровище, съкровище, което 
трябва да бъде разкрито“, „Когато станеш експерт 
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в някоя област, трябва да я напуснеш“.
 Някои лични впечатления. По време на спе-
циализация в Екол Политекник през 1982 г. про-
слушах негов спецкурс по проблема на Калде-
рон и бях свидетел на заключителната работа на 
Койфман и Мейер по проблема. Впечатли ме с 

непресъхващата си любознателност, енергия, де-
ловитост, човешки морал и откритост към други 
области на науката.

 Да му пожелаем още дълги години бодрост и 
нови творчески успехи.
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YVES MEYER RECEIVED THE ABEL PRIZE FOR 2017
Peter Popivanov

Abstract
 This short note deals with elements of the scientific biography of the famous french mathematician 
Y. Meyer. He has many significant contributions in the Theory of Wavelets, Harmonic Analysis, partial 
differencial equations and their Applications in fluid Theory, Astronomy, Theory of Quasicrystals and Others. 
The Norvegian Academy of Sciences and Arts and the Abel Committee awarded him with the prestigious 
prize „for his cardinal Role in the development of the mathematical Theory of Wavelets“. Well known now 
is the Meyer‚s Wavelet and its various Applications in image processing. Besides the compression of images 
wavelets are used in studying of Objects with complicated shape such as fractals and others. We propose here 
a short list of his Monographies.

Адрес за кореспонденция:
Съюз на учените – Варна
ул. „Васил Друмев“ №73
9026 Варна
email: zhelyazko_nikolov@abv.bg

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ – ВАРНА
ОБЩИНА ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“ – ВАРНА
ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
ИНСТИТУТ ПО РИБНИ РЕСУРСИ

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ „ФРИТЬОФ НАНСЕН“ – БАН
ЦЕНТЪР ПО ХИДРО- И АЕРОДИНАМИКА КЪМ ИНСТИТУТ ПО МЕТАЛОЗНАНИЕ, 

СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ „АКАД. АНГЕЛ БАЛЕВСКИ“ – БАН
„МЕСЕЦ НА НАУКАТА“ –  ВАРНА 2017

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„НАУКАТА В СЛУЖБА НА ОБЩЕСТВОТО – 2017“

27.10.2017 г.

Направления на докладите: педагогически науки;  
хуманитарни науки;  икономически науки; социални, 
стопански и правни науки; природни науки; математика и 
информатика; технически науки; здравеопазване; изкуства.
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ЯПОНСКИЯТ ОПИТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА 
ОБЩЕСТВОТО НА БЪДЕЩЕТО ЧРЕЗ НАУКА, 

ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ
Пенка Лазарова,

отг. секретар на сп. „Наука“
 Японския физик и изобретател проф. Хи-
роши Амано (Hiroshi Amano, Director, Center for 
Integrated Research of Future Electronics (CIRFE), 
Institute of Materials and Systems for Sustainability 
(IMaSS), Nagoya University) и нобелов лауреат по 
физика за 2014 г. получи Отличителния знак на 
Председателя на Българската академия на науките 
за изключителни постижения в световната наука.
 Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски 
връчи отличието на проф. Амано с думите: „Ва-
шето изобретение се използва вече 20 години и е 
от голямо значение за развитието на физиката и 
електрониката. Вие сте пример за това, че дълго-
годишният и упорит труд на учения се възнаграж-
дава“ . 
 Проф. Хироши Амано беше официален гост 
– лектор на българо-японския научен семинар, 
озаглавен „Наука, технологии и иновации за об-
щество на бъдещето“, организиран от Министер-
ството на образованието и науката и от посолство-
то на Япония в България, който се проведе при 
силно академично присъствие на 13 април 2017 г 
в Аулата на СУ „Свети Климент Охридски“. Цел-
та на събитието беше да се осъществят контакти 
между български и японски научни институции и 
университети, да се идентифицират приоритети 
за развиване на двустранно сътрудничество в раз-
лични области на науката, иновациите и техноло-
гиите.
 Присъстващите бяха поздравени от посланика 
на Япония у нас Н.Пр. г-н Шиничи Яманака, кой-
то подчерта, че се очаква в бъдеще информацион-
ните и комуникационните технологии да доведат 
до сериозни промени в производството, транспор-
та, здравеопазването и публичните услуги, които 
ще променят начина на работа и живота на хората. 

 Проф. Хироши Амано, който заедно с проф. 
Исаму Асаки – също от Университета в Нагоя, и 
проф. Шуджи Накамура от Университета в Кали-
форния, са носители на Нобеловата награда по 
физика за 2014 г. „за изобретяването на ефектив-
ни диоди, излъчващи синя светлина, което даде 
възможност да се създадат енергоспестяващи из-
точници на бяла светлина“. Темата на неговата 

презентация беше ролята на сините светодиоди 
(LED – Light Emitting Diodes) и електрониката на 
бъдещето за изграждане на устойчиво общество. 
По данни на Японската агенция за наука и техно-
логии (JST) създаването на LED осветителните  
тела  се очаква да  повиши качеството на живот 
на 1,5 млрд. хора по света, осигурило е работа в 
производството на новите източници на светлина 
на 32 000 души и е донесло над 30 млрд. евро от 
продажби.
 Получаването на висококачествен син източ-
ник на светлина става възможно благодарение на 
усилията на многобройни изследователи, сред 
които са и български учени. Съавтори в различни 
изследвания върху LED светодиодите са и възпи-
таниците на Физическия факултет на СУ: проф. 
д.ф.н. Евгения Вълчева – 13 съвместни публика-
ции; д-р Пламен Пасков – 40; д-р Таня Паскова 
– 18; д-р Ваня Даракчиева – 8 (последните трима 
понастоящем работят в чужбина). Участие има 
и проф. д.ф.н. Борис Арнаудов, който разрешава 
дългогодишен научен спор, свързан с индиевия 
нитрид, един от компонентите на сините свето-
диоди. Проф. Амано, който гостува за първи път 
в България, призна ролята на българските учени, 
с които обаче досега си беше общувал само по 
електронен път, и заяви причината, поради която 
е в България: „Да започна сътрудничество с ваша-
та страна и няколко обменни програми. Младите 
хора могат да променят света. И двете държави 
имат своите силни страни, затова ние трябва да 
работим заедно в добра комуникация“.  За първи 
път той е чул за страната ни на световното изло-
жение „Експо 1970“ в Осака – когато е бил  на 10 
години и за първи път опитал българско кисело 
мляко, чийто вкус не е могъл да забрави.
 В презентацията си проф. Амано разказа за 
пътя си към голямото откритие, научната си рабо-
та и постижения,  как е разбрал за наградата през 
2014 г. и емоциите, които това е предизвикало.
 В  училище не харесвал физиката. Като сту-
дент мечтаел за създаването на смартфон. Проме-
ня начина си на мислене в университета, когато 
изучава „Въведение в инженерните науки“. Тогава  
и един стар професор го насочва към науката, като 
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му разяснява смисъла на инженерството с пояс-
нението, че на японски йероглифът за „инженер-
ство“ е две успоредни черти, пресечени с перпен-
дикулярна черта – това е свързване на хора и хора. 
Тогава проф. Амано разбира защо трябва да учи 
физика или инженерни науки, променя мисленето 
си и се посвещава на физиката.
 През 80-те години на ХХ в. се включва в еки-
па на проф. Акасаки, който започва изследовател-
ска работа по LED технологията още през 70-те 
години на миналия век. Паралелно с него опити 
правят и в компаниите „Хитачи“ и „Панасоник“, в 
Станфордския университет и другаде, но пробле-
мът е бил в намирането на подходящи материали 
за целта. Хироши Амано участва активно в изсле-
дователската работа на научния си ръководител 
проф. Акасаки, събира данни, търси нови, по-съ-
вършени материали, които да могат да излъчват 
в други части от светлинния спектър… Опитват 
различни материали, с цинков селенид и силициев 
карбид, но решават, че галиевият нитрид е подхо-
дящият материал. Три години са били необходи-
ми на проф. Акасаки само за да открие и разучи 
като материал качествата на сапфира, който има 
резистивни свойства. Едва през 1989 г. успяват да 
създадат първия светодиод, който излъчва в си-
нята част на светлинния спектър. Трябвали още 
няколко години, докато сините светодиоди се па-
тентоват и започнат да се използват в екраните на 
тогавашните електронни игри. Към средата на 90-
те години на ХХ в. успяват да патентоват източни-
ци на бяла светлина. Но минават още 5-6 години, 
докато я усъвършенстват така, че да може да се 
произведе осветително тяло, което да има дълъг 
живот и да е икономично. 
 Проф. Амано става доцент през 1998 г. и про-
фесор 4 години по-късно. От 2011 г. е директор на 
изследователския център „Акасаки“ в Нагойския 
университет, който е завършил и където се нами-
ра лабораторията на неговия научен ръководител 
проф. Акасаки.
 За себе си каза,  че е един „безименен учен“, 
който просто е помагал цял живот да се роди и усъ-
вършенства нещо и изобщо не е очаквал Нобелова 
награда. Концентрирал изследванията си  върху 
създаването на кристал с p-проводимост с високо 
качество,  изпробвал е  различни идеи, защото е 
мечтаел да промени дисплея на компютъра. Ана-
лизирал е всеки експеримент и търсел причините 
за получените резултати. Тогава никой не е вярвал 
в неговите идеи, но той не се отказвал и е посве-
щавал 100 % от живота си на науката. Смята, че 
причината за успеха му е, че е бил млад и че само 

младите учени могат да отхвърлят общоприетите 
схващания. Посланието му към младите учени е 
да се концентрират в детайлите, в това какво искат 
и какво трябва да направят и когато вземат реше-
ние, да го направят. 
 Бил е в Европа на 7 октомври 2014 г., когато 
Нобеловият комитет обявява носителите на Нобе-
ловата награда за физика и не е проверявал имей-
ла си. Когато се връща в Япония и проверява по-
щата си, вижда съобщението от Швеция, в което 
се казва, че чакат потвърждението му за присъст-
вието на церемонията. Следващите дни се губели 
от паметта му...
 LED технологията направи революция в 
съвременния живот. Днес LED осветителните 
тела имат към 50 000 часа живот, но проф. Амано 
е убеден, че след няколко години могат да достиг-
нат 100 000 часа. Потенциалът им е огромен. В 
Япония масовото въвеждане на LED осветление 
намалява консумацията на ток с около 7 %, а про-
цесът по подмяната на стария тип крушки все още 
не е завършил напълно. В световен мащаб се счи-
та, че около една четвърт от разходите на електри-
чен ток отиват за осветление. LED технологията е 
и най-съвършената технология за изработване на 
екрани на смартфони и телевизори, принципите на 
действието ѝ намират приложение за пречистване 
на питейната вода, преобразуване на електрическа 
енергия и много дейности, които са в основата на 
съвременната концепция за „умните градове“.
 Понастоящем проф. Амано след направата 
на сини и дълбоко ултравиолетови диоди за пре-
чистване на водата работи с екипа си върху пре-
образуване без големи загуби на постоянния ток, 
който произвеждат слънчевите панели върху по-
кривите на сградите, в променлив ток, който полз-
ваме от мрежата. Сега за преобразуването му се 
използват силициеви диоди, при които има около 
5 % загуби, но според проф. Амано използването 
на захранващо устройство на базата на LED тех-
нологиите ще редуцира загубите до 0,05 %.  С ре-
шаването на този проблем  в бъдеще няма да има 
огромни замърсявания заради въглищата, които се 
използват в ТЕЦ, както и ще се избегнат риско-
вете от радиоактивно замърсяване при аварии в 
АЕЦ. Други изследвания на групата му са върху 
прилагането на LED технологиите при съвремен-
ните екрани на смартфоните, чиято прозрачност е 
много ниска от гледна точка на ефикасност. Проф. 
Амано смята, че ако успеят да създадат нови дис-
плеи, може би няма да ни се налага да зареждаме 
телефона си всеки ден, а с едно зареждане да го 
ползваме  една седмица и повече.
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 Интерес за проф. Амано представляват и 
роботите, които в Япония помагат в научните 
изследвания  при обработката на данни. Но не 
трябва да се страхуваме, че в бъдеще ще вземат 
работните места на хората – най-много да ги нау-
чим да шофират, но не и да правят истинска наука 
– тя може да се прави само от човека.
 Посланието на нобеловия лауреат беше насо-
чено към младите хора – да не се отказват от на-
учните открития, защото формулата на успеха е в 
упоритостта и постоянството. 

 В презентацията си д-р Мичинари Хамагучи 
(Michinari Hamaguchi, M.D., Ph.D.), президент на 
Японската агенция за наука и технологии (Japan 
Science and Technology Agency – JST) и бивш рек-
тор на Университета в Нагоя, обърна специално 
внимание на ролята на агенцията и оказваната от 
нея подкрепа за сътрудничеството между индус-
трията и академичните среди. Агенцията обеди-
нява университети, научни институти и индус-
триалните среди. Главната ѝ цел е промоцията 
на иновациите.  Като обществена организация за 
научноизследователска и развойна дейност JST 
(http://www.jst.go.jp/EN/index.html)  разработва 
стратегии за научноизследователска и развойна 
дейност, насърчава науката, технологиите и ино-
вациите, предоставя инфраструктура за развитие-
то на науката и технологиите, създава социални и 
индустриални ценности и играе ролята на инова-
ционен навигатор за създаване на работни места.
 Като пример за изключителни постижения, 
резултат от изследователската и развойната дей-
ност на JST, д-р Хамагучи посочи резултатите от 
откритието на лауреата на Нобеловата награда за 
медицина за 2012 г. Шиния Яманака, професор в 
Университета в Киото, където ръководи Център 
за индуцирани стволови клетки и тяхното прило-
жение. Предложеният от него метод за прилагане 
на стволови клетки за лечение на болести се при-
лага в дейността на водещи японски компании, 
регистрирани на  Токийската фондова борса, и се 
очаква през 2030 г. да има икономически ефект от 
8 млрд. евро в Япония и 100 млрд. евро в световен 
мащаб.  
 Друг пример за успешно прилагане на науч-
ните изследвания е LED технологията, за която 
стана дума по-горе. Само ще допълним, че под-
крепата от страна на JST на проекта на проф. Ака-
саки и проф. Амано през периода 1987–1990 г. е на 
стойност 4,6 млн. евро. 
 Икономическият ефект  за периода 1996–
2015 г. от осъщественото сътрудничество между 

индустрията и академичните институции е 2,5 
млрд. евро.
 Д-р Хамагучи разказа подробно за структура-
та на отделните звена в състава на JST, както и за 
конкретните им дейности, и за получените отли-
чия. Сред тях са  третото място в световната кла-
сация на Reuters за „най-иновативни научни ин-
ституции“ през 2015 г. и 4-то място за 2017 г.
 Програмата за 18-те центрове за иновации за 
следващите 9 години предвижда бюджет от 0,8–8 
млн. евро на година за предизвикателна и висо-
корискова научноизследователска и приложна 
дейност за реализиране на визиите на страната за 
идеално общество през следващите 10 години: ин-
телигентна Япония и активна устойчивост, досто-
ен живот за възрастните хора.
 Съвременните предизвикателства пред об-
ществото могат да се решат чрез насърчаване на-
учните изследвания и технологиите, които дават 
възможност за иновации, чрез които ще се реали-
зират целите на устойчивото развитие, беше за-
ключението на д-р Хамагучи, който се обърна към 
присъстващите студенти с думите „Бъдете смели 
– бъдещето е във Вашите ръце“.
 
 Вълнуваща, трогателна и дълбоко човеш-
ка беше презентацията на г-н Нобумаса Цуцуи 
(Nobumasa Tsutsui), президент и собственик на 
фирма „Токайски медицински продукти“ (Tokai 
Medical Products, Inc.),  превърнал личната си тра-
гедия поради смъртта на починалата си от порок 
на сърцето дъщеря в мисия за спасяването на чо-
вешки животи. 
 Когато са изправени пред невъзможността да 
спасят чрез операция живота на болната си дъще-
ря, по нейно желание семейството на г-н Цуцуи 
решава отделените за целта средства да бъдат 
вложени в изследванията за спасяване на други 
човешки животи. Започват да четат медицински 
списания, да влизат във връзка с медицински из-
следователски институции и да търсят  начини за 
създаване на медицински продукти в помощ на 
страдащите от сърдечни заболявания. Използвай-
ки опита си в технологията в производството на 
пластмасови продукти в малката семейна фирма 
и резултатите от собствените си изследвания, те 
започват първо със създаване на изкуствено сър-
це, но прототипът се оказва неуспешен. Тогава ре-
шават да започнат изследвания за подобряване на 
т.нар. балонен катетър, медицинско съоръжение, с 
което се влиза в кръвоносния съд.  По това време 
произведените в чужбина балонни катетри не са 
съвместими по размер с анатомичните особености 
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на японския народ, така че имало усложнения и 
проблеми, като например разкъсване на балона. 
 За развитието на катетъра фирмата влиза във 
връзка с медицински научни институции, за да се 
подобрят дизайна и материалите за върха на ка-
тетъра, за да може той да влиза по-лесно в кръво-
носния съд. Така се създава продукт, който съот-
ветства на физиката на японците и предлага нисък 
процент – 0,025 % на разкъсване на кръвоносните 
съдове,  който може да се използва също за лече-
ние на пациенти с напреднала атеросклероза или 
със сериозни симптоми на този проблем, както и 
за деца със сърдечни заболявания. Освен продук-
тите, разработени за кръвоносната система – пре-
димно на сърцето, са разработени и други видове 
катетри, които могат да се използват за пациенти 
на диализа; за вливания на лекарства; мозъчен ка-
тетър и т.н. Във фирмата е създаден най-тънкият 
в света балонен катетър с диаметър 0,7 mm, който 
само в Япония спасява живота на около 120 бебета 
годишно. 
 Корпоративната философия на създадената 
през 1981 г. фирма има за цел да „спасява колкото 
е възможно повече човешки животи“ чрез създава-
не и развитие на високотехнологични медицински 
прибори и да допринася за подобряване на качест-
вото на живот на пациентите. Основен приоритет 
на управлението на фирмата, в която работят около 
200 души, са качеството и надеждността: на първо 
място е поставена услугата, а печалбите – на второ 
място, защото запазването на един човешки живот 
е по-важно от преследването на печалба. Фирмата 
е завоювала не само място на японския пазар, но 
е получила и признание в чужбина, за което сви-
детелстват и персонални награди на президента 
г-н Цуцуи, който влага паричните им изражения 
в нови изследвания за създаване на високотехно-
логични медицински прибори, които да облекчат 
живота на боледуващите по света. 
 Финалните думи на г-н Цуцуи към аудитория-
та бяха: „Успехът се постига чрез безкрайно любо-

питство, безкраен ентусиазъм, безкрайно усилие 
и безкрайни приятелства. Задайте целта, която е 
10 пъти по-голяма от това, което можете да напра-
вите сега!“ 

 Представеният японски опит в търсене на 
иновации, които да са приложими за бита на хора-
та и да не са прекалено скъпи, може да стане база 
за дълготрайно сътрудничество между България и 
Япония в сферата на науката и технологиите.  Въз-
можностите за това бяха посочени и от зам.-ми-
нистъра на образованието и науката проф. д.т.н. 
Иван Димов, който представи стратегията на Бъл-
гария в сферата на науката и технологиите, както 
и областите на сътрудничество с Япония, които 
бяха  посочени и в изказванията на служебния 
министър на МОН проф. д.х.н. Николай Денков, 
и от зам.-ректора на Софийския университет чл.-
кор. Николай Витанов. В момента това сътрудни-
чество се базира на документ от 1978 г., но в края 
на тази година предстои споразумението да бъде 
актуализирано. Най-общо казано, приоритетите 
на това сътрудничество могат да бъдат в сферата 
на биотехнологиите и роботиката – направления, 
които са силно развити в Япония, но в които и 
България има добри школи.
 В интервю за БНТ японският посланик у нас 
г-н Шиничи Яманака заявява, че усилията на стра-
ната му са насочени към изграждане на общество 
на бъдещето,  в което да се интегрират техноло-
гиите, изкуствения интелект и хората – общество 
5.0 (общество, което използва изкуствен интелект 
– бел. ред.) според японската визия, защото в Япо-
ния правителството, научни институции и бизне-
сът работят заедно за науката на бъдещето.  
 Това трябва да бъде и визията на България. 
Надяваме се бъдещите академични контакти и 
съвместната изследователска дейност между бъл-
гарските и японските учени да са стъпка към осъ-
ществяването ѝ.

THE JAPANESE EXPERIENCE OF BUILDING THE SOCIETY OF THE FUTURE 
THROUGH SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATIONS

Penka Lazarova
Abstract
 Innovation is all about a new way to perceive the world – through technology processes and mindset. 
Speaking of innovation, what naturally comes to mind is the Japnese experience and breakthroughs in the field 
of technology. It is no coincidence that the winner of the 2014 Nobel Prize for Physics is a Japanese scien-
tist – Prof. Hiroshi Amano for his work on blue LEDs and the future electronics for Establishing Suistainable 
Society.
 The following paper summarizes the Japanese experience that intertwines science, technology and 
innovation, presented on the seminar held in Sofia University on April 13, 2017.  The purpose of the event 
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was to establish contacts between Bulgarian and Japanese scientific institutions and universities and to identify 
priorities for developing bilateral cooperation in different fields of science, innovation and technology. 
 Apart from Prof. Amano captivating lecture, president of the Japan Science and Technology Agency (JST) 
– Mr.  Michinari Hamaguchi, paid special attention to the role of the agency and its support for industry-
academia cooperation to foster innovation, create jobs and realize sustainable development goals. 
 Mr. Nobumasa Tsutsui, president of  Tokai Medical Products, gave a thought-provoking presentation on 
medical research  and development.  The mission of his company R&D oriented company for medical devices 
is to to reflect the opinions of research and development workers in the medical field from the patient‘s point 
of view and contribute to improve patient`s quality of life.

ИКОНОМИКАТА Е СИЛНО ЗАВИСИМА ОТ НАШИТЕ ЗНАНИЯ*

* Интервю на Астрид Херболд, сп. „DIE ZEIT“, 16 март 2017, № 12. 

 Германия като ИТ местоположение е в застой и недостатъчно креативна, твърди професорът 
по информационен мениджмънт в инженерството Живка Овчарова, Технологичен институт Карл-
сруе (КИТ).

 Проф. д-р инж. Живка Овчарова e следвала във ВМЕИ – София 
(1975/76 г.), специалност „Машиностроене“. Завършва висшето си обра-
зование в МЕИ – Москва. През 1992  г. получава научната степен „доктор“  
в Технически университет (ТУ) – София, а през 1996 г. –  в ТУ – Дарм-
щадт, Германия. Университетски професор в Машиностроителния фа-
култет и директор на Института по информационен мениджмънт в инже-
нерството в Университета в Карлсруе (2003). Председател на Научното 
дружество за CAD/CAM-технологии (2004). Директор, Мениджмънт на 
процеси и данни, в Изследователския център по информатика в инженер-
ните науки, Карлсруе (2004). Член на Научния съвет на Центъра за гра-
фична обработка на информацията в Дармщадт (2005). Член на Сената на 
Университета в Карлсруе (2005). Координатор на Факултета за германско 
инженерно обучение и промишлен мениджмънт в ТУ – София от страна 
на ТУ – Карлсруе (2005). Член на експертната група „Стратегии за про-

изводство през ХХI в.“ (2006). Председател на Изследователския център по информатика, Карлсруе. 
Член на настоятелството и „Доктор хонорис кауза“ на Техническия университет – София (2011). Член 
на редакционния съвет на сп. „Наука“.

СП. ЦАЙТ: Проф. Овчарова, заговорим ли за цифровизация, то САЩ са много по-напред от нас. Ваша-
та дисциплина „Информатика“ ли е виновна за това? 
Живка Овчарова: Не е толкова просто. Вследствие на цифровата промяна значението на предмета е 
много по-различно. Преди няколко години на нашите студенти им се подиграваха, наричайки ги „nerds“ 
(умници). Днес икономиката е силно зависима от нашите знания, за да издържи на международната 
конкуренция.
СП. ЦАЙТ:  Все пак 1700 специалности в областта на ИТ в Германия би трябвало да могат да дадат 
тези знания. 
Овчарова: Нашите изследвания зациклиха. Експериментираме недостатъчно, липсват ни креативни 
структури. Това, от което спешно се нуждаем, е игрово мислене „в пясъчника“ – лаборатории, в които 
софтуерни разработчици и клиенти от индустрията да се съберат, за да изпробват нови системи в ре-
ални условия. Освен това в Германия липсва достатъчно смелост за резки промени. Понякога е нужно 
изцяло да бъдат преструктурирани или разбити съществуващите бизнес модели и пазари. В нашата 
страна прекалено много се придържаме към разпоредби и подходи.
СП. ЦАЙТ:  Предприятията не си ли сътрудничат с учените? 
Овчарова: Има диалог, сътрудничим си. Но много рядко успяваме да претворим идеите в практиката. 
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БЪЛГАРСКО УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ EUROPEAN XFEL
Лидия Недекова,

ТУ – София

Например ние от години разработваме поливиртуална реалност – софтуерна модулна конструкторска 
система за прилагане на виртуалната реалност в инженерната сфера. Но тя все още не се е наложила в 
индустрията. 
СП. ЦАЙТ: Какъв е проблемът?
Овчарова: За да стане системата интересна за предприятията, те трябва да дойдат при нас със своите 
данни. Но е много трудно да се доберем до тях. Най-често пречат формалности, като договорни де-
кларации за поверителност. Американците в това отношение са по-либерални и имат много по-бързи 
цикли на внедряване от нас. 
СП. ЦАЙТ: Да се пазят данни по принцип звучи смислено. 
Овчарова: Разбира се, защитата на данните е важна тема. Но още преди да сме се захванали с работата, 
често мислим вече за защитни механизми. Това е една огромна пречка за иновативността. Губим време 
и другите ни изпреварват.  Често се пазим така, че се погубваме. 
СП. ЦАЙТ: Има ли области, в които германците изпреварват американците?
Овчарова: В действителност сме доста напред по отношение на ИТ сигурността – това е положител-
ната страна на скептицизма ни по темата данни. В областта на автономното управление на автомобили 
също не е необходимо да ходите в САЩ, за да правите изследвания.  В момента на аутобан А9 в Бавария 
и Баден-Вюртемберг се изграждат тестови отсечки за изпробване на автономно управлявани автомо-
били. 
СП. ЦАЙТ: А Германия къде изостава?
Овчарова: При виртуалната реалност, а тя става все по-важна, например в медицината и образование-
то. Това не е приятно, защото преди 20 години при триизмерната компютърна графика бяхме много 
напред. Ние не успяхме да развием университетските изследвания в комерсиална насока. 
СП. ЦАЙТ: Недостатъчно ИТ специалисти ли обучаваме? Според професионалния съюз Битком в мо-
мента има 50 000  незаети места за ИТ специалисти. 
Овчарова: Проблемът не е в броя на студентите, а в това, че много от тези незаети места са с практиче-
ска насоченост. А нашите ИТ специалности често са „теоретично построени“. Трябва да затворим тази 
дупка между учебните планове и потребностите на трудовия пазар. Колкото повече напредва цифрови-
зацията, толкова повече работни места изчезват. Но за сметка на това възникват други, нови професии, 
които трябва да са в нашето полезрение. Ще ни трябват повече интердисциплинарни специалности, 
които да са ориентирани към новите професии. 
СП. ЦАЙТ: Много ИТ студенти не завършват. Защо?
Овчарова: Преди две години в Силициевата долина се запознах с германски софтуерни специалисти, 
които бяха прекъснали следването си в Германия, за да отидат в Гугъл и други концерни. Това не е 
добре, тъй като очевидно имаме такива млади таланти. Трябва да им предложим нещо повече. Аме-
риканците може и да са по-бързи, но пък ние сме по-задълбочени. В региона около Дармщат, Кайзер-
слаутерн, Карлсруе, Саарбрюкен и Валдорф работят над 100 000 души в повече от 11 000 софтуерни 
предприятия. Това е Силициевата долина на Европа за фирмения софтуер.

