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 На 18 август 2016 г. се навършиха 1070 години 
от блаженото Успение на св. Иван Рилски († 946) – 
небесен закрилник на българите от Х в. и в бъдни-
те векове. В паметта на българите са се наслоили 
още знакови дни за светеца – 19 октомври (пре-
насяне на светите му мощи от Средец в Търново 
– 1195 г.), 1 юли (пренасяне на светите му мощи 
от Търново в основания от него манастир – 1469 
г.). Рилският светец заслужено заема първо място 
сред народните будители, почитани от българите 
всяка година на 1 ноември. Неговият живот и дело 
завинаги остават пример за това как се пробужда 
народната свест, как духовният живот, любовта 
към ближния и към Отечството превъзхожда зем-
ните блага.
 Няма друг светец от Българското среднове-
ковие, за когото да са написани толокова много 
житиеписни творби както за св. Иван – само в пе-
риода Х–ХVІІІ в. за „великия рилски пустинник“ 
са били съставени 16 различни оригинални жития. 
Той е роден през 876 г. в с. Скринò, в полите на пла-
нината Руен, тогава в Средечка област. Както той, 
така и неговите родители са характеризирани от 
житиеписците с определението „българин родом“. 
Детството и младежките си години (до към 901 г.) 
той прекарва в родното си село като като пастир и 
наемен говедар. Още тогава, в първите десетиле-
тия на християнска България, той показва своята 

дълбока набожност и склонност към самовглъбя-
ване. Подир смъртта на родителите си, по подобие 
на много свети люде преди него, младият Иван 
раздал полученото в наследство имущество и се 
замонашил в близкия манастир „Св. Димитър“. 
Тук той усвоил грамотността и получил първона-
чалните си богословски познания. Като желаел да 
извърши монашески подвиг, той напуснал мана-
стира и станал отшелник в Рилската пустиня (т.е. 
в Рила планина). В продължение на около 11–12 
години (901–912) живеел в пещера и се подвизавал 
като стълпник на една висока скала. Той се скитал 
из планинските дебри, търсейки усамотение и по-
знание за Бога, обхождал първите манастири на 
християнска България в Средечка област. В тези 
обители той могъл да прочете в превод на старо-
български език различни монашески сборници, 
жития и разкази за аскетичния живот на монасите 
във Византия. Това го подтикнало през 913 г. да се 
засели в Рила планина и тук да се отдаде на пост и 
молитви, за да постигне единение с Бога. По-къс-
но той отбелязва в написания от него Завет: „Аз, 
смиреният и грешен Йоан, който нищо добро не 
съм сторил на земята, когато дойдох в тази Рил-
ска пустиня, не найдох в нея човек, но само диви 
зверове и непроходими дебри. И се заселих самин в 
нея със зверовете, без да имам нито храна, нито 
покрив, но небето ми беш покров, земята – по-

НАУКА – кн. 6/2016,том XXVI
Издание на Съюза на учените в България

СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ – 
НЕБЕСЕНИЯТ ПОКРОВИТЕЛ НА БЪЛГАРИТE

Доц. д-р Георги Н. Николов,
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Икона на св. Иван Рилски от ХVІІІ–ХІХ в.

„Неотречимо е, че Рилският светец е една от най-
бележитите личности в нашето минало, а неговата обител 
има вече хилядолетна, вечно жива история, свързана най-
тясно с битието на българския народ... Историята – чието 
велико дело се състои в това, да възкресява мъртвите и, 
подобно на поезията, да раздава безсмъртие и слава, както и 
да обрича на забрава и позор – трябва да признае огромните 
заслуги на Рилския светец и неговата обител във вековното 
битие на българския народ“.

Иван Дуйчев (1907–1986)
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стеля и билето – храна. Ала благият Бог, заради 
любовта към когото презрях всичко и претърпях 
глад, жажда, мраз, слънчев пек и телесна голота, 
не ме остави да погина, но обилно изпълни всич-
ките ми нужди като благоутробен и чедолюбив 
Отец“. В горската пустош отшелникът се срещал 
с тамошни люде пастири и подобно на един местен 
Христос той започнал да върши чудеса. Веднъж 
с молитивите си към Бога излекувал един човек, 
обхванат от бесове („Щом той се помоли, веднага 
бесът излезе от човека и беше напълно здрав“). 
Друг път нахранил с един просфорен хляб девети-
ма души ловци, които гладували цели пет дни. „И 
всички ядоха и се заситиха и остана половината 
от просфората. А един от тях беше болен и щом 
яде, веднага оздравя...“. Иван Рилски се прославил 
като чудотворец и лечител. При него се стичали 
всякакви хора, търсещи лек за недъзите си и утеха 
за душата си. Скоро неговата слава на свят мъж 
стигнала и до ушите но боголюбивия български 
цар Петър (927–969) и той пожелал да се срещне 
с Иван Рилски. Известно е, че през първите годи-
ни от управлението си владетелят се допитвал до 
цариградския патриарх Теофилакт (939–956) как 
да се справи с новопоявилата се ерес на богоми-
лите. По същото време цар Петър водел корес-
понденция и с един от прочутите отшелници във 
Византия – Павел Латърски Нови († 955): „Про-
чее – пише неговият житиеписец – Петър, който 
управлявал България и го поздравявал извънредно 
често с любезни и смирени писма, го призовавал 
да се помоли за неговото спасение“. Изглежда, 
че главен интерес за българския цар е бил въпро-
сът за богомилската ерес и той е търсел съвет не 
само от патриарха, но и от отшелника, който се 
борел срещу дуалистичната ерес на манихеите. 
По същия повод той потърсил и мнението на Иван 
Рилски. Житиеписците подробно описват разме-
нените послания между двамата. Царят изпратил 
на пустинника чаша, пълна със злато, а той върнал 
златото и отправил следните думи към него: „Аз, 
брате мой, ни войска ще въоръжавам, ни някакъв 
прикуп ще купувам! Та вземи си златото, понеже 
за тебе  е много нужно, а чашата задържах за 
спомен от тебе и за знамение на света“. По-къс-
но българският патриарх Евтимий (1375–1394) е 
добавил от себе си детайли за срещата, които от-
разяват по-скоро отношенията между царската и 
патриаршеската власт в България в края на ХІV 
в. В устата на Иван Рилски патриархът е вложил 
следните думи към царя: „Валяй се под нозете на 
твоята майка, църквата, прекланяй се усърдно и 
скланяй глава пред нейните първопрестолници...“

 Подир дългите години отшелничество Иван 
Рилски решил да сбере своите последователи в 
една манастирска общежителна общност. Ано-
нимният житиеписец отбелязва: „Когато голяма-
та му слава се разнесе по цялата земя, мнозина 
се възревнаха на добродетелния му живот и по-
желаха да живеят с него, създадоха в съседната 
пещерна църква и основаха обител, имайки препо-
добния за наставник и пастир“. Така били поло-
жени основите на Рилския манастир. Иван Рилски 
сам спазвал и учел монасите на строг монашески 
живот. Постепенно се налагал общежителния ма-
настир, в който монасите живеели в строг ред  и 
спазвали консервативни морално-етични принци-
пи на християнската вяра. 
 Монашеският подвиг на Иван Рилски има и 
друго измерение, на което обръща внимание бъл-
гарският учен Васил Гюзелев: „Със своето отшел-
ническо уединение Иван Рилски, от една страна, 
се стреми да е пример за аскетичен и доброде-
телен живот за „пастирите на Христовото 
стадо“, а от друга – да покаже на обикновените 
хора, че планината и лесът (две пространства, 
които създавали страх в обикновените хора) са 
обитаеми не само за зверовете, но и за човека. 
Той навлязъл в дивата и девствена българска 
природа без страх, за да покаже, че животът 
в нея е напълно възможен. Чрез създаването на 
монашеска обител в недрата на далечната Рил-
ска пустиня той по същество показал ролята на 
манастирите и монашеството в навлизането на 
необитаемите дотогава пространства. Съзнал и 
осмислил величествената природа като огромен 
Божи храм, той навлязъл в нея с вяра и увере-
ност, които увличали и другите“.
 Иван Рилски оставил „Завет“, с който се изя-
вил като смел реформатор на монашеския живот в 
България. В него се съдържат призивите му за мо-
нашески живот в духа на аскетично-мистичната 
му форма. Това го свързва с прочутите църковни 
отци от ранното средновековие Антоний Велики, 
Атанасий Александрийски, Ефрем Сирин, Йоан 
Лествичник и др. В текста на Завета (подготвен 
за печат от Ив. Дуйчев) има сведения за това, че 
и през 40-те години на Х в. сред народа все още 
били живи езическите традиции. Затова той на-
пътствал монасите: „Новопросветените люде от 
единокръвний свой [български ] народ утвържда-
вайте във вярата и ги наставлявайте да изоста-
вят непристойните езически обичаи и злите нра-
ви, кото дори и след приемането на светата вяра 
поддържат. Но те вършат това поради просто-
та и заради това се нуждаят от вразумение“. 
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Рилският чудотворец отхвърлял сребролюбието, 
раздорите и светските съблазни като недопусти-
ми грехове за монашеската общност. Заедно с това 
той внушавал на монасите да се трудят: „Ръчната 
работа да не бъде пренебрегвана от вас, но, про-
чее, в ръцете ви да има работа“.
 Излязъл от народните низини и повярвал го-
рещо в християнската вяра, Иван Рилски бил да-
леч от високоумното богословие на тогавашните 
византийски първосвещеници. Той тълкувал Бо-
жието слово с ревност и смирение, присъщо на 
първите християни. Неговото поведение било в 
унисон с тогавашния модел на християнството в 
България. Българската църква и нейния клир се 
учели от историята на раннохристиянска Визан-
тия (ІV–VІІ в.). Те възприемали първоначалните 
форми и изяви на християнската вяра, включи-
телно и в монашеския живот. Затова допринесли 
и проповедите в българските земи на монасите 
от цариградския Студийски манастир. Същевре-
менно Иван Рилски се опитал да се разграничи от 
покварата и пресметливостта на людете, които, по 
думите на Презвитер Козма (Х в.), отивали в ма-
настири, бягайки от немотията и не защото искали 
да слугуват на Бога, а за да си почиват и да угаж-
дат на корема си.
 От друга страна, Българската църква изпитва-
ла ревност и дори завист към популярността на 
рилския отшелник и неговите следовници. Израз 
на тази позиция са думите на Презвитер Козма: 
„Виждаме други да се скитат с чорлави глави и 
небрежни към тялото. Уподобили са на лицеме-
ри, според думите на Господа, те погубват своя-
та награда. А има и други, които възразяват и 
не слушат тези, които ги поучават, и се причис-
ляват към големите светилници. Те казват: „Та 
Антоний, Сава и другите светци, които избяга-
ха от този свят, не отидоха ли в пустинята?“ 
„И ако видиш, че си силен да претърпиш всякакви 
мъки, тогава иди в манастир и заради Христа се 
покори на своя игумен. И ако се отречеш напълно 

от волята си, до смъртта си изпълнявай негова-
та воля. Почитай игумена като Бога, а братята 
като апостоли“.
 Иван Рилски бил канонизиран за светец 
най-напред в паметта на народа, а подир това и от 
официалната църква. Неговото име било символ 
не само на искрената християнска вяра, но и на 
българщината. Затова и царете от възобновеното 
Българско царство се погрижили мощите му да се 
пренесат и да се почитат в Търново. Те са най-скъ-
пата реликва от българското Средновековие, която 
и до днес се съхранява в Рилския манастир, в дър-
вения ковчег направен за тази цел през ХV в.
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ST  IVAN RILSKI – THE HEAVENLY PATRON OF THE BULGARIANS
Georgi N. Nikolov

Abstract
 This is the saint most highly revered by the Bulgarians – from the Middle Ages until today. August 18, 2016 
marked 1070 years since the blessed Assumption of Saint Ivan Rilski († 946) – heavenly protector of the Bulgarian 
people since the 10th century and into the future centuries. The memory of the Bulgarian people has kept another 
two dates as a token of reverence for the saint – October 19 (the transfer of his holy relic from Sredets/Sofia to 
Tărnovo – 1195) and July 1 (the transfer of his holy relic from Tărnovo into the monastery founded by him in the 
Rila mountain – 1469).
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УЧЕНИ НАД 35 ГОДИНИ

ДИПЛОМ И ПАРИЧНА НАГРАДА
БИОЛОГИЧЕСКИ И МЕДИЦИНСКИ НАУКИ

 ПРОФ. Д.Б.Н. СПАСИМИР БОРИСОВ 
ТОНКОВ от Биологическия факултет на СУ „Св. 
Климент Охридски“, член на секция „Биология“ 
към СУБ, за 15 научни статии, публикувани в пе-
риода 2013–2015 г., 2 от които в книги, издадени 
от чуждестранните издателства Nova Science Publ. 
и Deusches Archäologisches Institut – Berlin; 11 ста-
тии в списания с импакт фактор и 2 – в реферира-
ни издания без импакт фактор. Някои от статиите 
са публикувани в едни от най-престижните списа-
ния в областта на биологията и палеоботаниката. 
Общият импакт фактор на статиите през разглеж-
дания период е 27,8. Високата научна стойност на 
представените публикации може да бъде допълне-
на и с високата им цитируемост. Получените на-
учни резултати са основно с приносен характер за 
установяване на измененията и тенденциите в раз-
витието на растителната покривка на България и 
Югоизточна Европа след последното заледяване, 
разглеждани в тясна връзка с минали и настоящи 
климатични антропогенни промени в природните 
екосистеми. По-голямата част от трудовете трябва 
да бъде отнесена към категорията високи научни 
постижения с международно признание и значе-
ние. Те затвърждават репутацията на проф. Тон-
ков на водещ специалист както в национален, така 
и в международен план. 

ГРАМОТА ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ 
ПОСТИЖЕНИЯ

АГРАРНИ НАУКИ

 ДОЦ. Д-Р ИВЕЛИНА МИТКОВА НИКОЛО-
ВА от Института по фуражни култури – Плевен, 
член на СУБ – клон Плевен, за 31 бр. научни тру-
дове в областта на зърнено-бобовите култури, от-
печатани в реферирани списания, сборници от на-
ционални и международни форуми, от които 26 са 
в международни издания, като 13 от тях са с общ 
брой импакт фактор 6,588. Трудовете са цитирани 
от български и чуждестранни автори и в между-

НАГРАДЕНИ УЧЕНИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ В 
КОНКУРСА НА СУБ ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ 

ПОСТИЖЕНИЯ ПРЕЗ 2016 Г.
народни издания. Научните приноси на доц. Ни-
колова включват разширяване и актуализиране на 
информацията за видовия състав и популационна 
динамика на неприятелите и полезните видове 
в агроценозата при люцерната; прилагане на 
екологични методи за борба срещу неприятелите 
по фуражните култури, както и растително-
защитни системи за опазване на фуражните 
култури от неприятели; изследване на химичния 
състав и хранителната стойност на фуражи в 
условията на биологично и конвенционално 
земеделие; изпитване ефикасността на нови 
продукти за растителна защита при отглеждане на 
фуражните култури.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УЧАСТИЕ

 ПРОФ. Д.Т.Н. ИНЖ. ГАРО ХУГАСОВ МАР-
ДИРОСЯН от Института за космически изслед-
вания и технологии при БАН, член на секция 
„Технически науки“ към СУБ, за монография-
та „Основи на дистанционните аерокосмически 
технологии“, изд. Нов български университет, 
София, 2015 г., 224 с. с 36 илюстрации. Моногра-
фията има за обект една модерна и  мощна тех-
нология, изключително ефективна за изследвания 
във всички геонауки, екологията, изучаването на 
природните бедствия, селското и горско стопан-
ство, сигурността, военното дело и др. 

НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ В ДОКТОРСКИ 
ДИСЕРТАЦИИ

ДИПЛОМ

 АС. Д-Р АТАНАС АТАНАСОВ КУРУТОС от 
Института по органична химия с Център по фито-
химия към БАН за дисертация на тема: „Синтез 
на цианинови багрила и изследване на фотофи-
зични свойства на някои от тях“. Дисертацията е 
разработена в Катедрата по фармацевтична и при-
ложна органична химия на Факултета по химия 
и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“ и е 
защитена през 2016 г.  Основен принос е синтезът 
на 2-заместени бензотиазоли и бензоселеноазоли, 
използвани по-нататък за синтез на багрила, чи-
ито абсорбционни и емисионни ивици покриват 
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голям диапазон от електромагнитния спектър – от 
ултравиолетовата до близката инфрачервена об-
ласт. Съвременните приложения на тези багрила 
са като флуоресцентни маркери за визуализиране 
на биообекти. Създаден е оригинален екологично 
благоприятен метод за синтез, при който се прила-
га ултразвуково и микровълново облъчване вместо 
традиционното нагряване. Резултатът е постигане 
на добри добиви при провеждане на реакцията в 
един реакционен съд, без да е необходимо изоли-
ране на междинните продукти. 
 

ГРАМОТА ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ 
ПОСТИЖЕНИЯ 

 АС. Д-Р НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ 
ДИМИТРОВ  от катедра „Математика“ на 
Русенския университет „Ангел Кънчев“ за 
дисертация „Изследвания на моделни диференчни 
и диференциални уравнения с топологични и 
вариационни модели“. Дисертантът прилага 
разнообразна, комплицирана и нетривиална 
модерна техника. Той изучава моделни класове 
от уравнения, свързани с приложенията им в 
теорията на динамичните системи, някои клонове 
на статистиката, икономиката и биологията. По 
дисертацията има 4 публикации, две от които в 
реферирани и индексирани списания – Journal 
of Mathеmatical Analysis and Applications (JMAA, 
SJR 1.161)  и  Analysis and Applications (SJR 0.652). 
Статията в JMAA има 13 цитирания по системата 
SCOPUS.  

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УЧАСТИЕ

 Д-Р ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА 
от Управление „Фискални услуги“ на БНБ – Со-
фия, докторант на самостоятелна подготовка 
при катедра „Национална сигурност и отбра-
на” на военната академия „Г. С. Раковски“,  за 
дисертационен труд на тема „Моделиране на 
суверенния дълг в контекста на политиката за 
национална сигурност на Република България“. 
Дисертацията е оригинално авторско изследване 
на интердисциплинарното влияние на суверенния 
дълг като фактор на икономическия и финансов 
суверенитет и на националната сигурност на 
държавата в динамично променящата се среда за 
нейната сигурност. По темата на дисертацията 
има 11 публикации (3 научни статии, едната от 
които на английски език,  и 8 научни доклада).  
 
 Д-Р ИНЖ. ДИМИТЪР РОБЕРТОВ ДИМИ-
ТРОВ от Института по лозарство и винарство 
– Плевен за дисертацията „Технология за полу-
чаване на кашкавал с прилагане на свръхвисоко-
честотна обработка“. Показано е, че при свръхви-
сокочестотна обработка при производството на 
кашкавал се подобрява рандеманът и се намалява 
времето за производство, както и това за зреене и 
получаване на готов за консумация продукт. Пред-
ложени са иновационни решения за производство-
то на кашкавал. Резултатите са публикувани в 3 
научни публикации, едната от които в списание с 
импакт фактор.

Съюзът на учените в България честити на АКАД. ГЕОРГИ МАРКОВ – 
член на редколегията на сп. „Наука“, удостояването му с Отличителен знак на 
Председателя на БАН за неговия принос за съхраняване на историческото наследство 
и популяризиране на историческата памет, за приноса му за утвърждаване и издигане 
авторитета на българската наука и Българската академия на науките.

Желаем му много здраве, бодър дух и творчески успехи и успешна работа във 
всеотдайната му научноизследователска, преподавателска, експертна и обществена 
дейност, както и в отстояване престижа на нашата Академия – една от основните и 
водещи културни институции на съвременна България!
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 Международният дом на учените (МДУ) 
„Фредерик  Жолио-Кюри“ е интегрална част както 
от историята и дейността на Съюза на учените в 
България (Съюза на научните работници в Бълга-
рия – СНРБ), така и от дневния ред на българската 
научна общност. С неговото откриване през лято-
то на 1966 г. българската наука получава средище, 
което създава  възможност за интензивно нацио-
нално и международно научно общуване.
Историята на изграждането на Дома има някол-
ко аспекта и заслужава специално внимание. Тя е 
пример за съчетаване на различни благоприятни 
фактори и за успешното им комбиниране. Някои 
моменти от възникването на замисъла и негово-
то осъществяване не са добре документирани, но 
като цяло историята на МДУ може лесно да се ре-
конструира дори в детайли.
 Що се отнася до ролята и мястото на МДУ 
в научно-организационната дейност на СУБ и за 
българската наука, те са достатъчно известни и от-
четливо видими, за да е необходимо тяхното фак-
тологическо разглеждане [1]. 
 Възникването на идеята за построяване на 
Международен дом на учените изразява на пър-
во място значителното самочувствие, което при-
добиват  на границите на 50-те и 60-те години на 
миналия век българските научни среди. То е в ре-
зултат на интензивното развитие на базата на на-
уката чрез създаване на специализирани научни и 
изследователски институти (според тогавашната 
терминология) към Българската академия на нау-
ките и към различни ведомства, които притежават 
определена материална база и финансиране.
 Първоначалната идея, нейното оформяне и 
така да се каже – овеществяване, са неотделимо 
свързани с личността на професор, по-късно ака-
демик Кирил Братанов (1911–1986), един от 17-те 
първооснователи на Съюза на научните работни-
ци в България (СНРБ) и към момента тогава негов 
главен секретар. Той е човекът, който формулира 
идеята за международния дом и я довежда през не 
малко пречки до успешен край. Неговият принос 
изпъква още повече, като се отчете каква е епо-
хата, в която той се осъществява. На Братанов 
му се налага са се съобразява с международни и 
вътрешнобългарски фактори, с консервативни на-

гласи и мнителност, да се конфронтира с противо-
действието на висши чиновници от различни ми-
нистерства, да координира различни представи, 
настроения и интереси. С изключителна енергия, 
постоянство и търпеливост, но и с ловко маневри-
ране в дебрите на българската бюрокрация, из-
ползвайки благоразположението на отделни среди 
и лица, умело отхвърляйки спорни съображения, 
той успява да осъществи много успешно родилата 
се през 1960 г. идея. 
 Замисълът е пределно ясен – на Българското 
черноморско крайбрежие да се построи един Дом 
на учените, който да бъде както място за почив-
ка, така и място за организиране и провеждане на 
различни научни срещи. Резюмирано, мотивите, с 
които Братанов и тогавашните му съмишленици в 
СНРБ подкрепят своите предложения, се свеждат 
до следното: създаването на международен дом 
ще повиши престижа не само на българската на-
учна общност, но и на страната; той ще позволи 
осъществяване на значителни научни контакти, 
ще даде възможност чужди учени да се запозна-
ят с условията, при които работят българските им 
колеги и да опознаят страната. А това, в духа на 
тогавашните разбирания, ще бъде един положите-
лен принос към изграждане на образа на социа-
листическа България и на българската социалис-
тическа наука пред света.
 Разбира се, замисълът не би успял без нали-
чието на  благоприятни социално-политически 
условия в страната и на подходящ международен 
климат. Светът навлиза в епохата на разведрява-
не/ мирно съвместно съществуване, на постепен-
но намаляване на конфронтацията между Изтока 
и Запада, на известно „отваряне“ на социалис-
тическите страни и конкретно на България към 
по-оживени научни, икономически, туристически 
и други контакти със западните страни. Същевре-
менно и в България тече процес на засилено вни-
мание към научната сфера. Още от първите дни на 
1959 г. от страна на висшето държавно и партий-
но ръководство на страната се демонстрира ясно 
подчертано внимание към научната сфера, което 
намира  реален израз в приетото през м. ноември 
с.г. Постановление на ЦК на БКП и на  Министер-
ския съвет за по-нататъшното развитие на наука-

ПЕТДЕСЕТ ГОДИНИ МЕЖДУНАРОДЕН ДОМ НА 
УЧЕНИТЕ „ФРЕДЕРИК ЖОЛИО-КЮРИ“

 Николай Поппетров,
секция „История“ към СУБ
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та. Не бива да се пренебрегва и ролята на Съюза 
на научните работници. Петнадесет години след 
своето основаване СНРБ вече има добре изразено 
ясно присъствие в българския обществен и научен 
живот, при това не с материална база и членска 
маса (по данни за 1960 г. той има само около 1800 
члена, разпределени в 15 секции и 5 провинци-
ални клона), а със своята интензивна дейност  и 
разнообразни инициативи – лектории, чествания, 
привличане на учени – ветерани, ясно изразена со-
циална политика по отношение на своите членове.
 Още  в резолюцията, приета на Шестото от-
четно-изборно събрание на Съюза (март 1956 г.), 
са включени постановките (т. 8 и 9) за повишаване 
на научните контакти с учени от чужбина, както 
и за отдиха и почивката на научните работници и 
за създаване на Дом на учените [2, с. 27]. Подоб-
ни становища са изразени и в предложението на 
Съюза (февруари 1959 г.) във връзка с тезисите по 
Януарския пленум на ЦК на БКП – за засилване 
на връзките с учени от други страни, за поощрява-
не на научните контакти и пътувания в чужбина, 
за създаване на научни колективи от български и 
чужди учени [2, с. 31]. 
 Самата идея за Дом на учените придобива 
още в средата на 1959 г. в ръководството на СНРБ 
ясни параметри: улесняване на научните кому-
никации, увеличаване известността и престижа 
на страната и нейната наука, принос към каузата 
на  пропагандираното от източноевропейските 
комунистически държави международно сътруд-
ничество (в случая – в научната област),  свое-
образна пропаганда на българския туристически 
потенциал и не на последно място – възможности 
за увеличаване на валутните постъпления от по-
сещаващите страната чужденци. На тази, ако пак 
използваме изрази от епохата – многоцелева про-
грама, отговаря разбирането за дом, който съчета-
ва две функции – хотелска и конферентна. В много 
отношения замисълът, изразен от Братанов, може 
да се определи като един от най-ранните примери 
за осмисляне на  т.нар. конгресен туризъм.
 Същевременно и Световната федерация на на-
учните работници (СФНР), на която СНРБ е член 
от 1947 г., обсъжда интензивно през 1958 и 1959 г. 
необходимостта от разширяване на международ-
ното научно сътрудничество. При тези условия 
Братанов предприема един много успешен ход 
– да получи подкрепа за своя замисъл отвън, по 
линия на международна организация. През сеп-
тември 1960 г. на заседанието на Бюрото на СФНР 
в Будапеща българското предложение получава 
подкрепа на редица световноизвестни учени и е 