(Превод от немски език: инж. Евгений Петров, ТУ – София)

 European XFEL  (X-ray + Freier Elektronenlaser) 
е най-мощният рентгенов лазер (Фотос 1) в света, 
с линеен ускорител от 3,4 km. Международното 
изследователско съоръжение влезе официално в 

експлоатация на 4 май 2017 г. в района на Хам-
бург.  Изградено на 37 m под земята, то съдържа 
2,1 km свръхпроводящ линеен ускорител, при кой-
то електроните ще се ускорят до енергия 17,5 GeV.  
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След пределната скорост те започват да светят с 
електронен и фотонен сноп, който произвежда из-
ключително кратки и синхронизирани рентгенови 
светкавици (шотове) – 27 000 в секунда, един ми-
лиард пъти повече от конвенционалните лазерни 
източници. Проектът по предварителни данни е 
на стойност 1,22 млрд. евро и е реализиран и фи-
нансиран от консорциум от 14 държави.
 Линейният ускорител, който е единствен по 
рода си в света, ще открие напълно нови възмож-
ности за научни изследвания и индустриално при-
ложение. 
 Изследователски групи от цял свят ще изслед-
ват нанометрови структури, бързи процеси и екс-
тремни състояния, като правят 3D изображения на 
вируси и протеини и филмират химическите реак-
ции в реално време. С други думи, той ще намира 
приложения предимно в медицината (за първи път 
учените ще имат възможност да проследят проме-
ните, които настъпват в клетките при заболявания 
като Алцхаймер и СПИН, за биологични изслед-
вания и животоспасяващо лечение, анализ на ви-
руси), за наблюдение на химичен синтез за анализ 
на материали в нанотехнологиите, за изследване 
в областта на астрофизиката, енергетиката, елек-
трониката, фотониката и околната среда.
 На официалното откриване на 4 май 2017 г. 
бяха поканени и български учени, инженери и 
специалисти, участвали в изграждането на важни 
системи в ускорителя. От българска страна при 
изграждане на XFEL са участвали ТУ – София и 
фирма Микро плюс-Апостолов ЕООД. 
 България се включва в строежа преди 10 го-
дини с изключително трудната задача: инженерно 
осигуряване на механични конструкции за вълно-
водни разпределителни системи, изграждани за 
проект XFEL. В тази задача от наша страна е из-
пълнено следното:
• Изготвена е конструктивна документация за 

всички вълноводни компоненти.
• Проектирани и изработени са:

• компактни мощни високочестотни прев-
ключватели (5 MW), използвани при тества-
не на криомодулите;

• компактни регулатори за фаза;
• специализирани мощни ръчни превключ-

ватели /разпределители на високочестотна 
енергия;

• пневматични захранващи системи, осигуря-
ващи специализирани работни условия за 
вълноводните системи;

• всички носещи конструкции за вълноводни 
системи, основно с приложение на кинема-
тични принципи при конструиране;

• всички водноохлаждащи системи за вълно-
водните разпределителни системи, монти-
рани към криомодулите.

 Български специалисти са участвали в про-
ектирането на линията за монтаж и тестване на 
вълноводни системи, на която се изпълняват по-
вече от 150 технологични операции. Всички тех-
нологични съоръжения и приспосообления, както 
и специализирани метрологични приспособления 
за тази линия, са проектирани и изработени в Бъл-
гария. В целия производствен цикъл за монтаж 
на вълноводните системи, управлението на ка-
чеството, в т.ч. всички измервателни процедури 
за контрол на геометричните параметри на ком-
понентите, изделията и системите са разработени 
от ТУ – София в Научно-приложна лаборатория 
„Координатни измервания в машиностроенето“, с 
ръководител  доц. д-р Димитър Дяков. В задачи, 
свързани с българското участие в проект  XFEL, 
са участвали специалисти от катедра „Прецизна 
техника и уредостроене“.
 Представете си един манипулатор, разказва 
инж. Евстати Апостолов, отговорен конструк-
тор, върху който се монтира система дълга 11 m 
и тежка 1,5 t с 6 степени на свобода, която трябва 
да се ориентира в пространството с изключителна 
точност – конструирана и изработена в България. 
Всички системи са монтирани с този манипулатор, 
плюс всички специфични измервателни устрой-
ства и калибри – толкова е сложна технологията. 
Тя е изработена от 15 български специалисти за 4 
години, но българите остават там и за определени 
сервизни дейности.
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Фотос 1. Изглед на тръбата на суперускорителя на рентгеновия лазер (XFEL)
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НАЦИОНАЛНИЯТ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ МУЗЕЙ 
НА 60 ГОДИНИ

Д-р Екатерина Цекова,
Люба Дашовска,

Национален политехнически музей

 На 13 май 2017 г. Националният политехни-
чески музей отбеляза 60 години от своето създа-
ване. 60 години са и много, и малко, особено за 
институция с национално значение. Всички, които 
са посещавали технически и научни музеи извън 
нашата страна, са преживявали смесени чувства, 
сравнявайки ги с това, което имаме в България. 
Но убедено можем да кажем, че Националният 
политехнически музей (НПТМ) е жив и дейст-
ващ музей, подкрепян безрезервно от Българската 
академия на науките, Федерацията на научно-тех-
ническите съюзи, Министерството на културата, 
Министерство на образованието и науката, Съюза 
на учените в България и други институции.

 Началото
 Началото на техническото музейно дело в 
България е поставено през 1883 г. с откриването 
на морска музейна сбирка с технически профил 
към Флотилията и Морската част в Русе. Създа-
деното там през 1885 г. Българско техническо дру-
жество, чиято основна цел е да съдейства  за раз-
витието на техниката и техническия поминък в 
България, предвижда в своя устав и изграждането 
на „технически музеум“ наред с техническа биб-
лиотека  и химическа лаборатория. 
 Идеята за създаване на технически музей на-
мира място в редица публикации от 20-те и 30-те 
години на ХХ в., в които авторите  не само по-
пуляризират съществуващите  технически музеи, 
но  и споделят загриженост за изчезващи образци 
на техниката, използвани по нашите земи, и  на-
зрялата необходимост от тяхното събиране, съхра-
няване и популяризиране. През 1937 г. в бр. 21 на 
списанието на БИАД инж. Янко Вирчев публику-
ва бележката „Да създадем технически музей“:
 Наш дълг е да запазим за идните поколения 
и останките от техническите ни постижения 
от различните времена и епохи, за да покажем 
на младите как са живели и работили и какво са 
създали в техниката техните бащи, деди и пра-

деди. …  Добре ще бъде да се замислим за запаз-
ване на старите ни и излезнали вече от употреба 
технически уреди, помагала, машини, превозни 
и др. средства … и да ги подредим в един добре 
замислен и уреден технически музей, за създава-
нето на който не са необходими големи парични 
средства, а са нужни само съзнание, инициатива 
и желание. 
 Изграждането  на музей на техниката е мечта 
на много български инженери, но до сбъдването 
ѝ  ще изминат не малко години. Поддържането на 
тази идея и инициативите за нейното осъщест-
вяване е заслуга преди всичко на ентусиасти от 
Националните технически съюзи, приемник на 
БИАД. 
 На 13 май 1957 г. с Разпореждане № 486 на 
Министерския съвет започва работата по създа-
ването на Политехнически музей, чиято задача е 
да издирва, събира, изучава, съхранява и показва 
на населението образци из историята на нашата 
техника. Първоначално музеят е към  Българската 
академия на науките, а от 1960 г. – към  Минис-
терството на просветата и културата. Към практи-
ческата реализация се пристъпва едва през 1968 г., 
след включването на музея в състава на национал-
ните музеи. Първата стъпка е създаването на ини-
циативен комитет с представители на различни 
отраслови научно-технически съюзи. В ръковод-
ството на комитета са: доц. инж. Стефан Рабов – 
председател, инж. Младен Цонев –  зам.-председа-
тел, Ненко Николов и Христо Божков.  През 1968 г. 
е назначен първият уредник на музея: историкът 
Сузана Видас, а на следващата – и директорът, 
инж. Александър Вълчев, който идва от Централ-
ната станция на младите техници. През 1969 г., 
съгласно Правилника за устройство и работа на 
музеите, към НПТМ е сформиран и Музеен съвет 
с председател: Никола Иванов (зам.- председател 
на НС на НТС) и членове, представители на 13 
отраслови съюза. С неоценимата помощ на този 
музеен съвет, с подкрепата и на създаденото през 
70-те години на ХХ в. Дружество на приятелите 
на музея, първите служители започват комплекту-
ването на музейните фондове. Екипът от музейни 
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специалисти се разраства и резултатите не закъс-
няват.
 
 Комплектуването на музейните фондове 
 Осъзнавайки важността на опазването на тех-
ническото културно наследство по нашите земи, 
музеят не само събира и съхранява „старините“, 
но и поставя основите на научно изследване на 
мястото и значението им в рамките на национал-
ната история. Изграждат се връзки с Научно-тех-
ническите съюзи в цялата страна, издирват се ин-
женери и други технически кадри, взели участие в 
изграждането на важни за развитието на страната 
технически обекти. 
 През 70-те години на ХХ в. със съдействи-
ето на Дружеството на приятелите на музея във 
фонда постъпва колекцията „Часовници и инстру-
ментариум“ на Георги Хаджиниколов, завършил 
часовникарско училище в Швейцария и основател 
на първата  фабрика за кулни и електрически ча-
совници „Гномон“. Фондовете се обогатяват и с: 
колекцията „Миньорски лампи“ на инж. Евгени 
Майрович; колекцията „Фотоапарати“, подарена 
от МВР; сбирката от стари кинопрожекционни и 
снимачни камери, събирани от пионера на българ-
ското кино Васил Гендов  и много други уникати. 

 В същия период Националният политехниче-
ски музей придобива и забележителни ценности, 
свързани с българската монархическа институция. 
Дълго време те са използвани от Киноцентъра в 
Бояна като реквизит при снимането на филми. За-
белязани от специалисти и ценители и със съдей-
ствието на специално създадена експертна коми-
сия, те обогатяват фонда на НПТМ с 16 красиви 
надкаминни и стенни часовници, някои от които 
са част от постоянната му експозиция, а други 
участват в множество временни изложби на му-
зея.

Фотос 1. Кинокамера, модел Erneman Werke A.G., 
ок.  1910-1915 г.

Фотос 2. Първият модел на фотокамера 
„Полароид“, САЩ

Фотос 3. Радиоапарат, внесен за приемане сигналите 
за точно време, 1925 г.
 Обогатяването на фондовете на музея продъл-
жава и благодарение на добрите контакти на музея 
с висшите учебни заведения. Така се създава  бо-
гатата колекция от физични уреди от края на ХIХ 
и началото на XX в., свързани с обучението във 
Физико-математическия факултет на Софийския 
университет. По същия начин в музея постъпват 
и  първите зрителни тръби: телескопите на авто-
ра на Рибния буквар д-р Петър Берон и на първия 
преподавател по астрономия у нас проф. Марин 

Фотос 4. Радиален часовник, Франция, ІІ половина 
на ХІХ в.
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Фотос 5. Джобни часовници, ХІХ в.

Бъчеваров, с които от 1892 г. започва обучението 
по астрономия в днешния Софийски универси-
тет. 
 В следващите години фондовете на музея се 
попълват с: личния архив, библиотека и лабора-
торни уреди на първия професор по химия във 
Физико-математическия факултет проф. Пенчо 
Райков; архив на физика проф. Елисавета Кара-
михайлова – първата жена, хабилитирано лице 
в Софийския университет, включващ и пособия, 
свързани с научноизследователската ѝ дейност в 
областта на радиоактивността на водите и почви-
те у нас.

Фотос 6. Зрителната тръба на д-р Петър Берон

 Така, започвайки през 1969 г. с два експоната: 
радиоапарат „Радиола“ от 20-те години на ХХ в. 
и макет на кораба „Радецки“, днес Националният 
политехнически музей разполага с над 15 000 му-
зейни единици. Те са тематично обособени в на-
правленията: радиотехника, звукопроизвеждаща и 
записваща техника, фотографска техника, руднич-
но осветление, геодезични уреди, физични уреди, 
кинотехника, времеизмерване, пишещи машини и 
др. 

Фотос 7. Пишеща машина „Mignon“, произвеждана 
от фирмата AEG, Германия, между 1904–1934 г.

Фотос 7. Парна машина, работещ модел, Германия, 
1930 г.
 Музеят притежава и картинен фонд с техни-
ческа тематика на художниците: Петър Морозов, 
Станьо Стаматов, Никола Танев, цикъл „Космос“ 
на Васил Иванов и др. Не по-малко ценни са и: 
колекцията от карти и картни листове, богатият 
снимков фонд, свързан с изявени имена в българ-
ската наука и техника и паметници от техниче-
ското и индустриално наследство. В последните 
години бързото развитие на модерните комуни-
кационни технологии обуславя и активна събира-
телска дейност в тази област на техниката.   
 Днес за попълване на своите фондове в голяма 
степен  музеите разчитат на дарителството. НПТМ 
също има своите добри традиции и резултати в 
тази посока. Музеят привлича интереса на на-
следници и представители на стари фамилии, кои-
то съхраняват оригинални предмети и документи, 
свързани с развитието на техниката в България по 
няколко начина. На първо място – чрез изложби, 
посветени на годишнини на бележити български 
учени и значими технически събития. Най-добър 
пример е изложбата „Спомени за българската ин-
дустрия“ (1992). На второ място – чрез събития, 
свързани с отбелязването приноса на изявени бъл-
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гарски учени като: акад. Георги Наджаков, акад. 
Никола Бонев, проф. Захари Караогланов, проф. 
Асен Златаров, проф. Елисавета Карамихайлова, 
проф. Димитър Баларев, проф. Саздо Иванов и др. 
Като резултат, под формата на дарения във фондо-
вете на музея постъпват множество веществени и 
документални материали, както и богат фотодоку-
ментален архив, илюстриращ развитието на нау-
ката и индустрията в България.

 Периодът 1970–1992 г.  
 70-те години на миналия век за НПТМ се ха-
рактеризират с интензивна събирателска, излож-
бена, научноизследователска и издателска дей-
ност. Макар и дълги години без собствена сграда 
и експозиционна площ, Националният политехни-
чески музей е организатор и домакин на редица 
наши и чужди изложби, на конференции, популя-
ризиращи историята на науката и техниката. 
 От 1971 до 1990 г. музеят издава Годишник 
на Националния политехнически музей, който за 
дълго време е единственото в страната периодич-
но издание, посветено на историята на техника-
та в България. Той е и първата изява на музея в 
областта на научните изследвания. Основният му 
проблем през този период остава липсата на собст-
вена сграда с фондохранилища и експозиционна 
площ. Екипът на музея се насочва към проучване 
на новите тенденции в музейното дело, изучава 
добрите практики на музеите от други държави, 
поддържа контакти с различни специалисти от 
технически музеи и музейни организации от це-
лия свят, търси иновативни подходи. 
 Партньорските взаимоотношения с различни 
институции и личности, готови да съдействат на 
музея, се развиват и обогатяват. Кръгът на прияте-
лите се увеличава, а с това и дейността на институ-
цията става по-активна и значима в общественото 
пространство. През 1972 г. се подготвя изложбата 
„Железодобивът в българските земи“ с атрактив-
ни макети, изработени от Франц Вут. Днес те са 
част от  постоянната експозиция.
 През есента на 1976 г. НПТМ е домакин на 
гостуващата изложба на Московския политехни-
чески музей „Микроминиатюри“ с автори Нико-
лай Сядристи и Михаил Маслюк. Изложбата е 
посетена от почти всички софиянци и гости на 
града, а обсъждането ѝ в общественото простран-
ство продължава с години. НПТМ се възприема от 
публиката като инициатор на различни изложби, 
каквито до този момент не са представяни в Бъл-
гария. Не закъснява и първата изложба, с която 
НПТМ гостува в чужбина – „Български възрож-

денски занаяти“,  представена през 1971 г. в Пра-
га, а през 1984 г. – в гр. Делфт, Холандия. Следват 
още десетки изложби, с които музеят компенсира 
липсата на постоянна експозиция и сграда.
 Най-значителната заслуга на музея в този пе-
риод е създаването на двата филиала: Музея на 
текстилната индустрия в гр. Сливен и Палатата на 
физиката в гр. Казанлък.
 „Запознайте се с музея за науката и техника-
та“ е първата изложба на НПТМ, която дава ця-
лостна представа за богатите колекции, които 
пази във фондовете си. Тази изложба загатва на 
обществеността какво още би могъл да ѝ предос-
тави НПТМ, ако разполага със собствена експози-
ция. Новаторска за своето време, изложбата е ин-
терактивна. В нея се показват не само експонати 
от много и различни области на техниката, но и 
посетителите присъстват и могат да участват на 
физически и химически демонстрации; да опи-
тат сами как работят някои уреди; да си направят 
снимка в ретро фотоателието и др.

 Първата постоянна експозиция 
 През 1992 г. на НПТМ е предоставена сгра-
дата на бившия музей „Георги Димитров“ на ул. 
„Опълченска“ № 66. Строена за мемориален му-
зей, сградата не разполага с големи зали и прос-
транства, с каквито разполагат световните музеи 
на науката и техниката. Липсват финансови сред-
ства за ново експозиционно оборудване, за еле-
ментарно преустройство и дори за текущ ремонт. 
Възможното решение е да се приемат даденостите 
и да се използват по най-добрия начин. След об-
съждане, отхвърляне и приемане на различни идеи 
е изготвен окончателният тематичен план на по-
стоянната експозиция, чието име – „От фондовете 
на Националния политехнически музей“, подсказ-
ва и нейните цели. На този етап експозицията е 
репрезентивен показ на най-ценните колекции, 
но заедно с това и опит в исторически план да се 
проследи развитието на техниката и техническите 
умения в България на фона на световните техни-
чески постижения. 
 Така замислена, експозицията е реализира-
на в рамките само на 3 месеца, благодарение на 
вдъхновението и ентусиазма на всички специали-
сти: уредници, фотографи, консерватори, които 
са и автори, и изпълнители едновременно. В екс-
позицията са развити темите: „Времеизмерване“, 
„Геодезия“, „Транспорт“, „Измервателна техни-
ка“, „Битова техника“, „Шевни машини“, „Желе-
зодобиване“, „Рударство и руднично осветление“, 
„Изчислителна техника“, „Пишещи машини“, 
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„Фототехника“, „Кинотехника“, „Телеграф“, „Те-
лефон“, „Радио“, „Телевизия“, „Музикални ме-
ханизми“, „Звукозаписваща и възпроизвеждаща 
техника“, „Физически уреди“, „Астрономия и 
оптични уреди“. Експозицията дава нов живот на 
музея – какъвто имат всички музеи – живот за и с 
публиката....

Фотос  9. Витрина „Битова техника“

Фотос 10. Автомобил „Ford“, модел А, 
четирицилиндров двигател, САЩ, 1928 г.

 Откриването на постоянната експозиция на 
музея на 13 май 1993 г. се превръща в едно от 
значимите културни събития на годината. За това 
свидетелстват публикациите в медиите и техните 
заглавия: „Националният политехнически музей 
посрещна първите си посетители“; „Уникални 

експонати видяха бял свят“; „Експозиция за мили-
они“; „Пипай и управлявай сам – за това мечтаят 
в НПТМ“; „Царски часовници и стари автомобили 
се измъкнаха от музейните фондове“; „НПТМ от-
празнува рождения си ден“; „Нов музей се приюти 
под свой покрив“; „Историята на науката и техни-
ката се представя пред публика“.  

 Филиалите
 Със своето разрастване и напредък музеят 
придобива не само популярност сред публиката, 
но и обществено уважение като значима културна 
институция. Все повече специалисти от различни 
сфери на техниката и науката се обръщат с пред-
ложения за разширяване и обогатяване на темати-
ката, представена в музея. Доверието към профе-
сионализма на екипа е високо и в академичните 
и инженерни среди се появяват идеи за бъдещо 
институционално разширяване на музея и извън 
столицата. Така се появяват филиалите и базите 
на НПТМ: Музеят на текстилната индустрия в 
Сливен (1984), Палатата на физиката в Казанлък 
(1987), Центърът за морска история и подводна 
археология в Созопол (1985  до 1992) и База в с. 
Велика (1985). 
 Музей на текстилната индустрия
 През 1984 г. започва изграждането на пър-
вия филиал на НПТМ – Музей на текстилната 

индустрия в гр. Сливен, който на 
08.09.1986 г. е официално открит за 
посещения. Решението за създава-
нето му  е свързано с подготовката 
за национално честване на 150-го-
дишнината на текстилната индус-
трия в България.
 Сградата, в която е изграден 
музеят, е първото текстилно учи-
лище в България. То е построено 
през 1906 г. и е архитектурен па-
метник на културата.
 Музеят на текстилната ин-
дустрия е първата постоянна на-
учно-техническа експозиция не 
само на НПТМ, но и в България. 
В нейното изграждане се включват 

текстилни предприятия както от Сливен и ре-
гиона, така и от много други градове в цялата 
страна, предоставяйки машини, възли, детайли, 
суровини и др.
 Постоянната експозиция включва двете 
най-стари производства: класическо текстилно и 
плетачно, като всяко от тях е показано в два ос-
новни раздела – ръчно и машинно-фабрично. 
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Специално място е отделено за родоначалника на 
българската индустрия – Добри Желязков-Фабри-
каджията. Представени са и най-важните текстил-
ни занаяти, развивани по нашите земи от края на 
ХV в. На по-голямата част от машините-експона-
ти се извършват демонстрации на живо.
 В периода 2006–2008 г. съвместно с Бизнес 
център–Сливен е създаден Демонстрационен цен-
тър за текстилни занаяти. Днес в него се провеж-
дат различни образователни програми, свързани с 
текстилна химия, печатане, работа с плъст, тъкане 
и др. През последните години филиалът развива 
и богата проектна дейност, свързана с разноо-
бразни публики. И в сградата на музея, и извън 
нея, съвместно с други културни, образователни 
и туристически организации, Текстилният музей 
организира творчески занаятчийски работилници, 
подготвя изложби от произведения на участници-
те във ваканционните школи по изкуства и зана-
яти, съдейства на НПО и бизнес организации за 
провеждане на празнични и тийм билдинг програ-
ми за техните служители.  
 Палата на физиката 
 Идеята за създаване на Палатата на физиката 
възниква по време на първата национална конфе-
ренция „Физика – производство“,  организирана 
от Дружеството на физиците в България през 1974 
г. в град Казанлък. Със съвместните усилия на Об-
щинския народен съвет в града и ръководството 
на Дружеството на физиците Палатата започва 
дейността си на 1 септември 1977 г. 
 Създава се сбирка от около 1500 физически 
уреди и апарати, свързани с развитието на физика-
та и нейното приложение. Основа на богатия фонд 
е уникалната колекция на Физическия факултет на 
СУ „Св. Климент Охридски“. В нея фигурират ня-
кои от първите уреди, внесени от проф. Бахметьев 
за нуждите на обучението по физика при осно-
ваването на Физико-математическия факултет на 
Висшето училище през 1889 г. 
 Първото представяне на Палатата на физиката 
пред обществеността е през 1982 г. със съдействи-
ето на Националния политехнически музей. По-
казана е изложбата „Електростатика“ на Палатата 
на откритията в Париж. На 5 юни 1984 г. е открита 
собствена експозиция „Електричество и магнети-
зъм“, а след това започва разработката и на темата 
„Механика“, като повечето от експонатите се зад-
вижват от самия посетител, което за времето си  е 
иновативен музеен подход . 
 Ползотворното сътрудничество между На-
ционалния политехнически музей и Палатата на 
физиката довежда до обособяването на Палатата 