включено в специална резолюция (25 септември 
1960 г.).
 След като получават международната подкре-
па, Братанов  се изправя пред сложната задача да 
проведе успешно замисъла на родна земя. Трябва 
да се каже, че независимо от известен скептици-
зъм, ръководството на организацията изцяло за-
става зад идеята. През септември 1960 г. СНРБ 
официално уведомява ЦК на Комунистическата 
партия за получената международна подкрепа и за 
своите бъдещи намерения. Има всички основания 
да се твърди, че Братанов използва многобройни 
възможности и различни канали, за да популяри-
зира пред партийното ръководство идеята си.  
 Но от идеята да осъществяването й измина-
ват  почти три и половина години. Цялата 1961 г. 
преминава в съгласуване на замисъла с различни 
ведомства. Първоначално идеята е домът да се 
построи в курортния комплекс „Златни пясъци“, 
по-късно изборът се спира на курорта „Дружба“ 
(„Свети Константин и Елена“).  Избрано е много 
подходящо място – в центъра на курорта, сред го-
риста и живописна местност.
 Проведен е открит конкурс с трима участници 
[3]. За строителство е избран  (февруари 1962 г.) 
проектът на архитект Георги Ганев (1916 – 2004),  
който  се  ползва  с престижа на специалист в об-
ластта на хотелското строителство. Предложеният

Фотос 1. Страница 3 от Протокол № 98 от 16 
април 1963 г. от заседание на Политбюро с взето 
решение за построяване на Международен дом 
на учените във Варна
 (http://politburo.archives.bg/en/).
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от него проект е авангарден за времето си, дори 
доста дързък за общоприетите представи тогава. 
Ганев обаче умело вписва голямата сграда в окол-
ния пейзаж, като проявява и значително внимание 
към отделни детайли.
 Започва втори етап на организационна дей-
ност, при която трябва да се преодоляват различни 
съображения от финансово естество, явното не-
разбиране на замисъла и амбициите на Съюза от 
страна  на някои институции, бюрократични труд-
ности. Първоначалните уговорки  почти полови-
ната от необходимите средства за строителството 
да бъдат предоставени от СФНР отпада. От Съюза 
отстояват категорично виждането си да  бъде по-
строен луксозен дом за конгреси и почивка, а не 
обект, който да бъде третиран според обичайните 
изисквания за почивни домове [3].
 Като резултат от обемната кореспонденция, 
от многобройни лични срещи с представители на 
различни ведомства и на използване на лични кон-
такти във висшето партийно и държавно ръковод-
ство на страната, въпросът получава категорично 
решение с Разпореждане 276 от 20 април 1963 г. 
на Министерския съвет. С него се урежда финан-
сирането на строителството и бъдещото стопанис-
ване на дома, който остава изцяло в ръцете на Съ-
юза. Създаден е строителен комитет с ръководител 
Ангел Балевски. На 29 август 1964 г. е поставен 
основният камък (Фотоси 2, 3). Като консултан-
ти са привлечени архитектите Станчо Белковски 
и Димитър Цолов, в строителството участват ин-
женерите Левчо Мануилов и Владислав Иванов; 
активно съдействат представители на правната и 

икономическата секции на Съюза, включително 
и някои от основателите на организацията като 
Димитър Ц. Йорданов. В изграждането на Дома 
участие вземат и научни организации от ГДР, Че-
хословакия, Полша.
 Приетият на 28 декември 1964 г.  устав на МДУ 

отчита инициативата на Съюза за строителството, 
неговото основно участие при изграждането и об-
завеждането, както и собствеността му върху дома 
(чл. 1, 2, 4). Там са вписани и трите функции на 
МДУ: място за отдих; средище за научна работа 

на пребиваващите в него учени; място за провеж-
дане на „научни срещи, конференции, конгреси, 
симпозиуми и други научни прояви“ (чл. 3).
През юни 1966 г. домът започва да приема чуж-
дестранни гости. Официалното му откриване е на 
29 август  същата  година  от  проф. Сесил Поуел 

Фотос 2. Председателят на строителния комитет 
на МДУ акад. Ангел Балевски говори на 
тържеството при полагане на основния камък на 
МДУ

Фотос 3. На тържеството при полагане на 
основния камък на МДУ

Фотос 4. Проф. Сесил Пауел, председател на 
СФНР, отрязва лентата при откриването на МДУ

Фотос 5. Акад. Георги Наджаков, проф. Сесил 
Пауел, акад. Кирил Братанов и Рене Майо 
(генерален секретар на ЮНЕСКО) по време на 
откриването на МДУ
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(Фотос 4), президент на Световната федерация на 
научните работници (СФНР), при участието на 
представители на научни организации от 15 дър-
жави (Фотоси 5, 6). МДУ приема името на светов-
ноизвестния френски физик, нобелист, пацифист, 

активен поддръжник на международната научна 
комуникация и почетен председател на СФНР 
Фредерик Жолио–Кюри. Този символен акт е и за-
явка за стремежа на СНРБ да интернационализира 
дейността си.
 Създаването на МДУ е пример за уникално 
съчетание на благоприятни фактори – добра, ясно 
представена и осъществима идея, инициативен 
организатор, добър екип. Братанов е пословичен 
със стила си на ръководство,  който се характе-
ризира със стремеж да избягва конфронтация, 
умението да изгражда отлично функциониращи 
работни екипи,  предразполагащото поведение, 
което смекчава противоречия и противопоставяне. 
Винаги позитивно настроен, той успява да балан-
сира между идеология и прагматика. При това – и 
да защитава целенасочено и упорито интересите 
на Съюза. 
 Построяването на Дома е израз и на порасна-
лите финансови възможности на страната и на за-
силващото се самочувствие като страна с развита 
научна сфера и със значителни възможности за 
почивка и туризъм.
 Не бива да се подценява и неговото символ-
но значение не само за България и нейната научна 
общност (разглеждани в международен план), но 
и за  членовете на СНРБ. МДУ е техният конгре-
сен център, разположен на едно от емблематични-
те места на Черноморието.
 Историята на МДУ показва, че независимо от 
финансови фактори и политически съображения, 
наличието на добра идея налице, което да я про-
веде до успешното ѝ осъществяване, както и на 
благоприятна конюнктура в страната, осигурява 
дълготраен и от голямо значение за националната 
научна сфера резултат. Изграждането на МДУ е 

най-успешното дело на Съюза след неговото осно-
ваване. Ако тази история трябва да се сравнява с 
други събития от историята на българска наука, то 
тя има сходства със ситуацията през 1941 –  1942, 
когато се създава Висшето техническо училище. 
В случая с МДУ обаче присъства и личностният 
фактор. Прагматичният Братанов (и трябва да се 
подчертае това: неговият забележителен екип) ус-
пява да създаде за Съюза отлична рекреационна 
и конгресна база (при това, осъществена с прио-
ритетно държавно финансиране) с най-модерна за 
времето си система за обслужване (в сравнение с 
другите курортни центрове на страната).
 Домът развива огромна дейност – в него са 

организирани, от създаването му до днес повече 
от 2000 национални и международни конгреси, 
конференции, симпозиуми, кръгли маси, семи-
нари (по груби и неточни изчисления) (Фотос 7). 
Разбира се, ролята му се мени с времето; тя търпи 
влияние на променящата се конюнктура от поли-
тическо, икономическо и организационно естест-
во. С времето обаче се оказа, че критиките срещу 
него (най-вече, че не позволява организирането на 
многомащабни форуми, с по няколкостотин учас-
тници) са безпочвени. 
 Съюзното ръководство досега винаги е оценя-
вало изключителните възможности на МДУ, както 
по отношение дейността на съюза, така и за раз-
витието на българската научна комуникация в на-
ционален и международен мащаб.
 Половин век след създаването си МДУ про-
дължава да е отлично място за конгресен туризъм, 
както и успешно да изпълнява функциите си на 
рекреационен център.
 Може само да се съжалява, че в годините на 
прехода неговата дейност (както и впрочем, дей-
ността на българските научни среди) остава далеч 
от вниманието и подкрепата на държавните ин-
ституции и от политиката на управляващите.

Фотос 6. Момент от откриването на МДУ

Фотос 7. Честване на 20-годишния юбилей на 
СФНР в МДУ, 1986



ОСНОВОПОЛАГАЩА МИСИЯ

12 НАУКА – кн. 6/2016,том XXVI
Издание на Съюза на учените в България

 Значението на Международния дом на учени-
те в исторически план за отварянето на българска-
та научна общност към международни контакти е 
неоспоримо. Същевременно той в много отноше-
ния може да съперничи с други конгресни среди-
ща в чужбина, вписва се в определени тенденции 
за изнасяне на научните форуми извън големите 
изследователски и университетски центрове. 
 В национален мащаб той е пример за успешно 
действащ проект за конгресен център, за осъщест-
вяване на идеите за конгресен туризъм.
 От подобни позиции би могло да се преосмис-

ли неговото значение в национален и междунаро-
ден мащаб и да се набележат насоки за активното 
му участие в националния и международен нау-
чен обмен.
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50 YEARS INTERNATIONAL HOUSE OF SCIENTISTS „FRÉDÉRIC JOLIOT-CURIE”
Nikolay Poppetrov

Abstract
 International House of Scientists „Frédéric Joliot-Curie” (IHS), in the resort „St. St. Constantine 
and Elena” near Varna, on the Black Sea, was established in 1964 to 1966 on the initiative of the Union of 
Scientists in Bulgaria as a center for science work for various scientific forums and rest. Its construction is an 
expression of the understanding that science communication at national and international level is essential for 
the development of science in the modern world. With the opening of IHS the country makes its contribution 
to the development of congress tourism. The home has a huge importance for the development of scientific 
communications in terms of the Cold War. On the occasion of the 50th anniversary of its creation in the article 
provides a brief overview of its history and its meaning.

147 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ*

 Акад. Дамян Дамянов,
зам.-председател на БАН

* Текстът на статията се базира на доклад, изнесен на Тържествено събрание по повод 147 години от 
учредяването на Академията (12 октомври 2016 г., Големия салон на БАН).

 Преди 147 години се създава Българското 
книжовно дружество. То е завършек на тежнения-
та и усилията на инициативни българи от Браила, 
Болград, Гюргево, Плоещ, Галац, Одеса, Киши-
нев, Виена и други градове за духовно събуждане 
и обединение. Първите действителни членове са 
Марин Дринов, Васил Друмев и Васил Стоянов. 
Неоценима е подкрепата на първите настоятели: 
Николай Цанов, Василаки Михаилиди, Петраки 
Симов, Костаки Попович и Стефан Берон. Свои 
средства за благородното дело дават 167 души – 
някои като Тодор Минков и Николай Тошков в 
хиляди франка, а Тодор Стратиев и Колю Боров 
– по два. Подкрепа с думи, воля и средства ини-
циаторите получават от Васил Левски, Любен Ка-
равелов, Христо Ботев, Тодор Икономов и много 

родолюбиви българи.
 Създаването на Българското книжовно друже-
ство през 1869 г. не е имагинерно събитие. То е ре-
зултат на възраждащия се през ХІХ в. национален 
дух на българите. Свободата има две измерения 
– физическо и духовно. Духовното възраждане 
предшества с десетилетия и Априлското въста-
ние, и Освобождението.
 Логично и очаквано е в създаването на БКД 
да участват просветените умове и идеолозите на 
българското освободително движение. Логично и 
естествено е просветените умове и личности да 
участват активно в създаването на новородената 
българска държава и нейните институции. 
 През годините след Освобождението членове-
те на БКД, преименувано през 1911 г. в БАН,  да-
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ват  на страната до днес 14 министър-председате-
ли, 15 председатели на Народното събрание, де-
сетки министри и народни представители. Сред 
тях се нареждат личности като Марин Дринов, Ва-
сил Друмев, Константин Иречек, Константин Ве-
личков, Тодор Бурмов, Марко Балабанов, Стефан 
Бобчев, Иван Евстратиев Гешов, Богдан Филов. 
Тук е добре да бъдат отбелязани  имената  и на 
патриарх Кирил, инициатор на борбата за спасява-
не на българските евреи, както и на най-успешния 
кмет на София инж. Иван Иванов.
 Първоначално БКД има основно просве-
тителски задачи. Те имат своето място до днес. 
Ценността на дружеството обаче е в поставената 
цел – да служи на науката и просветата. В увод-
ната статия на книжка 1 на Периодично списание 
пише: „… без наука народите не могат направи 
крачка напред в развитието и усъвършенстване-
то си, не могат се сдоби с добра, чиста бъднина. 
Задатъкът на народите, които се лишават от 
учението – науката, не може да бъде други освен: 
да бъдат, тие народи, най-долни слуги на просве-
тените народи, да им робуват. Непросветените 
народи са покорни роби и на самата природа…“. 
Звучи актуално! Всеки, който днес ни съветва и 
тласка към решения, свързани с непълноценно 
развитие на науката, върви срещу интересите на 
народа и държавата ни. 
 С историята на Дружеството и Академията са 
свързани имената, действията, приносът на десет-
ки значими личности. От първите десетилетия на 
новата БАН 63 нейни членове откриват със свои 
средства дарителски фондове, насочени към от-
делни науки и задачи. В първите 2–3 десетилетия 
в различни клонове на науката поставят основите 
и постигат световно признание с нови идеи и раз-
работки академиците Методий Попов, Иван Бу-
реш, Дончо Костов, Димитър Ораховац, Стефан 
Ангелов, Георги Бончев. Списъкът би бил непъ-
лен без имената на П. Р. Славейков, Иван Вазов, 
Пенчо Славейков, Стоян Михайловски, Ян Мърк-
вичка, Иван Лазаров и други. През периода след 
първите 40 години забележима своя следа оставят 
нова голяма група учени, изследователи и откри-
ватели. След драматичната съдба на Богдан Филов 
трябва да изброим академиците Георги Наджаков, 
Ростислав Каишев, Георги Близнаков, Ангел Ба-
левски, проф. Иван Димов, Владимир Христов, 
Любомир Кръстанов, Никола Бонев. Следва поко-
лението на Димитър Мишев и Кирил Серафимов, 
на Даки Йорданов и Кирил Братанов, на Асен Ха-
джиолов и Ташо Ташев. В по-близките години из-
пъкват покойните, но добре помнени, Емил Джа-

ков, Иван Костов, Любомир Илиев, Румен Цанев 
и много други. В науката оставят следа тези, които 
имат какво да кажат, видимо от учените в света. 
В тази редица достойно стоят съвременните пред-
седатели на БАН академиците Благовест Сендов, 
Йордан Малиновски, Иван Юхновски, Никола Съ-
ботинов, Стефан Дудунеков, Стефан Воденичаров. 
Забележими за света и страната през трудните де-
сетилетия на политически преход са академиците 
Дочи Ексерова, Иван Тодоров, Дечко Павлов, То-
дор Николов и десетки други деятели на науката, 
наред с хората на изкуството като Валери Петров, 
Антон Дончев, Светлин Русев, Людмил Стайков, 
Румен Скорчев, Васил Казанджиев, Пламен Кар-
талов и пр.
 Изреждането на тези имена не е самоцелно. И 
в миналото, и в съвремието, в корпуса на академи-
ците и член-кореспондентите има личности, които 
са гордост и за Академията, и за институтите, и 
за колективите, с които са работили и работят. В 
паметта и в историята по-често остават имената 
на лидерите, на титулованите.
 Науката е привлекателна за притежаващите 
дар от природата. Наистина голямата наука се пра-
ви от големи личности. Съвременната наука все 
повече е колективно дело, независимо че всеки 
колектив се нуждае от лидер. Днес информацион-
ните материали за БАН, изложбите и отчетите 
съдържат данни за дейността и достиженията на 
институтите и техните подразделения. Основната 
част от днешната научна дейност, особено в об-
ластта на природо-математическите и медико-би-
ологичните науки, е резултат на колективен труд, 
зад който се крият личности, творци, големи уче-
ни, представители на научноизследователската 
мисъл, млади изследователи. Ето някои реални на-
учни постижения: роботи и мехатронни системи; 
технологични системи за сигурност и отбрана; 
вградени интелигентни устройства, сензори, ми-
кро- и наносистеми; устройство за конвертиране 
енергията на морските вълни; ядрени технологии; 
използване на слънчева енергия в бита и индус-
трията, електрохимични източници; зелени и без-
опасни технологии; водородна енергия; лазерни 
системи; аналогови и цифрови холограми; създа-
ване на нови специализирани стомани; електродъ-
гово нанасяне на нанокомпозитни покрития; елек-
тродъгов плазмотрон; апаратура и технология за 
микро- и нановлакнести материали чрез електро-
овлакняване; свръхвисокомолекулен полиетиле-
нов оксид Бадимол; биогазови инсталации; анализ 
на биологично активни вещества; апарат за елек-
тротретиране на кожни тумори; нови генотипове и 
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линии култури; второ издание на „Червена книга“ 
за България. Към тях трябва да добавим заслуги-
те на институтите към археологичната наука, към 
българския език и балканистиката, към опазване 
на Кирило-Методиевото наследство, етнологията 
и фолклористиката. Не могат да бъдат пренебрег-
нати четирите музея на Академията. Непренебре-
жима е ежедневната оперативна мониторингова 
дейност по метеорология и хидрология, за сеиз-
мичната, магнитната, озонова, слънчева и радио-
активност, за статуса в Черно море.
 Ще спра до тук с ясното съзнание, че съм из-
броил минимална част от научните резултати, по-
стижения, технологии, апарати, методи, нови ма-
териали. Във всеки годишен отчет на БАН те са 
стотици – готови, публикувани, признати. И съм 
подбрал само названия, разбираеми за широката 
публика. Защото, ако не разбираш нещо, не значи, 
че нищо не е направено. 
 Лесно ли е да се прави наука? Ако съдим 
по ябълката, която ударила сър Айзък Нютон по 
главата и той формулирал Закона за гравитация-
та – да. Но наред с това той създал и трите зако-
на за движението, а върху всичко това се базира 
Нютоновата механика, която властва три века. Тя 
твърди, че времето се движи с постоянна скорост. 
Но в началото на ХХ в. Айнщайн въвежда идеята, 
че масата чрез гравитацията си може да изкриви 
както пространството, така и светлината. Него-
вата Теория на относителността твърди, че при 
скорости, доближаващи до скоростта на светли-
ната, времето се разтегля и дефинира четирииз-
мерния континиум, наречен времепространство. 
По това време Макс Планк предполага, че елек-
тромагнитните лъчения, включително светлината, 
се излъчват на отделни порции, наречени кванти. 
Квантовата теория за светлината подрива множе-
ство концептуални рамки на класическата физи-
ка. Но всичко това позволи на физиката да обясни 
много явления, свързани с движенията на телата 
и атомите, с Вселената и космическите явления, 
с полупроводниците и компютърните технологии. 
За да чуем тези дни за създаването на квантови 
компютри и сателити, които струват милиарди до-
лари.
 Докъде в този кратък преглед се простира 
фундаменталното и откъде започва приложното? 
Научните резултати на учените в БАН са насоче-
ни и към фундаментални, и към приложни про-
блеми. Формално в отчетите посочваме, че съот-
ношението между тях е 30:70 %, защото повикът 
е такъв. Превръщането на научните изследвания 
в творчество, поставено основно в услуга на ин-

дустриалното производство и икономическия 
развой, доведоха до вътрешна трансформация на 
самата наука, а нейните приоритети в отделните 
периоди следват изискванията на съвременното 
им общество. Така ХІХ в. става време на механи-
ката, в първата половина на ХХ в. приоритетите 
се изместват към физика, химия и технологично-
то им развитие, през втората половина акцентът 
пада върху електроника, информатика и информа-
ционни технологии, в началото на ХХІ в. – към 
генетика и биотехнологии, а в недалечно бъдеще 
центърът отива към екология и технологични по-
стижения за съхраняване на човека, средата, усло-
вията и комфорта на живот.
 Академията е най-добрата национална инсти-
туция, която прави наука и произвежда научни 
резултати. При това резултати и приложни по-
стижения с признания от международната научна 
колегия, от български и чуждестранни фирми. С 
изброеното и останалото неизказано учените от 
БАН имат право да се гордеят. И да разчитат на 
сериозна държавна подкрепа. Държавната суб-
сидия от около 76 млн. лв. обаче покрива запла-
ти, осигуровки, някои стопански разходи. Остава 
неразбираемо защо единственият технологичен 
парк у нас инвестира милиони в строителство на 
нови сгради, след като разполага с територии и 
сгради на научни и технологични университети, 
на БАН и ССА. В съответствие с дългоочаквана-
та за страната „Оперативна програма за интели-
гентен растеж“ за наука бяха заделени около 500 
млн. лв., но основната част отново е за инфра-
структура. Ще бъдат създадени четири центъра за 
върхови постижения с финансова осигуреност от 
200 млн. лв. и 8 центъра за компетентност с още 
150 млн. лв. В тези центрове  ще работят същите 
учени от университетите и академията. А колко са 
средствата за наука, за възнаграждения на учени-
те? Като изместваме мястото на научноизследо-
вателската дейност на едни и същи учени, дали 
подкрепяме българските научноизследователски 
университети и институции? Как би действал на-
ционално заинтересованият управленец? Засега 
единственият позитивен пример се видя в лицето 
на бившия министър проф. Танев, който успя да 
задели 2 млн. лв. през 2015 г. за проекти на млади 
учени в академията и предизвика творчески им-
пулс. Остава въпросът дали тази прекрасна ини-
циатива ще бъде еднократна. Затова в сравнение 
с учените в Европа, САЩ и други водещи страни 
ние крачим в науката пеша, в бедност, с неясно 
откъде поддържан ентусиазъм, с качествено сиво 
вещество и с някакво раздвоено чувство за на-
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ционална гордост. Академията реализира 42,1 % 
или 55 млн. лв. като извънбюджетни приходи за 
работата върху 1076 проекти и договори по нацио-
нални и международни програми и като поръчка 
от български и чуждестранни фирми. Но когато 
поставим въпроса за увеличаване на държавната 
субсидия с 20 млн. лв., за да могат заплатите на 
учените в БАН поне да се изравнят с тези на шо-
фьорите от градския транспорт, отново и отново 
чуваме управленския рефрен „Реформирайте се!“. 
Колко пъти? В каква посока? На какви национал-
ни задачи да бъде подчинена поредната реформа? 
Или просто оставаме национално недооценени, 
послушни и инертни? 
 Академията се развива като научен, експертен 
и духовен център.  Тя е дом на около 2800 уче-
ни. Младите учени до 25 години са 9, до 35 годи-
ни – 342-ма (12,9 %) и са двойно по-малко спря-
мо тези над 60 години.  Тази тенденция следва и 
БАН. Броят на учените в света от 2002 до 2007 г. 
по данни на ЮНЕСКО нараства от 5,8 на 7,1 млн. 
души. При това прирастът на учените в развитите 
страни е 9 %, в развиващите – 56 %. Най-висок е 
растежът в Азия, особено в Китай, в който живее и 
работи всеки пети учен в света. По данни на Дерек 
Прайс  ръстът на науката в света годишно е над 7 
%. Броят на учените се дублира на всеки 10–15 
години, а у нас намалява. Защото „следваме“ Ев-
ропейската директива за „общество, базирано на 
науката“? Ако трябва да подчертаем научноизсле-
дователския капацитет на Академията, с гордост 
трябва да посочим, че само за 2015 г. учените от 
БАН са автори на 62,9 % от чуждестранните пуб-
ликации на страната, на 72,2 % от патентите, как-
то и на 59,2 % от цитатите на български автори в 
чуждестранна научна литература.
 Европейският съюз влага в научноизследова-
телска дейност за 2014 г. 2,03 % от БВП или 283 
млрд. евро срещу 1,76 % за 2004 г. Това го нареж-
да на второ място след САЩ, които инвестират в 
R+D повече от 353 млн. евро (2,81 % от БВП) с 
ръст от 0,4 % за 10 години. 0,4 % е общата ин-
вестиция за България в наука и образование, но 
при едва 84 млрд. лв. БВП. Интересен е скокът на 

Китай – от 19 млн. евро за 2004 г. на над 145 млн. 
евро (2,08 %) за 2014 г. По данни на Евростат на-
шата страна заделя 99 хил. евро през 2004 г. срещу 
335 хил. евро за 2014 г., т.е. 0,8 % от БВП. Реално 
обаче за БАН, ССА, университетите и ФНИ дър-
жавата е дала 128,8 млн. лв., а от „Хоризонт 2020“ 
са постъпили още 27 млн. лв. от 91 спечелени про-
екти. Ако вярваме на НСИ, респективно на Еврос-
тат, търсим за науката още над 500 млн. лв., за да 
повярваме в реалността на тези 0,8 %. 
 Бизнес секторът участва в изследователската 
и развойна дейност в Европейския съюз с 55–65 
% дял. Австрия влага за 10 години в програма за 
поддържане на бизнес инкубатори около 340 млн. 
евро, от които 52 % частен капитал. Франция ин-
вестира само в Иновационния център на Гренобъл 
3,2 млрд. евро. Хърватия прави технологичен парк 
в университета в Загреб още през 90-те години на 
миналия век с начална инвестиция 30 млн. евро, а 
сега развива най-малко още два. България започна 
своя парк през 2014–2015 г. с 38 млн. евро от евро-
пейски фондове на нов терен. Благоприятно е, че 
бизнесът и образованието поне започват да се сре-
щат по-често във връщането към професионално 
образование, във финансирането от индустрията 
на целеви магистратури в български технологич-
ни и икономически университети. Но системата 
на образованието остава настроена на дефектна 
вълна, а стотиците магистърски програми в бъл-
гарските университети приличат на мрежа за ко-
мари, която трябва да улови максимално възмож-
ните студенти, независимо че над 50 % от тях след 
това не работят по профила на професията си. 
 Създаването на Българското книжовно друже-
ство от хора, които още нямат своя държава, из-
исква висок дух, голяма вяра, много надежда. И 
БКД, и формираната на негова база БАН, са плод 
на възрожденския ентусиазъм на хора, личности, 
българи и чужденци – български патриоти. Тех-
ните имена трябва да помним и споменаваме, тях-
ното дело трябва да се пази. И трябва да следваме 
техния пример да се създава на ползу роду, а не за 
собствен интерес.