като филиал на музея през 1987 г. През 2014 г. по-
ради крайно неподходящите условия на сградата 
като експозиционно пространство и място за съх-
ранение, филиалът прекратява съществуването си 
в Казанлък. Фондовете му са преместени в музея 
в София и стават част от демонстрационната про-
грама на Кабинета по физика.
 Вец „Панчарево” – уникален паметник на 
техническата култура
 През 1975 г. Националният политехнически 
музей получава за ползване сградния фонд на ВЕЦ 
„Панчарево“: главната постройка с машинната 
зала, командното отделение и административните 
сгради. Това е първата ВЕЦ в България, с която се 
поставя началото на общественото електроснаб-
дяване на страната. Пусната в експлоатация на 1 
ноември 1900 г., централата е осигурявала елек-
тричество за осветление, трамваите и индустриал-
ните предприятия в София, което я нарежда сред 
първите електрифицирани европейски столици. 
 Централата е построена от Дружеството на 
Големите строителни предприятия на Марсилия, 
а монтажните работи са извършени от фирмата 
„Оерликон“, Швейцария. Първонално машинната 
зала е оборудвана с 4 турбогрупи, производство 
на „Пикард & Пикте“ – Женева. Централата е 
действаща до началото на 80-те години на ХХ в.
През 1986 г., по инициатива на НПТМ, Национал-
ният институт за паметници на културата декла-
рира ВЕЦ „Панчарево“ като паметник на култу-
рата. Оттогава датира и идеята за превръщането 
на машинната зала в експозиция, а на откритото 
пространство – изграждане на екологичен парк.
 Обновената сграда и експозиция на НПТМ
 През 2012 г. с помощта на европейско финан-
сиране по Оперативна програма „Регионална раз-
витие“ и с огромните усилия на екипа, материал-
ната база на НПТМ е обновена. Освен подобрения 
на сградата и дворното пространство, са поставе-
ни съоръжения за достъп на хора с увреждания. 
С допълнителна подкрепа от страна на Министер-
ството на културата централната експозиционна 
зала също придобива по-съвременен вид. Целият 
екип участва в обновяването на концепцията и в 
изготвянето на музейната стратегия за привлича-
не на нова публика. Като резултат – още в деня 
на откриването (18 май 2012 г.) и през следващите 
дни посещаемостта се увеличава в пъти. След об-
новяването и след половингодишно затваряне за 
посетители, публиката е посрещната не само от 
чудесната атмосфера, но и от много нови музейни 
инициативи. 
 По време на официалното откриване на музея 
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се демонстрира Европейският музеен кът – про-
дукт от участието на НПТМ в партньорски проект 
с европейски музеи и университети. Компютърна-
та конфигурация дава възможност на желаещите 
да видят какво се случва в музеите, партньори по 
проекта, да се запознаят с тяхната дейност и да 
видят мненията на публиката, както и да оставят 
своето мнение пред дигитална камера. 
 Образователни програми и проекти
 Една от основните дейности на НПТМ са обра-
зователните програми. Музеят винаги е издирвал 
и представял не само материалното наследство, 
но и нематериалните му измерения, проявяващи 
се в развитие на научните възгледи, технически-
те изобретения, нововъведенията и технологиите. 
Експонатите в техническите  музеи по света имат 
предимството да бъдат нагледно представяни и 
докосвани от публиката. Това подпомага използ-
ването им и за образователни цели. 
 Затова НПТМ, по подобие на  известните тех-
нически музеи, е своеобразна образователна и 
възпитателна институция, която насърчава обра-
зователното израстване на различни поколения, 
като в същото време ги приобщава към търсенето 
на личностна изява в областта на науката и техни-
ката. Този процес обхваща всички възрасти, соци-
ални групи и интереси, а целта е различните пуб-
лики да бъдат поотделно, но и заедно запознавани 
със силата и перспективата на образованието за 
цял живот, което винаги носи предимства и шанс 
за житейска и професионална реализация.
 Освен класическите музейни беседи, НПТМ 
е пионер в предлагането на  голям набор от раз-
нообразни по теми, вид и форми на поднасяне 
на музейни педагогически програми. В тях об-
разователното, но и възпитателното съдържание 
е автентично и в повечето случаи – непознато за 
публиката. Програмите са свързани с практически 
дейности, игрови елементи, мотивация за учене, 
емоционална стимулация и т.н. и се подготвят съ-
образнo интересите и възможностите на различ-
ните публики. 
 Най-често посещавани са програмите, които 
допълват училищното образование по предмети-
те от кръга на природните науки: физика, химия, 
математика, технологии и т.н. Програмите носят 
ново съдържание, което се базира на преподавано-
то в училище и създават трайни знания на базата 
на нагледност, опити и експерименти с участието 
на всички.
 В областта на физиката темите на тези про-
грами са: Механика; Електростатика; Електри-
чество и магнетизъм и връзката между тях; Треп-

тения, Вълни, Звук; Светлина; Термодинамика и 
молекулна физика. В областта на химията: Химия 
за любопитковци (за предучилищна възраст до 
4-ти клас с експерименти по химия, както и свър-
зани с тях експерименти по физика и биология, и 
химични експерименти за ученици от 5-ти до 8-ми 
клас, съобразени с учебната програма). Предлагат 
се и програмите: Музика и техника; Забавна мате-
матика; Работилница за наука и др. 
 Повечето съчетават класическите формални 
и неформални методи на преподаване и обучение. 
Програмите често насърчават креативност, като 
не ограничават различните подходи на мислене на 
участниците.
 В рамките на европейския проект 
„ОLAREX“ музеят успешно реализира обучения 
на преподаватели, ученици и студенти за работа 
с дистанционни лаборатории по физика, матема-
тика и биология. Те привличат участниците със 
своя съвременен подход в преподаването, който 
използва информационно-комуникационни тех-
нологии и така обогатява начините на придобива-
не на знания в училищна и музейна среда.
 Друга група програми на НПТМ като 
„Текстилно печатане“ и „Коледна работилни-
ца“демонстрират историята и актуалните практи-
ки на някои традиционни занаяти, приложими и 
днес. Това са образователни ателиета, в които се 
придобиват нови знания за старите техники и тех-
нологии, за художествените практики от миналото 
и тяхното умело съчетаване в ежедневния бит на 
поколения българи. От 2014 г., в НПТМ се предла-
гат и ваканционни програми за деца и ученици.
 Програмите за възрастни (от 18 до 80+ годи-
ни) са друго специфично направление на НПТМ.  
Те имат и изявен социален ефект, доколкото анга-
жират с активен живот хора най-вече от третата 
възраст. Повечето от тези програми са разработе-
ни като част от европейския проект „EASY“, на-
сочен към образоване на възрастни хора за спра-
вяне с  проблеми на ежедневието – (например бо-
равене с новите технологии и др.). За тези про-
грами, през 2012 г. музеят получава награда от 
МОМН (за „Музейни образователни програми за 
възрастни – неформални образователни практики 
18 – 80+“). Друг тип програми за възрастни ан-
гажират професионалния и експертен потенциал 
на тези хора чрез участие в научните инициативи 
на музея – конференции, семинари, кръгли маси, 
уъркшопове, лекционни курсове, обмяна на опит 
между колеги от музеи, вузове и академични ин-
ститути; подготовка на млади музейни колеги т.н.
Чрез своите обучителни програми и с помощта на 
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гостуващи специалисти музеят обръща внимание 
и на някои от най-актуалните проблеми на съвре-
менния живот и ежедневието на хората, а именно: 
толерантността между поколенията и приемането 
на различностите; здравословния начин на жи-
вот; превенция на зависимостите; пестенето на 
природни ресурси, екологичния начин на живот и 
опазването на природата и нейното разнообразие, 
безопасното движение по пътищата; осмисляне на 
свободното време на някои маргинални групи чрез 
насочването им към творчество и художествени 
практики и т.н. За да постигне горното, от 2015 г. 
музеят създава индивидуално насочени програми 
с музейно-образователен и социално-възпитате-
лен характер – включени във функциониращата от 
2 години инициатива „Семейна събота“, в която 
веднъж месечно се представя и дискутира пред-
варително определена тема. През 2016 г. за тази 
инициатива музеят получава голямата награда „В 
музея сме“ на Фондация „Америка за България“. 
Инициативата има и социална характеристика съ-
образно участниците.
 Тъй като НПТМ представя върхови постиже-
ния на националната наука, техника и технологии, 
музеят реализира и програми, свързани с пови-
шаване на националното самочувствие. Те са 
насочени преди всичко към деца и младежи, които 
все още слабо познават приноса на българските 
учени в световната наука. Най-разпознаваемата 
инициатива на музея в тази посока е „Българска 
следа в науката“. Тя включва поредица от тема-
тични мобилни изложби, издания,  телевизионни 
и радиопредавания, образователни филми и др. за 
българските учени, изобретатели и изследователи, 
чиито световни постижения са тласнали науката 
напред. 
 Музеят участва в подготовката и в успешната 
реализация на редица национални и регионални 
проекти. Проектът за социализация на старата 
юзина ВЕЦ „Панчарево“, разработен съвместно 
с Министерството на културата, е един от 15-те 
най-значими проекти на България в областта на 
опазване на културното наследство, представени 
в Европейската комисия. 
 За добрите взаимоотношения и сътрудничест-
во с публиката допринася и традиционната поли-
тика на НПТМ да помага с информация и  литера-
тура, а също и да улеснява  контактите с различни 
учени и научни институции. Музеят  съдейства 
при провеждане на стажове и практики, за публи-
кации на бъдещите учени, предоставя им  поле за 
изява и възможност  за работа в музейната сфера.

 Международни контакти 
 Спецификата на Националния политехниче-
ски музей като институция, изучаваща и попу-
ляризираща историята на науката и техниката, 
предполага богати и разнообразни международни 
връзки. Такава е и световната тенденция – обе-
динение със сродни организации, с цел обмен на 
опит и разпространение на познания чрез излож-
би и демонстрации и съвместни проекти в тези на-
соки.
 Първият договор за международно сътрудни-
чество НПТМ сключва през 1972 г. с Техническия 
музей в Прага, в резултат на който са обменени 
няколко изложби. От началото на 70-те години на 
ХХ в. музеят става член на Международния ко-
митет на музеите (ИКОМ). През 1998 г. е възста-
новено членството му в Международния комитет 
на техническите музеи (СИМЮЗЕТ). Сградата на 
музея дълги години е седалище на Българския на-
ционален комитет на ИКОМ. 
 НПТМ е активен член на създадената в Бъл-
гария работна група по музейна техника и експло-
атация на музеите на страните членки на СИВ, а 
също и асоцииран член на ЕКСИТЕ (Европейско 
сътрудничество за изложби в областта на наука-
та, промишлеността и техниката) (1980), институ-
ционален член е на Английската музейна асоциа-
ция (2006), член на сдружение „Български музеи“ 
(2015).
 Участието на НПТМ в 3 европейски проекта е 
повод както за реализиране на съвместни програ-
ми и продукти в рамките на конкретен проект, така 
и за обмяна на идеи и опит с различни партньо-
ри от други европейски държави. Дейностите по 
проектите „EASY“ и „OLAREX“, по програмата 
на ЕС „Учене през целия живот“ са осъществени 
с партньори – университети и НПО от Германия, 
Испания, Словения, Финландия, Австрия, Литва 
и Полша. По „МаХ“ (програма „Култура 2007 – 
2013“) сътрудничеството е с партньори-музеи от 
Германия, Белгия и Дания.
 През всичките 60 години на своето същест-
вуване Националният политехнически музей има 
за свой приоритет запазването и обогатяването на 
научното и техническо наследство и превръщането 
му в национален ресурс. Вратите на музея винаги 
са отворени в подкрепа на науката, техниката, тех-
нологиите и интереса на публиката към тях. Като 
национална институция НПТМ прави всичко въз-
можно да даде отговори на въпросите: защо бъл-
гарите сме истински европейци и кои наши науч-
ни и технически постижения допълват лицето на 
културната ни съкровищница, с която внасяме своя 
принос в Европа.
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NATIONAL POLYTECHNIC MUSEUM – 60 YEARS ANNIVERSARY
Ekaterina Tsekova, Lyuba Dashovska

Abstract
 The National Polytechnic Museum (NPTM) is the only technical museum in Bulgaria and is established 
in 1957. Almost 35 years it hasn’t got own building and exhibition halls. The curators and museum experts 
used that time to collect artifacts, to analyze them, to make scientific researches and to prepare temporary and 
mobile exhibitions – presenting them in different public places in many towns in Bulgaria and in abroad.
 In 1992 – NPTM is given an own museum building and a year later the permanent exhibition is opened. It 
presents more than 11000 exhibits, organized in themes and collections from different spheres of the technics 
and science. 
 The first branch of NPTM is opened in 1986 – „Museum of the Textile Industry“, which is situated in 
the town of Sliven and it collects, preserves, researches and popularizes the textile technics and industry of 
Bulgaria.
 One of the best achievements of the NPTM is the effective contact with its young public. The museum has 
a great number of educational programs for children, pupils and youngsters. These programs are very popular 
and attract also students, families, young scientists and researchers and all visitors, interested in technical 
history and contemporary STEM. 
 For its 6 decades – the National Polytechnic Museum is successful institution, because it works 
together with a lot of friends and partners from: schools and universities, science, culture, tourism, business 
organizations, NGO, etc. The museum attracts volunteers and donators, that support museums professional and 
social activities. The museum also participates in European projects.
 The public describes National Polytechnic Museum as the different Museum of Bulgaria.
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ВЕЛИКИ ОТКРИТИЯ, ДОВЕЛИ ДО 
ИЗОБРЕТЯВАНЕ НА РАДИОТО

Проф. д.т.н. инж. Борис Йовчев,
инж. Росица Младенова,

секция „Технически науки“ към СУБ

 Радиото е едно от най значимите постижения 
на човечеството, но то не е откритие в резултат на 
случаен, еднократен акт, а е резултат от усилията 
на много учени, физици, математици, астрономи, 
дори художници и лекари, инженери и техници. 
Те следва да се наредят в една „Алея на славата“ 
за периода от време, обхващащо целия ХІХ и пър-
вите десетилетия на ХХ в.
 През ХІX в. се извършват фундаментални 
открития от физиците на Европа, отнасящи се до 
изясняване на същността на  електромагнетизма, 
довели до възможността за предаване на инфор-
мация на разстояние – в началото по жичен, а 
по-късно – и по безжичен път. 
 За щастие, възкръсналата българска държава 
след петвековното ѝ изчезване  и нейното появява-
не отново на картата на Европа, съвпада с начал-
ния етап на практическото използване на резулта-
тите от тези открития. Затова историята на нашата 
страна съвпада с историята на появата и въвежда-
нето в експлоатация на радиото във всички  обла-
сти на обществената дейност и в България.
 През ХХ в. продължава развитието на те-
лекомуникационните технологии на базата на 
фундаменталните открития на физиците от ХІX 
в. Едновременно стават и големите открития на 
новото поколение гениални физици в областта ка 
квантовата механика – Макс Планк, Алберт Айн-
щан, Нилс Бор, Луи дьо Бройл, Макс Борн, Пол 
Дирак, Вернер Хайзенберг, Волганг Паули, Едвин 
Шрьодингер и Ричард Файнман. На стената на 
своя кабинет Айнщайн е имал окачени портретите 
на тримата физици Исак Нютон, Майкъл Фарадей 
и Джеймс Кларк Максуел, защото високо ценял 
приносът на тяхните научни изследвания  при раз-
работването на Теорията на относителността.
 Стъпили на фундаменталните открития на 
физиците от ХІX в., много учени, изобретатели, 
инженери, техници и предприемачи интензив-
но работят за създаване на радиото – наречено 
така за първи път през 1894 г. от френския физик 
Бранли – от гръцката дума „Radius“ – лъч. Мина-
ват още няколко десетилетия до преминаването от 
лабораторните изследвания и демонстрации към 

заводско производство и функционална експлоа-
тация.  Ще проследим по години основните стъп-
ки на това развитие, извършено от най-забележи-
телните личности, останали в историята:  
 • Алесандро Волта (1745–1827) е италиан-
ски учен – физик и химик. През 1775 г. изобре-
тява уред за статично електричество, наречен от 
него електрофор; през 1800 г. изобретява първата 
електрохимична батерия, източник на постоянен 
ток. С подобна батерия Майкъл Фарадей откри-
ва явлението електромагнитна индукция и прави 
научно съобщение, че винаги може да се получи 
електродвижеща сила (е.д.с.), когато два различни 
метала се потопят в токопроводяща течност (напр. 
подсолена вода). В 1897 г. на негово име е нарече-
на единицата за електрическо напрежение – волт.
 • Андре Мари Ампер (1775–1836) е френски 
физик, математик и естествоизпитател, един от 
откривателите на електромагнетизма. Пръв из-
следва взаимодействието между електричния ток 
и магнитното поле и формулира основните им за-
кони. Изказва хипотезата, че намагнитването на 
желязото се дължи на молекулни токове. Устано-
вява, че токът по кръгов проводник създава маг-
нитно поле, подобно на това от постоянен магнит, 
и приема, че молекулните токове на веществата 
преставляват „малки магнитчета“, хаотично раз-
бъркани преди намагнитването му. Под влиянието 
на външно магнитно поле те се подреждат едно-
посочно и като следствие желязото се магнетизи-
ра. Това явление е  доказано в ІV-то уравнение на 
Максуел. През 1820 г. Ампер предлага електро-
магнитните явления да се използват за предаване 
на сигнали. В негова чест единицата за силата на 
тока е наречена ампер.
 • Георг Ом (1789–1854) е немски физик. През 
1826 г. установява пропорционалността между на-
прежението и тока, протичащ в електрическа ве-
рига, призната през 1827 г. като Закон на Ом.  През 
1843 г. установява, че сложните звуци, възприема-
ни от човешкото ухо, се разлагат на прости. 
 • Майкъл Фарадей (1791–1867) е англий-
ски физик, наричан най-добрия експериментатор 
в историята на науката. Известен е с откритията 
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си в областта на електромагнетизма и електро-
химията. Изучава електромагнитното поле око-
ло проводник, по който тече ток, и формулира 
понятието електромагнитно поле във физиката. 
Открива електромагнитната индукция, диамагне-
тизма,  Закона за електролизата и връзката между 
магнитното поле и светлината. Формулира Зако-
на за индукцията, наречен на негово име – Закон 
на Фарадей: промяната на магнитния поток във 
времето поражда електродвижеща сила (е.д.с.). 
Изобретява първия електомотор, въвежда поня-
тията анод, катод, електрод, йон. На негово име е 
наречена единицата за измерване на елекрическия 
капацитет – фарад.
 • Хайнрих Даниел Румкорф (1803–1877) е 
германски учен. На базата на откритата от Фара-
дей електромaгнитна  индукция през 1837 г. създа-
ва  електричен трансформатор, наречен бобина на 
Румкорф, с която демонстрира електричен искров 
генератор, използван от всички  изобретатели на 
първото поколение искрови радиопредаватели – 
до изобретяването на ламповите радиогенератори 
(1913).  
 • Самюел Морз (1791–1872) е американски 
изобретател и художник. През 1825 г. основава в 
Ню Йорк дружество на живописци, което го изби-
ра за президент, а през 1829 г. го изпраща в Европа 
да изучава рисувалните школи на Стария конти-
нент. По време на това пътешествие Морз се запо-
знава с Луи Дагер и се заинтригува от откритията 
в областта на електричеството и галванизацията, 
което го насочва към изобретяването на телегра-
фа. През 1836 г. Морз конструира телеграфен  апа-
рат, който използва съставена от него азбука, на-
речена Морзова, а през 1837 г. го представя пред 
публика. Тази негова конструкция се разпростра-
нява в целия свят. Правителството на САЩ  дава 
на Морз през 1843 г. субсидия в размер на 30 хил. 
долара за построяването на пробна телеграфна ли-
ния между Вашингтон и Балтимор. През 1851 г. 
германска комисия по устройството на телеграфа 
оценява преимуществата на апарата на Морз и го 
въвежда в Германия за общо ползване. 
 • Джеймс Кларк Максуел (1831–1879) е шот-
ландски физик и математик. Неговите най-големи 
заслуги са в областта на класическата електромаг-
нитна теория, в която той обединява несвързаните 
дотогава наблюдения, уравнения и експеримен-
ти в областта на електричеството, магнетизма и  
оптиката. Уравненията, известни като уравнения 
на Максуел, показват, че електричеството, магне-
тизмът и светлината са прояви на едно и също яв-

ление: електромагнитното поле. Максуел теорети-
чески установява че електрическото и магнитното 
поле се разпространяват в пространството под 
формата на вълни с постоянна скорост – равна на 
тази на светлината. Той пръв предполага, че свет-
лината има същата природа като електрическите и 
магнитните явления. Неговият обединяващ модел 
на електромагнетизма е едно от най-големите по-
стижения на физиката. Постиженията му са срав-
нявани с тези на Нютон и Айнщайн. В проучване 
от края на миналото хилядолетие за определяне на 
стоте най-известни физици Максуел е избран за 
третия най-велик физик на всички времена – след 
Нютон и Айнщайн. 
 • Хайнрих Рудолф Херц (1857–1894) е нем-
ски физик. Поради интереса си към новата теория 
на Максуел за електромагнитните явления, която 
очаква експериментална проверка, предприема 
последователност от експерименти, които през 
1888 г. водят до потвърждаването на теорията на 
Максуел. За тази експериментална проверка Херц 
създава специален колебателен контур, известен 
като вибратор на Херц. Вибраторът се състои от 
две метални сфери с диаметри около 20 cm, закре-
пени в двата края на разрязана в средата токопро-
водима пръчка. В средата на металната пръчка са 
закрепени две малки полирани сфери, образуващи 
помежду си искрово разстояние от няколко мили-
метра. Големите сфери са съединени към източник 
на високо напрежение –  индуктор на Румкорф. 
 Когато топчетата се заредят от източника на 
високо напрежение с достатъчно големи разно-
именни заряди, въздухът между тях се йонизира 
и прескача искра. Искрата свързва електрически 
двете пръчки и по тях протича ток, в резултат на 
което топчетата се презареждат.  След това отново 
възниква искра, протича ток в противоположната 
посока и т.н. – процесите многократно се повтарят.
По този начин във вибратора протича високочесто-
тен променлив ток. На разстояние няколко метра 
от вибратора Херц поставя приемник, съставен от 
огънат проводник с метални топчета в двата му 
края. Той установява, че когато между двете топ-
чета на вибратора прескача искра, подобна искра 
възниква и между топчетата на приемника. Херц 
прави извода, че вибраторът е източник на елек-
тромагнитни вълни, които пренасят енергия и въз-
буждат променлив ток със същата честота в при-
емника. Свойствата на електромагнитните вълни, 
предсказани теоретично от Максуел и надеждно 
проверени експериментално от Херц, в много от-
ношения са сходни със свойствата на механичните 
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вълни. 
 Високочестотният електричен ток във вибра-
тора на Херц създава  променливо магнитно поле; 
измененията на магнитното поле пораждат елек-
трично поле, а измененията на електричното поле 
поддържат магнитното поле. Тези изменения се 
предават от точка на точка и се разпространяват 
в пространството във вид на електромагнитни 
вълни. Подобно на бягащите механични вълни, 
електромагнитните вълни се отдалечават от своя 
източник, като пренасят енергия. Тъй като елек-
тромагнитно поле се създава както в материална 
среда, така и във вакуум, за разлика от механични-
те вълни електромагнитните вълни се разпростра-
няват и във вакуум.  
 Трептенията на електрични заряди, които по-
раждат електромагнитните вълни, могат да се пре-
дизвикат по различен начин. Трептения със срав-
нително ниски честоти възникват при протичане 
на променлив ток по проводник – примерно по 
предавателна радиоантена. Електромагнитни въл-
ни с високи честоти (напр. видима светлина) се 
излъчват от електроните на атомите и молекулите.
 На 31-годишна възраст Херц успява там, къ-
дето другите се провалят. Чрез неговите експери-
менти се разкриват много от свойствата на елек-
тромагнитните вълни – отражение, поляризация, 
периодичност, резонанс и дори използването на 
параболични антени. За съжаление, той умира 6 
години по-късно – само на 37 години. В негова 
чест единицата за измерване на честотата на елек-
трическите хармонични трептения, електромаг-
нитните вълни от всякакъв характер и акустич-
ните  механични трептения, е наречена херц и се 
означава с Hz.
 • Едуард Бранли (1844–1940) е френски учен, 
професор по физика и по медицина. През 1890 г. 
изобретява приемник на електромагнитни вълни 
– тръбичка от изолационен материал, напълнена с 
железни стружки, с електроди за свързване в двата 
ѝ края, наречена  тръбичката на Брaнли. Малко 
по-късно (1894) Оливър Лодж  нарича тръбичката 
кохерер. 
 На базата на създадените  необходими теоре-
тични предпоставки, както и на конструктивните 
елементи – бобината на Румкорф като генератор 
на електромагнитни вълни, и кохерера – като при-
емник на тези вълни, се изграждат радиовръзки 
от първото поколение – с електроискрови радио-
предаватели и кохерерни (по-късно и кристални)  
приемници – първоначално за радиотелеграфни 
съобщения и по-късно – и за аудиоговор и музика.
 Най-известните учени, останали в историята 