147 YEARS BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
Damian Damianov

Abstract
The paper is based on the speech of the Vice President of Bulgarian Academy of Sciences (BAS) on the selebration 
of the 147 anniversary from   the establishment of BAS. It is focused on the important facts of the history, scientific 
achievements and future developments of the Academy. The names and  contributions of important persons associated 
with the history of the Bulgarian Learned Society and BAS and some of the research results, performance, technology, 
apparatus, methods and new materials were emphacised. The Academy is the best national institution that makes science 
and produces scientific results, recognized by the international scientific communities, as well as Bulgarian and foreign 
enterprises.
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75 ГОДИНИ ВИСШЕ ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ 
В БЪЛГАРИЯ*

 Инж. Валентин Ставрев,
главен експерт – ФНТС

* Текстът на статията се базира на доклад, прочетен от председателя на ФНТС проф. д.т.н. Иван Ячев, на Тържествено 
честване на юбилея на 7 юли 2016 г. в Дома на науката и техниката в София, организирано от ФНТС, съвместно със 
Съюза на архитектите в България, ТУ – София, УАСГ, ХТМУ, МГУ „Св. Иван Рилски“, ЛТУ, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, 
Университет „Асен Златаров“ – Бургас, ВСУ „Любен Каравелов“ – София, Техническите университети в Габрово и 
Варна, РУ „А. Кънчев“ (със съкр.). 

 Преди 75 години с Указ на Цар Борис III и 
решение на Народното събрание се поставя на-
чалото на висшето техническо образование в 
България (Фотос 1).

2 Въпросът за Висшето техническо образование 
в България възниква със завещаните през 1882 г. 
от Евлоги Георгиев – търговец, индустриалец и 
банкер в Букурещ – 6 млн. златни лв., от дохода 
на които да се основе и поддържа  Висше учили-
ще в един град на България или Румелия, което да 
носи името „Братя Евлоги и Христо Георгиеви от 
Карлово“, и в което научните предмети, които се 

Фотос 1. Указ за утвърждаване на Закон за Висше 
техническо училище

преподават, да бъдат преимуществено от поло-
жителните науки с приложение към индустрия-
та.
 „Само надеждата  ми,  че  ще  мога  и  аз  
да  участвувам  за преуспяването и величието на 
Отечеството ми – пише дарителят Евлогий Ге-
оргиев – ме прави да умра спокойно, защото, ако 
съм работил през всичкия си живот и съм 
спестявал, както брат ми и аз, ние сме били 
въодушевявани само от това желание, което 
сега остава да се осъществи от наследниците ми 
и от изпълнителите на завещанието“.
Учредената след  смъртта на  завещателя ефория  
дава  на завещанието, що се отнася до фонда от 6 
млн. златни лв., тълкуване, различно от волята на 
дарителя – да се основе Висше техническо учи-
лище. 
 Повече от 50 години продължава спорът дали 
в съгласие със завещанието да се основе отдел-
но Висше техническо училище или техническото 
образование да се включи към Физико-матема-
тическия факултет на Университета. Особено се 
засилват привържениците  на първото схваща-
не след организирането на българските инжене-
ри и архитекти през 1891–1893 г. в Дружеството 
БИАД. В 1903 г. Настоятелството на Дружеството, 
в лицето на неговия председател инж. П. Николов 
и секретаря д-р инж. Юрдан Данчов, поднася 
на Министъра на народното просвещение изло-
жение, в което предлага компромисно решение с 
откриването на самостоятелен Технически факул-
тет към Университета. Първият опит е направен 
през есента на 1903 г., когато проф. Иван Шишма-
нов, министър на народното просвещение, внася 
законопроект за ефорията на университета „Братя 
Евлоги и Христо Георгиеви от Карлово“. Подготвя 
се първият закон, с който на завещанието на бра-
тята се дава тълкуване, каквото то, по мнението на 
българските инженери и архитекти, е недопустимо 
– средствата се насочат за изграждането на сграда 
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на Софийския университет. Усилията продължа-
ват поне за създаването на факултет с техническа 
насоченост към СУ. През ноември 1906 г. Минис-
терството на народното просвещение назначава 
Комисия за разработване на „уредбата на Техни-
чески факултет“, дори е открит Технически отдел, 
предвиден в Закона за Университета, назначени са 
и няколко млади български инженери за частни 
доценти, но на 3 януари 1907 г., във връзка с 
протестите на студенти по време на откриването 
на сградата  на  Народния  театър  срещу  княз 
Фердинанд, правителството закрива Универси-
тета за срок от 6 месеца. Всички преподаватели 
са уволнени, включително и новоназначените до-
центи за нуждите на Техническия отдел. Година 
по-късно, в 1909 г., е приет нов Закон  за народ-
ното просвещение, който предвижда  създаването  
на  Технически  и  Агрономически факултети към 
Университета, но изпълнението на неговите раз-
поредби  е отложено за по-далечно бъдеще.
 През това време фондът от 6 млн. златни  лв. 
нараства и през 1911  г. ефорията  решава да от-
дели  от порасналия на 15 млн. златни лв. фонд 
8 млн. златни  лв. (2 млн. златни лв. за постройка 
и 6 млн. златни лв. за издръжка) за самостоятелно 
Висше техническо училище, независимо  от  Уни-
верситета,  а  4  млн. се  прибавят  към фонда от 
800 хил. лв. за сграда на Университета. Отново 
нищо не се извършва. Правителството е заето с 
по-важни въпроси – Балканската, Междусъюзни-
ческата и Първата световна война. Фондът „Бра-
тя Георгиеви“, който междувременно е нараснал 
вече на 30 млн., почти се стопява в книжни лево-
ве. Със Закона за  народното просвещение от 1921 
г. Университетът се попълва с нови факултети и 
се създава – но само на книга, отделно  Висше  
техническо  училище за приложни знания „Братя 
Евлоги и Христо Георгиеви от Карлово“. Остана-
лите от фонда средства се изразходват за постро-
яването на сградата на Ректората.
 В края на 20-те и началото на 30-те години на 
миналия век Българското инженерно-архитектно 
дружество (БИАД)1 лансира и идеята за създа-
ването на един „обединителен  изследователски 
Технически институт, на академични автоном-
ни начала, с необходимите лаборатории за раз-
личните области на техниката“ с надеждата, че 
това може да помогне за развитието на техниче-
ското образование у нас. Междувременно по офи-

циални данни за техниците с висше образование, 
добили до 1 октомври 1935 г. право на свободна 
техническа практика“, броят на инженерите и 
архитектите у нас вече е над 2300 души. Най-го-
лям е броят на строителните инженери – 619, след  
тях на архитектите –  410,  електроинженерите са 
387, а машинните инженери – 339.
 Най-сетне през 1939 г. Министърът  на  на-
родното  просвещение Богдан Филов назначава 
Комисия с представители на заинтересовани ми-
нистерства, Столична община и Съюза на българ-
ските  инженери и архитекти  (СБИА). На нея е 
възложено да проучи   въпроса за откриване на 
Технически факултет към Университета. Предста-
вителите на СБИА, както и останалите инженери, 
членове на Комисията, се изказват за самостоя-
телно Висше техническо училище. Вземайки 
предвид ограничените възможности на българ-
ската държава, Комисията вижда създаването на 
Технически факултет към Университета само като 
„решение на първо време“. Това решение е взето, 
за да се използва академичният персонал на Уни-
верситета за преподаването на фундаменталните 
науки.
 Една статистика от това време сочи, че във 
висшите технически училища и университети 
на Германия, Франция, Австрия, Чехословакия, 
Югославия, Белгия, Полша и др. следват 1132 бъл-
гарски студенти. Независимо от традициите и ви-
сокото качество на обучение, бъдещите български 
инженери се подготвят по най-различни учебни 
програми, които са далеч от проблемите на разви-
тието на националната икономика. Инженерната 
колегия смята, че единствено чрез програмите на 
българско Висше техническо училище биха могли 
да се подготвят техническите специалисти в съот-
ветствие със специфичните ни условия на профе-
сионална дейност.
 Вторият редовен конгрес на СБИА (май 
1940 г.) императивно препоръчва продължаване 
на усилията от страна на инженерната колегия за 
откриване на самостоятелно Висше техническо 
училище. С тяхното активно участие се разра-
ботва нов законопроект, който се внася на 28 май 
1941 г. от министрите на Обществените сгради, 
пътищата и благоустройството (МОСПБ) и на 
Народното просвещение  за одобрение в XXV-то 
Народно събрание. В мотивите към Законопроек-
та за Висше техническо училище се проследява 

1 Първото техническо дружество се създава през 1885 г. в Русе, а през 1893 г. в гр. София се учредява Българско 
инженерно-архитектно дружество (БИАД), което през 1937 г. се реорганизира в Съюз на българските инженери и 
архитекти (СБИА), чиито правоприемник  и наследник е Федерацията на научно-техническите съюзи в България.  
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подробно развитието на проблема от 1906 г. Вно-
сителите на законопроекта се учудват на възник-
налите съмнения за актуалността му, смятайки, 
че „нуждата от създаване на Висше техническо 
училище е очевидна. Не бива и да се поддаваме на 
страхове, че у нас липсва подготвен преподава-
телски персонал”. Както се посочва в мотивите, 
„техническо съсловие, което за 65 години създаде 
от занемарената турска провинция една модер-
на и задоволително благоустроена държава“, е 
в състояние да излъчи от средите на българските 
инженери и архитекти „необходимия преподава-
телски персонал, който с достойнство ще заеме 
професорските катедри“.
 Законът е приет  и излиза в Държавен вестник 
на 12 юни 1941 г. Основава се Висше техническо 
училище (ВТУ) в София, управлявано от Акаде-
мичен съвет (АС), под надзора на Министерството 
на народното просвещение. ВТУ има два факул-
тета: Строително-архитектурен и Машинно-тех-
нологически с по 13 катедри във всеки. В Строи-
телно-архитектурния факултет се предвиждат три 
отдела: строително инженерство, архитектура, 
земемерно инженерство. В Машинно-технологич-
ния факултет – 4 отдела: машинно инженерство, 
електроинженерство, минно инженерство, индус-
триална  химия. За пълното откриване на ВТУ се 
определя срок от 5 години, по време на кой-
то избирането на първите редовни преподаватели 
Министърът на народното просвещение поверява 
на 7-членни комисии – по една за всеки отдел, със-
тавени от професори от Университета и инженери 
и архитекти, предложени от Съюза на БИА. Тези 
комисии играят ролята на бъдещите Факултетни 
съвети. Членовете им са:
• за строително инженерство: проф. д-р Н. 

Обрешков, инж. Б. Илиев, инж. Хр. Тонев, д-р 
инж. Юрдан Данчов, инж. Тих. Кметов, инж. 
А. Каранджулов, инж. Ясников;

• за земемерно инженерство: проф. д-р Л. 
Чакалов, проф. д-р Н. Бонев, инж. Миленов, 
инж. Гр. Грозданов, инж. Ив. Попов, инж. 
П. Арнаудов, инж. Н. Иванов;

• за архитектура: проф. д-р К. Попов, проф. 
Табаков, арх. П. Калчев, арх. К. Николов, арх. 
Р. Радославов, арх. Б. Русев, арх. Й. Севов.

 По нейно предложение Министърът  на об-
ществените сгради, пътищата и благоустройство-
то  предоставя незавършеното още северно крило 
(на бул. „Драган Цанков“) на Средното техническо 
училище за нуждите на ВТУ. То е било достроено 
и надстроено. Обзаведена е лаборатория по фи-
зика; започва уреждането на техническа библи-

отека. Осигурено е ползването на допълнителни 
помещения в лабораториите на Университета на 
ул. „Московска“ и в Агрономическия факултет на 
бул. „Драган Цанков“. Всичко това дава възмож-
ност да се открие не само отделът по строително 
инженерство, а и по земемерно инженерство, и 
да се приемат значително повече от първоначал-
но предвидените 50 студенти.

 Утвърден е и правилник за избиране на пър-
вите редовни преподаватели. Те се назначават 
най-малко една година преди откриването на съ-
ответния отдел и задължително се командироват 
на специализация в известни висши технически 
училища в чужбина за една година. Въпреки вой-
ната това изискване се изпълнява стриктно.
 Според Закона за ВТУ преподавателите, на-
вършили 68-годишна възраст, се освобождават от 
длъжност. По тази причина в Правилника е залег-
нало изискване за редовни преподаватели да не 
се назначават лица над 55 години. „Нямаше да 
е целесъобразно“ – отбелязва д-р инж. Данчов в 
доклада си – „да се назначават по-стари канди-
дати, щом ще трябва да се уволняват по напред-
нала възраст, преди да е използуван достатъч-
но научният им капитал“. Възрастни кандидати, 
станали известни с научните си трудове или в тех-
ническата практика, могат да се използуват като 
частни доценти. Показателно в случая е, че с този 
правилник и цитираните по-горе думи инж. Дан-
чов си отнема възможността да стане редовен пре-
подавател, тъй като по това време е бил навършил 
70 години.
 Една от основните работи на Нарочната ко-
мисия е изготвянето на правилници, както и общ 
временен правилник за ВТУ (февруари 1942 г.). 
Той урежда въпроси, които не са регламентирани 
със Закона от 1941 г. В него се определят по-ясно 
характерът, целите и методите на учение във ВТУ, 

Фотос 2. Членовете на Нарочната комисия. Отляво 
надясно: проф. Любомир Чакалов, д-р инж. Юрдан 
Данчов, инж. Иван Ранков. Архив П. Поппетров.
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които са по-други, отколкото онези в Университе-
та. Инж. Данчов счита, че за да може училище-
то да даде на учащите се не само теоретични и 
практически познания, но и да ги приучи на сис-
темен труд, дисциплина и на стопанско мислене, 
учението в него трябва да се нагоди съответно 
по образеца на някои от известните с по-добра-
та си уредба чужди висши технически училища... 
„Крайната цел трябва да бъде 
учащите се да добият не само 
познания, но и да могат да ги 
прилагат“. По отношение на 
проверката на теоретичните и 
практически знания на студен-
тите правилникът е твърде строг 
за нашите днешни представи. 
Изработени са учебните плано-
ве за отделите по строително 
инженерство и по земемерно 
инженерство. Обучението трае 
8 семестъра. Учебното време е 
от 10 септември до 7 февруари 
– зимен семестър, и от 21 февру-
ари до 30 юни – летен семестър. 
Обявените в началото на 1942 г. 
конкурси са проведени, като по 
доклад на съответните 7-членни 
комисии и по препоръка на На-
рочната комисия за професори 
с царски указ са назначени пър-
вите 5 професори на ВТУ: д-р 
инж. Тодор Радославов – титуляр 
на катедра „Водно строителство“; д-р   инж. Пей-
чо поп Петров – титуляр   на   катедра  „Статика   
на строителните конструкции и мостове“; инж. 
Васил Пеевски – титуляр на катедра „Геодезия и 
астрономия“; извънреден проф. Аркадий Стоянов  
(от Университета) – титуляр  на  катедра „Техни-
ческа механика“; арх. Храбър Попов – титуляр на 
катедра „Сградостроителство“.
 Съгласно правилника за избиране на редовни 
професори назначените професори са командиро-
вани за една година в Цюрих и Виена. Обявени са 
повторно конкурси за редовни преподаватели. По-
канени са да четат лекции във ВТУ и редица уни-
верситетски професори. Открита е библиотека със 
стотици ценни книги. Образуван е фонд „Научни 
цели“ за  издаване на научни трудове и учебници, 
за който само Столичният общински съвет е дал 
помощ от 500 хил. лв. Министерството на народ-
ното просвещение е отпуснало 300 хил. лв. за 
студентския стол.
 Конкурсните изпити за приемане на студенти-

те са дали много добри резултати. От общо 545 
кандидати, завършили с много добър успех зре-
лостния си изпит, са приети 100 души. В Аулата на 
Софийския университет председателят на Нароч-
ната комисия д-р инж. Юрдан Данчов, в качество-
то  на и.д. Ректор,  дава  отчет  за готовността  на 
Висшето техническо училище да започне учебни-
те занятия.

 На 5 октомври 1942 г. новото ВТУ отваря вра-
тите си за учебни занятия. В отчетния доклад на 
инж. Юрдан Данчов за първата 1942/43 учеб-
на година четем: „Благодарение  на  благодатния  
мир,  с който  бе дарена  нашата страна, учебни-
те  занятия  следваха  нормалния  си  ход  въпреки 
разширението на световната война и отраже-
нието ѝ върху живота“ (Фотоси 3, 4).
 Заслужава да се отдели внимание на този 
начален период. Лекции и практически занятия 
водят освен редовно назначени преподаватели и 
хонорувани лектори от Университета и то както 
в малкото зали на бул. „Драган Цанков“, така и в 
зали и лаборатории по физика, химия и геология 
на Университета. Обучението е строго, със задъл-
жително присъствие на лекции и упражнения и 
проверочни колоквиуми по всяка дисциплина два 
пъти в семестъра. Отново четем: „За съжаление, 
несвикнали още в гимназиите  на съсредоточе-
ност  и по-усилени  занятия, студентите срещ-
наха в началото,  особено през  зимния семестър, 

Фотос 3. Тържествено откриване на ВТУ – 4 октомври 1942 г. На първия 
ред отляво надясно: инж. Васил Радославов – министър на железниците, 
пощите и телеграфите; инж. Димитър Василев – министър на обществените 
сгради, пътищата и благоустройството; проф. д-р Борис Йоцов – министър 
на народното просвещение, министър-председателят проф. д-р Богдан 
Филов, цар Борис Трети, княз Кирил Преславски. Архив П. Поппетров.
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Фотос 4. Първите избрани професори, членовете на 
нарочната комисия и представители на държавни 
ведомства по време на откриването на Висшето 
техническо училище. Отляво надясно: арх. Храбър 
Попов, проф. Любомир Чакалов, д-р инж. Юрдан 
Данчов, инж. Иван Ранков, инж. Васил Пеевски, 
проф. Аркадий Стоянов, д-р инж. Пейчо Поппетров. 
Между арх. Храбър Попов и проф. Л. Чакалов – инж. 
Тодор Радославов. Архив П. Поппетров.

известни затруднения; през втория семестър 
обаче те се убедиха, че усилените учебни заня-
тия са присъщи на инженерните училища и че 

веднъж посветили се на инженерната професия, 
те трябва да свикнат още в училището на повече 
труд“.
 По всичко личи, че приетите в първия курс 
студенти, макар и с конкурс само по дипломи, са 
добре подбрани. Средният им успех за 1942/43 г. 
е добър. От записаните в отдела по строително 
инженерство 68 студенти, от които 4 студентки, в 
горния  курс са   преминали  направо  41 и с по-
правителен изпит – още 18, а в земемерния отдел 
– от 36 студенти, от които 2 студентки, направо са 
преминали 16 и с поправителен изпит – 10 души.
По време на първата учебна година продължава 
обявяването на конкурси, изборът   на   професори 
от 7-членните комисии, утвърждаването на избра-
ните от Нарочната комисия, която играе ролята на 
Академически съвет.
 Учебните занятия през първата 1942/43 учеб-
на година водят: 9 редовни преподаватели (редов-
ни и извънредни професори, доценти); 4 частни 
хонорувани доценти; 7 хонорувани професори и 
доценти от Университета; 4 временни преподава-
тели (заместват командированите на специализа-
ция редовни преподаватели); 3 редовни асистен-
ти; 5 хонорувани асистенти; 4 лектори по езици 
(редовни и хонорувани).
 Членовете на Нарочната комисия проф. д-р 

Любомир Чакалов и инж. Иван Ранков са назна-
чени за председатели на Земемерния, респ. на 
Строителния отдел. Назначените преподаватели, 
заедно с хоноруваните от Университета, образуват 
отделски съвети, които впоследствие се сливат и 
образуват временен факултетски съвет. Той под-
готвя започването на втората учебна година с 
откриването на Архитектурен отдел. Приема съот-
ветни учебни планове, разпис на лекциите, реша-
ва за приемането на новите студенти да се въведе 
състезателен изпит по математика и български 
език, а за Архитектурния отдел – и рисуване.
 Сред големите грижи на ръководството е на-
мирането на помещения за лекционни  и  чертож-
ни зали, лаборатории, библиотека и пр., както и 
обзавеждането им с оглед на откриването на нови 
отдели и Машинен факултет.
 Нормално започва 1943/44 учебна година. С 
конкурсен изпит са приети общо 160 студенти, от 
които: строително инженерство – 78, земемерно 
инженерство – 35, и архитектура – 47 души. Съз-
дава се първият съвет на Строително-архитектур-
ния факултет, който избира за декан проф. Храбър 
Попов. Нарочната комисия, която продължава да 
има задълженията на Академически съвет, окон-
чателно решава от началото на учебната 1944/45 
година предсрочно да се открие Машинен факул-
тет.
 От бомбардировките на София на 10 януари, 
16 и 30 март 1944 г. учебната работа се разстрой-
ва. ВТУ се евакуира в гр. Ловеч. Учебни занятия 
няма. Факултетският и Академическият съвет 
заседават в София, Търново и Ловеч. Продължа-
ват изборите и назначенията по обявените места 
за конкурси. 
 9 септември 1944 г. заварва ВТУ при провеж-
дане на изпити в Ловеч. Училището се завръща 
в София, но това става на части, бавно. Открива 
се Машинният факултет с отдели по машинно ин-
женерство, електроинженерство и индустриална 
химия. Учебните занятия започват едва на 4 де-
кември. Чрез увеличаване на броя на седмичните 
часове, намаляване на ваканциите и удължаване 
на учебната година е станало възможно не само да 
се вземе цялата материя за 1944/45 учебна година, 
но и пропуснатото от 1943/44 учебна година.
 Нарочната комисия частично се подменя и до-
пълва: на мястото на проф. Л. Чакалов, който ста-
ва ректор на Университета, влизат последовател-
но деканите на Физико-математическия факултет 
проф. Иван Трифонов и проф. Георги Наджаков, а 
на мястото на инж. Ив. Ранков – новият главен ди-
ректор на МОСПБ, арх. Лазар Парашкеванов; от 
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ВТУ –  проф. д-р инж. Тодор Радославов и проф. 
арх. Храбър Попов попълват Нарочната комисия.
Още в Ловеч се провеждат състезателни изпити, 
въз основа на които са записани 153 нови сту-
денти. През декември 1944 г. излиза постано-
вление на Министерския  съвет, което дава право 
на всички мобилизирани младежи да се запишат 
студенти, където пожелаят, като им се признават 
записаните семестри и без да са посещавали лек-
ции и упражнения. В същото време от чужбина се 
завръщат около 1500 души, следвали там във вис-
ши технически училища. Броят на студентите в 
средата на годината нараства на 4700 души.
 Условията за водене на учебни занятия стават 
много тежки. За чест на Факултетския и Академи-
ческия съвет, на преподавателите и преди всичко 
на студентите, се преодоляват неизмерни труднос-
ти. Ремонтираните помещения на ВТУ се заемат 
непрекъснато от 7 ч. сутрин до 20 ч. вечер. Из-
ползуват се аулата на Агрономическия факултет 
и салонът на Учителската каса, а впоследствие 
– големите зали на БИАД и няколко киносало-
на. Въвеждат се „потоци“ от студенти от един и 
същ курс, напр. по математика, като едни и същи 
лекции се четат от трима преподаватели на три 
различни места. Допълнително се възлага водене-
то на учебни занятия на временни преподаватели 
от Университета. Студентите идват да си запазят 
място за сядане час преди започване на лекции-
те, мнозина остават правостоящи, не могат да си 
водят записки, а учебници още не са написани. 
Фонд „Научни цели“  започва да отпечатва запис-
ки по 30 дисциплини.
 На 10 април 1945 г. се избира първият ректор 
на ВТУ – проф. арх. Станчо Белковски. Преста-
ва да действува Нарочната комисия и бива избран 
Академически съвет в състав: ректора, проф. 
д-р инж. Тодор Радославов като проректор и чле-
нове: проф. д-р инж. Пейчо поп Петров, проф. арх. 
Храбър Попов, проф. инж. Васил Пеевски, проф. 
д-р Георги Брадистилов.
 През третата учебна 1944/45 година са избрани 
и назначени: доц. (впосл. проф.) Васил Арнаудов 
– по петрография и геология; проф. инж. Алекси 
Квартирников – по статика на високите строежи; 
проф. инж. Димо Велев – по културтехника; проф. 
арх. Тодор Златев – по  битова  архитектура  и сел-
скостопански сгради; доц. (впосл. проф.) д-р инж. 
Никола Узунов – по дескриптивна геометрия; доц. 
(впосл. проф.) Саздо Иванов – по физика; проф. 
инж. Борис Попов – по двигатели с вътрешно го-
рене.
 Предвиденото дотогава групово вземане на 