като откриватели на радиото, са Александър По-
пов, Гулиемно Маркони и Никола Тесла. 
 • На 14.08.1894 г.  Оливър Лодж и Алексан-
дър Мюрхед демонстрират в Оксфордския уни-
верситет  безжичен телеграф на разстояние от 
около 40 m, като използват електричен   искров 
генератор с антена и бобина на Румкорф и кохерер 
за приемник.
 • На 7.05.1895 г. руснакът Александър По-
пов демонстрира в Санкт Петербург радиовръз-
ка  между две  съседни университетски  сгради 
с конструиран от него електричен искров радио-
предавател и приемник с кохерер, звънец и чукче, 
като предава с морзова азбука информация с име-
то Хайнрих Херц, което председателят на Руското 
физическо дружество записал на черната дъска. 
Това, че е предал информация с електромагнит-
нитни вълни, може да бъде основание Ал. Попов 
да се сочи за един от откривателите на радиото, 
което се оспорва от Маркони и др.    
 • Джулиано Маркони (1874–1937) започва 
през 1895 г. експерименти за безжично предаване 
на сигнали и работи по този проблем през целия 
си живот. Той включва морзов телеграфен ключ 
към предавателната част на осцилатора на Херц, 
заземява единия извод на осцилатора, а другия 
извод свързва високо над земята с плоча, с което 
създава първообраза на антената. Първоначално  
успява да предаде сигнал на 2,5 km.
 През 1896 г. Маркони заминава за Великобри-
тания, където с увеличаване размера на антената 
реализира предаване и приемане на радиосигнал 
на 14,5 km. След този успех  регистрира Безжич-
на телеграфна и сигнална компания и получава 
патент за принципа на действие на електрическа 
връзка без проводник. Като използва подобрена 
антена, осъществява връзка с Франция през прото-
ка Ламанш на разстояние 45 km. През 1900 г. Мар-
кони прилага разработеният от  Карл Фердинанд 
Браун  нов тип предавател, подобрява качествата 
на приемника и на следващата година осъщест-
вява радиовръзка през Атлантическия океан на 
разстояние около 3400 km, а през 1901 г. постро-
ява радиостанция във Уелфлиит, Масачузетс, от-
където през 1903 г. е предадено известното ради-
осъобщение между президента на САЩ и краля 
на Англия. През 1905 г.  открива първата трансат-
лантическа радиосвързочна служба. През 1909 г. 
Маркони и германският физик Карл Фердинанд 
Браун получават Нобелова награда за физика „за 
техния принос в развитието на безжичната теле-
графия“. По-късно Маркони патентова насочена 
антена, сихронизирана искрова система за генери-
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ране на радиовълни, рамкова антена (1912–1913) 
и др. През 1921 г.  започва изследвания в областта 
на късовълновата телеграфия и през 1927 г. компа-
нията му създава международна мрежа от търгов-
ски късовълнови телеграфни линии. По време на 
Първата световна война Маркони работи за без-
жичната телеграфия. 
 Когато на 20 юли 1937 г. Маркони умира, в не-
гова чест всички радиостанции в света преустано-
вяват предаванията си за 2 минути. 
 През 1893–1895 г. парелелно с Маркони и 
независимо от него Никола Тесла (1856–1943), 
демонстрира радиовръзка чрез електромагнитни 
вълни, породени от радиоискров предавател. Той 
е гениален изобретател, но въпреки своите фун-
даментални открития, идеи и творчески способ-
ности не е могъл да преуспее и умира в нищета и 
забрава. Едва след смъртта му започват да се оце-
няват неговите гениални идеи и научни предложе-
ния.
 • Родоначалникът на магнитния запис Валде-
мар Поулсен (1869–1942) създава първия апарат 
с практическо значение за магнитен запис върху 
метален проводник, доскоро използван в магнето-
фоните и касетофоните, а и в момента – в твърди-
те дискове и в лентовите библиотеки. Разработва 
и дъговите радиопредаватели, като реално за пър-
ви път създава възможности за работа на големи 
мощности в режим на телефония и телеграфия 
преди въвеждането на ламповите предаватели.  
Основният генератор при тях е волтова дъга, на 
която се използва падащия участък на волтампер-
ната ѝ характеристика. С дъговите генератори ста-
ва възможно за пръв път предаването и на говор. 
Техните недостатъци са: нестабилност на честота-
та, голяма инерционност и трудна  поддържка на 
равномерен дъгов разряд. Използвани са до 1925 г. 
само за радиопредаване в дълговълновия обхват. 
 През 1908 г. се появяват електромашинни ра-
диопредаватели, използвани до 1930 г. Това са 
променливотокови генератори за високочестотно 
напрежение с честота в областта на дългите въл-
ни. Относително са подържали стабилна носеща 
честота и изходяща мощност, но като всяка вър-
тяща се машина са били много шумни, изискващи 
здрави постаменти и всички останали неудобства 
на една въртяща се машина.
 • През 1913 г. немският учен Александър 
Майснер създава триодната лампа и започва 
съвременният период на ламповите генератори 
в радиопредавателите и радиоприемниците. Ге-
нераторите на електрически трептения намират 
широко приложение в съвременните средства за 

радиокомуникации. Разработените на базата на 
електронни лампи генератори са в основата за 
създаване на модерни средства за радиоприемане 
– регенеративните, суперрегенеративните и су-
перхетеродинните радиоприемници. Те са в осно-
вата на електронните схеми, свързани с излъчва-
не на електромагнитни вълни, радиоприемането, 
разпространението на телевизионни програми, 
телекомуникациите, автоматизирани средства за 
управление на производствени и други процеси, 
електронноизчислителната техника. След 50-те 
години на ХХ в. масово навлизат и полупровод-
ниците (транзистори, диоди, интегрални схеми и 
светодиоди).
 • Радиото в България
 Първият български учен проф. Петър Берон 
още през 1864 г. в своя труд – Панапистем, из-
даден на френски в Париж, пише за електромаг-
нитните вълни и въвежда термина безжичен теле-
граф –  30 години преди френският физик Бранли 
да въведе понятието радио и 25 години преди Х. 
Херц да докаже експериментално теоретичните 
изводи на Максуел за съществуването на електро-
магнитните вълни.
 През 1847 г. Самуел Морз получава лиценз за 
своя телеграф и в Османската империя и с лично-
то участие на султан Абдул Меджит се изгражда 
първата телеграфна линия – Цариград–Одрин–
Ямбол–Шумен През 1855 г. се изгражда друга 
телеграфна линия – Русе–Шумен–Варна, а на 
10.09.1855 г. в Шумен е приета първата телеграма 
от Цариград. В много пощенски станции работят  
образовани български младежи като телеграфисти 
или като началници на  новооткритите пощенски 
и ж.п. станции. Така например Тодор Каблешков 
през 1873 г. е телеграфист в Одрин, след това е 
началник на ж.п. гара Бельово–Пазарджик. През 
1877 г. Еранос Ераносян, началник на телеграфа в 
Балчик, спасява Каварна от гибел от башибозуш-
ки и черкезки банди; загива при отбраната на Ка-
варна. По време на Руско-турската освободителна 
война – през 1877 г., с наредба на Временното Ру-
ско управление се подготвя необходият минимум 
български кадри и за пощите. На 27.08.1877 г. е 
проведен първият официален телефонен разговор 
в България от с. Пордим (при обсадата на Пле-
вен) между княз Николай Николаевич – от щаба 
на руската армия, и румънския крал Карол I – от 
щаба на румънската армия. През януари 1878 г. 
Ованес Съваджиян – телеграфист на гара Татар 
Пазарджик, променя текста на телеграмата от Ви-
соката Порта до Сюлейман паша (който е очаквал 
отговор, как да постъпи) и спасява Пазарджик 
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от сеч и запалване. На 09.03.1879 г. е подновен 
турският подводен кабел Русе – Гюргево; на 01. 
06.1879 г. руското командване предава безвъзмез-
но на България всички свои телеграфни линии 
(2262 km  въздушни и 4208 km кабели) и станции 
(44 бр.), заедно с  64 телеграфни апарата, изграж-
дани по време на Освободителната война.
 През 1880 г. България е приета за член на 
Международния телеграфен съюз (ITU). През 
същата година на 2 юли е назначена и първата 
жена телеграфистка – Станислава Караиванова, 
учителка от Македония. 
 През 1889 г. Ив. Загорски в Шумен публикува 
в бр. 6 от 1889 г. на в. „Искра“ статия: „Опитите 
на Херца за електромагнитните вълни и тяхното 
значение“; в същото списание през 1889 г. е изпол-
зван терминът телеграф без жица.
 През годините 1896–1897 в България се внася 
апаратура за българската армия и Министерството 
на пощите, телефоните и телеграфите – в големи-
те пощенски станции,  за предаване на информа-
ция чрез електромагнитни вълни с морзова азбука, 
наричана „радиодифузия“.
 На 13.01.1898 г. за първи път в България се 
посочва Александър Попов за изобретател на ра-
диото, а на 17.03.1903 г. се открива построената 
от Ал. Попов радиотелеграфна линия Севастопол 
– Варна. 
 През октомври 1903 г. в софийската „Пионер-
на дружина“ е излъчено първото радиотелеграфно 
предаване с маломощна искрова радиостанция 
на фирмата „Сименс – Халске“, а през декември 
1906 г. Народното събрание взема решение за по-
строяване на брегова радиостанция в България. 
Това се постига след закъснение от 7 години. През 
1912 г. е доставен 2,4 киловолтов искров радио-
предавател от фирмата „Маркони“, с дължина на 
вълната 300 m, 600 m и 1600 m с 2 кохерер прием-
ника и 2 кристални детектора с слушалки, монти-
ран в с. Франга, край Варна.
 През м. юни 1911 г. започва работа и първата 
корабна радиостанция от фирмата  „Телефункен“, 
монтирана на крайцера „Надежда“. През август 
1914 г. започва работа и първата служебна при-
емно-предавателна радиостанция с искров преда-
вател и 128 m антена, доставена от „Телефункен“ 
и монтирана там, където сега е ТЕЦ „София“. Тя 
подържа връзка за обмен на телеграфни съоб-
щения с Рим, Париж, остров Корфу, Солун и Бе-
логвардейския щаб на генерал Врангел в Севасто-
пол. През август 1929 г. на същото място край гара 
София в експлоатация влиза нова национална те-
леграфна  радиостанция с късовълнов и дълговъл-

нов обхват. Радиоприемната станция е монтирана 
в с. Кумарица с дистанционно управление посред-
ством кабел от Централната пощенска телеграфна 
телефонна станция (ЦПТТС) – София, в която на 
втория етаж е обзаведена радиотелеграфната зала 
с разположени работни места на радиотелеграфи-
стите. Всеки дежурен радиотелеграфист с радио-
слушалки слуша на своето работно място преда-
ването на определена международна телеграфна 
станция и като чуе своята позивна, ако е свободен 
и има добра чуваемост, изпраща с морзов ключ 
международен код, че е готов да  приеме предна-
значения за България трафик.
 Първите опити за радиоизлъчване за обще-
ствено ползване в България започват организира-
но през 1927 г. от създаденото радиотехническо 
сдружение, наречено „Родно  радио“, с предсе-
дател инж. Георги Маринов Георгиев и главен 
инженер Асен Маринов (роден в  гр. Силистра 
и следвал във Франция), който след 1950 г. като 
професор в Научноизследователския институт по 
съобщенията (НИИС) чете лекции по електро-
акустика и във ВМЕИ–София. През м. юни 1930 
г. сдружението инсталира на ул. „Бенковски“ № 3 
в София 60-ватов радиопредавател, разработен от 
инж. Г. Вълков в Първа инженерна работилница, 
организира  съответно студио и започват първите 
излъчвания на редовни радиопрограми с дължи-
на на вълната 329 m от 18 до 20 ч. Ръководител 
на програмния съвет на програмите е проф. Асен 
Златаров. Излъчванията се приемат в Перник, Кю-
стендил, Дупница, Червен бряг, Лом и Шумен.  
 На 1 май 1954 г. от терасата на Държавната 
политехника до паметника на „Васил Левски“(се-
га Национална галерия Квадрат 500) се осъщест-
вява първото телевизионно излъчване с 50 W пре-
давател за образа и 20 W предавател за звука от 
колектив проф. Саздо Иванов, доц. Кирил Кирков, 
инж. Александър Доков и др. 
 От гореизложеното се установява, че радиото 
– едно от най-големите постижения на техниче-
ския прогрес, е резултат на творческите усилия 
на много голям брой  гениални учени – физици, 
математици, изобретатели и конструктори, в про-
дължение на два века (ХIХ и ХХ в.).
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Great Discoveries, that Led to the Invention of the Radio
Boris Yovchev, Rositsa Mladenova

Abstract
 The radio is one of the most significant achievements of the humanity, but it is not a discovery as a result 
of a casual, accidental act, but it is a result of a creative process of many scientists, physicists, mathematicians, 
astronomers, painters and doctors, engineers and technicians, during the period, covering the whole XIX-th 
and the first decades of the XX-th century, of fundamental discoveries relating to the elucidation of the essence 
of electromagnetism, that led to the possibility of transmitting information at a distance - initially over wire 
and later - by wireless way. The article follows the main steps of this development, as well as the history of the 
emergence and putting into operation of the radio in all spheres of public activity, and also in Bulgaria.
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 Хронология
 Институтът по тракология към Българската 
академия на науките е създаден на 12 май 1972 г. 
Институтът е именуван на името на проф.д.и.н. 
Александър Фол (Фотос 1) – директор-основател 
– с решение на Общото събрание на БАН от 03 ап-
рил 2006 г. На  25 юни 2007 г. Общото събрание на 
БАН взема решение да трансформира института в 
Център по тракология „Проф. Александър Фол“, а 
с решение от 01 юли 2010 г. го обединява с Инсти-
тута по балканистика.
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45 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ИНСТИТУТА ПО 
ТРАКОЛОГИЯ КЪМ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА 

НАУКИТЕ*

Проф. д.и.н. Валерия Фол,
Център по тракология при ИБЦТ – БАН

* Илюстрации  към статията са от постерите на изложбата, посветена на 45-годишнината от създаването на Института 
по тракология. Автор на постерите – гл. ас. д-р Ружа Попова – Институт за балканистика с Център по тракология при 
БАН.

 Забравени ли са траките през вековете?
 До  началото на ХVІІІ в., когато траките вли-
зат в полезрението на учените, Орфей е героят, 
който присъства в изобразителното и в музикал-
ното изкуство. Убийството на певеца от вакханки-
те, слизането му в подземното царство, за да омае 
с музиката си Хадес и Персефона и да изведе от-

там своята любима, са теми, които са вълнували 
хората на изкуството. С бурното развитие на ху-
манитаристиката траките влизат в полезрението 
на учените. За начало на научните изследвания 
за траките можем да посочим книгата на Sigebert 
Haverkamp  „Обща история на античния свят“ 
(Haverkamp, S. 1736-1739), публикувана в Хага. 
В края на втория том Sigebert Haverkamp, който 
е професор в Лайденския университет, публикува 
17 монети на тракийски царе, списък на имена и 
родословия на владетели на одрисите и на други 
династии между  V и І в. пр. Хр. Двадесет години 
по-късно, през  1757 г., излиза книгата на F. Cary 
(Фотос 2) за историята на царете на Тракия и на 
Кимерийския Босфор. И двете книги са вдъхно-
вени от колекции от монети в съпоставка с писме-
ните извори. Преди тях италианският пътешест-
веник и изследовател на старините Luigi Marsili 
описва в първия том на своя шесттомен труд  архе-
ологическите паметници по течението на р. Дунав 
от Австрия до р. Янтра (1726) (Фотос 3).Задъл-
бочените езиковедски и етноложки изследвания 
на австрийския учен W. Tomaschek за първи път 
убедително обосновават индоевропейския харак-
тер на тракийския език, говорен в пространството 
между Карпатите, Североегейското крайбрежие с 
прилежащите му острови, Черно море и поречие-
то на реките Вардар и Тимок (1980).

 Изследвания на траките в България до сре-
дата на ХХ век
 В България началото на научните изследва-
ния върху историята, културата и езика на траките 
е поставено в края на ХІХ и началото на ХХ в. 
отначало със събирането и обнародването на ар-

Фотос 1. Проф. д.и.н. Александър Фол (1933–2006)
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нетосеченето, които с малки изключения следват 
тезите на водещи европейски учени по това време 
(Велков, Ив., 1929; Мушмов, Н., 1927; Кацаров, 
Г.  2001; 2004; Тодоров, Я., 1933; Дечев, Д. 1957; 
1960; Филов, Б., 1934; Кацаров, Г., Дечев, Д.,1949 
и др.). 
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тефакти, археологически обекти, превод, систе-
матизиране и публикуване на писмени извори за 
древна Тракия и траките. В първата половина на 
ХХ в. са написани и първите обобщаващи съчине-
ния върху политическата история на траките, ос-
новно на одрисите, религиозните вярвания и мо-

Фотос 2. Публикации върху историята на траките

Фотос 3. Публикации върху историята на траките

Фотос 4. Никола Мушмов (1869–1942) Фотос 5. Гаврил Кацаров (1874–1958)
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 Тракологията в България от средата на ХХ 
век насетне 
 От втората половина на ХХ в. насетне българ-
ските учени са част от тенденциите в европейската 
историография да се изследват нелитературните 
древни народи като самостойни и равнопоставени 
субекти в историческите процеси.  Необходимост-
та от интердисциплинарни изследвания на тра-
кийската древност и координирането им довежда 
до създаването на специализирана научна инсти-
туция – Институт по тракология към Българската 
академия на науките през 1972 г., последвано в на-
чалото на 80-те години на ХХ в. от обособяването 
на Секция по тракийска археология в Археологи-
ческия институт с музей също към Българската 
академия на науките. От създаването си до сега 
Институтът/Центърът по тракология публикува 
поредиците „Извори за историята на Тракия и тра-
ките“, Seminarium Thracicum, Thracia и моногра-
фичната поредица „Studia Thracica“. Постепенно 
в университетите историята, археологията и из-
куството на древните траки започва да се изучава 
наред с тази на Елада и Рим. През 70-те години на 
миналия век в Румъния също е създадено научно 
звено за изучаване на древната история на траките 
и катедри към университетите, които активно съ-
трудничат с българските си колеги за популяризи-
ране на изследванията по тракология.
 Още в годината на създаването на Института 
по тракология изследванията са интернационали-

зирани с провеждането на Първия международен 
конгрес по тракология в София (1972). Следват 
още дванадесет международни конгреса – в Буку-
рещ (1976), Виена (1980), Ротердам (1984), Мос-
ква (1988), Палма де Майорка (1992), Констанца/
Мангалия/Тулча (1996), София/Ямбол (2000), Ки-
шинев (2004), Комотини/Александруполис (2005), 
Истанбул (2010) и в Търговище (Румъния, 2013). 
През 2017 г. поредният международен конгрес ще 
се проведе в Казанлък. На тези конгреси освен 
нови открития се прави преоценката на установе-
ни и формулирането на нови проблемни кръгове 
в исторически, археологически, извороведски, 
епиграфски, езиковедски, етноложки, изкуство-
ведски, музиковедски и културно-антропологи-
чески изследвания по тракология. Публикувани-
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Фотос 6. Материали от провеждани конгреси по история на траките

Фотос 7. Orpheus. Journal of Indo-European and 
Thracian Studies – орган на Международния съвет за 
индоевропейски и траколожки изследвания.
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те акти на конгресите, както и създадения през 
1988 г. Международен съвет по индоевропейски 
и траколожки изследвания, който обединява уче-
ни от различни страни – България, Румъния, Гър-
ция, Германия, Англия, Франция, Турция и др., 
активират международните контакти на учените 
и стимулират вписването на тракийската пробле-
матика в цялостната картина на древната история 
на Европа и специално на Средиземноморието, 
както и в изясняване на ролята на траките във 
взаимодействените процеси на Европейските с 
Малоазийските култури.  Този съвет чрез своя се-
кретариат продължава традицията да инициира и 
организира международните конгреси по траколо-
гия и издава Orpheus. Journal of Indo-European and 
Thracian Studies (Фотос 7).
 Мнозина учени възприемат нова методология 
за проучване на нелитературни народи, като ана-
лизират и интерпретират писмените и археологи-
ческите извори от гледна точка на тяхната собст-

вена история и култура, а не от тази на елините 
и римляните, т.е. прилагат interpretatio Тhracica 
– интерпретация от гледна точка на тракийската 
история и пайдейа в широк културно-исторически 
контекст. Постиженията на тракологията са в ня-
колко водещи проблемни кръга – формиране на 
тракийския етнос, социо-политическа и икономи-
ческа история, контактни зони като културно-ис-
торически пространства за взаимодействия с дру-
гите древни народи от Средиземноморието, Мала 
Азия, Средна Европа и степите, реконструиране 
на тракийските мито-религиозни представи, изку-
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Фотос 8. Studia Thracica (монографична поредица)

ство, изследвания на топосите на вяра, тракийско-
то културно наследство в българската и балкан-
ските традиционни култури.  Пресечната точка 
между тракийската устна пайдейа (култура – бел. 
авт.) с полисната пайдейа се изследва не само в 
контекста на археологическия материал, откри-
ван в елинските апойкии (колонии – бел. авт.) по 
тракийските крайбрежия, а и в елинската писмена 
традиция и изобразителен език. В проучванията 
на тракийското изкуство успешно е направен опит 
за разграничаване на изделия, изработени за тра-
ките, и изделия, изработени от траките. Посте-
пенно картата на древните народи в Европейския 
Югоизток става по-богата на информация, бла-
годарение на съвременната тракология (IGBulg; 
Велков, В. 1959: Georgiev 1966; Фол 1986; 2002; 
Venedikov, Gerasimov, 1979; Tacheva-Hitova 1983; 
Fol et al. 2000; Fol V. et al. 2014; Fol V., Popov 2010; 
Михайлов 1972; Попов 1995; Бонев 1988; Маразов 
1992; 1996; Фол В. 2007; Йорданов 1998; Порожа-
нов 1998; Ботева-Боянова 2000; Фол В., Нейкова 
2000; Попов Хр. 2002; Рабаджиев 2002; Делев 
2014; Стоянов Т. и др. 2006; Янакиева 2009; Попо-
ва 2010; Стоев 2017 и др. Невъзможно е да бъдат 
цитирани всички заглавия в обзорна статия, затова 
Институтът / Центърът по тракология периодично 
публикува в своите издания библиографии на из-
следванията на тракийската древност.
 Популяризиране на резултатите от изслед-
ванията по тракология
 За популяризиране и активиране на изслед-
ванията на културата и политическата история на 
траките допринася и тракийската изложба, която 
от 1974 г., когато е показана в Пти Пале в Париж, 
гостува в най-големите музеи по света. Изложбата 
не е концепирана като стандартно възпроизвежда-
не на поредица от подбрани експонати, придруже-
ни от каталог. Структурата ѝ винаги е различна в 
зависимост от посланията, които музеят домакин 
и екипът, който я подготвя, искат да отправят за 
траките и тракийската култура като значим дял на 
общоевропейското културно наследство. 
 Следвайки съвременните тенденции за раз-
пространение на знания, Институтът/|Центърът 
по тракология създаде и поддържа онлайн енци-
клопедия „Древна Тракия и траките“ (http://www.
thracians.net/), както и редица сайтове по конкрет-
ни теми, разработвани по проекти. Благодарение 
на активното сътрудничество със създателите на 
научнопопулярни и документални филми широ-
ката аудитория има възможност да се запознае с 
редица движими и недвижими ценности на тра-
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кийското културно наследство по нашите земи и 
да научи повече за вярата, обредите, всекидневния 
живот, технологиите, търговския обмен, предста-
вите за света на траките и с реликтите, съхранени 
в българската народна култура. Макар историята 
на българските земи преди създаването на Аспа-
рухова България да е слабо застъпена в началното 
и средното образование, постепенно знанието за 
тези периоди се разширява сред младежите. 
 Дарения
 Актуалността на изследванията по тракология 
и големият интерес към нея предизвикаха рядка 
за нашето общество реакция на бизнеса. Българ-
ската академия на науките, която е най-мощната 
научна инфраструктура, получи две целеви даре-
ния от г-н Петър Манджуков и д-р Добрин Иванов  
за извършване на специализирани изследвания с 
изследователските методи на антропология та, ге-
нетиката, физиката, органичната и неорганич ната 
химия, астрономията, акустиката и т.н. За първи 
път започна мащабен интердисциплинарен про-

ект, в който са включени 22 института и 5 лабо-
ратории на БАН, учени от някои университети в 
България, от институти и университети от Япония, 
Германия, Великобритания, Канада. Темите, вър-
ху които се работи, са „Генофондът на траките“, 
„Дивите и домашните животни от праисторията и 
тракийския период. Морфологични и генетични 
изследвания“, „Рудодобив, металургия и обработ-
ка на метала. Развитие на технологиите. Най-ран-
ната металургия“, „Изследване на знакови техно-
логии: мазилки, стенописи, пигменти, керамика“, 
„Акустични изследвания на сакрални тракийски 
обекти“, „Храни, вино и други напитки на траки-
те“, „Сакралните топоси в Родопите (от халколита 
до Втора българска държава)“, „Древни реликти в 
традиционната българска култура“, „Древна Тра-
кия – политика, икономика, общество, култура, 
език“.
 Отбелязването на 45-годишнината от създава-
нето на Института по тракология е важно за бъл-
гарската наука и култура, тъй като благодарение 

Фотос 8. Някои от изданията на Центъра по тракология
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на упоритата работа на три поколения учени тра-
ките постепенно се превърнаха в една от ембле-
мите на България. Работата на тези учени не може 
да бъде остойностена с левове, а с дългосрочния 
положителен ефект на добрия имидж на страна-
та ни в областта на изследването и опазването на 
културното наследство и изключителния принос 
за устойчивото развитие на културния туризъм.
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45 YEARS SINCE THE FOUNDING OF 
THE INSTITUTE OF THRACOLOGY AT THE BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

Valeria Fol
Abstract
 The Institute of Thracology at the Bulgarian Academy of Sciences (BAS) was created on May 12, 
1972. The Institute was named after Prof. Dr. Sc. Alexander Fol – founder and founding director – with a 
decision of the General Assembly of the BAS dated April 3, 2006. On June 25, 2007, the General Assembly of 
the BAS decided to transform the institute in Centre of Thracology „Prof. Alexander Fol“. Another decision 
dated July 1, 2010, unites it with the Institute of Balkan Studies.
In Bulgaria, the beginning of scientific research on the history, culture, and language of the Thracians, dates 
from the end of the 19th and the beginning of the 20th c. and starts with the collection and promulgation of 
artifacts, archaeological sites, translations, systematization and publication of written sources pertaining to 
Ancient Thrace and the Thracians. This is when the first general compositions on the political history of the 
Thracians, mainly of the Odryssians, are written. The texts concern the religious beliefs and coin minting and, 
with few exceptions, follow the theses of leading European scientists of that era.
Since the middle of the 20th c onwards, Bulgarian scientists partake in the tendency of European 
historiography to research non-literary ancient peoples are independent and equal subjects in the historical 
processes. The necessity of interdisciplinary research of the Thracian antiquity as well as their coordination 
leads to the creation of a specialized scientific institution – the Institute of Thracology.
As early as the year when the Institute of Thracology was created, the research is internationalized by 
means of the International Congress of Thracology in Sofia (1972). Another twelve international congresses 
follow – In Bucharest (1976), Vienna (1980), Rotterdam (1984), Moscow (1988), Palma de Mallorca (1992), 
Constanza/Mangalia/Tulca (1996), Sofia/Yambol (2000), Chișinău (2004), Komotiní/ Alexandroúpoli (2005), 
Istanbul (2010), Târgoviște (Roumania, 2013). The next international congress will take place in 2017 in 
Kazanlak. 
Many scientists adopt a new methodology with respect to the research of non-literary peoples: analyzing and 
interpreting written and archaeological sources from the point of view of the non-literary people’s own history 
and culture, and not from the point of view of Greeks and Romans, i. e., scientists apply interpretatio thracica 
– an interpretation from the point of view of the Thracian history and culture in a last cultural-historical 
context. The Institute/Centre of Thracology publishes monographies in the series Studia Thracica, studies and 
articles in Thracia and Seminarium Thracica, as well as in the magazine Orpheus. Journal of Indo-European 
and Thracian Studies. Following the contemporary tendencies of knowledge dissemination, the Institute/
Centre of Thracology has created and maintains an online encyclopaedia „Ancient Thrace and the Thracians“ 
(http://www.thracians.net/), as well as a series of websites pertaining to specific topics.