изпитите, в началото на два пъти – след втора-
та година, и накрая, а после за всяка година, се 
заменя с единични изпити по всяка дисциплина. 
Студент, който е положил всички изпити за пър-
вите две години, получава титлата „кандидат-ин-
женер“, респ. „кандидат-архитект“.
 На 24 октомври 1945 г. е обнародвана „ На-
редба-закон за изменение и допълнение на Закона 
за Висшето техническо училище“. ВТУ е преиме-
новано в Държавна политехника.Тя  има  два  фа-
култета:  Строителен  и Машинен. Същият месец 
е избрано  ръководство с  ректор проф. инж. Васил 
Пеевски и проректор проф. арх. Станчо Белко-
вски. Декан на Строителния факултет е проф. Ге-
орги Брадистилов, а декан на Машинния факултет 
– доц. Карл Хибаум. Представители на Машинния 
факултет са: проф. Борис Попов, проф. Минчо 
Златев, доц. Саздо Иванов. В този състав Акаде-
мичният съвет ръководи Държавната политехника 
до 2 май 1946 г.
 Съгласно предписанията на наредбата се от-
крива Висшето техническо училище в Русе  (15 
декември 1945 г.).
 На 26 ноември 1945 г. (ДВ, бр.268) е обнарод-
вана „Наредба-закон за учредяване на фонд „По-
стройка на сгради за Държавна политехника – Со-
фия“,  за изграждането и обзавеждането на сгради 
за всички факултети и отдели на Държавната по-
литехника.
 В периода октомври 1945 – май 1946 г. са 
проведени избори на редовни и извънредни про-
фесори и доценти.  Сред  тях са:  проф. Георги Ан-
гелов, проф. Минчо  Златев, проф. Ангел Балев-
ски, проф. Григор Узунов, проф. Нанчо Нанчев, 
проф. Саздо Иванов, проф. Васил Геров, които са 
едни от първооснователите на българското висше 
техническо образование.
 На 18 май 1946 г. се регламентират практиче-
ските занятия на студентите – при строежи, фаб-
рични заведения, силови централи, мини, учреж-
дения и др. – най малко 6 седмици  между 1 юли 
и 31 август. През 1949 г. в Машинния факултет 
са създадени 2 нови специалности: минно инже-
нерство и инженерна геология, а през 1951 г. Ма-
шинният факултет е разделен на 4 факултета: Ма-
шинен (специалност „Машинно инженерство“), 
Електротехнически (специалност „Електроинже-
нерство“), Минен (специалности „Минно инже-
нерство“ и „Инженерна геология“) и Факултет по 
индустриална химия (специалности „Силикати“ и 
„Органичен синтез“).
 На 10 юни 1953г. Президиумът на Народното 
събрание издава Указ 231 за разделяне на Държав-
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ната политехника на 4 самостоятелни ВУЗ: Ин-
женерно-строителен институт, в който влизат 
Строителният, Архитектурният, Геодезическият 
и Хидротехническият факултет; Машинно-елек-
тротехнически  институт, в който влизат Ма-
шинният и Електротехническият факултет; Хи-
мико-технологически  институт, в който влиза   
Факултетът  по индустриална химия; Минно-гео-
ложки институт, в който влиза Минният факул-
тет.
 С годините  тези висши учебни заведения 
претърпяха редица реорганизации, създадоха се и 
много нови университети и колежи с техническа 
насоченост, като броят на студентите се увеличи 
значително, а условията на обучение и учебните 
планове и програми се измениха съществено.
 Към настоящия момент са акредитирани 18 
университета, в които е застъпено  висше  техни-
ческо  образование, както и 17 обособени струк-
турни  звена с техническа насоченост; 45 специ-
алности от 7 водещи технически университети са 
акредитирани за получаване на  званието  „Ев-
роинженер“, присъждано от Европейската феде-
рация на националните инженерни организации 
FEANI.
 Тържественото отбелязване на 75-годишни-
натата от началото на висшето техническо обра-
зование в България стана повод да бъде обявена 
една полезна инициатива от страна на вестниците 
на техническите университети и ФНТС: да се съ-
бере пълна база данни за върховите, най-значими-
те инженерни постижения във всички области на 
науката и техниката: открития, изобретения, уни-
кални методики и апаратура, впечатляващи проек-
ти, строежи и съоръжения, научни школи и други 
приноси, които българските инженери са дали. 
 Когато бъдем готови, ще предложим акаде-
мичната общност да избере Топ 10 на  инженер-
ните постижения, които да впишем в златните 
страници на историята на българското висше тех-
ническо образование.

 75-годишнината на висшето техническо обра-
зование в България ни дава основание за гордост 
от постигнатото дотук. Надяваме се, че ще бъдат 
реализирани на практика декларираните намере-
ния на правителството за приоритетно развитие на 
качествено висше техническо образование, като 
несимволично се увеличи неговото финансиране. 
Това ще бъде сериозно основание за един подоба-
ващ старт на следващия 75-годишен период.
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75 YEARS HIGHER TECHNICAL EDUCATION IN BULGARIA
Valentin Stavrev

Abstract
The higher technical education in Bulgaria dates back to the creation of the Higher Technical School in Sofia (law of 
1941). It is the result of many years of efforts and initiatives (from the midle of the first decade of the twentieth century) by 
the engineers and architects organized into their own association. After the acceptation of the law is carried out enormous 
organizational work competitions for university teachers, development of regulations, equipment for the rooms, creating 
a library and auxiliary services, etc. The Higher Technical School (Bulgarian Technical University) opens on 4 October 
1942 with five professors, 100 of students and one faculty with two specialties: Civil Engineering and Geodesy. In the 
second half of the 40s already exist all the engineering disciplines, while in 1953 from the Higher Technical School are 
separated four specialized engineering universities. The article traces the main aspects of the direct creation of the Higher 
Technical School.
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ДНИ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 
В ИЕФЕМ – 2016 Г.

Доц. д-р Петко Христов,
директор на ИЯФЕМ – БАН
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 През далечната 1892 г. усилията на цяла плея-
да български интелектуалци, учени и обществе-
ници за създаване на първия български музей се 
увенчават с успех – въз основа на експонатите, 
представени пред широката публика на Първото 
изложение в Пловдив, е учреден Народният му-
зей, конституиран със закон на 1 януари 1893 г. 
с три отдела: нумизматичен, археологически и 
етнографски. Етнографската и археологическата 
сбиркa  бързо се обогатяват и през 1906 г. етно-
графската, заедно с Архива на Възраждането, се 
отделят в самостоятелен музей – Народен етно-
графически музей, с пръв директор Димитър Ма-
ринов. Заслугата за обособяването на самостояте-
лен етнографски музей е на тогавашния министър 
на образованието проф. Иван Шишманов. В музея 
през годините работят такива изявени изследова-
тели и общественици като Димитър Маринов, Ан-
тон Попстоилов, Евдокия Петева–Филова, Стефан 
Костов, Кръстю Миятев, Христо Вакарелски, Лю-
бомир Милетич и др. Музейният живот привлича 
и други известни представители на българската 
интелигенция, сред които писатели и поети като 
Иван Вазов, Дора Габе и Елин Пелин, композито-
ра Добри Христов, художника Иван Мърквичка, 
изкуствоведа Асен Василиев.
 През 1949 г. музеят се слива със създадения 
две години по-рано Институт за народоука и ста-
ва част от Българската академия на науките. Днес 
Националният етнографски музей е сред основни-

те академични музеи в страната.  
 През 2016 г. се навършиха 110 години от от-
криването на Народния етнографски музей в Со-
фия. Зад тази достолепна възраст са скрити ус-
пехите на българската етнография в страната и 
чужбина, разрухата по време на бомбардировките 
през 1944 г. и изграждането отново на музея из 
основи, развитието на българското музейно дело 
през десетилетията на социализма и трудните го-
дини на прехода. Тази важна годишнина се вписва 
в подетата от Института за етнология и фолкло-
ристика с Етнографски институт при БАН нацио-
нална кампания „Да възродим Националния ет-
нографски музей!“ под патронажа на Президента 
на Република България. Амбицията ни е през 2018 
г., когато България ще председателства Европей-
ския съюз и София ще се превърне в столица на 
Обединена Европа, в Националния етнографски 
музей да бъде открита постоянна експозиция, 
представяща българската култура в нейното исто-
рическо, етническо и регионално многообразие.
 Юбилеят на музея бе отбелязан в ИЕФЕМ – 
БАН с редица събития, сред които откриването на 
две изложби в залите на Националния етнограф-
ски музей, посветени съответно на Евдокия Пете-
ва–Филова – една от първите европейски образо-
вани уредници в музея (открита на 11 май 2016 г. 
с куратори гл. ас. д-р А. Комитска и Г. Царев), и на 
Димитър Маринов – първия директор на Народ-
ния етнографски музей (открита на 14 октомври 
2016 с куратор гл. ас. д-р Е. Водинчар). 
 Център на тържествата за юбилея бяха орга-
низираните Дни на културното наследство 2016 
в ИЕФЕМ – БАН в периода от 14 октомври (Пет-
ковден) до 27 октомври (Димитровден). В рамките 
на Дните се проведоха две научни конференции и 
бе организиран при голям интерес Ден на отворе-
ните врати в Националния етнографски музей.
 На 14 октомври 2016 г. наред с откриването 
на изложбата „Етнографски етюди. На Дими-
тър Маринов – посвещаваме!“, бе проведена на-
ционалната научна конференция „Жива стари-
на: Научното наследство на Димитър Маринов 
(1846–1940)“. Тя бе организирана от секция „Ис-
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торическа етнология“ под ръководството на доц. 
д-р Петя Банкова, а в работата ѝ взеха участие 
етнолози от цялата страна. При откриването на 
конференцията бе връчен на доц. д-р Маргарита 
Василева специален Плакет на името на Димитър 
Маринов за приноса ѝ в изследванията в областта 
на етнологията, фолклористиката и музеологията.
 Денят на отворените врати в залите на На-
ционалния етнографски музей бе 22 октомври. С 
усилията на колегите от музея и на редица добро-
волци от ИЕФЕМ – БАН бяха организирани реди-
ца събития за широката общественост в столицата: 
плетене на шнурчета, тъкане на колани „на кори“ 
и демонстрация на различни техники на плетене; 
урок по български народни танци за малки и голе-
ми с Детски фолклорен ансамбъл „Пламъче“; се-
минар за традиционни празници с разучаване на 
обредни песни, ръководен от доц. д-р В. Тончева; 
прожекция на филм за вписването на Бистришки-
те баби в Представителната листа на нематериал-
ното културно наследство на ЮНЕСКО, предста-
вен от гл. ас. д-р И. Станоева; изпълнения на живо 
на Бистришките баби, организирано от гл. ас. д-р 
И. Мишкова. Музеят се изпълни с деца и техните 
родители, които от ранната утрин до края на ра-
ботното време огласяха залите със своите звънки 
гласове.
 На 25 и 26 октомври 2016 г. се проведе меж-
дународната научна конференция по етномузеоло-
гия „110 години Национален етнографски музей 
– минало, настояще и перспективи“, организира-
на от научната група към музея под ръководството 
на доц.  д-р Петко Христов. За участие в конфе-
ренцията бяха поканени музейни специалисти от 
цялата страна, етнографи, етнолози, фолклористи 
и всички, заинтересовани да споделят своите по-

стижения и опит в опазването на движимото и 
нематериалното културно наследство и негово-
то представяне пред широката публика в етно-
графските музеи. Конференцията се проведе със 
съдействието на Регионалния център за опазване 
на нематериалното културно наследство в Югоиз-
точна Европа под егидата на ЮНЕСКО. В нейна-
та работата взеха участие експерти в областта на 
опазването на движимото и нематериалното кул-
турно наследство от региона на Югоизточна Евро-
па, конкретно от Етнографските музеи в Загреб и 
Белград, Музеят на Македония в Скопие и Музеят 
на селянина в Букурещ.
 Конференцията се превърна във важен фо-
рум на българската музеология, на който своите 
идеи представиха изтъкнати специалисти от ця-
лата страна. Представените идеи, повдигнатите 
въпроси и задълбочените дискусии ще помогнат 
на колегите от Националния етнографски музей 
при изготвянето на концепциите за постоянна екс-
позиция.
 Завършващ момент от празниците в чест на 
110-тата годишнина на Националния етнографски 
музей бе тържественото откриване на 30 октомв-
ри 2016 г. на изложбата „Вотиви“, осъществена в 
рамките на проекта на БАН „Траките –  генезис и 
развитие на етноса, културни идентичности, ци-
вилизационни взаимодействия и наследство от 
древността“, с куратор гл. ас. д-р И. Мишкова.
 Юбилеят на Националния етнографски музей 
и събитията от Дните на културното наследство се 
превърнаха в истински празник за всички, интере-
суващи се от българското културно-историческо 
наследство.

DAYS OF CULTURAL HERITAGE AT IEFSEM – 2016
Petko Hristov

Abstract
In 2016 the National Ethnographic Museum in Sofia celebrated its 110th anniversary. Despite of its initial 

prominence in Bulgaria and abroad, the Museum was unfortunately destructed in 1944 as a result of bombing. In the 
post-war period the remaining exhibits and documents were re-located. Further they were recovered and enriched 
during the decades of socialism and during the difficult years of post-socialist transition. On the occasion of the 
anniversary the Museum the national fundraising campaign „To Breathe New Life to the National Ethnographic 
Museum!“ under the patronage of the President of the Republic of Bulgaria was launched by the Institute of Ethnology 
and Folklore Studies with Ethnographic Institute – Bulgarian Academy of Sciences (IEFSEM). At the same time the 
anniversary was celebrated at IEFSEM with the opening of two exhibitions in the halls of the National Ethnographic 
Museum dedicated respectively to Evdokia Peteva–Filova (one of the first European-educated curators at the 
museum) and Dimitar Marinov (the first director of the National Ethnographic Museum). The culminations of the 
celebrations were the Days of Cultural Heritage at IEFSEM held from October 14 (St. Petka Day) to October 27 (St. 
Demetrius Day). This initiative included two scientific conferences and an Open Day at the National Ethnographic 
Museum. All the initiatives enjoyed considerable public attention and success.
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ИЗЛОЖБА  „Д-Р  ЕВДОКИЯ  ПЕТЕВА–ФИЛОВА 
‒ ЗАВРЪЩАНЕ В ДВОРЕЦА“

Гл. ас. д-р Анита Комитска,
ИЕФЕМ – БАН

 През 2016 г. Институтът за етнология и фол-
клористика с Етнографски музей при БАН чества 
110 години от създаването на Народния етногра-
фически музей. Началото на тържествата, посве-
тени на бележитата годишнина, бе поставено на 
11 май ‒ денят на Светите равноапостоли Кирил и 
Методий, с откриването на изложбата „Д-р Евдо-
кия Петева–Филова ‒ завръщане в Двореца“. Ос-
новната цел на изложбата е да представи живота 
и творчеството на една забележителна българка и 
учен от европейска величина ‒ д-р Евдокия Пе-
тева–Филова. Експозицията бе осъществена с фи-
нансовата подкрепа на Националната комисия на 
ЮНЕСКО за Р. България.
 Изложбата „Д-р Евдокия Петева – Филова 
завръщане в Двореца“ бе осъществена от екип в 
състав: куратори ‒ д-р Анита Комитска и Георги 
Царев и членове: гл. ас.  д-р Ангел Ангелов, д-р 
Петър Кърджилов, д-р Антон Ангелов, Илиана 
Страхилова, Кристина Асенова, Верджиния Гю-
рова и Филип Петров. При подготовката на експо-
зицията бяха включени студентите от катедра „Ре-
кламен дизайн“ на Националната художествена 
академия с ръководител проф. Мирослав Богда-
нов  ‒ Боряна Иванова, Десислава Харалампиева 
и Силвия Божилова. 
 Близо две години кураторите и членовете на 
екипа работиха във фондовете на ИЕФЕМ – БАН: 
„Българско народно облекло“, „Златарство“, „Тра-
диционни шевици“, „Медникарство“ и „Грънчар-
ство“, за да подберат експонатите за изложбата. 

Основният принцип, на който е изградена експо-
зицията, е представянето на трудовете на д-р Ев-
докия Петева–Филова и илюстрациите в нейните 
изследвания да бъдат съпроводени от оригина-
лите, съхранявани в музейните фондове на На-
ционалния етнографски музей. Поради факта, че 
публикациите на авторката са от периода между 
двете световни войни и поради унищожаването 
на значителна част от колекцията на Народния ет-
нографически музей по време на съюзническите 
бомбардировки в началото на 1944 г., издирването 
на предметите за изложбата, както и състоянието 
им затрудниха значително подготовката ѝ. Въпре-
ки трудностите обаче, усърдната работа в Държав-
ния архив, Архива на Народната библиотека „Св. 
св. Кирил и Методий“, семейния архив на д-р Ев. 
Петева–Филова, съхранен от близките ѝ и в част-
ни колекции на антиквари, доведе до намиране на 
ценни снимки и документи, илюстриращи нейния 
живот, творчество и благотворително дело. 
  Уводната зала в изложбата запознава посети-
теля с биографичните данни на  д-р Евдокия Пе-
тева–Филова. Текстът бе преведен на английски, 
немски, италиански и руски езици. В залата са 
аранжирани портрет на Евдокия Петева, рисуван 
през 30-те години на миналия век от големия бъл-
гарски художник Дечко Узунов, нейна копринена 
рокля с богато везмо от Кумановско и лични вещи 
‒ молитвеник, албум и пощенски картички. 
  Снимките и документите, илюстриращи жи-
вота на д-р Ев. Петева–Филова са подредени в 
едно преходно помещение (коридор), където по-
сетителят става съпричастен и „извървява“ ней-
ния жизнен път. Тук се виждат семейни фотогра-
фии ‒ нейният баща, полк. Васил Петев (военен 
наставник на Н.Ц.В. Княз Борис Търновски) пред 
семейната къща в София, на ул. „Кракра“ 26 и 
полковникът с децата си Мария, Евдокия и Ботьо. 
Снимките са от началото на ХХ в. и са частно при-
тежание. После е показан нейният живот и след-
ване в чужбина. Евдокия Петева завършва висше 
образование по история на изобразителните изку-
ства във Вюрцбург, Германия през 1924 г. с титла 
„доктор по философия“. По-късно е специализи-
рала в Мюнхен и Париж през 1926 г. Архивни фо-
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тографии я показват като студентка в Мюнхен и 
със свои състуденти в Дрезден през 20-те години 
на миналия век.
 Важен етап от живота ѝ е срещата с проф. 
Богдан Филов. Техният живот е представен със 
снимки от сватбата им в Боянската църква през 
1932 г.; от пътуването до Истанбул; от разходка-
та им заедно със сестра ѝ Фана с кораб по р. Ду-
нав; от дома им пред фреската на Бенчо Обрешков 
„Охрид“ и др. от 30-те и 40-те години на ХХ в. 

 Благодарствени писма показват нейната бла-
готворителна дейност ‒ за дарени средства на из-
точно-католическо сиропиталище „Княгиня Евдо-
кия“,  на храм „Св. св. Петър и Павел“ в София 
и на Музея на Възраждането в Самоков. Писма, 
снимки и документи проследяват пътя на д-р Ев-
докия Петева–Филова като уредница в Народния 
етнографически музей (1925–1940), нейната меж-
дународна дейност, изселването ѝ от комунисти-
ческия режим от София след 1944 г. и нейното 
завръщане. Този кръг от ескизи от нейния живот 
се затваря с една снимка от последните ѝ години 
‒ една болна и изтерзана жена, седнала на овехтял 
и закърпен фотьойл у дома, но изпълнена с чест, 
достолепие и гордост.
 Последвалите пет зали в експозицията пред-
ставят научната дейност на д-р Ев. Петева–Фи-
лова, като значим изследовател на българското 
народно изкуство. Представени са нейни публи-
кации в Известията на Народния етнографически 
музей в периода между двете световни войни, съ-
проводени с автентични предмети, които са част 
от музейната колекция и които тя е държала в ръ-
цете си, изследвала и обнародвала. По този начин 

Фотос 1. Евдокия Петева като студентка в Мюнхен, 
20-те години на ХХ в., частно притежание
Фотос 2. Д-р Евдокия Петева–Филова и проф. 
Богдан Филов в дома им на ул. „Кракра“ 26 в София, 
40-те години на ХХ в., частно притежание

са изградени залите, представящи българското 
златарство, медникарство и грънчарство. Особен 
интерес предизвикват залите, представящи ней-
ните проучвания върху животинските и човешки 
фигури в българската текстилна орнаментика, 
шевичните паралели с частите от носиите и де-
корацията при народите от Поволжието и Средна 
Азия и албума ѝ с шевици от Западна България и 
Македония, издаден съвместно със Ст. Л. Костов. 
В тези зали особено ценни са старинните невес-

тински забраждания – „сокаи“ и „дарпни“ от При-
лепско, Охридско, Дебърско и Дебърски Дримкол; 
шевиците от Костурско, Битолско, Призренско и 
Трънско; сукман от с. Еникьой, Узункюприйско; 
престилка „чултар“, част от венчална битолска 
носия и др. – всички те от първата половина на 
XIX в.
 Специално място е отделено на проучванията 
на д-р Петева–Филова ‒ „Българските народни ко-
лани“ (1931) и „ Селски бит и изкуство в Софий-
ско“ (1935), последното съвместно с дългогодиш-
ния директор на Народния етнографически музей 
– известния български комедиограф Ст. Л. Костов. 
Тук са показани изследваните от нея колани от 
Ловешко и Софийско, шевици от женски шопски 
ризи и сребърни накити ‒ игла за коса „чомалуш-
ка“, наушник „нокът“, гривни „кубелии“ и обеци 
„арпалии“ – накити от XIX в. 
 В отделна зала е представена международна-
та дейност на д-р Ев. Петева–Филова. Централно 
място в нея е отделено на организираната от нея 
изложба в Хага през 1930 г. Наред с части от доку-
ментацията на изложбата ‒ списък с експонатите, 
отзиви за изложбата и др., са показани и автентич-
ни български празнични носии от Трънско, Ви-
динско и Старозагорско и шевици от Самоковско 

Фотос 3. Празнични женски носии от Трънско, 
Старозагорско и Видинско, XIX в., колекция 
ИЕФЕМ – БАН, сн. Петър Кърджилов
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и Софийско, всичките от XIX в. Тук са показани 
нейни публикации в престижни международни 
издания в Европа и на Балканите. Статията на д-р 
Ев. Петева–Филова в Италианската енциклопедия 
е илюстрирана с невестинска риза от Тетовско и 
гердан от Тракия, от средата на ХIХ в., чиито ори-
гинали са показани днес в експозицията. 
Последната зала в изложбата е отделена на д-р 
Ев. Петева–Филова като изкуствовед. Показани са 

Фотос 4. Невестинска забрадка, Дебърски Дримкол, 
XIX в., колекция ИЕФЕМ – БАН, сн. Петър 
Кърджилов

заглавните страници и нейни изследвания, посве-
тени на Иван Милев и Никола Образописов. Тук 
е поставен и нейният дневник, излязъл от печат 
през 1992 г.
 Посланието на изложбата е да възкреси спо-
мена и да не допусне забравата за една велика бъл-
гарка, пламенен родолюбец и учен с международ-
на слава, будител на нацията и благодетел.