The actuality of Thracology research as well as the large interest towards Thracology, have invited a 
rare, for our society, reaction from the business world. The Bulgarian Academy of Sciences, the most powerful 
scientific infrastructure, received two targeted gifts from Mr. Peter Mandzhukov and Dr Dobrin Ivanov, aimed 
to sponsor the conducting of specialized research that employs the research methods of anthropology, generics, 
physics, organic and non-organic chemistry, astronomy, acoustics, etc. For the first time a vast interdisciplinary 
project was launched, including 22 Institutes and 5 laboratories from the Bulgarian Academy of Sciences, 
researches from a number of Bulgarian Universites, as well as from institutes and universities in Japan, Germany, 
the United Kingdom, and Canada.

The marking of the 45th anniversary of the founding of the Institute of Thracology is important for 
Bulgarian science and culture, because it is thanks to the persevering work of three generations of scientists 
that the Thracians became one of the ensigns of Bulgaria. The work of these scientists cannot be express in 
monetary value, but with the long-term positive effects on the good image of our country in the fields of research 
and preservation of cultural heritage, as well as with the exceptional contribution towards the sustainable 
development of cultural tourism.
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ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ – ПАТРИАРХ НА 
БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЧЕСКА НАУКА

Цветана Величкова,
НА – БАН

1 На 14 ноември 2016 г. в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е открита из-
ложба „Васил Златарски – епоха в българската историческа наука“. Организирана е от Научния архив на БАН, Му-
зея на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Историческия факултет на Университета. Посветена е на 
150-годишнината от рождението на големия български историк-медиевист. На 7 март 2017 г.  изложбата е открита в 
централната сграда на БАН, а през месец април 2017 г. пътуващата изложба гостува в родния му град Велико Търново. 
На книжния пазар се появи и юбилейно издание: Дроснева, Е. (съст.). Сборниче за академик Васил Н. Златарски (1866-
1935) по случай 150 години от рождението му. Изд. ИМН, 2016, Пловдив,  98 с.  
2 До 1947 г. в хранилището на академичния архив са събрани ценни документи на наши книжовници и учени и от 
1950  г. започва тяхната обработка [2, 3].

 След времето на романтизма  в българската 
историография настъпва период на истинското 
историческо изследване и сериозно преподава-
не на българската история във Висшето училище 
(днес Софийски университет „Св. Климент Ох-
ридски“). Един от първите представители на ака-
демичната историческа наука у нас е проф. Васил 
Николов Златарски (14.XI.1866—15.XII.1935)1. 
Неговите ученици и последователи го определят 
като „най-виден съвременен български историк“ 
и патриарх на модерната българска историческа 
наука.

Фотос 1. Портрет на Васил Златарски

 Монументалният му труд „История на бъл-
гарската държава през средните векове“ е добре 
познат на съвременната българска интелигенция. 
От нея се учат поколения историци и любители на 
нашето минало. Тя е настолна книга за студенти, 
учители и за всеки, който обича българската исто-
рия.
 Едва ли е необходимо да представим под-
робно неговата биография, лекции и трудове. Те 
са познати на историците, а и на по-широк кръг 

Фотос 2.  Васил Златарски. История на българската 
държава през средните векове. С., Наука и изкуство, 
1970–1972  

български интелектуалци. Заслужава си обаче да 
припомним неговото значимо документално на-
следство. 
 Личният архив на проф. Васил Златарски е из-
ключително богат и съдържателен [1, оп. 1,  3112 
а.е.; оп. 2, 356 а.е.]. Документите постъпват за съх-
ранение в Научния архив на БАН (НА – БАН) пре-
ди 1947 година2. Архивът е обработен на два пъти 
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– съответно през 1954 г. и 1989 г., когато е изра-
ботен и вторият опис. Най-ранният документ в 
архива е от 1876 г., а най-късният – от 1935 г., 
когато Златарски завършва житейския си път.
 При обработката и класифицирането на доку-
ментите във фонда на първо място са поставени 
автобиографичните и биографичните материали 
[4, оп. 1, а.е. 81], важна част от които е неговата 
автобиография. 
 Автобиографията на В. Златарски е надеж-
ден извор за живота му, защото в нея той посочва 
пътя, по който се образова, заеманите длъжности 
в академията и университета, отделни моменти 
от преподавателската и изследователската си дей-
ност, членството си в научни дружества у нас и в 
чужбина, както и библиография на отпечатаните 
трудове.

Автобиография на Васил Николов Златарски3 
 Васил Златарски е роден на 14 ноемврий 
1866 г. в гр. В. Търново. Първоначално образова-
ние получил в родния си град, а средно и висше – в 
Русия. След като завършил с матура Санктпе-
тербургската Първа класическа гимназия, той 
постъпил и завършил курс в Петербургския уни-
верситет на Историко-филологическия факул-
тет в 1891 г., а държавен изпит държал през 
1892 г. Работил е при професорите В. И. Ламан-
ски и В. Г. Василевски и представил кандидатско 
съчинение на тема: „Писмата на цариградския 
патриарх Николая Мистик до българския цар Си-
меона“, прегледано и одобрено от професор В. И. 
Ламански.
След завръщането си в България Васил Златар-
ски бил изпратен през 1893 г. от Министер-
ството на народното просвещение в Берлин за 
специализация по археология, от дето бил изви-
кан от същото Министерство през 1895 г., от 1 
октомврий биде назначен за временно новоназна-
чен учител при Софийската I мъжка гимназия и 
същевременно прикомандирован в тогавашното 
Софийско висше училище да чете лекции по бъл-
гарска история. От 1 септемврий 1897 г. той бил 
назначен за редовен доцент при катедрата „Бъл-
гарска история“, а по предложение на Истори-
ко-филологическия факултет и по решение на 
Академическия съвет на Висшето училище от 8 
октомврий 1900 г. бил повишен от 1 януарий 1901 
г. за извънреден професор при същата катедра. В 

3 Автобиографията, написана в духа на времето в трето лице минало време,  придружена с пълната библиография на 
трудовете, се публикува за първи път. При разчитането на оригинала са запазени всички русизми и остарели форми 
[1, оп.1, а.е. 1].

1904 г., когато  Софийското висше училище биде 
преобразувано в Университет, той в качеството 
на титуляр заел катедрата „Българска история 
и история на балканските народи“, а по предло-
жение на Историко-филологическия факултет и 
по решение на Академическия съвет от 4 януарий 
1906 г. бил назначен от 1 януарий 1906 г. за редо-
вен професор при същата катедра, а от 1921 г. 
(!) като такъв на катедрата „Българска исто-
рия“, която заема и до днес.
От 1906 г. Васил Златарски бил избиран на два 
пъти за декан на Историко-филологическия фа-
култет (през 1906-07 и 1919-20 академична годи-
на) и два пъти за ректор на Университета (1913-
14 и 1924-25 академична година). През 1919 г. 
чел лекции по българска история в тогавашната 
Военна академия. От 1920 г. той чете лекции по 
„Нова политическа и социална история на Бълга-
рия и Балканския полуостров“ в Балканския близ-
коизточен институт (Свободния университет). 
Бил е преподавател по Всеобща история във Во-
енното училище през 1901-02 и в Софийската 
духовна семинария през 1902-03, 1903-04 учебна 
година. Във Военното училище преподавател по 
българска история от 1925/26 до 1927/28 год. 
По постановление на Академическия съвет на 
Харковския университет от 1.II.1907 бил въз-
веден honoris causa в учената степен „докторь 
славянской филологiи“.
Той е: 1. Действителен член на Българската ака-
демия на науките (бивше Българско книжовно 
дружество от ноемврий 1900 г.), изпълнявайки 
длъжността секретар на Историко-филоло-
гическия клон на Академията (от 1900-1921), 
а от 1921-1926 г. председател на същия клон; а 
от 1926 подпредседател на Българската акаде-
мия на науките; 2. Действителен член на бившия 
Руски археологически институт в Цариград (от 
4 февруарий 1899); 3. Действителен член на Мос-
ковското археологическо общество (от 9 ноем-
врий 1899); 4. Действителен член на „Общество 
исторiи и древностей россiйских при Московском 
университете“ (от 13 март 1904); 5. Член–ко-
респондент на Петербургската академия на на-
уките (от 29 декемврий 1911 г.); 6. Иностранен 
член на I разред на Чешката академия на науките 
и изкуствата (избран на 18. XI. 1911, а утвърден 
на 11 февруарий 1925 г.); 7. Член-кореспондент 
на Финно-угорското общество в Хелсингфорс 
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(от 2 декември 1921 г.); 8.  Член-кореспондент 
на School of Slavonic Studies Körösi Csorna в Бу-
дапеща от 1. VII. 1925 г.; 9. Член-кореспондент 
на Югославянската академия за наука и изкуства 
в Загреб от 4 май 1929; 10. Член-кореспондент 
на Славянския институт в Прага от 3. V. 1929, 
съобщение от 18. VI. 1929 г.; 11. Редовен член на 
Историческото дружество в Нови Сад от 6. IV. 
1930.; 12. Почетен учен член на Кондаковски ин-
ститут от 2. Х. 1931 год.; 13. Действителен член 
на Българския археологически институт (бивше 
Българско археологическо дружество (от 1910 
год.)); 14. Действителен член на Историческо 
дружество в София от основанието му в 1901 г., 
а от 1912 г. и председател на същото; 15. Член 
в Библиотечния комитет при Народната библио-
тека в София от 1909 год.
Васил Н. Златарски е написал и обнародвал след-
ните трудове, критики, рецензии и съобщения...“
[следва библиография на трудовете от 1894 до 
1935 г.].

4 В архива се намира дисертационният труд на Златарски „Писмата на цариградския патриарх Николай Мистик до 
българския цар Симеон“, на руски език с оценка и автограф на В. И. Ламански
5 Креса Златарска. Спомени и документи по случай 20 г. от смъртта на баща ми Васил Н. Златарски, 182 л. [5, а.е. 81].
6 Трудът се съхранява в оригинал на отделни части.

Фотос 3. Факсимиле на автобиографията на 
В. Златарски

 В личния архив на В. Златарски са запазени 
кръщелното му свидетелство, бележниците, дип-
ломите и свидетелствата за неговото образование 
в Петропавловското духовно училище – гр. Ляс-
ковец, класическата гимназия и Историко-фи-
лологическия факултет на Санктпетербургския 
университет от 1891 г.4 и специализацията по ар-
хеология в Берлин. Материали за житейския му и 

изследователски път се срещат и в други фондове 
на наши учени.
 Биографичният документален масив се допъл-
ва със спомените и документите, които дъщерята 
на Златарски – Креса Златарска-Тодорова предава 
през 1955 г. в НА – БАН5. Така обогатен във вре-
мето, архивът е ценен и с това, че съхранява науч-
ното наследство на Златарски във вид на лекции, 
ръкописи на трудове, речи и доклади, които недву-
смислено показват лабораторията на неговите на-
учни дирения, довели до написването на „История 
на средните векове в България“6.. В основата на 
половинвековния му стремеж да напише тази об-
общаваща монография са неговите възрожденски 
идеи и разбирания за историческото минало, блес-
тящата му научна подготовка и  постиженията на 
съвременната историческа наука. И както казва 
Креса Златарска, този труд е „цел и смисъл на не-
говия живот“.
 Написването и обнародването на всеки том от 
„Историята“ се предхожда от   десетки статии и 
много натрупани работни материали като: препи-
си на Дубровнишката грамота на Иван Алексан-
дър ІІ, грамотата на Ореховския манастир от Иван 
Александър, на Рилския манастир от Иван Шиш-
ман (1378), Кратко житие на Климент Охридски 
от Димитрий Хоматиан, Похвално слово за Кирил 
и Методий, Панонско житие на Константин Фило-
соф и др. Работните материали са във вид на бе-
лежки, фотокопия, изрезки от вестници, извадки 
от съчинения и таблици, планове, фотографии на 
църкви, крепости, надписи от манастири, рисунки 
на керамика  и монети от времето на Георги Тер-
тер и Светослав, на Михаил Шишман, Андроник 
III Палеолог и др.
 Научната кариера на Златарски е тясно свър-
зана с дейността на БКД и  БАН.  През 1898 г. той 
е избран за дописен , а през 1900 г. за редовен член  
на БКД/БАН. Във фонда на Академията се пази 
преписка по отпечатване трудовете на Златарски 
в Списание на БАН, Летопис на БАН и „Българ-
ски старини“, така също и рецензии за неговите 
трудове. В служебното и кадрово досие [6, оп. 2, 
а.е. 973] се намира докладът на Александър Тео-
доров-Балан по избора му за действителен член на 
БКД, животописните бележки и списък на трудо-
вете до 1925 г., както и негов портрет от 1928 г.  
 Получените в Академията съболезнователни 
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писма и възпоминателни статии по повод неговата 
кончина са израз на голямата почит и признание, 
които този български учен спечелва у нас и в чуж-
бина.  

Фотос 4. В. Златарски в работния си кабинет

 Дейността на Златарски като преподавател в 
университета е добре документирана служебно. 
Неговата лична кореспонденция с Министерство-
то на народното просвещение е свързана с назна-
чаването му за доцент и извънреден професор във 
Висшето училище в София [1, оп. 1, а.е. 111, 112]  
и за редовен професор в СУ „Св. Климент Охрид-
ски“ [[1, оп. 1, а.е. 115]. Преписката с ръковод-
ството на университета се отнася за назначаването 
му за редовен професор [1, оп. 1, а.е. 114]  и ут-
върждаването за ректор на Университета на 4 юли 
1913 г. [1, оп. 1, а.е. 117] .  Той заема тази длъж-
ност на два пъти: през 1913—1914 и 1924—1925 г. 
 Проф. В. Златарски чете своите интересни 
лекции пред пълни аудитории, помага на своите 
студенти по пътя на тяхната специализация у нас 
и в чужбина, общува активно с колегите и прияте-
лите си, работи системно за изграждането на бъл-
гарската историческа наука както в университета, 
така и в академията. Преподавателската му дей-
ност създава школа добре подготвени и утвърдени 
български учени историци.
 Богатото епистоларно наследство на Златар-
ски тепърва престои да се популяризира. Той ак-
тивно кореспондира със свои студенти, колеги и 
последователи като Анастас Иширков, Иван Шиш-
манов, Константин Иречек [7, 8], Карел Шкорпил, 
Спиридон Казанджиев, Марин Дринов, Христо 
Гандев, Иван Дуйчев, Петър Ников,  Никола Ми-
лев и др. Във връзка с набирането на материали, 
написването, отпечатването и чуждестранния 

превод на „История на българската държава през 
средните векове“ е неговата обширна преписка с 
известни руски византолози, археолози и славис-
ти като Ф. Успенски, Н. Державин, С. Кондаков, 
М. Попруженко, Т. Флорински и др. [9].  По науч-
ни въпроси, обмен на мнения, извори, постижения 
и  дискусии с историческа тематика той поддържа 
връзки с Е. Флайшер, Я. Бидло, Й. Миккола и Фр. 
Дьолгер, Г. Новак, К. Шкорпил, Ст. Йович др.
 Личната кореспонденция на Златарски пред-
ставлява интерес и поради това, че разкрива един 
спокоен и кротък характер с уважение и зачитане 
на колегите-историци и ведро чувство за хумор. В 
тази светлина е познанството и приятелството му 
с проф. Анастас Иширков [10; 11, c. 166], което да-
тира от постъпването на последния  във Висшето 
училище като доцент по география. Проф. Ишир-
ков не пропуска да поздрави своя приятел за рож-
дения му ден и да му поднесе своите закачки във 
вид на стихове [11, c. 99-100], запазени в личния 
архив на Златарски7 и публикувани в биографич-
ната книга на Креса Златарска-Тодорова [1, оп. 1, 
а. е. 2482, л. 1; 11, c. 100-101].  Едно от тях е с пос-
вещение:

„На В. Н. Златарски:
Да бъдеш ректор в днешно време,
да управляваш седем факултета,
е също кат’ да влачиш тежко бреме
в каруца с потрошени колелета.
На всеки седем дена заседан’е,
от пет часът до девет вечер късно;
дебати живи, прения безкрайни
да ръководиш с такт, спокойно, умно,
е работа неблагодарна, тежка.
В съвета многоброен, разнороден,
дарил ни бог с оратори, витии,
и всеки мисли – той е най-пригоден
безгрешно да реши въпроси трудни,
затуй дебатите са дълги, буйни…“

 Проф. В. Златарски отдавна е оценен, както 
от специалистите, така и от времето. Той полага 
основите на медиавистиката у нас и оставя богато 
документално и книжовно наследство за история-
та на славяните и прабългарите, за политическата 
и културна история на Средновековна България, 
археологията и нумизматиката. Без да пренебрег-
ва трудовете на своите предшественици, той сис-
темно и упорито изследва всяко важно събитие от 
Българското средновековие въз основа на латин-
ските, гръцките и други извори.

7 Cтихотворенията са в ръкопис.
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 За нас, историците, да се обръщаме към ли-
чността на големия български историк и негова-
та творба  „История на българската държава през 
средните векове“, определена от гръцкия славист 
М. Ласкарис като „богатство на веч ността“, е  
професионална необходимост.  Да си припомним 
корените на българската историография и да от-
дадем необходимата почит и уважение на човека 
Васил Златарски – посветил целия си живот на 
българската историческа наука.
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Фотос 5. Кореспонденция между В. Златарски и Ив. Дуйчев. София – Рим, 1933 г.

Vasil Zlatarski – Patriarch of the Bulgarian Historical Science
Tzvetana Velichkova

Abstract 
 One houndred and fiftieth anniversary of the significant Bulgarian historian (medievalist) Vasil Zlatarski 
is a reason to look back again towards his rich documented heritage. The published here autobiography, kept 
up in his rich private collection, preserved in the National archives of the Bulgarian Academy of Science, is a 
valuable source regarding his life and creativeness. 
 In the foundation of his half century struggle to write „The History of the Bulgarian State during the 
Middle Ages“, were Vasil Zlatarski‘s renaissance ideas and comprehension of the past, his great systematic 
preparation and in general the achievements of the modern historical science.
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НАГРАДИ ЗА НАУКА „ПИТАГОР“ 2017
Весела Василева – държавен експерт, Дирекция „Наука“ –  МОН,
Пенка Лазарова – отг. секретар на сп. „Наука“

 В навечерието на Деня на славянската писме-
ност и култура –  на 18 май 2017 г., бяха връчени 
годишните награди за наука „ПИТАГОР“ за 2017 
г. за съществен принос за развитието на науката. 
За пръв път от учредяването им през 2009 г. це-
ремонията се проведе в академична обстановка 
– в нашата Алма Матер. Водещи бяха представи-
тели на научната общност – г-жа Златина Карова 
– директор на Дирекция „Наука“ в МОН и мла-
дият учен д-р Владимир Божилов, комуникатор 
на науката и носител на ІІ награда в конкурса за 
популярна наука „Лаборатория за слава FameLab“ 
2010, лауреат в международното издание „Hall of  
FameLab 2014“.
 Тази година за най-престижните български на-
гради за наука  са постъпили 41 номинации, пред-
ложени от БАН, Софийския университет, Техниче-
ския и Медицинския университет – София, ХТМУ, 
Селскостопанската академия и няколко други ви-
сши училища и научноизследователски организа-
ции у нас и в чужбина. В някои категории са постъ-
пили доста предложения, например в категорията 
„Природни и инженерни науки“. За разлика от дру-
ги години не са постъпили предложения в областта 
на  социалните и хуманитарните науки. Лауреатите 
на наградите „Питагор“ за 2017 г. са определени от 
компетентно жури с председател акад. Петър Крал-
чевски – носител на голямата награда „Питагор“ за 
цялостен принос  за 2016 г. и членове – лауреатите 
от различните кагегории за 2016 г. На основата на 
предоставените документи за номинираните уче-
ни, данните за наукометричните показатели – пуб-
ликации и цитирания в периода 2014–2016 г., отра-
зени в международните бази данни Web of Science 
и Scopus, се оформя цялостната оценка на научния 
принос на кандидатите. 

 Церемонията беше открита от г-н Красимир 
Вълчев, министър на МОН, който заяви, че Бълга-
рия споделя европейската цел за наука и иновации 
и че обществото ни трябва да бъде убедено, че на-
уката е важна за страната ни. 
 Като своеобразен преглед на постигнатото от 
българските учени и индикатор за тяхната готов-
ност да посрещнат предизвикателствата на новото 
време характеризира наградите за наука „Пита-
гор“  председателят на журито акад. Петър Крал-
чевски. На Световния икономически форум тази 
година в Давос една от важните теми е била Чет-
въртата индустриална революция (4.0), която след 
предишните три (създаването на парната машина; 
електрификацията; създаването на полупроводни-
ците, персоналните компютри и интернет) чрез 
създаването на мобилните комуникации, 3D печат, 
изкуствен интелект и компютъризирани прибо-
ри се характеризира с размиването на границите 
между виртуалния и реалния биологичен и фи-
зически свят. Данните показват, че тези държави, 
които имат висока степен на развитие на науката 
и технологиите, се развиват най-динамично. Ако 
искаме да бъдем сред тях, трябва да развиваме 
тези технологични направления, в които имаме 
най-добре подготвен научен и технологичен по-
тенциал.  
 Тази година в категорията Голяма награда 
„Питагор“ за цялостен принос в развитието на 
науката не бе присъдена.
 Двама са тазгодишните носители на Голяма-
та награда „Питагор“ за млад учен – статует-
ки „Питагор“ и парични награди по 11 000 лв. Тя 
им беше връчена от министъра на образование-
то и науката г-н Красимир Вълчев, който заяви:  
„Щастлив съм, че връчвам точно тази награда. За 
държавата ни е стратегически важно да създаде 
условия и да привлечем обратно младите учени, 
които работят по цял свят“. Той поясни, че това 
ще гарантира развитие на икономиката и ще оси-
гури суверенитет на държавата. За постигането на 
тази цел МОН има съгласие да работи съвместно 
с Българската академия на науките и да увлече ця-
лата обществена и политическа енергия за създа-
ване на привлекателни условия за работа в страна-
та. 