Фотос 5. Женски накити, Софийско, XIX в., колекция 
ИЕФЕМ – БАН, сн. Петър Кърджилов

ЕXHIBITION „DR. EVDOKIYA PETEVA–FILOVA – BACK IN THE PALACE“
Anita Komitska

Abstract
The еxhibition „Dr. Evdokiya Peteva–Filova – Back in The Palace“ is a part of the Heritage days, organized by 

IEFSEM–BAS, on the occasion of the 110th anniversary from the foundation of the National Ethnographic Museum. 
It is dedicated to Dr Evdokiya Peteva–Filova, curator at the National Ethnographic Museum (1925–1940), researcher 
of the Bulgarian traditional art and prominent scientist.

The exhibition is the first to show in public significant photographs and documents, that have been kept in the 
State Archives, the National Library „St. st. Cyril and Methodius“ Archive, Dr Evdokiya Peteva–Filova’s family ar-
chive and private collections, which represent her life, scientific achievements and charity.

The model of the exposition emphasizes on the exposing of Dr Peteva–Filova’s publications, while the illustra-
tions from her researches have been accompanied by the original objects, kept in the museum funds. The visitors can 
see women’s festive costumes and accessories, bride’s head coverings and embroidery, pieces of Bulgarian traditional 
goldsmith, pottery and coppersmith.

The exhibition was realized with the financial support of the UNESCO National commission for Republic of 
Bulgaria.

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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НЯКОЛКО ДУМИ ЗА ИЗЛОЖБАТА
 „ЕТНОГРАФСКИ ЕТЮДИ. НА ДИМИТЪР 

МАРИНОВ – ПОСВЕЩАВАМЕ!“
Гл. ас. д-р Елена Водинчар,

ИЕФЕМ – БАН

 Изложбата „Етнографски етюди. На Ди-
митър Маринов – посвещаваме!“ е своеобразен 
културно-исторически пътеводител за делото на 
бележития български етнограф и музеолог от на-
ционално значение Димитър Маринов Бонев.
 През далечната 1903 г. Димитър Маринов, то-
гава завеждащ Етнографския отдел при Народния 
музей, отправя до Министъра на народното про-
свещение Рапорт с подробна програма за събира-
не на етнографски материали за бъдещия Етно-
графски музей в София [1, оп. 2, а.е. 606, л. 1–12]. 
Желанието на неуморния и ненадминат народовед 
се сбъдва и през 1906 г. той е назначен за дирек-
тор на новосъздадения самостоятелен Етнограф-
ски музей. Това е и първият в България център за 
етнографски и музеоложки изследвания. Само за 
няколко години Д. Маринов успява да организира 
работата в музея по европейски модел, да изгради 
основите на водещите етнографски колекции, да 
създаде печатен орган „Известия на Етнографиче-
ския музей в София“ и най-важното – да промени 
у обществеността отношението към българската 
народна култура. 
 Концептуално изложбата е замислена с идея-
та да се напомни на българското общество за рев-
ностния събирач на живата народна старина Ди-
митър Маринов и неговата философия, че „тамо, 
в София, има народен музей, че тамо се събират 
всички старински неща, които са нужни за наша-
та история; тамо се събират и старински дрехи, 
накити, покъщнина и др., за да се знае някога как-
во сме носили, с какво сме са китили, с какво сме 
се хранили и пр., защото всичко това се губи… 
Ние всичко това събираме за нашите внуци и пра-

внуци, за да знаят…“ [1, оп. 3, а.е. 913, л. 2]
 Целта на изложбения проект е да се предста-
ви чрез уникални музейни експонати забравеното 
знание за ония славни исторически времена, кога-
то в началото беше само идеята за Етнографиче-
ски музей, а днес тя вече е на 110 години. 

 Изложбата е реализирана по проект, спечелил 
финансова подкрепа от Министерството на кул-
турата на Р България. Официални партньори са: 
Исторически музей – Лом, Национален музей на 
образованието – Габрово, Държавна агенция „Ар-
хиви“, Централна библиотека – БАН, Научен ар-
хив – БАН. 
 Експозицията има ясна структура, тъй като 
нейното конструиране почива върху няколко прин-
ципа: научност (концепция), предметност (музеен 
експонат), достъпност (информация). 
 Откъм експозиционен материал следва да се 
изтъкне, че в предметно отношение изложбата 
е изградена въз основа на етнографски експона-
ти от края на XIX – началото на XX в. – всички 
от основния фонд на Националния етнографски 
музей. Включването на копия в изложбата, както 
и голям обем писмена информация, е сведено до 
минимум.  Документалната част е представена от 
снимки, текстове и книги. Особено място заемат 

Фотос 1. Димитър Маринов. Неизвестна година. 
Копие. Оригиналът се съхранява в Исторически 
музей –  Лом
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въвеждащите текстове и етикетите към отделните 
експозиционни композиции. Те са кратки, ясни и 
в повечето случаи са извадки от трудове и корес-
понденции на Димитър Маринов. 
 Експозиционният сюжет започва с няколко 
ключови момента от биографията на Димитър 
Маринов: осиновяването, школуването, стреме-
жът към ученето и бащиният завет за силата на 
християнската вяра. С помощта на различни му-
зейни експонати са оформени кратки композиции, 
препращащи към детството и юношеството на ет-
нографа, който, описвайки ги в „Спомени из моя 
живот или моята биография“ [2, I, II], винаги за-
почва с думите: „Колко живо помня това!“.
 Експозицията продължава с фрагмент от 
празничната обредност на българите – пролетни-
те момински игри, към които Димитър Маринов 
проявява задълбочен етнографски и музеоложки 

интерес. Важно е да се отбележи, че в предгово-
ра към книга Първа на „Жива старина“ Димитър 
Маринов така обяснява своето желание за изуча-
ване на българската обредна култура: „Ние съби-
раме песни, приказки, пословици, гатанки и други 
и ги печатаме, като мислим, че с туй сме изучили 
нашия народ. Не зная какво ще кажат другите, 
но на мене ми се чини, че ние ще имаме същински 
етнографски сведения, ценни за науката и етно-
графията, само тогава, когато знаем при какви 
обреди, обичаи, случаи и обстоятелства нашият 
народ пее тия песни, приказва тия приказки и упо-
требява тия пословици …“ [3, с. IV]. 
 Сюжетната линия на експозицията просле-
дява и вижданията на Д. Маринов за структурата 
на бъдещия Етнографски музей. Според бележи-
тия музеолог в първия отдел на музея се нарежда 

Фотос 2. Сватбени кос-
тюми. Вълна, памук, 
кожа, с. Прогорец. Вто-
рата половина на XIX в. 
НЕМ – БАН

Фотос 3. Сватбени костю-
ми. Вълна, памук, кожа. 
Старозагорско. Втората 
половина на XIX в. НЕМ 
– БАН българското народно облекло, след което следват: 

накити, плетива, завивки, покъщнина, оръдия за 
женско ръкоделие, оръдия за селско стопанство, 
лов, вяра и суеверие, музика и пение, игри и хора, 
детски играчки, училище, народна медицина, во-
енно дело, история, храна, етнографически сад с 
различните видове къщи, работилници и други 
стопански постройки. Заради „любимата идея“ 
Димитър Маринов се отказва от добрата работа в 
Цариград и тръгва на кон да обикаля Отечеството 
в търсене на старинни костюми, накити, шевици 
и пр. В продължение на три години (1904–1906) 
той обикаля страната, събирайки чрез откупки и 
дарения различни етнографски експонати за бъде-
щия Етнографски музей. Част от тези експонати 
са показани в изложбата, както и такива, които са 
възстановявани и набавяни след опожаряването 
на музея по време на бомбардировката на София 

Фотос 4. Сводна дъска на портал на неизвестна 
църква. Бароков фриз – лоза и цветя. Дърво, 
позлата. XIX в. НЕМ – БАН

Фотос 5. Обредни хлябове. НЕМ – БАН
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през 1944 г.
 Българските народни мелодии винаги са впе-
чатлявали Димитър Маринов. Ученият споделя с 
огорчение, че не е успял да се научи да свири на 
някакъв инструмент, което би му помогнало впо-
следствие да записва тяхното вълшебно звучене. 
В програмата си за структурата на Етнографския 
музей той отрежда специално място за народните 
музикални инструменти, като ги определя в отдел 
„Музика и пение“.
 След като посещава Пловдивското изложение 
през 1892 г., Димитър Маринов в писмо до проф. 
Иван Шишманов предлага Министерството на 
народното просвещение незабавно да откупи за 
музея костюмите, моделите на покъщнината и 
всичко, което сметнат за добре [1, оп. 3, а.е. 911, 
л. 45–47]. От Инвентарната книга на музея става 

ясно, че още на следващата 1893 г. с писмо с вх. 
№ 85 от 30 юни организаторите на Пловдивско-
то изложение изпращат до Етнографския отдел 
на Народния музей 116 музикални инструмента. 
Сред тях са гъдулки, тамбури, свирки, кавали, 
зурни, гайди, дайрета, зилове, тъпан, цигулка. За 
съжаление по време на бомбардировките на Со-
фия (1944) повече от половината инструменти са 
изгубени безвъзвратно. Днес Националният ет-
нографски музей разполага само с 42 експоната. 
След реставрация и почистване тези прекрасни 
музикални инструменти са в експозицията, за да 
разкажат своята 124-годишна история.
 Вярата в Бога помага на Димитър Маринов да 
преодолява житейски несгоди, да не се страхува 
да мечтае, да поставя цели и да ги следва неот-
клонно. На 18-годишна възраст той взема реше-
ние да замине за Света гора в Атон, но съдбата 

Фотос 6. Част от колекцията „Народни музикални 
инструменти“. НЕМ – БАН

го отвежда в Рилския манастир. За 10 месеца пре-
стой в Светата обител, обкръжен с духовност и 
спокойствие, младежът осъзнава, че неговият път 
е ученето. Подкрепя го и духовният му учител Не-
офит Рилски, като му заръчва – да служи на Бога и 
на църквата и да не остане прост и неучен! [2, I, c. 
20]. 
 Години наред Димитър Маринов се занима-
ва с духовна журналистика, пише богослужебни 
книги, а по време на етнографските си обиколки 
чете проповеди в местните църкви, за което по-
сле ще си спомня:  „С позволението на местния 
свещеник прочетох из „Софронието“ живота на 
Св. Илия. Каква беше радостта на свещеника и 
на селяните от тая проповед, познава се от това, 
че тоя ден аз трябваше да обходя почти всички-
те къщи в селото, където ме канеха добрите тие 
люде да им поразкажа по нещо“ [4, c. 552–553].
 Познавачът на българската етнография не 
само чете проповеди, но и събира свидетелства за 
българската народна вяра. А според програмата 
му за Етнографски музей тези вещи и предмети 
следва да се обединят в християнско-религиозна-
та група, включваща: домашни утвари, служещи 
за християнските обреди, обичаи и празненства, 
обредни хлябове на служба, сватба, раждане и 
смърт, великденски писани яйца, домашни икони, 
кръстове, броеници и други, изработвани или от 
самите селяни, или от нашите иконописци и реза-
чи [1, оп. 2, а.е. 606, л. 6–7].
 Последните години от живота си Димитър 
Маринов посвещава на християнската вяра. По 
този повод в автобиографията си той отбеляз-
ва: „През 1921 г. през м. ноември аз приех све-
щенически сан и бях изпратен в Кремиковския 
манастир като свещенодействащ (уредник) и 
изповедник, а след това в Лом като изповед-
ник и най-после като свещенодействащ и изпо-
ведник в Куриловския манастир на девиците в 
Белия кръст. След смъртта на моята жена и 
другарка в живота аз се оттеглих в 1929 г. от 
обществения живот и си изживявам старини-
те“ [2, II, c. 288].

Литература:
1. НА – БАН – Научен архив на Българската 

академия на науките, фонд 11 к. Иван 
Шишманов.

2. АИЕФЕМ-215 – Архив на Института за 
етнология и фолклористика с Етнографски 
музей. Спомени из моя живот или моята 
биография. Папка I и II. Д. Маринов.
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THE EXHIBITION „ETHNOGRAPHIC ETUDES. DEDICATED TO DIMITAR MARINOV!“
Elena Vodenichar

Abstract
This paper presents an exhibition of the National Museum of Ethnography  The main goal of is to remind us of the 
big collector of ethnographic and folklore materials Dimitar Marinov. The text focuses on the plot of the exhibition, 
which presents the forgotten knowledge of the past, when Ethnographic Museum is just an idea, but today it is 
110 years.  In five exhibition halls using a variety of ethnographic exhibits are shown biographical moments of 
D. Marinov, his interest in Bulgarian customs and lifestyle of the people, folk music and spirituality.  Attention is 
paid to the history of the museum and participation Marinov in its construction. Only a few years he organized the 
working process in the museum, according to the European pattern. He laid the foundation of the leading ethno-
graphic collections: folk costumes and ornaments, ritual art, pottery, rugs, wood carving, Christian symbols, folk 
musical instruments and so on. He started publishing „Reports of the Ethnographic Museum in Sofia“. But most of 
all Dimitar Marinov changed the public attitudes towards the Bulgarian traditional culture.

3. Маринов, Д. Жива старина. Етнографиче-
ско (фолклорно) изучаване на Видинско, 
Кулско, Белоградчишко, Ломско, Берков-
ско, Оряховско и Врачанско. Кн. I. Вярва-
нията или суеверията на народа. Русе: Пе-
чатница св. Кирил и Методий, 1891.

4. Маринов, Д. Пътуващите проповедници. 
– B: Религиозни разкази, 1897, № 9–10, c. 
549–556.

ИЗЛОЖБА „ВОТИВИ“ В ИЕФЕМ – БАН

Гл. ас. д-р Иглика Мишкова,
ИЕФЕМ – БАН

 От 30 октомври 2016 до 1 февруари 2017 г. 
посетителите на Националния етнографски музей 
могат да разгледат изложбата „Вотиви“. Експози-
цията е осъществена в рамките на проекта на БАН 
„Траките – генезис и развитие на етноса, култур-
ни идентичности, цивилизационни взаимодейст-
вия и наследство от древността“. Разказът за 
вотивите е стар колкото света. Това е приказка за 
предметните изражения на хилядолетните човеш-
ки надежди, мечти, страхове, молби за здраве, за 
рожба, за изцеление, за благополучие, за здравето 
на животните и плодородие.
 Терминът вотиви се  извежда от латинската 
дума ex-voto и на български най-общо означава 
вричане, оброк. Народът ни ги е наричал оброци. 
Думата оброк се използва както за акта на само-
то обричане или обещание, така и за обречения 

предмет. Почти всичко, без оглед на размер, тегло, 
форма, а понякога и функции, може да се превър-
не в оброк, ако е посветено на бог/ божества. Този 
начин на поднасяне на дар на боговете, съчетан 
с молба, води началото си още от античността и 
е един от начините за установяване на пряк кон-
такт с божество. От подобни традиции са остана-
ли само спомени и артефакти, които могат да се 
видят в различни музеи по света, но практиката 
все още е жива и днес. И като във всяка традиция, 
и в тази в хода на времето са настъпили различ-
ни промени и трасформации. Това ни подтикна да 
издирим вотивите в колекциите на българските
музеи и да ги представим пред широката публика, 
за да подготвим изложба, отразяваща развитието 
и съвременното състояние на вотивите по българ-
ските земи. Разгледахме и заснехме колекциите
на Националния етнографски музей (НЕМ), На-
ционалния исторически музей (НИМ), Регионал-
ните исторически музеи (РИМ) в Бургас, Варна,
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Габрово, Хасково, Шумен и Ямбол, Регионалния 
етнографски музей (РЕМ) – Пловдив, Историче-
ските музеи в Малко Търново, Средец и Попово, 
Музея на Бачковския манастир и Етнографския 
музей на открито „Етър“. По време на теренна-
та работа екипът в състав: д-р Иглика Мишкова, 
Елка Минчева и доц. д-р Светла Ракшиева посети 
множество църковни храмове, манастири, срещна 
се с жители на множество села, с духовни и свет-
ски лица, за да намери информация за оброчни-
те фигурки, разгледа частни колекции. Изказваме 
благодарности на всички директори на музеите, 
на колегите, и на всички, които ни оказаха ог-
ромно съдействие при заснемането, търсенето на 
респонденти за интервюта и споделяха знания и 
опит с нас. И като резултат от тази работа в една 
зала можем да видим за първи път събрани заедно 
над 540 вотива от различни колекции.
 Археологическите разкопки свидетелстват, че 
оброчните практики съществуват от неолита до 
днес. Познати са в Древния Египет, Асирия, Гър-
ция, Рим, при етруските и траките. От стари вре-
мена хората жертват по нещо за божествата заради 
съзнанието за зависимост от тях или в знак на бла-
годарност за проявената милост. Дълго време во-
тивните практики сред новопокръстените са били 
осъждани, а впоследствие църквата ги е приела и 
им е придала християнски характер. В резултат се 
стига до помирение между църква и народ и дава-
нето на дарове се превръща в църковна практика. 
Християнската католическа и православна тради-
ция асимилира тази езическа практика. Така воти-
вите се превръщат в част от християнската тради-
ция в Европа, като си остават част и от битовите 
практики и фолклора на населението. 
 И както се случва и с други подобни практи-
ки, елементи от старите традиции се внедряват в 
новата религия. Показателно например е поставя-
нето на релефа на тракийски конник в храма „Св. 
Георги“ в с. Заберново, Странджа. По време на 
теренната ни работа през 2016 г. се натъкнахме и 
на един друг, заслужаващ особено внимание слу-
чай в РИМ – Хасково. В колекцията на музея през 
1962 г. при теренна работа от уредника на музея 
А. Китанова са постъпили няколко вотивни фи-
гурки от църквата „Св. Богородица“ в с. Татарево. 
Измежду вотивните фигурки има изображение на 
Афродита, датирано от началото на късножелязна-
та епоха. Това показва, че старите предхристиян-
ски практики са продължили живота си в христи-
янската среда.
 У нас вотивите все още остават недостатъчно 
проучени. Първата българска публикация върху 

тях е подготвена от етнографа Ст. Л. Костов и е 
основополагаща за темата. Голяма част от воти-
вите принадлежат на различни музеи в страната, 
но разказите за употребата им остават дълго време 
встрани от интересите на музейните уредници.
 Вотивите не се употребяват непосредствено 
при самата служба, а се поставят на свети места 
– върху икони в храмовете, на оброчищата, при-
вързани с червен конец. Така те се ситуират в едно 
сакрално осмислено пространство – оброчище, 
древно светилище, край лековити води и в храмо-
ве. Вотивите най-често се поставят на иконата на 
светеца, за когото се вярва, че може да помогне 
за изцеление или благополучие. Така идеята за 
абстрактното всесилно божество се материали-
зира, а иконите получават свръхестествени спо-
собности. В самата идея за даряване на вотиви 
на църквата лежи старата идея за жертвения дар. 
Светците са смятани за закрилници и пазители. 
Принасяйки им вотивен дар, вярващите разчитат 
на чудо и оздравление. Чрез жертвоприношението 
се осъществява връзката с Бога и се измолва него-
вото покровителство.
 В литературата са описани прикрепянията им 
по различни начини – закачат се с червен конец, 
забождат се към иконите, залепват се с помощта 
на чист пчелен восък директно върху живописния 
слой на иконата, поставят се в процепите между 
иконите и олтарните рамки. По време на теренни-
те ни проучвания през 2016 г. срещнахме и разкази 
за практиката да се пришиват върху парче червен 
плат и после да се прикачат върху иконата (в реги-
она на Черноморска Странджа). А на някои мес-
та днес вотивите се прикачат върху синджирчета 
от благороден метал и висят пред някои икони на 
царския ред на иконостасите.
 Функционалността на вотивите се свързва с 
принципа на имитативната магия. Човекът дарява 
фигурка с изображение на болното място, а след 
това очаква светците да му върнат здрав орган. 
Контактът на дара и даряващия със светите икони 
също сам по себе си се приема за акт на изцеле-
ние. Част от вотивите имат шарнирни халки, не 
се поднасят на иконите, а след освещаването им 
в църквата се носят в качеството на амулети, ока-
чени на врата. По принцип действието на вотиви-
те се свързва с имитативна магия, но тези, които 
се носят непосредствено до тялото, действат чрез 
магията на допир. Качеството за предпазване от 
болести и зло придобиват след като нуждаещият 
се го занесе при свещеник в църквата, да му чете 
молитва и да го освети. Такива вотиви – амулети 
са носени от болни деца, жени, които абортират, 
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мъже, които отиват на война. 
 Вотивите се даряват от вярващите с два моти-
ва. От една страна, това са дарените с пожелание, 
молба и благодарност за здраве или дете. От дру-
га страна, водещ мотив за приноса може да бъде 
желанието и молбата за плодородие и успех на 
дадена работа, както и за насочване на дете към 
определена професия, когато порасне, за нов дом. 
Даровете са лични и се поднасят индивидуално, а 
по-рядко може да се срещне практиката да се под-
несат от едно лице в интерес на друго или фами-
лия, какъвто е случаят с вотивите за задържане на 
бременност или безплодие. 

  
  
  
  
  

 С вотивен характер са и личните дарове и 
колективно поднасяните от различни еснафски 
сдружения обкови на икони, евангелия или кан-
дила на патрона на даден еснаф, с пожелания за 
успех в работата и преуспяване на сдружението. 
Разликата между църковните дарове със същите 
мотиви като нимбовете и ръцете на светци, свещи, 
восък, пари, кърпи, дрехи, кандила, свещници и 
др. и вотивите е, че последните са символи – те 
символизират заболяла част или цяло тяло, жела-

ние за дете; желание за плодородие и преуспяване 
и пр. За разлика от обковите, които са подчинени 
на църковния канон, в преобладаващата си част 
вотивите носят белезите на примитивно изкуство.
Материалът за изработката на вотивите от майсто-
рите не е случайно подбран. В него е закодиран 
митологичният и семантичният статус на матери-
ала – среброто и златото, на различните сплави, 
защото вотивите служат като апотропеи (предмет, 
на който в древността са приписвали свойството 
да предпазва хора, жилища, животни, обори, ниви 
и др. от зли духове  и да осигурява връзка с мърт-
вите предци – бел. ред.) или като продуциращи 
символи. Размерът на вотивите в България е пре-

димно от 2 до 5 см, като ряд-
ко достига до 25. Но дори и 
в този незначителен формат 
прозират уменията на май-
сторите и техният усет за 
стилизация на заобикаля-
щия ги свят.
 Темата за вотивите е обем-
на и разнообразна и навли-
за в полето на широк кръг 
дисциплини – история, ет-
нология, изкуствознание, 

религия и антропология. Поставянето на дневен 
ред на проблематиката за вотивите е възможност 
да се разшири тематиката на изследването им, да 
се продължи издирването на информация за тях. 
Така и приемаме експонирането на изложбата и 
издаването на каталог – като отправна точка за 
нови изследвания, като възможност за спомняне 
на тези стари практики и споделяне на фамилни 
и лични истории, свързани с вотивите и тяхната 
символика.

Фотос 1. Из колекция „Вотиви“ от Националния етнографски музей

EXHIBITION „EX–VOTOS“
Iglika Mishkova

Abstract
The exhibition is arranged in the frames of project „Thracian patrimony – ethnological and folkloristic interpretations“ – 

Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum.
The term ex-votos (votivi in Bulgarian) is derived from the Latin word ex-voto and in Bulgarian most commonly it means 

a ‘promise’, ‘offering’, ‘vow’, ‘pledge’ (obrok – Bulg.). That is why the people called them offerings. The word offering 
refers both to the act of making promise, or the pledge, as well as to the object being offered. Almost everything, whatever its 
dimensions, weight, shape and often functions could make an offering if only it is devoted to God/divinity. Votive offerings 
were not used in the course of liturgy but they were set at sacred places – upon the icons in the temples, at the shrines tied with 
red thread.

Ex-votos are gifted by the worshippers for two general reasons. On the one hand, these are the offerings presented 
with a wish, request and gratitude for good health or a child. On the other hand, the basic motive for the offering could be the 
wish or request for fertility or success of a particular work, as well as orientation of a child to a specific profession when he/
she grows up, for a new home.

The topic of ex-votos is broad and highly varied and it concerns the fields of a wide range of disciplines – history, 
ethnology, art studies, religion and anthropology. This exhibition sets just the beginning of their study and museum 
presentation in Bulgaria in the strive to trace the continuity of votive practices since ancient Thracian times until present day 
and their importance in the living of people.
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НАУКАТА НА УЧИЛИЩНА СЦЕНА
Проф. д.фз.н. Ана Георгиева – председател,

Пенка Лазарова – член на
Национален организационен комитет „Наука на сцената 6“

 През 2000 г. в ЦЕРН се проведе първият по 
рода си международен фестивал „Физика на сце-
ната“,  в който над 400 делегати – специалисти по 
обучението по физика  и популяризация на нау-
ката от 22 страни (вкл. и от България), сподели-
ха опита си и представиха нови идеи и методи за 
преподаването на физиката. Те изразиха тревогата 
си от социологичните проучвания, които показват 
спадащ интерес на младите хора, и по-специално 
на учениците, към физиката и технологиите и на-
маляващия брой на тези от тях, които се насочват 
към научна кариера.  В словото си при откриване-
то на фестивала тогавашният Комисар на научни-
те изследвания на Европейската комисия д-р Фи-
лип Бюскен очерта стратегията за преодоляването 
на тази негативна тенденция: „Правенето на на-
ука трябва да е занимателна и удовлетворяваща 
дейност, но науката не е забавление. Тя трябва 
да бъде научена, нейните принципи трябва да 
се усвоят, а сетне да се приложат, тя трябва 
да бъде преподавана! Нови методи на обучение 
трябва да бъдат разработени най-вече за млади-
те хора“. В последващите два фестивала „Физика 
на сцената“ тенденцията към споделяне на опит в 
търсене на нови подходи в преподаването на фи-
зиката продължи, а през 2005 г. програмата прие 
името „Наука на сцената“, като в нея се включиха 
преподаватели по химия, биология и математика. 
 Основната цел на програмата „Наука на 
сцената“ е да повиши нивото на преподаване по 
естествените науки с цел създаване на едно по-
добре научно образовано общество и насочване 

на повече млади хора към кариера в науката и 
технологиите. Националните фестивали, които се 
провеждат на всеки две години, дават възможност 
на учителите от всички форми и степени на об-
разованието да представят своите идеи и проекти 
на щандове, работилници, семинари и изпълнения 
на сцена. Тези изяви на учители, заедно с екипи 
от техни ученици, повишават способността им 
да представят своите подходи и опит в препода-
ването на естествените науки по един достъпен и 
оригинален начин и да разкриват възможностите 
и перспективите, които науката предоставя.
 Основната тема на фестивала, определена от 
Международния организационен комитет (МОК), 
която обединява всички представени  проекти, е 
„Изследователски подходи в обучението“. Тази 
година категориите на представените проекти, 
също определени от МОК, бяха: Наука за най-мал-
ките (проекти за пред- и начално училищно обра-
зование); Науката и околната среда (проекти, в 
които науката се използва за изследване на окол-
ната среда, здравни проблеми и устойчивостта на 
решенията им); Информационни и комуникацио-
ни технологии в научното обучение (проекти, в 
които се използват информационни и комуника-
ционни технологии в класната стая); Приобщава-
ща наука (проекти, които са адресирани към деца 
със социално-икономически, родови и културни 
неравенства); Сътрудничество в научното обу-
чение (проекти, разработени в сътрудничество с 
други училища, индустрията или университети); 
Евтина наука (проекти, които са прости за осъ-
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ществяване и могат да бъдат направени от всеки); 
Съвместни проекти (проект на участници, уста-
новили контакт в предишен фестивал). 
 За пети пореден път Община Севлиево и СУ 
„Васил Левски“ бяха гостоприемни домакини на 
Националния фестивал „Наука на сцената 6“, кой-
то се проведе от 28 до 30 октомври 2016 г. (http://
sos6.free.bg/index.html). За първи път местни-
ят оргкомитет реши  фестивала да се състои  не 
в Дома на културата „Мара Белчева“, а в самото 
училище. Организатори на събитието бяха Нацио-
нален организационен комитет „Наука на сцена-
та“, Министерство на образованието и науката, 
местен организационен комитет и Община Се-
влиево. Фестивалът се осъществи с подкрепата и 
съдействието на творческите съюзи  на физиците, 
на химиците, на биолозите, на математиците и на 
учените в България; фондация „Еврика“; Нацио-
нален ученически екопарламент; Център за твор-
ческо обучение, София. 
	 Фестивалът е подборен кръг на едноименна-
та международна изява, която ще се проведе от 29 
юни до 2 юли 2017 г. в Дебрецен, Унгария (www.
science-on-stage.eu). Европейската програма „Нау-
ка на сцената“(„Science on stage“) има за цел да 
предизвика и поддържа интереса на младите хора 
към природните науки. Там 350 начални и гимна-
зиални учители от 27 европейски страни, в това 
число и България, ще имат възможност да пред-
ставят своите идеи и проекти на щандове, работ-
ни семинари, презентации и изпълнения на сцена, 
свързани с възможността учителите да покажат, 
че физиката, астрономията, химията, биологията 
и математиката могат да бъдат интересни и по-
лезни. Условието за това е те да се представят по 
достъпен и оригинален начин и да разкриват въз-
можностите и перспективите, които науката пре-
доставя. 
 Макар и с по-малко участници спрямо минали 
години – 111 ученици и 31 преподаватели от Со-
фия, Кюстендил, Стара Загора, Първомай, Троян, 
Габрово и Севлиево, фестивалът успя да демон-
стрира изследователския подход в обучението по 
биология, физика, химия и  математика и ролята 
на учителя, за да се запали интересът на ученици-
те към науката. Във фестивала също се включиха 
учители и ученици от Белгия, Ирландия, Испания, 
Италия и Чехия, които гостуваха  на СУ „Васил 
Левски“ като част от екипа по проект „Препода-
ването – ефективен ключ към самообучението“ 
на програма „Еразъм +“. Авторът на проекта Сти-
вън де Флоер – учител по математика от Белгия, 

отбеляза, че  целите на проекта в голяма степен 
съвпадат с тези на фестивала и те ще се върнат в 
своите училища с още нови идеи за повишаване 
на нивото на обучението по естествени науки.
 Състезателният ден започна с 3 пленарни се-
минара: „Музейко – първият детски научен музей 
у нас“ (Н. Каравасилев от Детски научен център); 
„Да видим бъдещето в обучението по науки!“ (И. 
Ангелова от Кариерен център на ЦО на БАН) и 
„Преподаване и преживяване на науката“ (Б. Па-
пагалски от Център за творческо обучение). Беше 
осъществена конферентна връзка с г-н Толга Ял-
дъръм, международен мениджър на програмата 
Space Camp Turkey, в която Севлиево е един от 
най-активните градове.  Всяка година ученици от 
СУ „В. Левски“ се включват в летните образова-
телни лагери на Space Camp Turkey. 
 Всички учители и ученици представиха свои-
те проекти в  рамките на деня  на  щандове. Като 
допълнително предимство беше и представянето 
им по избор  на учителите като работилници или 
семинари, които вървяха успоредно. Интерес и 
овациите на публиката привлякоха и представле-
нията на сцена. 
 За четирите форми на представяне на проек-
тите в Националния фестивал „Наука на сцена-
та – 6“ от Националния организационен комитет 
бяха определени журита с участието на членове от 
творческите съюзи на физиците, химиците, био-
лозите и учените с председател проф. д.фз.н. Иван 
Лалов – зам.-председател на Съюза на физиците 
в България и почетен председател на програмата 
„Наука на сцената“, които трябваше да извършат 
класирането на проектите и да определят участ-
ниците в международния фестивал през 2017 г. в 
Дебрецен, Унгария, чието мото е: „Да изобретим 
бъдещето чрез научното образование“.
 Освен от основното изискване към всеки 
представен проект – да се основава на обучение, 
базирано на изследователска дейност от страна 
на учениците, за оценката на всеки проект журито 
бе ръководено от следните критерии: да провоки-
ра сред учениците интерес към научните дисци-
плини; да е свързан с всекидневния живот; да има 
постоянен и стабилен ефект; да е осъществим във 
всекидневната научна среда; да изисква разумни 
разходи за осъществяването си.
 Поради високото качество на представените 
проекти, определянето на победителите не беше 
никак лесно, но журито обективно и внимателно 
се запозна с всеки от проектите във всички форми 
на представянето му и с всички участници в тях, 
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като даде обективна оценка, която открои най-до-
стойните да представят България на европейския 
фестивал в Дебрецен. 
 На класираните на първите три места в раз-
личните форми бяха връчени плакет за учили-
щето, грамоти и предметни награди – термосни 
чаши, осигурени от спонсорите. Всички участ-
ници във фестивала получиха сертификати за 
своето участие, тениски и екоторбички  с лого-
то на фестивала. Допълнителна награда – детска 
електронна игра, запознаваща най-малките с яв-
лението проводимост, бе връчена от Центъра за 
творческо обучение, гр. София, на  ДГ „Радост“, 
Севлиево за „Мини биоградинка на група „Слън-
це“. По решение на Управителния съвет на Нацио-
налния ученически екопарламент с грамоти бяха 
отличени всички разработки с екологична насоче-
ност, участвали на Националния фестивал „Нау-
ка на сцената 6“. По традиция издателство „Аз 
Буки“ връчи специална награда на националния 
кръг на „Наука на сцената“. Тази година за неин 
получател бе избран Тома Томев, директор на СУ 
„Васил Левски“ – Севлиево. Училището, което е 
дългогодишен съорганизатор, а сега и домакин 
на фестивала, тази година ще отбележи своята 
130-годишнина.
 Представените проекти на Националния фес-
тивал „Наука на сцената 6“ бяха на високо ниво, 
главно ориентирани към извънкласни занимания 
с учениците и предимно от вече участвали в пре-
дишни фестивали преподаватели. Особено впечат-
ление направи проектът, заел І място  в категория 
„Евтина наука“ (предмет: физика и астрономия) на 
тема: „Магнитни явления с подръчни материали“ 
на преподавателя в СМГ „Паисий Хилендарски“, 
София, Никола Каравасилев, който се представи 
много успешно и на международния фестивал 
„Наука на сцената 5“ в Лондон през 2015 г.
 Изводите в това отношение са ясни: много-
кратно повтаряният факт, че часовете по естестве-
ните науки в програмата на българските училища 
са недостатъчни, но фестивалът наистина служи 
за обмяна и трупане на опит от преподавателите. 
Нараства интересът и ентусиазмът на учителите 
на най-малките ученици в предучилищно и начал-
но училищно ниво, които увличат децата в само-
стоятелни занимания и експерименти, чрез които 
ги запознават с природните науки. Пример за това 
е оригиналното, научно обосновано и забавно 
представяне на Детска градина „Радост“, Севли-
ево. Впечатляващи бяха и  забавните химически 
опити на четвъртокласниците от 5 ОУ „Христо 

Ботев“,  Кюстендил. 
 Значителен интерес сред учители и ученици 
има към работата по екологични проекти, които – 
от една страна, обединяват приложенията на всич-
ки естествени науки, а от друга – имат и осезаем 
ефект върху заобикалящата ни среда и обществе-
ността.
 В родните ни училища все по-голямо прило-
жение намират създаването на учебни материали 
и експериментите, осъществени с подръчни сред-
ства и материали. Това е тенденция не само у нас, 
където причината може да се търси и във финан-
сирането, а и в другите европейски страни, което 
показва че такъв подход има и ролята да развива 
изобретателността и търсенето на практични при-
ложения на изучавания учебен материал по при-
родни науки.
 Програмата „Наука на сцената“ срещна актив-
на подкрепа от страна на учените и преподавате-
лите в университетите, както и от страна на про-
фесионалните съюзи на физици, химици, биолози 
и математици. Редица изтъкнати техни представи-
тели се включиха в нейната организация, като я 
пропагандираха сред учителите и като членове на 
журитата. Това е положителна тенденция, която 
трябва да продължи, защото съвместната работа 
между преподавателите от средните и висшите 
училища ще допринесе за повишаване на нивото 
на преподаване и интереса на младите хора към 
естествените науки.
 Фестивалът „Наука на сцената“ като форма 
на приобщаване на младите хора към сериозната 
наука е много полезен за откриване на млади та-
ланти в областта на природните науки и за акти-
визиране работата на учителите в извънкласните 
форми на обучение. Той даде възможност за изява 
на преподаватели и училища от различни региони 
на страната, създаде условия за разработване на 
бъдещи съвместни проекти на екипи от различни 
училища, обмен на идеи и  създаване на нови при-
ятелства сред младите хора, като науката се явява 
свързващото ги звено. 
 Това, което се вижда и научава на този фести-
вал, който има европейски еквивалент, провоки-
ра много ученици да се занимават с наука, да са 
креативни, любопитни и търсещи нови знания и 
възможности за изява. Да не забравяме, че отго-
ворността за неразбирането на науката може би 
започва още от училище (а защо не и от детската 
градина?!)  и тук е огромната роля на образова-
нието и всеотдайността, въображението и енту-
сиазмът на самите преподаватели. Защото „зна-
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чението на научното познание в нашия живот е 
толкова огромно, че ние сме длъжни да направим 
нещо повече, за да възбудим интереса на младите 
хора към науката – не само с цел да ги подтикнем 

към професионална научноизследователска рабо-
та, но и да направим от тях по-добре информи-
рани граждани“. (Филип Бюскен)

SCIENCES ON THE SCHOOL STAGE  
Ana Georgieva, Penka Lazarova

Abstract
Although with less participants (111 students and 31 teachers) than in its previous editions, the 6-th national 

festival, held 28–30.10. 2016 in High School „Vasil Levski“, succeeded to demonstrate that the application of 
inquiry-based teaching approaches in biology, physics, chemistry and mathematics from the teachers, ignites 
students’ interest in sciences. All teachers and students presented their projects on stands and as an additional 
advantage as workshops or seminars. The selection of the best projects which will represent Bulgaria on European 
Festival in Debrecen next year was not an easy task. 

Judging by the rating of the projects by the jury of experts – scientists and educators from the Unions of 
Physicists, Chemists, Biologists and Mathematicians in Bulgaria and the Students’  Eko-parlament, there is a 
growing interest and enthusiasm of the teachers of the youngest students in preschool and elementary school level, 
which involve the kids to work on their own, observe  and experiment with the surrounding nature. Considerable 
interest among school teachers and students is pointed towards environmental and „low-cost“ science projects, 
although projects under all the guiding themes were presented.
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 Ако Македония с основание е наречена „Люл-
ката на Българското възраждане”, то Добруджа 
безспорно е средновековната „Люлка на Дунавска 
България“. Ето защо, когато храбрите български 
полкове се сражаваха при Ниш, Криволак и При-
леп през есента на 1915 г., те не забравяха нито за 
миг „Златната житница“, откъсната от Отечество-
то в злощастната Втора балканска война. Добру-
джанци трябваше да знаят, че са неразривна част 
от целокупната национална болка. Те самите бяха 
гинали при Бунархисар, Чаталджа, Одрин и Кали-
манци, за да донесат свободата на сънародниците 
от другите български земи, но се завърнаха в под-
ло погазени родни огнища. Това обяснява как, въ-
преки разбираемите опасения от война на два или 
три фронта, духът на освободителната 3-а армия 
начело с генерал Стефан Тошев бе изключително 
висок.
 Походът в Добруджа развенча една румън-
ска легенда за някакво си „по-снизходително“ 
отношение към местното население. Измислица-
та за „по-добрите окупатори“ се разсея яко дим 
от кланетата и грабежите над българите при от-
стъплението на вражеската армия. Вземането на 
заложници и масовите отвличания бяха държав-
на политика на Букурещ. Яда си от пораженията 
на бойното поле румънците изливаха върху без-
защитните старци, жени и деца, на което бяха 
свикнали още от „военната екскурзия“ през лято-
то на 1913 г., увековечена с медала „Дунавска сла-
ва“!
 Десетилетия наред ние чествахме заслужено 
превземането на Одринската крепост, обаче пре-
мълчавахме Тутраканската епопея и почти нищо 
не споменавахме за ожесточените боеве при До-
брич и за пробива на Кубадинската укрепена по-
зиция. Зловредното политизиране на историята, 
както и криворазбраното „добросъседство“, пре-
чеха да отдадем почит на погиналите ратници за 
освобождение и обединение. Те не са виновни, че 
късогледи политици оставиха техните безкръстни 
гробове с три скъпи изключения извън днешните 
държавни предели. За жалост, така е, защото пече-
лим битките, но губим войната! 
 Войната срещу Румъния бе обявена на 1 сеп-
тември 1916 г. с царски манифест, който бръкна в 

незарасналата рана, напомняйки за „хайдушкото 
нахлуване в земята ни“ през лятото на 1913 г. и 
призова 3-а армия „да освободи от робство нашите 
братя в Добруджа“ [1, c. 501-502]. Главнокоманд-
ващият генерал Никола Жеков също се върна чрез 
своята заповед по действащата армия три години 
назад: „Вие знаете, че без румънското нашествие 
ние не щяхме да бъдем лишени от плодовете на 
нашите победи. На вас се падна славният и зави-
ден жребий да отмъстите за поруганата чест на 
България и да изтръгнете от тежка неволя наша-
та чудна Добруджа, изконната наша земя, първо-
то огнище на нашите прадеди!“. Дълбоката рана 
от „ножа в гърба“ още кървеше и болеше: „Няма 
милост, нито прошка за подлеците! Те трябва да 
бъдат смазани без жалост и без всякакво състра-
дание!“ [2].
 Точно в полунощ „в 00 часа на 1 срещу 2 сеп-
тември“ предните части на 3-а армия прекрачиха 
„изненадващо“ граничната бразда, изорана с Бу-
курещкия диктат, и просто „насметоха“ румънски-
те застави. Още в 5 ч. на разсъмване български-
те полкове развяха знамената, пеейки с музиката 
„О, Добруджански край“. Изправен в автомобила, 
генерал Тошев пропускаше устремените напред 
колони на 1-ва Софийска „желязна“ дивизия с 
пламенни думи. Надарен с прочувствено слово, 
той олицетворяваше победоносната увереност: 
„Юнаци, ще ги биете, ще ги смачкате! Ще вземе-
те Тутракан!“. В отговор гръмогласното „ура“ не 
оставяше никакво местенце за двоумение: „Ще ги 
бием! Ще ги смачкаме! Ще вземем Тутракан!” [3, 
c. 23-25]  (Фотос 1).
 Трета румънска армия имаше като главна 
задача да задържи българското настъпление в 
Добруджа, докато основните сили се сражават с 
австро-германските войски в Трансилвания. Ру-
ските дивизии идеха „на помощ“ по суша и море. 
Решителната битка трябваше да се даде на Ку-
бадинската укрепена позиция. Всеки пропуснат 
ден щеше да струва хиляди жертви. Българското 
Главно командване бързаше да отстрани фланго-
вата заплаха откъм Тутракан и Силистра. Генерал 
Жеков разпореди да бъдат извоювани решаващите 
начални успехи: „Искайте всичко от всички, но не 
повече, като имате предвид и внушите на войски-

СТО ГОДИНИ ОТ  ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ДОБРУДЖА

Акад. Георги Марков,
БАН
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те, че не трябва да се отстъпва нито крачка назад. 
На добър час!“ [4, а.е. 584,  л. 317] (Фотос 2).
 Роденият кавалерист генерал Иван Колев най-
сетне се почувства точно на мястото си. Конната 
дивизия завзе Курт Бунар с „бързина, сабя и огън“ 
и на 3 септември връхлетя изневиделица при с. 
Кочмар върху вражеска бригада, запътила се от 

Добрич да усили отбраната на Тутракан. Румън-
ската пеша колона се пръсна из полето като „пил-
ци под ястреби“, оставяйки труповете на 600 по-
сечени. Накипялата ярост бушуваше с неугасима 
сила. Напразно генерал Колев викаше до преграк-
ване: „Стой!“. Все пак бяха взети в плен 10 офице-
ри и 1030 войници [4, а.е. 584, л. 349-350].
 Поради непрекъснатия дъжд и дълбоката кал 
разполагането на тежките батареи и минохвъргач-
ните отделения на огневите позиции се забави, а 
щурмът на Тутраканската предмостова крепост, 
отбранявана от 45-хиляден гарнизон като „румън-
ския Вердюн“, бе отложен с едно денонощие. Ут-
рото на 5 септември 1916 г. бе разтърсено от гро-
хота на българската артилерия. Фортовете №  6, 7 
и 8 бяха обхванати от пламъци и дим. В 8,20 ч. пе-
хотата „тури ножа“ и се втурна напред, следвана в 

движение от полските оръдия. Отваряйки проходи 
в телените заграждения, атакуващите вериги бяха 
подложени на картечен и шрапнелен огън, бълван 
от куполните оръдия на укрепленията. Телата на 
мъртвите ставаха мост на напиращите след тях. 
Устремът не бе пречупен, а се ожесточи още по-
вече.В 11 ч. препятствията бяха прегазени и само 
за 20 минути 31-ви Варненски полк овладя с удар 
„на нож“ форт №  7. Същевременно 7-и Преслав-
ски полк превзе окопите между него и форт №  8, 
помагайки на 1-ва Софийска бригада да овладее 
форта [4, а.е. 584, л. 396-399]. 
 Трета Преславска бригада се натъкна на оце-
лели от артилерийската подготовка заграждения 
и в работа влязоха ножици, лопатки и ножове на 
пушките. Вражеският огън косеше по голата мест-
ност. Труповете се стелеха като снопи на жътвено 
поле. Отприщената бясна човешка вълна нахлу 
през направените отвори и заля окопите на форт 
№ 6 , за да промуши техните последни защитни-
ци. В 11 ч. българското бойно знаме бе побито и 
върху развалините на форт № 5. Победното „ура“ 
се разнесе по цялата лява страна на външната от-
бранителна линия, където до 15 ч. рухна отбрана-
та на форт № 4, а в 18 ч. и форт №3 не издържа на 
мощния напън [4, а.е. 584, л. 403-412]. 
 На десния фланг железните шопи бяха спре-
ни от кръстосан оръдеен и картечен огън, но с 
пробива в центъра на фортовия пояс българската 
артилерия съсредоточи огъня си върху форт № 
8. Получили огнева поддръжка, атакуващите се 
впуснаха „на нож“ и преодоляха загражденията. В 
13 ч. бе овладян форт № 8, в 14,30 ч. - форт №  9 и 
в 15 ч. - форт №  10. На левия фланг отрядът „Ха-
мерщайн“ настъпи в 12 ч., зае форт №  2 и в 17 ч. 
обърна куполните оръдия срещу врага. Така укре-
пеният с 12 форта пояс, с 30 крепостни оръдия и 
10 тежки картечници, както и 1000 пленници пад-
наха в български ръце [4, а.е. 584, л. 454]. 
 Румънското командване заповяда на своите 
части да заемат втората отбранителна линия, непо-
средствено около града, където да се задържат „на 
всяка цена“, защото руските войски прииждаха от 
Черна вода и Кюстенджа, за да ударят българския 
десен фланг. Прехваната от българското разузна-
ване телеграма гласеше, че казаците се насочват 
към Силистра [4, а.е. 584, л. 464-465]. Всъщност 
боят с тях вече кипеше при Добрич. 
Нямаше никакво време за губене. Ударът трябва-
ше да бъде сразяващо завършен.
 Атаката за овладяване на Тутраканската пред-
мостова крепост под командването на генерал 
Пантелей Киселов бе подновена в 5 ч. на 6 сеп-

Фотос 1. Боят при Тутракан. Худ. Димитър 
Гюдженов

Фотос 2. Генерал Иван Колев (1863–1917)
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тември 1916 г. Първа Преславска бригада прекоси-
гористото плато и проби от движение вътрешната 
отбранителна линия. Вражеските подкрепления, 
прехвърлени от левия бряг на Дунав, не обърна-
ха хода на боя. Тълпи от обезумели от страх ру-
мънски офицери и войници побягнаха стремглаво 
към града и брега, за да се спасяват поединично 
кой както може. Заместникът на коменданта на 
крепостта в 14, 30 ч. изпрати парламентьор с бяло 
знаме, носещ писмено предложение за безусловна 
капитулация на гарнизона. Комендантът предвид-
ливо бе вече на отсрещния бряг. Неговите отчаяни 
подчинени се биеха помежду си за лодки и салове, 
които претоварени се обръщаха във водата [4, а.е. 
584, л. 482]. 
 Трета Преславска бригада се лута из гъстата 
гора и едва към 14 ч. излезе пред втората отбрани-
телна линия, обаче навакса с удар „на нож“. Първа 
Софийска бригада бдеше на десния фланг, защото 
3-а Софийска бригада водеше тежък бой с появи-
лите се откъм Силистра румънски подкрепления. 
Германско-българският отряд (германците с 1 ба-
тальон, 3 ескадрона и 2 батареи) овладя в 18 ч. 
форт № 1. За денонощие и половина бе унищоже-
на 45-хилядна румънска армия. В плен попаднаха 
общо 450 офицери и 27 830 войници със 151 оръ-
дия. Генерал Тошев бе особено удовлетворен, че 
неговите юнаци си върнаха „две наши батареи, от-
краднати през 1913 г. от 9-и артилерийски полк“: 
„Голямо число румънски войници в паническото 
си бягство са се издавили в Дунава.“ [4, а.е. 584, л. 
468].
 Бляскавият успех предизвика възторга на ця-
лата действаща армия, изразен от генерал Жеков 
с преклонение пред славните подвизи на неустра-
шимите български офицери, подофицери и вой-
ници: „Няма укрепление и препятствие, които да 
спрат вашия победоносен устрем!“. Окрилен от 
славното начало на освободителния поход в До-
бруджа, той поздрави и командващия на Дунав-
ския фронт фелдмаршал Август фон Макензен: 
„Бог да помогне, щото този подвиг да бъде нача-
лото на победоносните боеве, с които ще покажем 
на враговете, че не е румънската армия, която ще 
измени благоприятното за нас положение, нито 
Добруджа е мястото, където русите ще извоюват 
победа!“ [5]. Възхитен от съюзниците, фелдмар-
шалът телеграфира на Вилхелм ІІ: „За мен е чест 
да стоя начело и да командвам такава храбра вой-
ска като българската, която не стои по-долу от гер-
манската“ [6, c. 933].
 Битката за Тутраканската крепост бе кръво-
пролитна и за атакуващите. Тук, на Дунавския 