64

ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ

НАУКА – кн. 3/2017,том XXVII
Издание на Съюза на учените в България

 Гл. ас. д-р Теодора Чамова, д.м., е специа-
лист по нервни болести към Клиниката по нервни 
болести, Университетска болница „Александров-
ска“ и главен асистент към Медицински уни-
верситет – София. Основните научни области, в 
които работи, са свързани с генетика на невроде-
генеративните заболявания на централната, пери-
ферната нервна система и мускулите. Научните 
ѝ постижения са свързани с идентифициране на 
ново наследствено заболяване и на нови мута-
ции в различни гени, обуславящи нови фенотипи. 
През последните три години има 19 публикации в 
издания с импакт фактор, които са цитирани 107 
пъти. Съавтор е на учебник по редки и генетични 
болести и една монография. Има 45 участия в на-
учни форуми, 9 национални и международни про-
екта, 2 стажа в национални и чуждестранни науч-
ни институти. През 2014 г. д-р Чамова е наградена 
за високи постижения в областта на медицинската 
наука и преподаване с награда „Акад. Д-р Асен 
Хаджиолов“ от Медицинския факултет на МУ – 
София.
 Д-р Кирил Христов е асистент в Института за 
ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) 
– БАН. Получил е бакалавърска степен по физика 
в Якобс университет в гр. Бремен, Германия, а ма-
гистърска и докторска – в Университета в Утрехт, 
Холандия. Като студент и докторант е удостоен с 
6 награди и отличия в Германия и Холандия. Бил 
е постдокторант в университета Милано-Бикока, 
Италия. От 2015 г. е изследовател в групата по Те-
ория на елементарните частици в ИЯИЯЕ–БАН. 
Работи в областта на квантовата теория на полето, 
„струнната“ теория и теорията на „черните дуп-
ки“. Чете курсове по квантова теория на полето в 
магистърската програма „Теоретична физика“ на 
СУ „Св. Климент Охридски“. Изнесъл е 13 докла-
да на научни конференции в чужбина и по покана 
на чуждестранни научни институти. Публикувал е 
общо 18 статии в реферирани списания, които са 
били цитирани 264 пъти в международната лите-
ратура; h-index = 10. Най-големият научен успех 
на д-р Христов е статия, публикувана през 2016 г. 
в Journal of High Energy Physics (импакт фактор = 
6.023), с която поставя началото на ново направ-
ление в теоретичната физика на черните дупки и 
квантовата гравитация под названието „локализа-
ция на холографски черни дупки“. 
 Постъпилите предложения в тази категория са 
9.
 В категорията за утвърден учен в областта 
на природните и инженерните науки са постъ-
пили 11 предложения и също бяха отличени двама 

учени. Те получиха плакет и парична награда по 
8000 лв. 
 Проф. д.х.н. Тодор Дудев е ръководител на 
катедра „Фармацевтична и приложна органична 
химия“ при Факултета по химия и фармация на 
Софийския университет „Св. Климент Охрид-
ски“. Изследва влиянието на различни факто-
ри върху процесите на метална селективност и 
свързване в металопротеини и йонни канали. Ус-
тановените закономерности имат потенциала да 
бъдат използвани като ръководни принципи при 
създаването на нови металопротеини със зададе-
ни характеристики, а също така и при проектира-
нето на нови лекарствени продукти. През периода 
2014–2016 г. е публикувал 15 научни статии, които 
са цитирани 85 пъти. Публикуваните статии са в 
изключително престижни чуждестранни издания 
с много висок импакт фактор (IF). Върху цялата 
научната продукция на проф. Дудев през същия 
период са забелязани 427 цитата. Част от резул-
татите си е обобщил през 2016 г. в глава от книга-
та на Springer International, The Alkali Metal Ions: 
Their Role for Life. Ръководи и участва в 2 проекта, 
финансирани от Фонд „Научни изследвания“ и от 
СУ „Св. Климент Охридски“. Рецензент е на ре-
дица чуждестранни научни издания. Член е на ре-
дакционните колегии на 3 международни научни 
списания.
 Проф. д.х.н. инж. Иво Грабчев е ръководи-
тел на катедра „Химия и биохимия, физиология 
и патофизиология“ при Медицинския факултет 
на СУ „Св. Климент Охридски“. Научните му из-
следвания са насочени главно към проектиране 
на нафталимидни флуоресцентни съединения и 
тяхното приложение като молекулни сензори. За 
първи път са създадени интелигентни текстилни 
материали със сензорни свойства и метал-ден-
дримерни комплекси с висока антибактериална и 
противогъбична активност. За периода 2014–2016 
г. е публикувал 18 научни статии в чуждестранни 
научни издания с висок импакт фактор, които са 
цитирани 48 пъти. Цялостната му научна продук-
ция от 2014 г. до 2016 г. е цитирана общо 514 пъти. 
През последните 3 години е начело на 5 проекта с 
национално и международно значение. Член е на 
управителните съвети на 5 COST-акции. Рецензи-
рал е 22 научни статии за престижни международ-
ни списания. Отличен е през 2015 г. със Сертифи-
кат от Journal of Photochemistry and Photobiology 
A: Chemistry за принос към развитието на списа-
нието. Член е на редакционните колегии на 2 меж-
дународни научни списания.
 Плакет и парична награда от 8000 лв. получи 
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носителят на наградата „Питагор“ за утвърден 
учен в областта на здравето и медицинските 
науки доц. д-р Андрей Чорбанов. Той е един от 
тримата  български учени, който получава тази на-
града два пъти. 
 Доц. д-р Андрей Чорбанов работи в областта 
на експерименталната и приложната имунология. 
Разработил е редица модели и методики за про-
веждане на in vitro и in vivo тестове на кандидати 
за терапевтични средства, прототипни протеино-
во- и генно-инженерни химерни молекули и ня-
колко животински модела за предклинични из-
питвания. В периода 2014–2016 г. има 11 научни 
публикации, цитирани 22 пъти. Съавтор е на два 
патента, ръководител е на 5 докторанти и 14 ди-
пломанти, ръководи 16 научни проекта и 5 дого-
вора с фирми за реализиране на научни продукти, 
има 68 участия в национални и международни на-
учни форуми. Гост-професор е в 3 университета, 
бил е гост-изследовател в Университета Йотвош, 
Унгария, и в Института по клетъчна биология и 
невробиология, Италия. Той е сред водещите ев-
ропейски учени и изследователи, отговорни за 
развитието на научните изследвания в областта на 
експерименталната и приложната имунология.
 Постъпилите предложения в тази категория са 
общо 4.
 Награда „Питагор“ за успешен ръководи-
тел на международни проекти –  плакет и парич-
на награда от  8000 лв., получи доц. д-р Цанко Ге-
чев от Центъра за растителна системна биология 
и биотехнология – Пловдив. Другият номиниран 
от общо трите постъпили предложения е проф. 
д-р Евгени Семков от Института по астрономия с 
национална обсерватория – БАН
 Доц. д-р Цанко Гечев работи в областта на 
растителната биология и биохимия. Директор е на 
новосъздадения Център за растителна системна 
биология и биотехнология – един от малкото успе-
ли проекти на втория етап от конкурса ТИЙМИНГ 
по Рамкова програма „Хоризонт 2020“. Сред стра-
тегическите му цели се открояват както провеж-
дане на високотехнологични фундаментални и 
приложни проучвания, възможности за налагане 
на нови продукти на българския и световен па-
зар, така и подготовката и обучението на ново 
поколение млади учени и изследователи. Водещ 
изследовател и координатор е на 5 завършени и 4 
текущи международни проекта на обща стойност 
9 400 000 евро. Научният колектив, ръководен от 
доц. Гечев, е изследвал молекулните и генетич-
ните механизми на устойчивост към окислителен 
стрес при растенията. Изследвани са молекулните 

механизми на устойчивост към изсъхване и дълго-
срочен тъмнинен стрес при българското растение 
„безсмъртниче“, известно с изумителната си сухо-
устойчивост и жизнеспособност. Обърнато е вни-
мание на големия медицински и фармацевтичен 
потенциал, притежаван от метаболитите на такива 
жизнеспособни растения. Резултатите от работата 
на научния колектив на доц. Гечев са отразени в 26 
научни публикации в списания с импакт фактор, 
представени са на 3 научни конгреса, защитили са 
дисертации 6 български и чуждестранни докто-
ранти, а още 6 са в процес на подготовка. 
 От постъпилите 5 предложения в категорията  
„Научен колектив с успешна експлоатация и 
комерсиализация на научните резултати“ жу-
рито е номинирало три колектива с ръководители: 
проф. д.н. Славчо Раковски от Института по ка-
тализ на БАН; доц. д-р Пламен Иванов от Геоло-
гическия институт на БАН; проф. д-р Костадин 
Костадинов от Института по механика на БАН. 
 Отличието – плакет и парична награда от 8000 
лв., беше връчено от председателя на Асоциация-
та на индустриалния капитал в България г-н Ва-
сил Велев на проф. д-р Костадин Костадинов от 
Института по механика при БАН. Ръководеният от 
него научен колектив е номиниран за работата си в 
областта на експлоатацията и комерсиализацията 
на защитени с патенти научни резултати, свързани 
с роботизирани технологии за производството на 
микропродукти с приложение в микроелектрони-
ката, микромеханиката, оптиката, както и в биоин-
женерството за микро- и наноманипулации в био-
логията. През периода 2014–2016 г. колективът, 
ръководен от проф. Костадинов, има сключени 
договори за експлоатация и комерсиализация на 
защитени с патенти научни резултати с 6 инова-
тивни фирми, 6 издадени патента и 2 стартиращи 
фирми – едната на роботи за ин витро оплождане, 
а другата – за сензори за нанотехнологии.
 От постъпилите две предложения в категори-
ята „Награда за фирма с най-много инвестиции 
в НИРД“ журито единодушно е присъдило награ-
дата на фирмата ЕООД „АЛЕКС–1977“. Минис-
търът на икономиката Емил Караниколов връчи 
плакет и парична награда от 8000 лв. на нейния 
президент гл. ас. д-р инж. Александър Долашки 
от Института по органична химия с Център по фи-
тохимия на БАН. 
 Дейността на дружеството „Алекс 1977“ 
ЕООД е насочена към повишаване на науч-
но-развойната дейност, като редица научни 
разработки са приложени в производството 
на хранителни добавки и козметични продук-
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ти, които се предлагат на българския пазар и 
в редица европейски страни. През последни-
те години са разработени и внедрени иновативни 
продукти от природни суровини, които са насо-
чени към повишаване нa качеството на живот на 
хората. Разработени са редица екстракти, които 
са вложени в хранителни добавки за детоксика-
ция и пречистване на организма, за подобряване 
на подвижността на ставите и подобряване на об-
щото функционално състояние на организма; ре-
генерериращи гелове при увреждане на тъканта и 
за козметични продукти. За високото качество на 
предлаганите продукти и развитието на иноватив-
ната дейност фирмата е била отличена с редица 
награди.

 В категорията „Награда за значим принос на 
български учен, работещ в чужбина“ са постъ-
пили 5 предложения.  От името на тазгодишния 
лауреат проф. д.фз.н. Сергей Петков плакета и 
паричната награда от 8000 лв. получи неговата ко-
лежка проф. д.фз.н. Екатерина Христова от ИЯИ-
ЯЕ – БАН.
 Проф. д.фз.н. Сергей Петков работи от 
1994 г. във Висшата международна школа за аван-
гардни изследвания в гр. Триест, Италия, като съ-
щевременно е асоцииран член на ИЯИЯЕ – БАН и 
в почти всички свои публикации обявява принад-
лежността си към него. Трудовете му са в областта 
на теоретичната физика на елементарните части-
ци, като има съществени приноси към физиката на 
неутриното. През периода 2014–2016 г. е публику-
вал 17 статии в областта на неутринната физика, 
като 15 от тях вече имат общо 266 цитата в научна-
та литература, а другите две, които представляват 
колективни обзори от водещите световни учени в 
областта на елементарните частици, сред които е 
и проф. Петков, имат още по-висока цитируемост. 
С общо 181 публикации и 19 262 цитата (по Web of 
Science) проф. Сергей Петков е вероятно най-ци-
тираният съвременен български учен. Неговите 
трудове по физика на неутриното от последните 
години имат значение за установяване на същест-
вуването на нов тип фундаментална симетрия във 
физиката на елементарните частици.

 Специална Поощрителна награда за млад 
учен в областта на хуманитарните и социал-
ните науки – грамота, плакет и парична награда 
от 2000 лв., беше присъдена на гл. ас. д-р Благо-
веста Николова от Института за изследване на 
обществата и знанието на БАН.
 Гл. ас. д-р Благовеста Илиева Николова 

развива научната си дейност в областта на поли-
тическата философия и футурологията. Специа-
лизирала е в Laboratory for Ethical Governance of 
Information Technologies (LEGIT), Университет 
в Намюр, Белгия. Разработките ѝ през периода 
2014–2016 г. са в областта на прогнозирането и ро-
лята на неопределеността, както и на трансформа-
ция на прогнозирането в обществата, основани на 
знанието, като 3 от тях са публикувани в чуждес-
транни реномирани издания, а 2 – в специализира-
ни български издания. Има 5 участия в национал-
ни и международни проекти, изнесла е 4 доклада 
по тях на международни форуми в Люксембург, 
Австрия, Германия и Испания. Две от публикаци-
ите ѝ през този период са в чуждестранни издания 
с импакт фактор, има 10 цитирания в авторитет-
ни издания. Има номинация за наградата на БАН 
за най-млади учени „Иван Евстатиев Гешов“. В 
своите публикации тя разработва значими за на-
шето общество проблеми.     
 
 С наградата на Кларивейт Аналитикс (бив-
ша Томсън Ройтерс) за 2017 г. беше удостоен 
МГУ „Св. Иван Рилски“. Публикациите на него-
ви изследователи и автори в рамките на 15 години 
(2000– 2016) имат най-висока степен на влиятел-
ност (1,171), сравнена с този индикатор за оста-
налите български университети при средна степен 
на влиятелност за света единица. Този индикатор 
е резултат от факта, че публикациите на изследо-
ватели и автори от МГУ са с най-голям процент 
на цитируемост – 76,53 %, сравнен с този на ос-
таналите университети. С тази награда Кларивейт 
Аналитикс прави опит да покаже, че измерителите 
за качество, какъвто е този индикатор – импакт по 
отношение на световната степен на влиятелност, 
дават друга картина за научните резултати.

 Най-престижното българско отличие за нау-
ка – наградите „Питагор“ 2017 беше посветено на 
10-годишното ни членство в Европейския съюз. 
Бъдещето на следващите 10 години е в ръцете на 
българските учени, които въпреки всички негати-
ви работят с отдаденост и не само допринасят за 
световното научно богатство, но и поставят Бъл-
гария на челно място в различни научни области. 
Необходими са повече инвестиции, внимание и 
млади хора в науката, осъзнаване  значимостта 
на науката от участниците в политическия и об-
ществения живот. Науката трябва да е поставена 
на първо място в държавните приоритети като цел 
и финансиране, за да вървим напред. И да не за-
бравяме, че тя „ е любов към мъдростта и копнеж 
за постигането на истината“ (Питагор).
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НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МЛАДИ ТАЛАНТИ“ 2017

Рубриката „Трибуна на младите“ се осъществява 
с финансовата подкрепа на фондация „Еврика“

Никола Каравасилев,
Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

 От 25 до 27 април 2017 г. за деветнадесети път 
се проведе организираният от МОН конкурс за на-
учни проекти „Млади таланти“. Негов домакин за 
трети пореден път бе Институтът по математика и 
информатика към БАН. 
 Тази година в конкурса се включиха повече от 
30 разработки от всички научни области. По тра-
диция най-многобройни са проектите в областите 
на математиката и информационните технологии. 
Те бяха оценени от жури в състав: доц. д-р Албе-
на Йорданова – Медицински факултет на СУ „Св. 
Климент Охридски“, Орлин Кузов – Дирекция 
„ИКТ в образованието“ към МОН, Никола Карава-
силев – Физически факултет на СУ „Св. Климент 
Охридски“, Десислава Абаджиева – Институт по 
биология и имунология на размножаването към 
БАН, Боряна Кадмонова – изпълнителен директор 
на фондация „Еврика“, Весела Василева – дирек-
ция „Наука“ към МОН, проф. д-р Румяна Мечева 
– Институт по биоразнообразие и екосистемни из-
следвания“ към БАН и Стоян Велев – Факултет по 
математика и информатика към СУ „Св. Климент 
Охридски“. Председател на журито бе проф. д-р 
Емил Колев от Института по математика и инфор-
матика към БАН. 
 За участие в конкурса бяха подадени общо 34 
предложения за проекти, като за представяне жу-
рито допусна 30 от тях. Основна причина за недо-
пускането на проект до защита е липсата на какво-
то и да било авторско изследване, което превръща 
проекта по-скоро в реферат. За да може един проект 
да се нарече такъв, то в него задължително трябва 
да се съдържа някакво собствено проучване или 
изследване, т.е. от него да има някаква „добавена 
стойност“ към науката. Разбира се, членовете на 
журито са наясно, че от ученици в гимназиалните 
класове не могат да очакват разработки на профе-
сионално ниво (макар че в немалко случаи и това 
се е случвало), но все пак, в този конкурс не би 
следвало да се допускат до защита проекти, които 
са изцяло с реферативен характер. Друга причи-
на, поради която част от недопуснатите проекти 

отпаднаха, бе използването на ненаучен подход в 
разработването им. Участниците трябва да имат 
предвид, че в науката всяко едно твърдение трябва 
да бъде доказано (теоретично или експериментал-
но), а също така всеки един експеримент трябва 
да бъде повторяем. Много трябва да се внимава 
и с използването на литературните източници. 
Учениците трябва да имат предвид, че в Интернет 
често може да се съдържа научно недостоверна 
информация.
 На 27 април 2017 г. в Министерството на об-
разованието и науката се състоя и дългоочакваната 
церемония по закриване на конкурса и обявяване 
на победителите в него. Специален гост на цере-
монията бе служебният министър на образование-
то и науката проф. Николай Денков. Той изнесе 
поздравително слово към участниците в конкурса, 
в което подчерта, че обучението по природни на-
уки е изключително важно за българското обра-
зование и че конкурсът „Млади таланти“ е един 
прекрасен начин да се стимулират младите хора 
да се насочват към тях.
 След официалните приветствия бяха връче-
ни наградите на отличените от журито проекти. 
Класираните на първо, второ и трето място раз-
работки ще бъдат представени по време на Евро-
пейския конкурс за млади учени (EUCYS), който 
ще се проведе през месец септември в гр. Талин, 
Естония, и парична награда по 1500 лв..
 Автор на един от проектите, класирани за 
EUCYS, е ученикът Чавдар Лалов от МГ „Гео 
Милев“ гр. Плевен. Заглавието на неговия проект 
е „Структура на несамопресичащите се маршру-
ти и свързващата константа“. В своята разработ-
ка, Чавдар разглежда т.нар. несамопресичащи се 
маршрути, т.е. пътища върху квадратна мрежа, 
които не пресичат сами себе си. Основният въ-
прос, който се разглежда в проекта, е колко такива 
пътища с определена дължина могат да същест-
вуват върху квадратна мрежа. Това е задача на 75 
години, която и до момента няма пълно решение. 
Приносът на Чавдар е в това, че той разглежда оп-
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ростена версия на този проблем и намира близки 
долна и горна граница за броя маршрути. Също 
така представя трансформация на несамопресича-
щите се маршрути, която помага по-лесно да бъ-
дат описани математически.
 Друг проект, който ще бъде представен през 
есента в Естония, е дело на Василена Цветанова 
и Радослав Димитров от МГ „Акад. Кирил По-
пов“, гр. Пловдив. Разработката им е озаглавена 
„Сортиране на пермутации от положителни числа 
с обръщане“. Проектът им има приложение в ин-
форматиката, като авторите са разработили свои 
алгоритми.
 Третият български проект, който ще бъде 
представен по време на EUCYS, е дело на двана-
десетокласниците Теодор Алексиев от СМГ „Па-
исий Хилендарски“ и Симона Христова от МГ 
„Баба Тонка“, гр. Русе. Проектът им е на астро-
номическа тематика и в него те изследват разсе-
яния звезден куп NGC 7243, търсейки неоткрити 
променливи звезди в него. В своето изложение Те-
одор и Симона представят разработен от тях ме-
тод за търсене на такива звезди. В действителност 
те намират осем нови променливи, като тяхното 
съществуване по-късно бива потвърдено от екип 
професионални астрономи. В следващите месе-
ци те ще продължат работата си върху още един 
разсеян звезден куп, като е много вероятно и там 
да открият още такива неизвестни до момента на 
науката обекти.
 С поощрителни награди и парична сума по 
1000 лв.  бяха отличени два проекта.
 Автор на първия от тях е Сиел Риен Шефке-
това от СУ „Петко Рачов Славейков“, гр. Кърджа-
ли. Темата на разработката ѝ е „Точка на Микел и 
други забележителни точки в триъгълника“. Лю-
бопитно е, че това е още един проект, ръководен 
от бивш участник и победител в Националния 
конкурс „Млади таланти“. Това е Надежда Апла-
кова, която през 2010 г. бе избрана да представи 
страната ни в Европейския конкурс със своята 
разработка. В момента тя е учител по математи-
ка във Великобритания. В своята разработка Сиел 
разглежда някои известни забележителни точки в 
триъгълника, като представя свои авторски дока-
зателства на техни свойства. В бъдеще авторката 
планира да намери още такива точки, като с това 
да обогати вече съществуващата база от данни, 
наречена Encyclopedia of triangle centers.
 Другият проект, който бе отличен с поощри-
телна награда, е дело на Звездин Бесарабов от 
НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“. Заглавието на 
разработката е „Obitcoin – криптоакции за ди-

гитални кооперативи“. Разработката на Звездин 
представлява приложение, което може да бъде из-
ползвано от хора, които стартират свой собствен 
бизнес, при набирането на техния начален капи-
тал. Приложението е писано, използвайки плат-
формата Ethereum и програмния език Solidity.
Авторите на други три проекта получиха право-
то да участват в европейското изложение „Europe 
Expo Science“. To ще бъде проведено през месец 
август в град Форталеза, Бразилия. Участието на 
България в това събитие се осъществява с под-
крепата на фондация „Еврика“. Тя е единствена-
та българска организация, пълноправен член на 
MILSET – международна младежка организация, 
с нестопанска цел, организираща различни науч-
ни и научно-технологични събития: панаири, из-
ложения, лагери и т.н.
 Автор на първата разработка, която бе изпра-
тена в Бразилия, е ученичката Асел Исмолдаева 
от МГ „Д-р Петър Берон“, град Варна. Проектът 
ѝ е в областта на математиката и е озаглавен  „Как 
да намерим Принцеса или търсене на движеща се 
цел в граф“. В него се разглежда игра, наречена 
к-гонитба. В нея участват двама играчи –  Прин-
цеса и Принц – в граф G. Принцът може да про-
вери к върха на граф  G на всеки ход и ако открие 
Принцесата в един от тези върхове, той печели. В 
противен случай Принцесата се мести във връх, 
съседен на този, в който е била досега, а Принцът 
отново проверява к върха на G. Играта продължа-
ва, докато Принцът открие Принцесата.  
 Името на друг проект, който ще представи 
страната ни във Форталеза, е „Оптичен карди-
ограф“ и негов автор е Николай Пашов от 91 Нем-
ска езикова гимназия в София. Николай представи 
устройство, визуализиращо ритъма на човешкото 
сърце. Той е разработил софтуер, който превръща 
сигналите от пулса на сърцето в графика, която се 
изчертава на екрана на компютър, т.е. служи като 
кардиограф. За в бъдеще Николай планира да съз-
даде подобно устройство, което измерва още па-
раметри като съдържание на кислород и кръвно 
налягане.
 Третият проект, който бе избран да участва в 
изложението, е създаден от габровските ученици 
Георги Георгиев от ПМГ „Академик Иван Гю-
зелев“ и Симеон Симеонов от ПТГ „Д-р Никола 
Василиади“. Разработката им, която е озаглавена 
ЕxoBrahium, представлява софтуерно приложе-
ние за дистанционно управление на роботизирана 
ръка. Основната идея е тази ръка да бъде използ-
вана в условия, които са неблагоприятни за човек 
или като помощно средство за жестомимична ко-
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муникация. За написване на приложението, са из-
ползвани програмните езици C++ и Python. 
 Журито взе решение наградата на Института 
по математика и информатика към БАН да бъде 
връчена на проект „DebateIT“  на единадесетклас-
ничката Николета Мишева от  НПМГ „Акад. Л. 
Чакалов“, гр.София.

 В заключение можем да кажем, че нивото на 
представените проекти за поредна година бе мно-
го високо. Вярваме, че всички, които избрахме да 
представят България на различни международни 
събития ще направят това по най-добрия възмо-
жен начин. Надяваме се, че техните успехи ще бъ-
дат стимул за следващите поколения млади талан-
ти!