бряг, положиха глави 35 български офицери и 1 
германски, 1438 български войници и 6 герман-
ски, а бяха ранени 159 български офицери, 6313 
войници и 28 германски. „Без вест пропаднали“ 
са 591 души. Румънските загуби в убити и ранени 
брояха двойно повече [4, а.е. 589, л. 57]. Сред мал-
кото съхранени военни гробища (освен „Новото“ 
при Сливница), на които можем да запалим свещ 
и положим цвете, са онези край „тихия бял Дунав“ 
и в равна Добруджа. Това ни остави Историята, и 
нека бъдем поне мъничко признателни на наши-
те деди, храбрите преславци и железните шопи, 
които не се спряха пред фортовете с куполните 
оръдия, за да възвърнат свободата на съотечестве-
ниците.
 На 4 септември в 16 ч. Варненските войски 
на генерал Тодор Кантарджиев освободиха Доб-
рич, посрещнати с ликуване от измъчените жите-
ли. При напускането на града окупаторите избиха 
зверски 53 местни първенци и отвлякоха други 
като заложници [4, а.е. 584, л. 517]. На разсъмване 
на 5 септември казашките сотни атакуваха Добрич 
от север в помощ на 5 румънски пехотни полка, но 
допуснати наблизо, те бяха разстреляни от упор с 
оръдия и картечници. На следващия ден се появи-
ха и частите на 61-ва руска дивизия. Боят бе не-
равен и ожесточен. Цялото население на Добрич 
се притече да измъква ранените от огъня, да носи 
вода и храна, а някои смелчаци грабнаха пушките 
на загиналите. В 16 ч. гъстите руски вериги набли-
жиха на 200 крачки от позицията, но бяха отбити 
с контраатаки „на нож“ от 8-и Приморски полк и 
2-ра Бдинска бригада [4, а.е. 584, л. 483-484]. Боят 
продължи до спускането на мрака, когато българи 
и руси викаха „ура“ и вече не се различаваха един 
от друг. След лутането из тягостно наслоените 
съмнения и проверките за „русофилски настрое-
ния“, генерал Тошев бе удовлетворен да отбележи 
гордо: „Този ден веднъж за всякога бе погребана 
легендата, че българските войски нямало да се 
бият срещу освободителите си руси!“ [3, c. 67]. 
 Боят за Добрич пламна пак в зори на 7 септем-
ври, когато противниковото командване хвърли в 
неговия огън и една сръбска дивизия. Схватките 
се разразиха около железопътната гара. Генерал 
Тошев насочи Конната дивизия да атакува във 
фланг и тил напиращите срещу Бдинската бригада 
врази. Генерал Колев заповяда „Марш на изстрел“ 
и неговите конници препуснаха да помагат в ре-
шителния час. Те връхлетяха изненадващо „като 
порой“ и изпосякоха редовете на ужасените сър-
би, които бягаха през цялата нощ [7, c. 306-313].  
Добрич бе спасен.
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 Българските села между Тутракан и Балчик 
горяха. Генерал Тошев заповяда да се ускори на-
стъплението, за да бъде спасено изстрадалото 
население от грабежи и насилия. На 9 септември 
сутринта 5-а конна бригада влезе тържествено в 
Силистра, посрещната възторжено от дочакали-
те жители с развети български знамена и песента 
„Мила родино“ [4, а.е. 589, л. 1-19]. Генерал Жеков 
заповяда продължаване на настъплението към же-
лезопътната линия Черна вода – Кюстенджа, като 
„час по-скоро“ бъде достигната прикриващата я 
Кубадинска укрепена позиция [4, а.е. 589, л. 35]. 
Оттеглящият се противник обаче бе по-бърз от на-
стъпващите български войски, дали тежки жертви 
в кръвопролитните боеве. Притисната между два 
фронта, Румъния се отказа от настъплението сре-
щу Австро-Унгария, прехвърляйки сили за отбра-
на в Добруджа и защита на столицата Букурещ.
 В 6 ч. на 18 септември 1916 г. българската ар-
тилерия откри огън срещу Кубадинската позиция. 
Дясната колона на Добричките войски достигна с. 
Ажелар, а лявата  съдейства на 6-а Бдинска диви-
зия да атакува позицията. Тридесет и трети Сви-
щовски полк се приближи на 400 метра от телени-
те заграждения южно от кота 135 при с. Кубадин. 
Четвърта Преславска дивизия превзе опорните 
пунктове на кота 138 и укрепената височина до 
пътя Кубадин – Кокарджа. Многочисленият про-
тивник контраатакува и на места си възвърна за-
губените участъци. Въпреки срещнатата упорита 
съпротива 1-ва Софийска дивизия овладя укре-
пленията при с. Кокарджа. Тежката артилерия из-
стреля снарядите си и пехотата трябваше с цената 
на много кръв да напада неразрушените укрепле-
ния [4, а.е. 589, л. 323-325]. 
 Рано сутринта на 19 септември полковете на 
6-а Бдинска дивизия настъпиха на участъка меж-
ду котите 135 и 137, близо до с. Кубадин, но бяха 
спрени от силен пушечен, картечен и оръдеен 
огън. Вражеското командване хвърли 61-ва руска 
дивизия срещу напредващата 4-а Преславска ди-
визия. Височината 147 преминаваше ту в българ-
ски, ту в руски ръце, за да бъде накрая напусна-
та от българите. Румънците и сърбите атакуваха 
непрекъснато до късно през нощта, подкрепени 
от мощен артилерийски огън, но бяха кърваво от-
бити. Загубите на 4-а Преславска дивизия достиг-
наха 2600 убити и ранени, а това й беше второто 
кръвопролитно сражение след овладяването на 
Тутраканската крепост [4, а.е. 589, л. 362].  
 Към пладне на 19 септември деснофланговите 
дивиии постепенно напредваха, а левофланговите 
отбиваха вражеските атаки. Втора Софийска бри-

гада завзе височината 142 западно от с. Кокарджа, 
а 1-ва Софийска бригада се спусна в долината от 
двете страни на с. Мулчинова. В боя се намеси 
германската бригада „Боде“. Противникът кон-
траатакува в участъка между 1-ва и 2-ра бригада, 
но бе отхвърлен „на нож“. Конната дивизия води 
срещен бой за осигуряване фланга на Добричките 
войски [4, а.е. 589, л. 376]. До вечерта оределите 
полкове привършиха бойните припаси.
 Началниците на дивизиите донесоха на ко-
мандващия, че са били „няколкократно контраата-
кувани от превъзхождащ противник със силна ар-
тилерия и с крайни усилия се задържат на местата 
си“. Те не разполагаха с достатъчно артилерия, за 
да подготвят пълноценно следващите атаки. Гене-
рал Тошев заповяда в 19 ч. на 19 септември диви-
зиите да се задържат „до тая вечер на всяка цена 
на заеманите си позиции“, а през нощта от 23 ч. 
да се оттеглят на временните позиции, където „да 
се окопаят и затвърдят, да чакат подкрепления и 
да попълнят загубите и припасите, за да минат от-
ново в атака на Кубадинската укрепена позиция“. 
Той настоя пред Главното командване да му се 
дадат незабавно подкрепления „с достатъчно ар-
тилерия“, както и бързо попълване на понесените 
загуби [4, а.е. 589, л. 356].  
 Извършеният румънски десант на 1 октомври 
1916 г. при с. Ряхово бе бързо ликвидиран и не 
успя да застраши тила на левия фланг на 3-а ар-
мия. С пристигането на 217-а германска дивизия 
и тежката артилерия бяха създадени благоприят-
ни условия за подновяване на настъплението. В 
6,30 ч. на 19 октомври адски грохот от взривове се 
разнесе от Дунав до Черно море, а в 9 ч. пехотата 
се хвърли „на нож“ и превзе предните вражески 
окопи. Вечерта Конната дивизия замръкна на ко-
тите 39, 70 и 74, 217-а дивизия достигна на 2 км 
южно от димящите развалини на с. Топрахисар, 
а Софийската дивизия се спря на кота 93 и висо-
чините южно от с. Едипкьой [4, а.е. 594, л. 397].   
Фелдмаршал Макензен очакваше от Източната 
войскова група с почти цялата тежка артилерия да 
пробие първа укрепената позиция.      
 Войските на Западната група овладяха опре-
делените обекти, с изключение на 6-и османски 
корпус. „Железните шопи“ се озоваха пред котите 
151 и 154, а храбрите преславци достигнаха кота 
103 и височините северно от с. Карабаня. През 
нощта руснаците контраатакуваха 1-ва Софийска 
дивизия, но бяха отблъснати с пушечен и картечен 
огън. Източната група настъпваше по-бавно за на-
насяне на главния удар, докато Западната група 
правеше много повече от „демонстрация“ [4, а.е. 
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594, л. 309-310]. 
 С разсъмването на 20 октомври войските от 
Западната група подновиха настъплението. Без-
страшните шопи се хвърлиха „на нож“ и нахлуха 
в главната позиция, превземайки нейната първа 
укрепена линия. Руснаците не издържаха на сви-
репия удар и отстъпиха в безредие. Софийската 
дивизия завладя ключовите височини – котите 
151, 164, 159 и 137. Преславци настъпиха енер-
гично към с. Кубадин. Генерал Киселов заповяда 
приближаване до главната позиция под закрила-
та на мощен артилерийски огън. Неговите войски 
достигнаха котите 137 и 135, пленявайки 2 000 
офицери и войници от 115-а руска дивизия [4, а.е. 
594, л. 333-335]. Решението на сражението щеше 
да стане на запад от с. Топрахисар.
 Източната група загуби предназначението си 
на „ударна“. Артилерийската подготовка започна 
в 6,30 ч. Сборната дивизия напредна от железо-
пътната линия до развалините на с. Топрахисар, 
но попадна под силен обстрел на неприятелски-
те тежки батареи. Фелдмаршалът хвърли Кон-
ната дивизия срещу окопите западно от Тузлата. 
Германската 217-а дивизия бе прикована западно 
от селата Урлукьой и Топрахисар. Вражеското ко-
мандване схвана накъде е насочен главният удар и 
привлече там своите резерви. Вечерта Източната 
група достигна линията кота 43, североизточно от 
Тузлата, южно и западно от с. Топрахисар и север-
но от с. Казичи [4, а.е. 594, л. 328-330].  
 Генерал Тошев насочи на 21 октомври глав-
ния удар в участъка Качамак – Кубадин. Запад-
ната група започна още в 6 ч. вихрено настъпле-
ние. Софийската дивизия напредна стремително 
в участъка Кокарджа – Салата Баца, изтласквайки 
в упорит бой до вечерта неприятеля от главната 
му позиция. Османският корпус завзе позицията 
при с. Качамак. Сразяващият удар в центъра на-
несе Преславската дивизия, която прегази няколко 
реда окопи. Руснаците дочакаха удара „на нож“, 
но скоро бяха отхвърлени назад. В 17 ч. храбрите 
преславци овладяха с. Кубадин и така укрепена-
та позиция бе неспасяемо пробита [8, c. 359-361]. 
Везните на битката наклониха окончателно в пол-
за на 3-а армия.
 Топрахисар падна след превземането на Куба-
дин. Конната дивизия атакува стремително и зав-
зе височините южно от с. Абдулах, застрашавайки 
вражеския тил. За да се изплъзнат от пълно обкръ-
жаване, всички противникови части до с. Топра-
хисар бяха заставени да отстъпят. В тридневно-
то сражение се взеха в плен 75 офицери и 6693 
войници [4, а.е. 591, л. 470]. Ако главният удар бе 

нанесен още в началото срещу десния фланг или 
центъра на Кубадинската позиция, както предлага-
ше генерал Тошев, успехът щеше да бъде по-бързо 
постигнат и с по-малко жертви.
 Освобождението на цяла Добруджа бе вече 
решено. На 22 октомври започна преследването на 
противника. Конницата на генерал Колев влезе в 
Кюстенджа, посрещната „много радушно” от на-
селението. На 23 октомври след ожесточен бой с 
руснаците бе овладяна позицията пред гр. Меджи-
дие. На разсъмване на 25 октомври 7-и Преслав-
ски полк влезе в гр. Черна вода от изток, а 1-ви 
Софийски полк - от юг, завземайки важния мост 
над Дунав. На следващия ден бе зает и гр. Хърсо-
во.
 Понеже мислите на фелдмаршал Макензен 
вече „летяха“ отвъд Дунав към Букурещ, той за-
повяда на 26 октомври 3-а армия да се укрепи на 
най-тясното 45- километрово „Добруджанско гър-
ло“ между с. Бонасчик на Дунав и езерото Ташавлу 
до Черно море. Конницата можеше да преследва 
„до очистването на Северна Добруджа“ или „до-
там, докъдето може“. Командващият групата ар-
мии допълни, че е възможно скоро да се прекоси 
Дунав „с големи единици“, за да бъде разгромена 
Румъния [4, а.е. 600, л. 68]. В следващите 15 дни 
бяха изтеглени 217-а германска дивизия, 1-ва Со-
фийска дивизия и 6-и османски корпус с тежката 
артилерия, за да бъдат насочени към гр. Свищов, 
където да образуват Дунавската армия за прехвър-
ляне и настъпление отвъд Дунав.
 На 9 ноември 1916 г. фелдмаршал Паул фон 
Хинденбург заповяда преминаване в отбрана на 
Добруджанския фронт и насочване на решител-
ния удар срещу Букурещ:  „Нашето решение, да 
повалим Румъния на земята, трябва да приведем 
в изпълнение с всички сили, с които можем да 
разполагаме!“  В Добруджа останаха 45 дружини, 
без да разполагат с резерв срещу опасни изненади 
(30 000 пушки, 2 500 саби и 146 оръдия) [4, а.е. 
600, л. 261-263]. Те изчакаха развитието на военн-
те действия във Влашко и падането на Букурещ (6 
декември 1916 г.)
 Трета армия продължи настъплението в Се-
верна Добруджа и на 18 декември 53-и полк от 
Сборната дивизия бе посрещнат с неописуема ра-
дост от българите в Бабадаг, отрупващи освободи-
телите с цветя и целуващи краищата на шинели-
те им: „Нескончаемо „ура“ за славата на Велика 
България цепи Бабадагската долина!“ През нощта 
на 22 срещу 23 декември 1-ва Софийска бригада 
освободи Тулча. На 30 декември Преславската ди-
визия проби центъра на Мачинската предмостова
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позиция. Въпреки ожесточената съпротива на рус- 
наците решаващият удар бе нанесен на 2 януари 
1916 г., когато Конната дивизия влезе в Мачин [4, 
а.е. 626, л. 427-432].
 На 4 януари преславци преследваха отстъп-
ващия към Браила противник. Сборната дивизия 
проби укрепената позиция с. Вакарени – кота 
162 и изхвърли врага отвъд Дунав. Вечерта на 5 
януари новият командващ генерал Стефан Нере-
зов бе горд и щастлив да доложи на генерал Же-
ков: „Днес цялата Добруджа до устието на Дунав 
е очистена от вражеския крак!“. Храбреците на 
генерал Колев напоиха конете си във водите на 
„Св. Георгиевския ръкав“ на великата река срещу 
Галац. Части от Преславската дивизия премина-
ха Дунав и завзеха Браила, където се срещнаха с 
германска конница. На 6 януари Дунавската армия 
зае позиции на р. Серет в Молдова и „подаде ръка“ 
на 3-а армия [4, а.е. 626, л. 456-470]. Българите от 
Тутракан и Добрич до Тулча и Бабадаг не можеха 
да се нарадват на толкова чаканата и изстрадана 
свобода.
 За четирите напрегнати до крайност месе-
ци Румъния бе разгромена на Балканския военен 
театър, удържан с всички разполагаеми сили от 
Четворния съюз. Геополитически и стратегически 
важният път от Средна Европа към Ориента не 

само не бе прекъснат от Съглашението, но негова-
та „Българска стража“ се разшири и укрепна. Ос-
татъците от разбитата румънска армия се скриха 
зад р. Серет, където с помощта на Русия и матери-
алната подкрепа на Съглашението се заеха да се 
реорганизират и превъоръжават. Южният фланг 
на Източния фронт бе непоправимо ударен, а не-
говите оставащи месеци бяха вече преброени.
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ONE HUNDRED YEARS FROM THE LIBERATION OF DOBRUDZHA
Georgi Markov

Abstract
The liberation march of the Third Army led by General Stefan Toshev in Dobrudzha in the autumn of 1916 is 

one of the most glorious pages in the new Bulgarian history. The capture of the bridgehead fortress of Tutrakan and 
the battle of Dobrich guaranteed the victory over the coalition Romanian and Russian troops, which sought  to con-
nect with the armies of France, Britain and Italy on the Macedonian front. The breakthrough at Kubadin strength-
ened position allowed the Bulgarians to advance to the Danube Delta excluding the danger of enemy landings on the 
west coast of the Black Sea. The retention of significant enemy forces in Dobrudzha helped the capture of Bucharest 
and the rapid defeat of Romania.

Bulgarian historiography is in debt to the study of Bulgaria’s participation in the war against Romania, because 
for decades it has kept silent due to political reasons. The liberation of Dobrudzha was one of the national objectives 
in the fight for „uniting all Bulgarians in one state” and should not be associated with the expansion of this or that 
Great Power in the Balkans. History should be written as it was and not be a slave to variable political situation 
and misunderstood „neighborhood.” Any consideration of current conditions under the pretext of „reconciliation” 
is to the detriment of the truth about World War One and leads to self-censorship, which is a hardly surmountable 
obstacle in the humanities.
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1Трохандер (въртел) – анатомичен термин. Представлява грапава костна издатина на горния край на бедрената кост, за 
която се залавят редица мускули. (бел. ред.)
2 Бедрената кост е съставена от тяло, проксимален (горен) и дистален (долен) край. (бел. ред.)

Значение на бедрените протектори за предпазване 
от фрактури в областта на тазобедрената става

Д-р Димитър Минков, д.м.,
МБАЛ „Авис Медика“ – Плевен

 Фрактурите в областта на шийката на бедре-
ната кост и трохантерните1 фрактури са заболява-
не с голяма социална значимост. Очакваният брой 
на тези фрактури в света през 2050 година е над 6 
млн. Те са едни от най-тежките увреждания при 
възрастни хора. Тези увреждания, които най-често 
са свързани с падане, увеличават вероятността за 
настъпване на смърт с 20 %, а дълговременното 
институционализиране – с 25 % [1–7].
 Приблизително 90 % [8] от фрактурите в об-
ластта на проксималната бедрена кост са резултат 
от падане, но от друга страна, само 1–2 % от па-
данията водят до настъпване на фрактури [9–11]. 
Повечето от тези счупвания се наблюдават при 
лица над 65-годишна възраст. Ежегодно падания 
се наблюдават при 30–40 % от представителите на 
тази възрастова група [12, 13].
Интерес за клиничната практика представлява 
профилактиката на фрактурите в областта  на про-
ксималната2 бедрена кост, която да се основава на 
техния механизъм.
 Механизмът на фрактурите в областта на бе-
дрената шийка и трахантерните фрактури е свър-
зан най-често с падане. Падането при възрастните 
хора (Фигура 1) преминава през четири фази: фаза 
на загуба на равновесие, фаза на падане, фаза на 
удара (импакция) и постимпактна фаза, през която 
пациентът остава неподвижен [14, 15].  

 Енергията на удара във втората фаза на пада-
нето нараства с нарастване на тежестта и висо-
чината на тялото. Ефект при абсорбирането ѝ в 
различна степен оказват меките тъкани и дрехите, 

 

Фигура 1. Фази на падане при възрастни хора [15]. 
F – сила на удара.

които покриват големия трохантер.
 Majumder и сътр. създават триизмерен 
таз-трохантер-мекотъканен модел и установяват, 
че пиковата сила на удара (Fmax/BW) намалява с 
увеличаване на дебелината на меките тъкани, по-
криващи големия трохантер. Тази зависимост е 

представена графично на Фигура 2 [16].
 Средство за намаляване на пиковата сила на 
удара и респективно, риска от фрактури, са външ-
ните протектори за проксималната част на бедро-
то. Първият протектор за проксимално бедро е па-
тентован през 1959 г. от Molcolm L. Raymond [17].
Съвременните протектори се различават по своя-
та  форма и дизайн (Фигура 3) [18]. Тяхното пред-
назначение е да абсорбират част от енергията на 
удара в областта на големия трохантер в резултат 
от падането върху твърда повърхност. Различни 
проучвания показват ролята на протекторите за 
намаляване на фрактурите в областта на прокси-
малното бедро при възрастни хора [19–21]. Спо-
ред  Lotz  и сътр. протекторите за проксимално бе-
дро намаляват силата на удара и са в състояние да 
го редуцират под установения в проучването им 

Фигура 2. Ефект на меките тъкани върху пиковата 
сила на удара. Fmax/BW - пикова сила на удара, Т- 
дебелина на меките тъкани, покриващи големия 
трохантер  [16].
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фрактурeн праг от 2100 N [22].
 При изследване на различни протектори van 
Schoor и сътр. заключават, че протекторите за про-
ксимално бедро са в състояние да редуцират сила-
та на удара под установения от авторите фрактурен 
праг от 3100 N [17]. От друга страна, използването 

на протекторите се посочва като финансово изгод-
на стратегия за предпазване от фрактури в облас-
тта на бедрената шийка и трохантерни фрактури 
[23, 24].
 Fraenkel и сътр. провеждат проучване, обхва-
щащо 223 пациенти, при които се провежда тера-
пия за остеопороза с бифосфонати3. Участници-
те в проучването са на средна възраст 78 години 
(стандартна девиация SD = ± 5). Авторите уста-
новяват 25 % намаляване на фрактурния риск при 
пациентите без протектори и 50 % намаляване на 
фрактурния риск при пациентите, които ежеднев-
но са поставяли протектори сутрин след ставане 
от сън [25].
 Meyer и сътр. провеждат 15-месечно проучва-
не при 459 лица, които използват протектори за 
проксимално бедро и 483 лица контролна група. 
Всички те са настанени в хосписи в Германия и са 
на възраст над 70 години. При първата група уста-
новяват 21 фрактури в областта на проксималното 
бедро при 21 лица (4,6 %) и 42 фрактури при 39 
лица от втората група (8,1 %) [27]. 
 Gillespie и сътр. обобщават резултатите от 13 
изследвания, които включват 11 573 участници. 
Авторите установяват незначително намаляване 
на риска от фрактури на проксималното бедро 

Фигура 3. Патентовани модели на протектори за 
проксималната част на бедрото. Горен ред (отля-
во надясно): Hornsby healthy hip; KPH 2, Safehip 
(стар); Safehip (нов); Impactwear Hip Protective 
garments. Долен ред (отляво надясно): Gerihip; 
Hip Saver; Lyds Hip Protector; Safety Pants (FI); 
Safety Pants (NL)  [18].

3 Бифосфонатите са лекарствени препарати, които се използват  за лечение на остеопороза (чупливост на костите), 
костни проблеми при пациенти с рак и болест на Педжет (заболяване, което включва разрушаване на костите с 
последващо развитие на деформации) (бел. ред.).