СТИПЕНДИИТЕ НА ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА“ – 
ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО

 Повече от четвърт век – за 27-ми пореден път, 
фондация „Еврика“ предоставя  стипендии на да-
ровити и изявени ученици и студенти. Те се оп-
ределят чрез конкурси или се дават за получени 
медали в международните средношколски олим-
пиади по математика, информатика, физика, хи-
мия и биология. 
 Общият брой на стипендиантите за учебната 
2016/2017 г. е 52. От тях 26 са носителите на ме-
дали от  международни олимпиади: 1 – на златен 
медал, 7 – на сребърни медали и 18 – на бронзови. 
56 стипендианти на Фондация „Еврика“ през 2016 
г. са спечелили международни средношколски 
олимпиади и състезания по математика, информа-
тика, физика,  химия и биология: 7 златни медалa, 
21 сребърни, 26 бронзови и  2 почетни грамоти.  
 Право на кандидатстване за именните стипен-
дии на Фондация „Еврика“ и стипендиите „Хуауей 
ИКТ“, които се определят чрез конкурс, имат бъл-
гарски студенти в български университети в оп-
ределените области, завършили най-малко втори 
курс от обучението си с успех по учебни години 
не по-малък от мн. добър (5,00) и записани за ре-
довно обучение в университетите по предвидения 
ред за учебната 2016–2017 г. Най-добрите канди-
дати по документи се определят на среща-разго-
вор със специализирано жури, което окончателно 
се произнася за носителите на именни стипендии 
и на десетте стипендии „Хуауей ИКТ“.
 За учебната 2016–2017 г. фондация „Еврика“ 
е присъдила 16 стипендии, носещи имената на из-
вестни български учени и творци с принос в бъл-
гарската и световна наука, техника и технологии. 
Двама са носителите на стипендията „За пости-
жения в овладяването на компютърните науки 
на името на  Джон Атанасов“ – Сунай Алиев от 
ШУ „Епископ Константин Преславски“ и Анто-
нио Хаджиколев от Икономически университет 
– Варна. Също двама са стипендиантите „За по-

стижения в овладяването на математиката 
на името на акад. Никола Обрешков“ – Ксения 
Цочева от СУ „Св. Кл. Охридски“ и Мартин Ра-
чев от Технически университет – София. Стипен-
дия „За постижения в овладяването на знания 
в областта на физиката на името на акад. Ге-
орги Наджаков“ получи Десислава Калайджиева 
от Физическия факултет на СУ „Св. Климент Ох-
ридски“, а „За постижения в овладяването на 
химията и химичните технологии на името на 
акад. Ростислав Каишев“ – Красен Тонев от Ме-
дицински университет – Варна. Носители на сти-
пендията „За постижения в овладяването на 
знания в областта на медицината и биология-
та на името на акад. Методи Попов“ са Силвия 
Маринова от СУ „Св. Кл. Охридски“ и Виктория 
Георгиева от Медицински университет – София. 
Студентката от Тракийския университет – Стара 
Загора Радина Василева получи стипендията „За 
постижения в овладяването на аграрните на-
уки, вкл. ветеринарните науки и горското сто-
панство на името на акад. Дончо Костов“;  два-
мата студенти от НВУ „Васил Левски“ – Николай 
Бойчев и Иван Стефанов – „За постижения в 
овладяването на инженерните науки в облас-
тта на електрониката, автоматизацията и 
електротехниката на името на акад. Димитър 
Мишев“. Стипендията „За постижения в овла-
дяването на инженерните науки в областта на 
машиностроителните технологии на името 
на акад. Ангел Балевски“ бе присъдена на Сти-
лияна Бакалова от ТУ – София, Филиал Пловдив; 
стипендии „За постижения в овладяването на 
знания в областта на строителството и архи-
тектурата на името на Кольо Фичето“ полу-
чиха двама студенти от УАСГ – София  –  Ралица 
Дженкова и Младен Цолов, а „За постижения 
в овладяването на знания в областта на ико-
номиката на името на акад. Евгени Матеев“ – 
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Ивиана Младенова от УНСС – София.
 Десетте стипендианти в годишната програма 
за стипендии на студенти с постижения в областта 
на информационните технологии и научната дей-
ност, организирана от технологичния производи-
тел „Хуауей Технолоджис България“ и Фондация 
„Еврика“, бяха представени на официална цере-
мония на 12 април 2017 г. 
 От многото покани, които служебният минис-
тър-председател проф. Огнян Герджиков получа-
ва за прояви от различно естество, в този ден той 
беше уважил поканата за връчването на отличията 
на студенти – стипендианти на фондацията, обу-
чаващи се по специалностите комуникационна 
техника и технологии, компютърни технологии, 
информатика и други интегрирани на тях области. 
Защото, както той отбеляза в приветствието си, 
тази проява е посветена на интелектуалния потен-
циал на България, а това е най-ценната инвести-
ция за бъдещето. Той пожела успехи на 10-те сти-
пендианти и заяви: „България има нужда от вас, 
от вашите успехи, защото те са успехи за всички 
нас“. Гордост от успехите на младите хора и вяра 
в способностите им да дадат своя принос за раз-
витието на науката и обществото беше изразена 
в приветствието на Президента на Р България г-н 
Румен Радев, както и от зам.-министъра на МОН 
проф. д.т.н. Иван Димов и г-н Васил Велев – пред-
седател на Асоциацията на индустриалния капи-
тал в България. 
 „Хуауей Технолоджис България“ е водещ 
доставчик на ИКТ решения на българския пазар 
в партньорство с корпоративни партньори и орга-
низации. Подразделението на компанията за по-
требителския бизнес е на второ място на пазара 
за смартфон устройства с 83 % познаваемост сред 
българските потребители. В българския офис на 
компанията работят над 40 висококвалифицирани 
инженери и общо над 120 служители в различните 
отдели.
 Програмата за стипендии на технологичния 
производител „Хуауей Технолоджис България“ в 
сферата на новите технологии и научната дейност 
се провежда за трета поредна година като част 
от съвместната  програма на фондация „Еврика“  
и компанията  и е успешен пример за сътрудни-
чество между бизнеса и неправителствена орга-
низация. Тя е част от международната програма 
на корпорацията „Хуауей“ „Семена на бъдеще-
то“ за талантливи студенти, която има за цел да 
развива таланти, да провокира интерес към ин-

формационните и комуникационни технологии и 
научно-развойната дейност и да разпространява 
добрите практики. „Хуауей“ е социално ангажи-
рана компания, която винаги е оценявала смисъла 
и важността на качественото образование и не е 
спирала да инвестира в младите и  мотивирани за 
развитие хора.  От 2014 г., в продължение на пет 
години, „Хуауей“ ще осигурява по 10 стипендии 
на български студенти, които са доказали възмож-
ности и са дали ясно да се разбере, че имат стре-
меж  да се развиват в областта на науката. 
 Носителите на стипендии „Хуауей ИКТ“ за 
учебната 2016–2017 г. в размер на 1000 USD са 
студенти от 4 български университетa: Владислав 
Харалампиев,  Младен Вълков и Киприан Берба-
тов от СУ „Св. Климент Охридски“;  Вероника 
Въкадинова, Десислава Николова и Стефан Гра-
матиков от Техническия университет – София; 
Селиме Хасанова и Синан Ниязиев от ШУ „Епис-
коп Константин  Преславски“; Красен Пенчев и 
Деница Господинова от Технически университет 
– Варна.  Освен паричните награди и почетните 
грамоти, които им бяха връчени, в двуседмично 
посещение в Китай те ще се запознаят с техноло-
гичните новости в корпорацията „HUAWEI“, как-
то и с китайската култура и традиции. 
 Джейсън Ли, изпълнителен директор на „Ху-
ауей Технолоджис България“, обеща компанията 
да продължи да подкрепя младите хора с постиже-
ния и амбиции за успех в областта на модерните 
технологии, за да се засяват „семената на кому-
никациите в бъдещето“. Той благодари на парт-
ньорите от българското правителство и на фонда-
ция „Еврика“ за  активната им работа „в посока 
развитие на младите български таланти от различ-
ни сфери“.
 Сигурни сме, че в бъдеще ще имаме повод за 
гордост от успехите не само на десетте носители 
на стипендиите „Хуауей“, а и на всички стипенди-
анти на фондация „Еврика“ – ученици, студенти и 
млади учени. Надяваме се все повече талантливи 
млади българи да получават път за развитие чрез 
подобни инициативи. 

      „Н.“
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ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО В ПРИРОДАТА 
НА ОТРОВНИ ПЪДПЪДЪЦИ

Проф. д.б.н. Димитър Нанкинов,
Българска орнитологическа централа при БАН

 Обикновеният пъдпъдък (Coturnix coturnix) e 
птица на Стария свят, която се среща от Британ-
ските и Фарьорските острови – на изток до Мон-
голия, достигайки на север в Русия до 65 пара-
лел, но отделни индивиди са регистрирани и зад 
Северния полярен кръг: в Мурманска област, на 
Северен Урал и на други места. Зимува на афри-
канския континент (между Екватора и Северния 
тропик), в Южна Азия, а някои индивиди прекар-
ват по-меките зими и в Южна Европа. Той е един 
от най-популярните ловни обекти у нас – уникална 
и слабо изучена птица, със сложни миграционни 
пътища и силно колебаеща се численост, най-вече 
по северната и западната периферия на гнездовия 
ареал. В сравнение с тези райони  у нас промени-
те в числеността на птицата някак не се чувстват 
особено силно, тъй като територията на България 
се намира почти в центъра на нейния европейски 
гнездови ареал и миграционни пътища, а години-
те с по-малко  пъдпъдъци се редуват с такива, ко-
гато все пак пъдпъдъци има достатъчно или даже 
много. 
 В чуждестранната литература са публику-
вани редица съобщения за натравянето на хора, 
консумирали пъдпъдъче месо [1, 2, 3, 4, 5 и др.]. 
За това са споменавали още преди хиляди годи-
ни и античните естествоизпитатели и лекари, като 
например Аристотел, Авицена (Абу ибн Сина), 
Ал-Демири и други. През ХIХ и ХХ в. отравяния 
с пъдпъдъче месо са известни предимно от райо-
ните на Западен Сибир, Южен Урал, Поволжието, 
Оренбургския и Ставрополския край на Русия, в 
районите между Каспийско и Черно море  (ряд-
ко на полуостров Крим), по егейските острови 
Лесбос и Хиос, в Северен Египет и Южна Фран-
ция. Досега е известно, че токсичността на пъд-
пъдъците е свързана преди всичко с погълнатите 
от тях семена на отровните растения: самакитка 
(Aconitum napellus), чемерика (Veratrum ssp.), бу-
чиниш (Conium maculatum), блян (буника, попа-
дийка –Hyoscyamus niger), миризлив бурен (Sider-
itus montana), един вид ранилист (Stachys annua), 
а също със семена, третирани с химически пре-
парати, използвани за борба с вредителите в сел-
ското и горското стопанство. Специално за споме-
натия ранилист е известно, че освен семената му 

са отровни и всичките части на това растение и 
че от него се тровят даже конете и другия дома-
шен добитък. Установено е, че макар и временно, 
отровите поразяват дейността на половите органи 
(яйчниците и семенниците) на птиците, кълвяли 
такива семена. На мен не са ми  известни случаи 
на отравяне на хора с пъдпъдъче месо на терито-
рията на България. Това се дължи, вероятно, на 
сложните миграционни пътища на пъдпъдъка [6], 
на областите на разпространение на отровните 
растения със семената, на които се хранят птици-
те и, разбира се, на нееднаквите концентрации на 
токсични вещества в семената на едни и същи рас-
тения, обитаващи в различните части на Евразия и 
Африка. 
 Например, през 1947 г. от средата на август 
до средата на октомври е имало множество слу-
чаи на отравяне с пъдпъдъче месо в Европейска-
та част на бившия Съветски съюз, в районите на 
градовете  Ставропол, Налчик, Орджоникидзе, 
Таганрог, Новоросийск и Симферопол. През този 
период при масовите нощни миграции  голямо ко-
личество пъдпъдъци са загивали от удари в елек-
тропроводите, хората са ги събирали, хранели са 
се с тях и са се натравяли. В България подобни 
„пъдпъдъчи дъждове“ са падали многократно [7] 
от края на XIX в. ( разбира се, че те са се случ-
вали и много преди това) и почти до последните 
години, но няма  регистриран нито един случай на 
отравяне на хора  в резултат от консумацията на 
пъдпъдъче месо. Смята се, че отделни пъдпъдъци, 
излюпени в Южен Урал (където се срещат отров-
ните растения), изключително рядко, по време на 
есенната миграция, летят доста на запад и поняко-
га достигат до бреговете на Черно море. Има даже 
едно съобщение, публикувано в списание „Ловец“ 
през 1939 г., за отравяне с пъдпъдъци в град Сента 
(Войводина). 
 Часове (от 1–2 до 7–30 часа) след консумация 
на месо от отровени пъдпъдъци се проявяват след-
ните признаци: обща отпадналост (особено в кра-
ката), понижение на телесната температура до 35,5 
градуса, учестен сърдечен пулс, болки в главата, 
дихателните пътища, ръцете, краката и плещите, 
скованост на гръбначния стълб, повръщане. При 
такива болестни прояви е необходимо на първо 
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време да се пие много вода (най-добре минерална) 
и незабавно да се повика лекар, който обикновено 
прави инжекция за поддържане на сърдечния ри-
тъм и промива стомаха на пострадалите пациенти. 
След това в продължение на един ден организмът 
на пострадалия се възстановява. При ненавремен-
но и недостатъчно лечение  болезненото състоя-
ние на пострадалите може да продължава от 3 до 
10 дни. Смъртни случаи от консумацията на от-
ровно пъдпъдъче месо не са известни. Установено 
е, че кучета, хранени с кости или вътрешности на 
такива пъдпъдъци, временно получават паралич 
на задните крака. 
 Някога са смятали, че отровните пъдпъдъци 
се отличават по външен вид от нормалните, че те 
са червенокраки или синекраки, изключително де-
бели, че те не могат въобще да летят [8]. Мислили 
са, че отровните пъдпъдъци имат поведение, раз-
лично от нормалните, че при стойка на кучето те 
излитат на няколко метра или въобще не излитат 
и кучето ги лови живи. Всичко това не отговаря 
на действителността. Опасен може да стане всеки
есенен пъдпъдък, който се е хранил със семена-
та на споменатите отровни растения. Известно 
е, че отровите имат специфично (избирателно) 
действие. Птиците могат да се хранят с отровни 
семена без пряко въздействие върху организма им, 
но отровите, натрупани в организма на птиците, 
действат негативно върху човешкия организъм. 
 Месото на есенния пъдпъдък, когато птица-
та е максимално охранена, е доста крехко, сочно, 
изключително вкусно и полезно. Старите ловци 
казваха, че тлъстите пъдпъдъци са с превъзходни 
вкусови качества. В Южна Европа, Близкия изток 
и Северна Африка  в миналото (а в някои райо-
ни и сега)  е съществувал и все още съществува 
забранен масов,  бракониерски лов на пъдпъдъ-
ци с мамци, „машинки“, нощем с ярки фенери, с 
мрежи и сакчета и  с обучени хищни птици, пре-

димно с малки ястреби (Accipiter nisus). Някъде 
уловените живи пъдпъдъци се доохранват, след 
което се убиват и почистени се консервират в бъч-
ви или замразяват и изпращат към  някои западно-
европейски страни. Този бракониерски, търговски 
улов е една от главните причини за намаляването 
на пъдпъдъците в Евразия. Край бреговете на Чер-
но море, включително и у нас, се практикуват, за 
съжаление, и други бракониерски методи за лов 
на уморените след нощен прелет птици, методи, 
които унищожават не малка част от прелитащите 
над района пъдпъдъци.

Литература:
1. Хованский, Д. Об отравлении мясом перепел-

ки. //Охота и охотн. хозяйство, М.., 1957, 7, с. 
26. 

2. Мантейфель, П. Еще об отравлении перепе-
лом. //Охота и охотн. хозяйство, М., 1958, 10, 
с. 25. 

3. Цанава, И. Необходимы дальнейшие наблюде-
ния. //Охота и охотн. хозяйство, М., 1958, 3, с. 
27. 

4. Формозов, А. Ядовитые перепела. //Охота и 
охотн. хозяйство, М., 1965, 1, с. 28.

5. Grivetti, L., R. Rucker, Human poisoning by Eu-
ropean migratory quail Coturnix coturnix. //J. Or-
nithol.,1994,135, 3, p. 409.

6. Нанкинов, Д. Перепел – Coturnix coturnix (L). 
Апеннинский миграционный поток. Араб-
ский миграционный поток. В: Миграции птиц 
Восточной Европы и Северной Азии. Хищ-
ные-журавлеобразные, Москва, 1982, с. 184-
196.  

7. Нанкинов, Д. Птиците на град София. //Орн. 
инф. бюлетин, С., 1982, 12, с. 1–386.

8. Аксаков, С. Записки ружейного охотника 
Оренбургской губернии. М., 1953.

EXISTENCE OF POISONOUS QUAILS IN NATURE
Dimitar Nankinov

Abstract
Quail is one of the most popular hunting objects in Bulgaria, but no cases of people poisoned after having eaten 
quail meat have been heard of. This has happened predominantly in West Siberia, South Ural Mountains, Volga 
Region, Orenburg Oblast and Stavropol Krai, as well as in the regions between the Caspian Sea and the Black 
sea, on Aegean Sea islands, in North Egypt and South France.
The toxicity of the quails is a consequence, above all, of the consumption of seeds of poisonous plants, growing 
in these regions, and also seeds, processed with chemical preparations, used against pests in agriculture and 
forestry.
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 Дългогодишният член на ръководството на Съюза на учените в България в качеството му на 
зам.-председател и член на УС на Съюза акад. Ангел Попов,  изявен преподавател и изследовател, 
създател на уникална физична технология на полупроводникови кристали и епитаксиални слоеве, 
навърши 75 години.
 Ангел Сашев Попов е роден на на 4 март 1942 г. в Габрово. Потомък (седмо поколение) е на 
габровския родолюбец и благотворител, радетел за българското образование, Радион Умников. За-
вършва през 1960 г. престижната Априловска гимназия със златен медал.  Висшето си образование 
завършва с магистърска степен по физика на полупроводници и диeлектрици в Електротехническия 
университет „А. С. Попов“ в Ленинград, където защитава и кандидатска дисертация. През 1968 г. 
с конкурс постъпва на работа като стажант научен сътрудник във Физическия факултет на СУ „Св. 
Климент Охридски“. През 1990 г. защитава дисертация за научна степен „доктор на физическите на-
уки“. Като преподавател и изследовател преминава последователно през научните звания н.с. III-I ст., 
ст.н.с. II ст., доцент и професор по  физика на полупроводниците. В продължение на десет години  е 
ръководител на катедра „Физика на полупроводниците“. Бил е директор и зам.-директор на Институ-
та по физика и техника на полупроводниците при СУ „Св. Климент Охридски“. Бил е зам.-ректор по 
научноизследователската и административната дейност на СУ „Св. „Климент Охридски“, съпредсе-
дател на НИС и член на УС на Университетската печатница на нашата Алма Матер.
 От 2008 г. е назначен като професор в Институт по металознание на БАН, където е избран за член 
на Научния съвет и в продължение на 4 години е бил избран и за негов председател. Бил е член на ОС 
на БАН като представител на този институт.
 Многостранна е изследователската дейност на акад. А. Попов в областта на полупроводникова-
та електроника, технологията и изследването на полупроводниковите материали, дълбоки примес-
ни състояния в полупроводниците, нанотехнологията и наноматериалите, деградационни процеси 
в електронни системи в АЕЦ „Козлодуй“. Създадената от него уникална физична технология на по-
лупроводниковите кристали и епитаксиални слоеве е приложена в прибори, участвали в космическа-
та програма „Шипка“. Участвал е в подготовката и провеждането на експерименталната програма на 
втория български космонавт Александър Александров за израстване на суперйонни кристали в ус-
ловия на  микрогравитация. Участва в широкомащабната програма за изследване на деградационни 
процеси в електронните и контакторни елементи и изолационни материали с конкретен принос към 
контрола и управлението в АЕЦ „Козлодуй“, както и в редица образователни и научноизследовател-
ски международни проекти.
 Автор е на над 180 научни публикации, предимно в международни издания, 4 монографии и е 
съавтор в 8 монографии. Има над 200 директни цитирания в престижни международни списания и 
над 1000 индиректни цитирания в чужди публикации. Оценка за научната и публикационната му 
активност са международното признание, както и признанието му у нас, получено при избора му за 
член-кореспондент (2008) и действителен член (академик) на БАН (2015), връчването на Почетния 
знак „Марин Дринов“ на лента на Академията и Почетния знак „Св. Климент Охридски“ със синя 
лента на СУ „Св. Климент Охридски“.
 Акад. А. Попов е член на Американската физикотехническа асоциация. Включен е в енциклопе-
диите „Кой кой е в Америка“ и „Кой кой е в света“. През 1996, 2000, 2002,  2008 и 2012 г. е номиниран 
от международния Нобелов комитет за предлагане на кандидати за Нобелова награда по физика. Бил 
е член на Националната комисия на ЮНЕСКО, СНС по радиофизика и квантова електроника към 
ВАК, зам. -председател на Научната комисия по електротехнически науки, електроника и автоматика 
на ВАК, член и зам.-председател на Комисията по природни науки и на НЕК по физика към Нацио-
налния фонд „Научни изследвания“, Националния съвет по метрология и на Консултативния съвет 
към АЕЦ „Козлодуй“. Понастоящем е член на Националния съвет по наука и иновации.
 Специално внимание заслужава обществената дейност на акад. А. Попов в неправителствени на-
учни организации. За дългогодишното му всеотдайно участие в ръководството на Съюза на учените 
в България на 5 април 2017 г. той беше избран за Почетен член на Съюза.  За активната му съюзна 

АКАДЕМИК АНГЕЛ САШЕВ ПОПОВ НА 75 ГОДИНИ
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дейност и изключителни заслуги към общността на физиците в нашата страна като председател на 
Софийския клон, зам-председател и член на УС на Съюза на физиците в България е избран за Поче-
тен член на непрофесионалната организация на българските физици. Основател и Почетен председа-
тел е на Софийския клуб на физика.
 Секция „Физика“ към Съюза на учените в България изказва искрената си благодарност 
към акад. Ангел Попов за всеотдайната съзидателна дейност в полето на науката и в частност – 
на физиката, за колегиалното му отношение и безкористна подкрепа на дейността на секцията и 
му пожелава физическо и духовно здраве за по-нататъшни успехи във всички начинания!

         Секция „Физика“ към СУБ

Адрес: София 1756, бул. „Св. Климент Охридски“ № 8 
Тел: (+ 359 2) 965 25 72 
Факс: (+ 359 2) 868 6719 

 
Научноизследователският сектор (НИС) към Технически университет – София е самостоятелно 

звено, в което се извършват научни изследвания на международно равнище и с признато в световен 
мащаб качество, доказателство, за което са редица съвместни проекти с партньори като Siemens, 
Ericsson, Microsoft, Daimler/Chrysler, AREVA „SPIRAL-2“, DESY,	Airbus,	Lufthansa,	ABB,	Liebherr	 и др. В 
НИС се предлагат и консултантски и образователни услуги на местния, националния и международния 
бизнес.  

 

Основните области на експертиза са: 
 Автоматика  
 Информационни и комуникационни 

технологии  
 Електроника  
 Електроинженерство  
 Енергетика и енергомашиностроене  
 Топлотехника и ядрена енергетика  
 Топлинна и хладилна техника  
 Хидроаеродинамика и хидравлични машини  
 Текстилна техника и технологии  

 
 
 

 Компютърни системи и технологии, Комуникации и комуникационна техника  
 Машиностроене  
 Мехатроника  
 Материалознание и теория на материалите  
 CAD/CAM и технология на машиностроенето  
 Транспортна техника и технологии, 

Аеронавтика  
 Приложна математика и приложна физика  
 Индустриален мениджмънт  
 Бизнес администрация  
 Индустриален дизайн. 

 

 

 

Научноизследователският сектор към най-големия 
технически университет в България има добре развита 
научна инфраструктура, която е концентрирана в 4 центъра 
за върхови постижения и над 40 лаборатории. Това 
позволява да се осъществява трансфер на наукоемки 
продукти и технологии на национално и международно ниво. 
Привлечените средства от научноизследователска дейност 

        за последните 5 години превишават 30 млн. лв. 
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 По повод 90 години от рождението на видния поет и драматург Иван Радоев, чието име е патрон 
на Плевенския драматично-куклен театър, РИМ – Плевен със съдействието на Регионална библиотека 
„Хр. Смирненски“ и СУБ – клон Плевен представи на 30 март изложба „Светът на Иван Радоев“. Голя-
ма част от експонатите в нея са дарени на музея през 2000 г. от неговата съпруга, г-жа Весела Радоева.
 Светът на Иван Радоев е толкова всеобхватен, разнопосочен и многопластов, че е невъзможно да 
бъде представен в една изложба. Ние сме се опитали само да се докоснем до него. С над 90 материала 
са показани моменти от  живота и творческата му дейност като поет и драматург, лирик и философ, 
новатор, един от създателите на модерната българска драма през втората половина на ХХ в. 
 Фотографии илюстрират семейната среда, в която израства и която има важна роля за ранната му 
изява на литературното поприще и изкуството. Баща му Дашо Радоев – човек с висока култура, автор 
на разкази, които през 30-те г. са отличавани на софийски конкурси, предава на сина си любовта към 
литературното творчество. Едва дванадесетгодишен пише първите си стихове, отпечатани във в. „Росна 
китка“ (1939). По същото време изявява и музикалните си способности – свири на пиано, прави детски 
композиции, участва в продукции. 
 Иван Радоев е показан и като ученик в Плевенската мъжка гимназия, която завършва през 1946 г. и 
като студент по българска филология в Софийския университет. 
 Семейни снимки разкриват моменти от личния му живот – сватбата му с Весела Радоева, щастливи 
мигове в дома му с малкия Иван, семейството на разходка и др.
 Поетът и драматургът Иван Радоев е представен в творческата обстановка на работния си кабинет 
след постановката на първата му пиеса „Светът е малък“ в Бургас през 1959 г., с колеги от БНТ на Меж-
дународен преглед на телевизионните програми в Кан през 1970 г., с кубински театрали пред Народния 
театър (1974), в предаването „Всяка неделя“, на конгреса на българските писатели през 1989 г. в него-
вото приятелско обкръжение от големите имена на българската литература в по-ново време – Дамян 
Дамянов, Серафим Северняк, Климент Цачев, Надежда Захариева, Йордан Радичков, Стефан Цанев, 
Вера Мутафчиева, Георги Джагаров, Младен Исаев, Недялко Йорданов и др. Също и по време на отдих 
– на любимия си риболов, в размисъл с вечната цигара, във вилата му в село Геша, Габровско. 
 Работи като редактор във вестниците „Стършел“ и „Родни криле“, както и  в сп. „Български воин“. 
Драматург е на Народната опера в София, на театрите „Сълза и смях“ и „София“, на драматичния теа-
тър в Перник. Главен редактор е в Българската национална телевизия.
 Представени са множество негови книги със стихове и пиеси, сред които и някои от първите из-
дания, като поемата „Израстват хора“ (1952), „Стихотворения“ (1958), „Баладична поема“ (1960), от 
по-късните „Един бял лист“ (1975), „Бяло потъване“ (1992), „Да бъде любов“ (1993), „Песъчинки-жи-
вотинки“ (1990, епиграми), пиесите „Криминална песен“, „Биволът“, „Човекоядката“, „Чудо“, „Кълбо-
видна мълния“, Избрани пиеси – „Светът е малък“, „Голямото завръщане“, „Червено и кафяво“, „Садал 
и Орфей“. В основата на стиховете му стои лиричното и истинско начало, явяващо се като протест 
срещу декларативната, патетична и псевдореволюционна поезия. Заради това е упрекнат в липса на 
„идейно здраве“. Още през 1950 г., преди излизането на първата му книга „Шумят знамената“ (1951), се 
формира мнение за него, че е под влияние на декаденстващи наши и чужди поети. Богомил Райнов го 
взема под закрила.
 Той е един от създателите на лиричната драма у нас. Пиесите му са едно изследване на човешкия 
живот, провокират размисъл за живота, извеждат от него универсални вечно валидни проблеми, затова 
и остават във времето и живеят и днес. В изложбата намират място и създадените от него приказки за 
деца като „Димо Димолее“ и „Голямото куче на малкия Иванчо“. 
 Преводаческата му дейност е илюстрирана с издания на негови преводи на С. Есенин, М. Лермон-
тов, Д. Еминеску, М. Светлов, Ед. Багрицки, гръцка поезия на ХХ в. и др. Превежда от полски, гръцки, 
италиански, руски, румънски, корейски, аржентински поети. Стихове и пиеси на Иван Радоев са пре-
ведени в Чехословакия, Полша, Румъния, Швейцария, Куба, Мексико, ГДР, СССР, Турция, Унгария, 
Гърция, Австрия, Япония. 
 Афиши, покани и програми  от постановки на негови пиеси допълват картината за мястото, кое-
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то заема драматургията на Иван Радоев в културния живот на страната. Големи режисьори като Асен 
Шопов, Крикор Азарян, Младен Киселов, Леон Даниел, Методи Андонов, Вили Цанков и др. ги поста-
вят с голям успех на български и европейски театрални сцени. На проведеното през юни 1992 г. в Бон 
голямо театрално събитие – Международно биенале за съвременна европейска драматургия, пиесата 
„Чудо“ на Иван Радоев, поставена от Лео Даниел, е една от сензациите на фестивала и е посрещната от 
публика и критика с огромен възторг. 
 Признание за творческата значимост на Иван Радоев са проведените през 1995 г. в Плевен театрал-
ни срещи „Иван Радоев и българското в българския театър“, плакат от които е експониран в изложбата. 
Също и  учреденият през 2001 г. в Плевен на негово име Национален конкурс за съвременна бъл-
гарска драматургия, който се превръща в истинска сцена за младите български творци. През 2012 г. 
85-годишнината от рождението на бележития поет и драматург Иван Радоев е отбелязана с премиерата 
на документалния филм „Поетът стреля в сърцето си“ в Народния театър.
 Композитори като Б. Карадимчев, М. Големинов, Л. Пипков, Т. Попов, П. Стайнов, Тончо Русев и 
др. създават песни, добили широка популярност. В изложбата могат да се видят плочи с някои от тях. 
 Носител е на награда за цялостно творчество (1992), присъдена му от Международната академия 
на изкуствата в Париж, на награди от национални прегледи на българския театър и драма, от междуна-
роден фестивал за телевизионни театри. Удостоен е със званието „Заслужил деятел на изкуството и 
културата“ (1979), с юбилейни медали „40 години социалистическа България“ и „100 години от рож-
дението на Георги Димитров“.
 Снимки от тържественото честване на 60-годишнината на Иван Радоев в Плевен и Пордим по-
казват, че истинското признание е на хората.  И както той сам казва: „Наградата е във времето – тя 
тепърва ни очаква или не ни очаква“. 

        Нели Дакова – зав. отдел 
        „Нова и най-нова история“ в РИМ,
        член на СУБ – клон Плевен

ПОКАНА
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ 

ХИЛЕНДАРСКИ“, ФИЛИАЛ – СМОЛЯН

за участие в

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

на тема:
„ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА – ЗА ЛИЧНОСТНО И ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ“

(27-28 октомври 2017, град Смолян)

    ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ: 
    Педагогически науки, Хуманитарни науки,  Природни науки, Технически науки,    
    математика и информатика, Социални, стопански и правни науки
    ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КОНФЕРЕНЦИЯТА: 
    https://smolyan.uni-plovdiv.bg 
    e-mail: pusmolyan2017conf@gmail.com 
    Тел.: 0301 623 39
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ИЗ ЖИВОТА НА ПЛЕВЕНСКИЯ КЛОН НА СУБ
 На 18 и 19 май 2017 г. в гр. Долна Митрополия се проведе Юбилейна научна конференция „Съвре-
менни тенденции в авиационното обучение“, организирана от Националния военен университет „Ва-
сил Левски“, Факултет „Авиационен“, Фондация „Български криле“ и Съюза на учените в България, 
клон Плевен. Темата и съответните доклади към научните сесии бяха поредната стъпка за по-добро 
образование, обучение и подготовка на авиационни специалисти за нуждите на военновъздушните сили 
и авиационния сектор в България.

 СУБ – клон Плевен отбеляза тържествено Деня на българската просвета и култура и славянската 
писменост – 24 май. Кратко слово за двамата братя Кирил и Методий изнесе доц. Искра Петкова. Бяха 
представени интересни данни за двамата братя, създали нашата азбука, и историята за обявяване на 24 
май за Национален празник на всички българи.
 Тържеството продължи с представяне от проф. Атанас Кирилов на новата книга на проф. Сълю 
Сачански „По вълните на спомените“. Това е своеобразен летопис, посветен по думите на автора „…на 
бъдещите поколения, за да не забравят миналото“. Книгата напомня за българо-руската дружба, изигра-
ла голяма роля при повишаване на квалификацията на немалка част от научните кадри за институтите 
на Селскостопанската академия. Чрез биографични бележки Сачански представя обикновени, но ус-
пели хора, които са били силно мотивирани да се изградят като специалисти и да дадат своя принос за 
развитието на Родината.
 Представена бе и книгата „Православни църкви и манастири  в Плевенския край (от IV век до наши 
дни)“ от нейния автор Деян Белчев. За първи път на едно място са събрани всички сведения, свързани с 
възникването на първите християнски църкви в региона и храмовото строителство по време на Първо-
то и Второто българско царство. Издирени са писмени сведения за над 15 манастира, възникнали през 
ХІІ–ХІV в., а в османски данъчни регистри през ХV–ХVІ в. са открити сведения за десетина от тях, 
като последните са ликвидирани по време на кърджалийските размирици през ХVІІІ в. Новите данни 
са извлечени от османски данъчни описи, от описа на войнишкото съсловие, от преписки и летописни 
бележки, от помениците на големите манастири. Само от войнушките описи на Никополски санджак са 
извлечени имена на 16 свещеници от 12 селища от Плевенския край. Този списък се допълва от данни 
на османотурски описи от първата половина на ХVІ в. Книгата дава отговор и на въпроса как се из-
граждали църквите по време на османското владичество. До 30-те години на ХІХ в. масивни каменни 
църкви в областта се броят на пръсти. След появата на Хатихумаюна (1839) и Хатишерифа (1856) броят 
им все повече се увеличава. В периода 1839–1855 г. са построени шест нови църкви, а от 1856–1877 г. 
броят им нараства с още 26 църкви. 
 Последната глава показва бума на храмовото строителство в този край в периода 1878–1944 г. В 
продължение на 66 години са изградени над 60 прекрасни православни църкви с волни пожертвова-
ния, дарения и труд на населението. По време на комунистическия режим има изградена само една 
църква. Богатата библиография показва сериозно отношение към поставената тема, а включените над 
160 снимки, карти, схеми и друг илюстративен материал превръщат книгата в полезно четиво за всеки 
родолюбив българин
 В края на тържеството поздравителни адреси и книги получиха  членове на СУБ, навършили кръг-
ли годишнини. 
  

        Проф. дсн Атанас Кирилов – председател,   
        д-р Райна Гиндева – научен секретар,
        СУБ – клон Плевен
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КНИГОПИС

Константин Косев

Васил Левски и 
възкресението на 

България.

Изд. „Захарий 
Стоянов“, С., 2017, 

152 с. с ил.

 Новата книга на академик Константин Косев е 
преди всичко забележителен принос към реконстру-
иране на национално-освободителното движение от 
60-те и 70-те години на ХІХ в. и към биографията 
на Васил Левски. В текста са откроени две основ-
ни  линни на изложение. Първата е биографичната, 
втората – която доминира в изложението, е за роля-
та и значението на Васил Левски в процеса на  въз-
становяването на българската държавност. Авторът 
подхожда към темата мащабно; без да пренебрегва 
фактите, той откроява тенденциите, показва истори-
ческите процеси в тяхната пълнота, многообразие и 
мащабност. Неговата цел не е да даде  биографичен 
разказ, а да представи всичко онова, което  характе-
ризира живота на Васил Левски, да изтъкне неговите 
най-значителни приноси в българското национал-
но-освободително дело,  да насочи внимание върху 
основните моменти в неговата организационна дей-
ност, и не на последно място, да свърже личността 
с историческия контекст. Изходна теза на Косев е 
твърдението, че делото на Левски е пряко свързано 
с процеса на „възкресението“ на българския народ, 
т.е. с Априлското въстание, фактора, предизвикал 
руско-турската война от 1877–1878 г. и възстановя-
ването на българската държава. 
 Биографичният елемент е тясно обвързан с ос-
новните етапи на политическата дейност на Левски 
– с основни акценти – налагане на нова стратегия 
и тактика на българската национална революция, 
изграждането на вътрешна революционна органи-
зация, създаване на една обща организация между 
революционните дейци в емиграция и тези в бъл-
гарските земи. Специално внимание е отделено на 
идейно-политическата ориентация на Апостола. 
 К. Косев представя личността на Левски като 
еманация на българския дух, като забележителен 
продукт на възрожденската среда. Представата за 
грандиозните измерения на личност и дело  са добре 
уплътнени с биографични примери, с анализи на 
международните условия, на българската обществе-
но-политическа мисъл, на нагласите в българското 
общество в последното предосвобожденско десети-
летие. Не са пропуснати и най-важните съмишле-
ници и съратници, усилията да се спечелят хора за 
делото, акцентите на международната политика.
 Не би било преувеличено, ако се изтъкне, че 
академик К. Косев прави един исторически достове-
рен, многоаспектен и същевременно много актуален 
преглед на личността и делото на Васил Левски и на 

българската национална революция.
 Достойнство на книгата е умелото поставяне 
на отделните акценти, ясната структура, аналитич-
ното изложение, образният език. Тексът е отличен 
пример за съчетаване на научна достоверност с 
публицистично майсторство. Същевременно авто-
рът дава един съвременен, основан на постижения-
та  на историческата наука поглед върху събитията 
и  личността, като с това обезсилва клишета и пре-
дубеждания, издига се над митове и стереотипни 
твърдения. Представя делото на Левски като част от  
най-високия подем на обществените идеи през Въз-
раждането, а делото му с неговите резулатати – като 
неотделима част от трансформационните процеси в 
българското общество и в международната полити-
ка, довели до появата на нова България. Изложение-
то също така е съчетание на академичен подход към 
фактите и събитията и същевременно – текст, ориен-
тиран към широка обществена аудитория.
 Изпъстрено с цитати, с множество фактоло-
гични отклонения, онагледено с илюстрации, изло-
жението свидетелства за една успешна издателска 
инициатива, за солиден изследователски проект, за 
майсторството на Константин Косев да разглежда 
събития и личности концептуално и, в негово лице 
– за големите възможности на българската историче-
ска наука.
    Николай Поппетров,
    секция „История“ към СУБ 

Георги Йорданов

Притаени мигове

Изд. „Захарий Стоянов“ 
и „Светулка 44 Атеней“, 

2016, 360 с.

 Пиша за тази книга, защото е безупречна и като 
литературно произведение: един изключително ин-
телигентен автор с отлична памет, с чувство за ис-
тория ни поднася очерци за най-значителните кул-
турни и научни деятели от втората половина на ХХ 
в., с които съдбата го е срещала. Това не са обикно-
вени тривиални оценъчни размишления на страни-
чен наблюдател, а документи на срещи и разговори 
с несъмнен обществен резонанс. Г. Йорданов пише 
за конкретни събития, в които един от участниците 
е самият той. Ако се изразим метафорично, изнасят 
се автентични данни от „кухнята на събитията“, за-
щото той е имал щастливата съдба като ръководител 
първоначално на Сливен, а след това – и на столи-
цата, да е деен организатор на културни събития, на 
срещи, имал е възможност да води кореспонденция с 
най-видните български и чуждестранни културни и 
научни първенци.
 Ще бъде прибързано тази книга жанрово да бъде 
определена просто като документирани спомени. 
Тук сме изправени пред едно възкресяване на цяла 
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епоха от културната история на съвременна Бълга-
рия. Това е един напълно сполучлив опит да се опо-
нира на днешния нихилизъм в оценката на времето, 
когато у нас се строеше, когато основна движеща 
сила беше ентусиазмът.
 По своята същност книгата е съставена от от-
делни очерци, обединени от самата личност на авто-
ра като непосредствен участник в събитията. Борави 
се с конкретни факти, с конкретни дати и с конкрет-
ни лица. В тъканта на изложението са включени 
снимки и лична кореспонденция от и до съответните 
герои на описанието. Читателят следи повествова-
нието с доверие и открива множество неща, които 
– макар и да им е бил съвременник – до него са дос-
тигали в най-общ вид, реферирани набързо и отго-
ре-отгоре от тогавашните медии. Тази конкретност, 
умело гарнирана с битовизъм и личностни контакти, 
е първата сполука на книгата. Силата на описанието 
идва от факта, че Георги Йорданов е бил в талвега на 
описваните събития, лично се е познавал с хората, за 
които сега пише: той говори за неща, които е видял с 
очите си и е чул с ушите си, но не като страничен и 
случаен наблюдател, а като активно действащо лице. 
Положението му е било такова, че героите на описа-
нията са намирали за необходимо да споделят с него, 
да коментират и да дават оценки.
 Силата на тази книга идва и от високата лите-
ратурна култура на автора. Той присъства във всеки 
очерк, но не се натрапва на читателя. Целият текст 
ни показва, че е пристъпено към описание на съби-
тия поради тяхната обществена значимост, поради 
внасянето на допълнителни щрихи към характерис-
тиката на видните личности, а не за да се подчертае 
личността на автора: Г. Йорданов присъства в описа-
нията ненатрапчиво, интелигентно, с такт и мярка.
 Не мога да не подчертая умението на автора да 
построява фразите като отличен стилист: езикът се 
лее като излязъл от устата на истински сладкодумец. 
Изреченията не са претрупани, не се правят фоку-
си с непонятни думи и изрази: пред нас стои искрен 
разказвач, когото съдбата е ощастливила и го е по-
ставила на точното място, за да може да сподели с 
нас скрити страни от образите на духовните първен-
ци. Книгата се чете на един дъх, защото увлича, неу-
сетно ни прави съпричастни с живота на хора, които 
са част от двигателите на историята, част от духов-
ния елит.
 Ще спомена още една важна черта на авторския 
подход: сполучлив подбор на  персонажите, за кои-
то се пише: художници (Дечко Узунов, Любомир 
Далчев), архитекти (Александър Баров, Никола Ни-
колов), музиканти и певци ( Херберт фон Караян, 
Саша Попов, Филип Кутев, Емил Чакъров, Нико-
лай Гяуров, Борис Христов и др.), учени (Иван По-
пов, Джон Атанасов, Ангел Балевски, Мако Даков, 
Дмитрий Лихачов, Петър Динеков, Георги Цанев 
и др.), поети и писатели (Владимир Василев, Кон-
стантин Константинов, Дамян П. Дамянов, Емилиян 
Станев, Николай Хайтов, Елисавета Багряна, Атанас 
Далчев, Никола Фурнаджиев, Георги Джагаров и 
др.), медици (Александър Чирков), военни (Влади-
мир Стойчев), чуждестранни бизнесмени (Арманд 

Хамър) режисьори (Въло Радев), артисти (Стефан 
Гецов), чуждестранни държавници (Франсоа Мите-
ран, Индира Ганди и др.) и т.н. Само от това изброя-
ване можем да добием представа за предизвикател-
ствата, които са стояли пред автора. Да се пише за 
такива личности и те да бъдат представени като хора 
от плът и кръв е много трудно и отговорно.
 „Притаени мигове“ е първата книга от замисле-
ната като трилогия поредица „Срещи“ на известния 
културен деятел от близкото минало Георги Йорда-
нов.  Тя бе представена на 26.04.2017 г. в Големия 
салон на БАН пред препълнена зала.  Публикуване-
то е дело на две авторитетни издателства – „Захарий 
Стоянов“ и „Светулка 44 Атеней“. Полиграфията на 
книгата е луксозна: външен вид, хартия, печат и т.н. 
Безупречна е и работата на издателите: редактори и 
коректори.
 Книгата на Георги Йорданов е важен извор на 
достоверни факти за бъдещия непредубеден историк 
на българската духовност през втората половина на 
ХХ в. Тя е особено полезна за младежта, защото има 
сили, които искат да представят този период само в 
черни краски.

  Акад. Михаил Виденов,
           БАН

Добринка Златева

Човекът в икономиката: 
етико-социо-антропо-

епистемологическа 
концепция

Изд. „Фабер“, Велико 
Търново, 2016, 378 с.

 Монографията е модерно, иновативно, актуално 
трансдисциплинарно научно изследване на човека в 
икономиката. Водена от разбирането, че на високите 
нива на теоретичното мислене науките съществуват 
заедно, тя изследва човека в икономиката в между-
дисциплинарното пространство на икономика, епис-
темология, философия, антропология, социология, 
етика. Авторката, проф. д-р Добринка Златева, стига 
до извода, че този подход на изследване разширява 
възможностите за осъзнаване на човека в икономи-
ката и че икономическата наука е наука за човека.
 Монографията съдържа четири глави.
 В първата глава – „Човекът в икономиката“, из-
следването започва с научните проблеми на науката, 
т.е. с изследване на науката от гледна точка на на-
уката. Епистемологията се възприема като основа 
на познанието и на базата на критично използване 
на резултатите на епистемологични анализи се из-
гражда концептуалната организация на авторовото 
изследване. Авторът определя предпочитанието си 
към еволюционната епистемология и акцентира вър-
ху проблемите: какво е наука; има ли фундаментална 
база на познанието; какво е действителност в позна-
нието; кое познание е обективно и истинно и как се 
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постига; има ли граници в науката и др. Позицията 
е, че за икономическата наука граница няма, че тя 
прекрачва собствените си предели и подкрепя теоре-
тичните си концепции с резултатите на други науки. 
 Във философията се открива общотеоретичния 
образ на човека, основополагащо разбиране на кон-
цепциите за човека и философско-научен подход за 
изучаването на човека в икономиката. Особен акцент 
е философската антропология, обобщаваща необ-
ходимостта от единна наука за човека и от изграж-
дането на интегрален теоретичен модел на човека. 
Изследвайки човека като разумен и свободен, в този 
анализ се възприема, че той е разумен, рационален, 
но и ирационален и че икономистите неуместно са 
най-последователните привърженици на рационал-
ния човек. А свободата на човека е ограничена и гра-
ницата е свободата на другия.
 Втора глава – „Човекът в икономиката: фило-
софско-епистемологичен поглед“, изследва иконо-
мическата наука като епистемология, като основно 
под „икономическа наука“ се разбира Общата тео-
рия на икономиката. В центъра на икономическата 
наука е човекът, което я превръща в антропоиконо-
мика, а икономическата действителност е отразена 
реалност. В същото време абсолютна достоверност и 
обективна истина в икономическата наука няма. Гра-
ницата между истина и неистина в икономическите 
изследвания не е критерий за научност. Истинността 
в икономическата наука, разбирана както в естестве-
ните науки, е неустановима. Изследва се мястото на 
хората в истинността на икономическата наука, като 
авторът счита, че истинността на една икономическа 
идея се определя и от хората, като зависи от тяхно-
то духовно и интелектуално състояние. Едно научно 
правило е истинно, ако е правило на ефективното 
икономическо поведение на хората.
 Икономическата наука не може да бъде твърда 
наука поради динамичността на икономическата 
действителност и неопределеността на бъдещето. 
Затова с нейното математизиране в определена сте-
пен се губи смисълът, значението, оживяването. В 
монографията се акцентира на факта, че икономи-
ческата наука изучава социокултурната действител-
ност. Човекът в икономиката се изследва като био-
социален и културно определен, съчетаващ качества 
на личност. „Икономически човек“ няма. Затова ав-
торът предлага да се изследва човекът в икономиката 
като многостранен феномен. Той, човекът, участва в 
икономическия живот като съставен от разум, емо-
ции, страст, културни традиции, предразсъдъци и др. 
и е рационално-ирационален в мотивите, в целите и 
в действията си. Човекът в икономиката е интерсу-
бект.
 Трета глава – „Човекът в икономиката: антропо-
логически антропогенетически дискурси“, изследва 
човека в икономиката чрез антропологически и ан-
тропогенетически подход. Изследвани са генезисът 
и развитието на човека и се доказва, че антропо- и 
социогенезисът създават в частност и човека в ико-
номиката. Общата еволюция на човека е единен про-
цес и в него гените, инстинктите и културата взаим-
но си влияят. В този смисъл, в икономиката човекът 

е резултат на генно-културна еволюция. 
 В монографията се доказва тезата, че рационал-
ното поведение на икономическия човек има в ос-
новата си генна предразположеност, поради което 
генетичният анализ на егоизма и алтруизма може да 
подпомогне теоретичния анализ и тълкуване на ико-
номическия егоизъм (основна теза на класическата 
теория). Човекът в икономиката, инструктиран от ге-
ните, е единство на егоизъм и алтруизъм. Границата 
на егоизма в поведението на човека в икономиката е 
егоизмът на другия.
 Четвърта глава – „Човекът в икономиката: со-
циално-етични характеристики“, изследва социал-
но-етични характеристики на човека в икономиката. 
На основата на антропогенезиса се констатира, че 
човекът е изначално социален. Естественото състоя-
ние на човека в икономиката е животът с другите. 
Икономиката се разглежда като взаимозависимо съ-
трудничество, колективна съвместна дейност. Чове-
кът в икономиката се изследва както в индивидуал-
ността, така и в социалността му. Той се реализира 
в икономическите отношения с другите, конкретно 
в икономическата общност. Икономическата теория 
не включва в анализите си муждучовешкото прос-
транство, което според автора се изпълва от соци-
алните ценности на съгласуваност, сътрудничество, 
солидарност, доверие, но и на индивидуалност, кон-
фронтираност и др. На пазара се проявява конкурен-
ция, но и сътрудничество.
 В монографията авторът предлага собствен под-
ход за изследване на морала в икономиката. Иконо-
мическият човек, взаимодействайки с другите, съз-
дава морал. Икономическото действие не е действие, 
което единствено се съобразява с някакви морални 
ценности, а ги създава. Самоконктролът в интереси-
те, а не контролът на моралната норма осъществява 
морала в икономиката. Проявявайки границите, ико-
номиката възпитава морал, морала на взаимозависи-
мостта, което е необходимост за нейното развитие. 
Моралното икономическо поведение е етичната до-
бавена стойност в икономиката, но то не е норма, а 
действителност. 
 Монографичното изследване предлага концеп-
ция за човека в икономиката, формирана от фило-
софски, антропологически, социални, етически 
позиции. Предлага икономическа философия чрез 
изследването на човека в икономиката. То е първо-
то и единствено по своята същност и характер. Бо-
гато е на методологически подходи и прийоми и е 
безспорен принос в методологията на познанието. И 
в защита на дързостта на автора цитирам: „Замисъ-
лът на това изследване от позицията на академичен 
икономист, занимаващ се с теоретична икономика 
да направя опит да концептуализирам взаимозави-
симостта между човека в неговия цялостен образ, 
икономическата наука и икономическата действи-
телност“ (с. 14).

   Проф. д-р Валентина Стоянова,
    СУБ – Велико Търново





Първият конгресен център в
България, построен в комплекса „Св.
Св. Константин и Елена“ през 1966 г.

от Съюза на учените в България
за провеждане на научни прояви,

а именно
Международния дом на учените

„Фредерик Жолио-Кюри“,
е мястото което търсите. Комплексът

може да приеме прояви с до 300
участници, или няколко по-малки

симултанни срещи.
Петте зали

разполагат с пълно
стандартно
оборудване:
➠ озвучителна

система;
➠ възможности за
запис и прожекции;
➠ уредба за

симултанен превод
и др.

Хотелът има
95 стаи,

а ресторантът –
400 места.

Инфраструктурата
на Конгресния

център „Ж.-Кюри“
позволява

гъвкавост и
пригодимост към

всяка проява.

Адресът е:
Международен дом на учените

„Фредерик Жолио-Кюри“,
к.к. „Св. св. Константин и Елена“,

9006 Варна
Тел.: (052) 36 11 61; 36 11 62;

Факс: (052) 36 11 87;
e-mail: ihsvarna@mnet.bg

За контакти в София:
„Наука Инвест“ ЕООД

1505 София, бул. „Мадрид“ №39
Тел.: (02) 943 01 28; 943 19 86

Факс: (02) 944 15 90;
e-mail: science@usb-bg.org

The first Congress Centre in
Bulgaria, built in „St. st. Constantine and

Helena“ resort in 1966
by the Union of Scientists
to host scientific events,

namely
the „Frederic Joliot-Curie“ Interna-

tional House of Scientists
is the site you are looking for. The com-

plex can accommodate a gathering of up
to 300 participants, or several smaller

simultaneous meet-
ings. Full standard
equipment in the 5
meeting rooms is

available:
➠ loud speaker

system;
➠ recording facili-

ties;
➠ projection equip-

ment;
Possibility for simul-
taneous translation,

etc.
The hotel has

95 rooms, the res-
taurant – 400 seats.
The infrastructure of
„J.-Curie“ Confer-
ence Centre pro-

vides flexibility and
adaptability for every

event.

The address is:
International House of Scientists

„Frederic Joliot-Curie“
„St. St. Constantine and Helena“,

9006 Varna, Bulgaria
Tel.: (+359-52) 36 11 61; 36 11 62;

Fax: (+359-52) 36 11 87;
E-mail: ihsvarna@mnet.bg

Contact in Sofia:
„Nauka Invest“ Ltd.

1505 Sofia, blvd. „Madrid“ 39
Tel.: (+359-2) 943 01 28; 943 19 86;

Fax: (+359-2) 944 15 90;
e-mail: science@usb-bg.org

За	контакти	в	София:
Тел.: +0359 (02) 444 36 44
E-mail: office@usb-bg.org

Contact	in	Sofia:
Tel.: +0359 (02) 444 36 44
E-mail: office@usb-bg.org

Тел.: +0359 (52) 361 161 
         +0359 (52) 361 162
         +0359 (52) 385 100
Email: hotel@ihsvarna; ihsvarna@mnet.bg

www.ihsvarna.com  
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