(относителен риск (RR) 0,81; 95 % доверителен 
интервал (CI) 0,66 до 0,99). Като основна пред-
поставка се посочва лошото приемане на протек-
торите от страна на възрастните хора и неспазване 
на режима на носенето им [28]. Това намира по-
твърждение в проучванията, които оценяват като 
по-ефективно използването на протектори при ин-
ституционализирани пациенти, при които се уста-
новява по-високо ниво на мотивация за използва-
не на протекторите за проксимално бедро. 
 Протекторите за тазобедрената става могат да 
абсорбират енергията във фазата на удара (Фигу-
ра 1) и така да редуцират риска от настъпване на 
фрактури, но до момента те не са познати и не се 
използват рутинно в болничната и доболничната 
помощ в нашата страна. Тяхното използване може 
да доведе до намаляване на броя на пациентите 
с фрактури в областта на проксималната част на 
бедрената кост и съответно до намаляване на  раз-
ходите, свързани с лечението на тези фрактури. 
Ефективното използване на протекторите за тазо-
бедрена става трябва да бъде съпроводено от кли-
нична оценка на риска от падане, която да включва 
въпроси за обстоятелствата, свързани с предходни 
падания (ако има такива), разглеждане на епикри-
зите (включително приема на лекарства), както и 
една задълбочена оценка на равновесието, поход-
ката, мобилността, мускулната сила и зрителната 
острота на пациентите с висок риск за падане.
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SIGNIFICANCE OF HIP PROTECTORS OF FRACTURES OF THE FEMOR 
IN THE HIP JOINT REGION

Dimitar Minkov
Abstract
The fractures in the femoral neck and trochanter fractures are a disease with great social significance. The 
estimated number of these fractures worldwide in 2050 over 6 million. Means of reducing peak impact force 
and consequently the risk of fractures are external protectors for the proximal thigh. The hip protectors can 
absorb energy in the phase of impact and thus reduce the risk of fracture, but until now they have not known 
and are not routinely used in hospital and outpatient care in our country.
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3D ТАКТИЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА БИТКАТА ПРИ ПАВИЯ
Д-р Станислав Гьошев,

д-р Николай Стоименов,
Институт по информационни и 

комуникационни технологии – БАН

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

 1. Историческа справка
 За историческата битка при Павия през 1525 г. 
между французите и Свещената Римска империя, 
три години след битката за император Карл V, са 
изработени седем гоблена, представящи ключови 
моменти от битката. Първият гоблен с размери 9х4 
m, беше представен в замъка Висконти, гр. Павия 
на сателитна изложба, съпътстваща ЕКСПО 2015, 
Милано, открита на 13 юни 2015 г. След закри-
ването на Експо 2015 през октомври, изложбата в 
замъка Висконти продължи до края на месец но-
ември. 
 Останалите гоблени са разположени в различ-
ни краища на Италия и света. Те илюстрират след-
ните детайли и сцени от битката:
• „Поражение на френската кавалерия“;
• „Нападението на френския лагер и бягството 

на жените и цивилните, следвани от армията 
на Франсис I“;

• „Швейцарците, водени от Франсис I, отказват 
да напредват и се разформироват“;

• „Пленяването на френския крал, Франсис I“;
• „Бягството на френската армия и отстъпление-

то на херцога на Аленсон през река Тичино“;
• „Нападение над обсадата и разгром на швей-

царците, давещи се хора в река Тичино“.
 2. 3 D дигитализация и визуализация на 
сцени от историческата битка
 Слабо виждащите или слепи хора не могат да 
се насладят на всички богатства, които предлага 
историческото наследство. Новите технологии 
дават възможност на всеки да се наслади на това 
изкуство. 3D принтирането е достъпен, практичен 
и ефективен метод за получаване на копия на мо-
дели, които обикновено или не винаги са общо- 
достъпни.
 В частност 3D моделите могат да бъдат из-
ползвани за различни цели:

• Реконструкция на 3D модели. Реконструкция-
та се осъществява с помощта на запазени от 
артефактите фрагменти, картини или други 
източници.

•  Изграждане на копия на оригинални арте-
факти и творби, които са много чупливи и 
ценни, за да бъдат показвани на обществени 
места.

•  Реконструкция и анализ на обекти, част от ар-
хитектурни обекти и географски карти, които 
ни помагат да опознаем миналото.

•  Проучване и сравнение на предмети, получе-
ни от различни източници.

•  Събиране на едно място на артефакти от раз-
лични географски области и епохи във време-
то.

 На Фигура 1 са представени 3D модели и 3D 
принтирани персонажи от 2D източници: „Да-
мата в червено, следвана от френската армия“; 
„Фернандо Франческо д’Авалос“; „Гьорг фон 
Фрундсберг“; „Жан де Диесбах“; „Kонярят на да-
мата в червено“.
 На Фигура 2 са показани етапите на 3D моде-
лиране на френско оръдие, изиграло важна роля 
по време на битката. Моделът е дигитализиран от 
2D източник (гоблен), след което е проектиран на 
компютърен софтуер. Следващата стъпка е прин-
тиране на 3D обект на 3D принтер.
 3. Имплементиране на гоблените в 3D так-
тилни изображения
 Седемте гоблена бяха подготвени като тактил-
ни (от англ. tactile – отнасящ се до чувството за 
допир – бел. ред.) плочи, предназначени за хора с 
нарушено зрение. С тактилните плочи те ще могат 
да интерпретират изображенията чрез докосване с 
пръсти. 
 Фигурата на краля на Франция Франсоа I, съ-
държаща в себе си буквата F на Брайлова азбука, е 
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издигната над нивото на тактилната плоча. Конят 
под него е очертан с контури. Поставената леген-
да на плочата гласи, че с F се обозначава Фран-
соа I. Конете и мечовете са очертани с контури, 
които могат да бъдат усетени чрез допир. По този 

начин действието може да се интерпретира чрез 
докосване. Пример на тактилна плоча, представ-
ляваща момент от историческа битка, е показан на 
Фигура 3 – „Напредването на Имперската армия 
и атаката на френската жандармерия, водена от 
Франсис I“. 
 Моделирането на тактилните изображения 
(3D) от гоблените (2D) протича в следната после-
дователност:
• От изображение с висока резолюция, чрез ма-

тематически методи се селектират контурите 
на отделните персонажи и фигури, като преди 
това е направен подбор кои точно фигури да 

Фигура 1. 3D модели и 3D принтирани фигури на отделни персонажи от 2D източници.

Фигура 2. 3D модел и 3D принтирана фигура от 2D източник. 

се използват за направата на тактилно изобра-
жение.

• След като вече са селектирани контурите на 
всички отделни фигури, те биват разделени, 
като алтернативно сменят вида си (изпъкнала, 
след нея вдлъбната фигура и след това отно-

во изпъкнала), за направата на това е използ-
ван софтуерен продукт, който позволява всеки 
един сегмент от картината да бъде в отделен 
слой. 

• Във всеки отделен сегмент от картината са до-
бавени символи от Брайловата азбука. Избо-
рът на всеки символ се прави индивидуално 
на база местоположение, значимост и близост 
до друг обект или контур.

• Тактилните изображения са направени на раз-
лични нива.

• Всяко тактилно изображение се обработва с 
3D софтуер, където се задават дълбочините на 
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различните нива.
• Накрая всяка тактилно изображение се изслед-

ва за грешки с 3D Edit Pro. След като всички 
грешки бъдат коригирани със същия софтуер, 
се поставя текстурата на тактилното изобра-
жение, като се ползва изображението с висо-
ка резолюция от първата стъпка на изработка, 
след което 3D моделът е готов за принтиране.

а)

Фигура 3. Момент от историческа битка: а) гоблен; б) тактилна плоча с изпъкнали контури и 
Брайлови символи.
 4. Реализация и представяне
 На Фигура 4 е показан цветен 3D принтер с 
оптическа резолюция на печат 300х450 dpi,  гео-

метрична точност от 0,1 mm. Максималният раз-
мер на принтирания детайл е 203х254х203 mm, съ-
ответно по осите (xyz). Софтуерът, с който работи 
принтерът, позволява редактиране, оцветяване и 
отстраняване на грешки от 3D моделите. Скорост-
та на принтиране е 23 mm/h, като едновременно 
могат да бъдат принтирани множество модели до 
запълване на работната област на принтера.

 5. Равносметка и бъдещи планове
 Успехът на изложбата и добрите резултати 
се дължат на успешното изпълнение и завършва-

б)
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не на международния (EC: Reg.Pot. Call) проект 
Advanced Computing for Innovation (AComIn), на 
който ИИКТ–БАН беше единствен бенефициент.
В резултат на доброто ни представяне в Па-
вия, както и поради важността на проблема с 
подобряване качеството на живот на хора в не-
равностойно положение (хора със зрителни 
увреждания), имаме планове за задълбочаване и 
разширяване обхвата на научните ни изследвания 

в тази област. Също така вече имаме предложения 
за реализация на подобни тактилни инсталации в 
известни културно-исторически институции – на-
пример за Pinacoteca di Brera, Milan, сме направи-
ли тактилно представяне на картината „Христос и 
Самарянката при кладенеца“ заедно с обяснител-
на легенда на Брайл (Фигура 5).

Фигура 4. Цветен 3D принтер, наличен в ИИКТ 
– БАН, лаборатория SMARTLAB, изградена по 
проекта AComIn.

Фигура 5. „Христос и Самарянката при кладенеца“ 
(тактилно представяне и Брайл легенда – вдясно в 
снимката)

3D TACTILE IMPLEMENTATION  OF THE BATTLE OF PAVIA 
Stanislav Gyoshev, Nikolay Stoimenov

Abstract
The 3D technologies in the recent years evolve very fast. This makes opportunities for using the technologies 

in representation of historical events and artefacts. In the presented article attention is paid to historical battle of 
Pavia, Italy 1525 between the French army and the Holy Roman Empire. For representation of the battle are used 
the original 7 tapestries, which represents moments from the battle. The tapestries are digitalized, modelled and 
3D printed as tactile versions. This gives the possibility for visually impaired people to use and explore them by 
touching. Great attention is paid to the main characters, they are 3D reconstructed from 2D sources (tapestries) by 
using 3D software. The 3D printed models were presented in Castle of Pavia, during EXPO 2015 and was visited 
by over 11 000 people.

Съюзът на учените в България честити  ПРОФ. Д-Р ПЕТКО СТ. ПЕТКОВ– 
председател на Великотърновския клон и член на УС на СУБ, удостояването му с 
наградата „Златен век – печат на цар Симеон Велики” и специална грамота за 
принос в развитието на българската култура и национална идентичност.

Пожелаваме му здраве, лично щастие, неугасваща енергия и дълги години 
ползотворна работа в сферата на духовността!



ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

51НАУКА – кн. 6/2016,том XXVI
Издание на Съюза на учените в България

ЛАУРЕАТИ НА НАЦИОНАЛНАТА 
ПРОГРАМА НА ЮНЕСКО И L‘ORÉAL 
„ЗА ЖЕНИТЕ В НАУКАТА“ ЗА 2016 Г.

 Програмата на ЮНЕСКО и L‘Oréal „За жените в науката“ е уникална, пионерска програма за про-
мотиране на жените в науката, които чрез работата си допринасят за преодоляване на предизвикател-
ствата пред съвременния човек и общество. Стипендиите в рамките на програмата са предназначени 
за продължаване на техните научни изследвания и за насърчаване на професионалното им развитие. 
Партньорството „За жените в науката“ създава и глобална мрежа от международна, регионална и на-
ционална стипендиантска програма, за да подкрепи младите жени, които представляват бъдещето на 
науката. Цялата програма е отправна точка за международно научно постижение и безценен източник 
на мотивация, подкрепа и вдъхновение за жените в науката. Всяка година програмата „За жените в на-
уката“ отличава високи научни постижения в областта на естествените науки и насърчава таланти от 
целия свят, като за последните 18 години  се е разширила в глобален план и е отличила над 2530 жени 
учени от 112 държави.
 На официална церемония на 15 ноември 2016 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ Националната про-
грама „За жените в науката“ на ЮНЕСКО и L‘Oréal обяви спечелилите стипендия за 2016 г. Световната 
програма на ЮНЕСКО и L‘Oréал „За жените в науката“ се реализира за шести път в страната ни с парт-
ньорството на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
 По време на церемонията за първи път в България официално бе представен и Манифестът „За 
жените в науката“* – кампания с послание, целящо да помогне за повишаването на броя на жените, 
които се занимават с наука в световен план, като ангажира широката общественост с проблема и ускори 
постигането на промяна в отношението към жените учени. В него се призовава: да се насърчават мла-
дите жени да проучват възможностите за научна кариера; да се премахнат препятствията пред жените 
учени за реализирането на дългосрочна изследователска кариера; да се осигурява приоритетен достъп 
на жените до ръководни и лидерски позиции в областта на науката; да се популяризира сред широката 
общественост приноса, който жените учени имат за научния прогрес и за обществото; да се осигури 
равенство между половете чрез участие и ръководене на симпозиуми, научни комисии, конференции, 
комитети и заседания на управителни съвети; да се насърчава менторството и създаването на среда за 
общуване на младите жени учени, за да имат възможност да планират и развиват кариера, отговаряща 
на техните очаквания.
 Рекорден брой – 58, жени учени, разделени в шест категории – математика и информатика, медици-
на, науки за Земята, химия, физика и биология, са кандидатствали за стипендия в тазгодишното издание 
на „За жените в науката“ в България. В конкурса, в който 3-те победителки получават финансовата по-
мощ по 5000 евро, могат да участват жени учени от цяла България на възраст до 35 години – докторан-
ти или вече защитили докторска степен, които се занимават с изследвания в сферата на естествените 
науки.
 Журито с председател чл.-кор. Николай Витанов – зам.-ректор на СУ „Св. Климент Охридски“ и 
членове – шест учени, експерти във всяка една от областите, единодушно е избрало лауреатите на сти-
пендиите за 2016 г.: д-р Ахинора Балтакова, д-р Йорданка Каракирова и д-р Калина Ганева.
 Д-Р АХИНОРА БАЛТАКОВА е главен асистент по геоморфология в катедра „Климатология, хи-
дрология и геоморфология“ на Геолого-географския факултет на Софийския университет, където пре-
подава в бакалавърско ниво общи и регионални геоморфоложки курсове, кватернерна палеогеография 
и др., а на магистърско – теоретична геоморфология, лабораторни и теренни методи и др. Завършила 
е специалност „География“ в нашата Алма Матер. Научните ѝ изследвания са свързани с геоморфоло-
гията, климатологията, хидрологията, географските информационни системи. Участвала е като част от 
международен екип, който изучава влиянието на климатичните изменения върху вечната замръзналост 
на българската антарктическа база на о. Ливингстън (Антарктика). Темата на проекта ѝ „Режим, ди-

* Манифестът може да бъде подкрепен на www.fwis.fr/bg/manifesto.
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намика и пространствен обхват на криогенните процеси в Пирин“ е свързана с получаването на 
данни за режима, динамиката и пространствения обхват на криогенните процеси в Пирин, въз основа 
на които да бъдат направени изводи за характера и проявлението на рисковите явления във високите 
планини в България на фона на тенденциите за изменение на климата.
 Д-Р ЙОРДАНКА КАРАКИРОВА е доцент и ръководител на Център по ЕПР спектроскопия в 
лаборатория „Дизайн и охарактеризиране на каталични материали“ в Института по катализ към БАН. 
Завършила е специалност „Химия“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Участвала е в 
международни и национални конференции и изследователски проекти, автор е на повече от 25 статии в 
международни списания. Темата на проекта ѝ „Разработване на нов вид твърдо тяло/ЕПР дозимет-
ри за високоенергетично лъчение“ е създаването на  нов вид дозиметри на базата на захароза, които да 
намерят приложение както за високи, така и за ниски терапевтични дози. За тази цел е необходимо да се 
оптимизира състава и формата на твърдо тяло /ЕПР дозиметрите. Тези дозиметри могат да се използват 
както за контрол на облъчватели, така и при аварийни ситуации. В зависимост от получените резултати, 
новите дозиметри могат да бъдат предложени на Международната агенция по атомна енергия, като по 
възможност да заменят действащите досега аланинови дозиметри.
 Д-Р КАЛИНА ГАНЕВА е главен асистент в Института по микробиология „Стефан Ангелов“ към 
Българската академия на науките. Завършила е специалност „Молекулярна биология“ в Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“. Научните ѝ интереси са насочени към имуномодулиращата ак-
тивност на метиловите донори и към изясняване ролята им в развитието на патологичния автоимуни-
тет. Участвала е в национални и европейски научноизследователски проекти, носител е на награди на 
Съюза на учените в България –за високи научни постижения на млад учен до 35 години през 2015 г. 
и за научни постижения в дисертации за 2011 г., както и на наградата „Иван Евстратиев Гешов“ през 
2010 г. за най-млад учен в областта на биологическите науки. Темата на научния й проект „Модулиране 
цитокиновата експресия на регулаторни Б-лимфоцити посредством епигенетична модификация 
на генома“  е модулиране на генната експресия на ключов за регулаторните Б-лимфоцити ген при авто-
имунното заболяване лупус еритематозус посредством епигенетични изменения в генома. Успешното 
реализиране на проекта би довело до изясняване механизмите на епигенетичен контрол чрез фолиева 
киселина от една страна, а от друга – до възможността за модулиране на генната експресия на ключова-
та за системния лупус Б-клетъчна популация от регулаторни клетки. Разпространението на резултатите 
би допринесло за повишаване информираността на научната общност относно възможността за използ-
ване на епигенетичните модификации за контрол на широк спектър от автоимунни болести.

           „Н.”

XVIII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „КОСМОСЪТ – 
НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО“

Пенка Лазарова,
отг. секретар на сп. „Наука“

 По традиция на 1 ноември – Ден на народни-
те будители и българските учени, на официално 
тържество в Националния политехнически музей 
в София фондация „Еврика“ връчи наградите на 
лауреатите от XVIII Национален конкурс „Космо-
сът – настояще и бъдеще на човечеството“, който 
се ползва с подкрепата на българските учени, ра-
ботещи в областта на изследването и усвояването 
на Космоса. 
 Конкурсът „Космосът – настояще и бъдеще на 
човечеството“ е специфична форма за насочване 

и насърчаване на ученическото творчество към 
проблеми и дейности, свързани с изследване и из-
ползване на космическото пространство за мирни 
цели, за търсене на нови области на приложение 
на космическите изследвания, за разширяване 
на възможностите за космически технологичен 
трансфер. Той се провежда под патронажа на пър-
вия български космонавт генерал Георги Иванов.
 Основни задачи на конкурса са: да популяри-
зира успехите на световната наука и техника в из-
следването и усвояването на Космоса; да запознае 
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децата и младите хора с постиженията на българ-
ската наука и техника за космически изследвания 
и наблюдения и тяхното приложение в практи-
ката; да съдейства за развитието на фантазията, 
творческата активност и интерес към изучаването 
на природните и техническите науки и да развива 
интелектуалните способности на учениците; да 
формира у младите математици, физици, астро-
номи, химици и биолози умения за самостоятелна 
творческа работа и да съдейства за създаване на 
условия за многостранното развитие на младите 
хора чрез интегриране на знания, умения и спо-
собности в областта на науката и техниката.  
 Началото му е поставено преди 18 години, 
когато участниците в тазгодишния конкурс не са 
били родени, със съдействието на един истински 
будител – покойният акад. Димитър Мишев. След 
смъртта му конкурсът продължава да съществува 
и да се развива: появяват се нови будители – него-
ви следовници, нови раздели, нови теми, увелича-
ва се броят на участниците – ученици от училища 
и извънучебни центрове от цялата страна… 
 Сред многобройните гости, уважили празника 
на будителите и постиженията на младите талан-
ти, бяха: патронът на конкурса – първият българ-
ски космонавт ген. Георги Иванов, акад. Кирил 
Боянов – председател на Съвета на фондация „Ев-
рика“, създателката на Оранжерията в Космоса 
доц. д-р Таня Иванова, родители, учители, при-
ятели на фондацията и, разбира се, най-важните 
гости – отличените в конкурса ученици.
 Приятната изненада на тържеството беше 
импресията, предоставена от ген. Георги Ива-
нов – фотографии на Земята, заснети от Космоса 
от двамата космонавти Валерий Корзун и Павел 
Виноградов (летял в Космоса по 150 денонощия 
няколко пъти), с която беше поставено началото 
на празничното събитие, което не случайно е на 
тази дата. Защото, както отбеляза изпълнителни-
ят директор на фондация „Еврика” инж. Боряна 
Кадмонова, за да оцелее пламъкът на знанието и 
българската народност, първите крачки са на тези, 
които наричаме народни будители, а в лицето на 
официалните гости и на ръководителите на про-
ектите на участниците в конкурса виждаме съвре-
менните будители. 
 Презентацията на доц. Таня Иванова от Ин-
ститута за космически изследвания и космически 
технологии – БАН на актуалната тема: „Българ-
ското участие в космическия проект ЕкзоМарс“ 
разкри най-новите постижения и перспективите 
за овладяването на червената планета, като акцен-
тира на българското участие в този вълнуващ за 

човечеството проект, в който може би един ден 
ще се включат и някои от участниците в конкурса 
„Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“. 
 Победителката в направлението на конкурса за 
идеи за научни и технически експерименти Анета 
Лазарова от СУ „Иван Вазов“, град Вършец, пред-
стави своя проект на тема „Светлината в Космоса“ 
с научен ръководител Радка Костадинова – учител 
по физика и астрономия в СУ „Иван Вазов“, и на-
учен консултант доц. д-р Иван Халтаков от  СУ 
„Св. Климент Охридски“. Анета направи преглед 
на най-популярните съвременни източници за ос-
ветление, тяхното устройство и характеристики – 
енергийни и светлинни, спря се на предимствата 
и недостатъците им, за да  се определи кои от тях 
са най-подходящи и безопасни за хората, живеещи 
на изкуствено осветление. Този въпрос вълнува 
изследователите от големите космически агенции 
– НАСА и Роскосмос, тъй като изкуственото ос-
ветление е един от факторите, които допринасят 
за безсънието на  обитателите на Международ-
ната космическа станция. Изводът от направения 
анализ е, че светодиодното осветление не само ще 
помогне за продължително осветление на прос-
транство в космическия кораб, но и ще помогне 
на космонавтите да не страдат от нарушения на 
съня .
 През 2016 г. в конкурса са участвали 1311 
ученици от 8 до 18 години с 1272 проекта в пет 
тематични направления. Наградите бяха връчени 
от патрона на конкурса – първият български кос-
монавт генерал Георги Иванов. Приветствие към 
участниците в тържеството поднесе акад. Кирил 
Боянов – председател на Съвета на Фондация „Ев-
рика“. 
 В направление „Идеи за научни и техниче-
ски експерименти са участвали 15 ученици с 
много сериозна подготовка и задълбочени знания. 
Според регламента на конкурса идеите могат да 
засягат научни експерименти в областта на физи-
ката на Космоса, астрофизиката, химията, биоло-
гията, медицината и др., пряко свързани с изслед-
ването и изучаването на Космоса. Техническите 
идеи трябва да са ориентирани към създаването и 
разработването на нови космически прибори, сис-
теми за космически връзки, за космически транс-
порт, за дистанционни изследвания и др.          
 Специализираното жури под председател-
ството на доц. Таня Иванова е оценило и класи-
рало постъпилите проекти на базата на следните 
критерии: тематична насоченост;  съдържание и 
научна новост;  лично участие в експерименти; 
представяне и отговор на зададените от членовете 
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на журито въпроси. Всички участници са предста-
вили много добре подготвени проекти, а с отлична 
защита пред журито са изпъкнали представители-
те на Вършец (Анета Лазарова – първа награда), 
Кюстендил (Томислав Скандалиев от Езикова 
гимназия „Д-р Петър Берон“ и Школа по моделиз-
ми при ОДК – Кюстендил с научен ръководител 
Христофор Иванов (проект „Соларната енергия 
– „Безплатен обяд“ за човечеството на Земята и в 
Космоса“ – второ място) и Русе (Йоанна Стефано-
ва и Вероника от СОУЕЕ „Константин Кирил Фи-
лософ“ с научен ръководител Румяна Георгиева за 
проект „Идея за интерактивна детска площадка 
„Космически полети“ – трето място). В това на-
правление са присъдени и 3 поощрения.
 В направление „Модели и макети на косми-
чески обекти са били представени 43 макети и 
модели на 98 ученици. Макет на Международна 
космическа станция, изработен от 14-годишния 
Николай Петров от ОУ „Стоян Михайловски“, 
гр. Варна с научен ръководител Стефка Йорго-
ва е класиран на първо място. С втора награда е 
отличен макетът на „Луноход 11“, изработен от 
Станимира Стойчева от СУ „Васил Левски“, гр. 
Севлиево, с научен ръководител Панчо Вълчев, а 
трети е класиран макетът на Слънчевата система 
на 13-годишния  Георги Лозанов от СУ „П. К. Яво-
ров“, гр. Плевен. Бяха дадени и 5 поощрения.
 Направлението „Графични произведения, 
създадени с помощта на компютър – рисунки, 
компютърни игри, анимации, уеб-базирани 
творби и други“ е  най-новото направление на 
конкурса, но с вече единадесетгодишна история. 
Интересът към него е много голям и се наблюдава 
трайна тенденция към подобряване на качество-
то на подадените проекти. Засилва се участието с 
проекти на компютърни рисунки и колажи. Свои 
разработки и творби  са представили 253 души. 
Впечатляващ като идеен замисъл и реализация 
е класираният на първо място проект „Между-
планетни истории“ на колектив в състав: Калоя-

на Кашерова, Делянка Сиракова и Андрей  Царев 
от Младежки астрономически клуб „Сотис“ при 
Планетариум – Смолян с научен ръководител  
Христина Калайджиева. На второ място е класи-
ран проект на тема „Старобългарски календар“ на 
Росица Давидова от СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец, 
с научен ръководител Радка Костадинова, трета 
награда получи образователната поредица „Кос-
мосът“, еп. 1 и еп. 2 на Димитър Фердинандов от 
Езикова гимназия „Пловдив“. В това направление 
поощрения получиха още 5 проекта.
 В направление „Литературни творби на 
космическа тема“ са участвали 98 млади автори 
със 121 произведения – научни есета, разкази и 
стихотворения, написани с много фантазия, изо-
бретателност и креативност. С І и ІІІ награда бяха 
отличени творбите на ученици от ПМГ „Никола 
Обрешков“, гр. Казанлък с научен ръководител 
Радиана Пенова: научното есе на Елица Желева 
„Тайните на Космоса“ и стихотворението „Кос-
мосът“ на Александра Кършакова, разказът на 
членовете на МАК „Сотис“ към Планетариум 
– Смолян „Една година на кометата  Хейл-Боп“  
Василена Кондова и Мартина Билянска с научен 
ръководител Лейла Чавдарова получи ІІ награда, а 
8 ученици бяха отличени с поощрения. 
 По традиция най-масово е участието в направ-
ление „Рисунки на тема: Човекът и Космосът“, 
в което са участвали 847 ученици от 105 училища 
и други извънучилищни звена.  В това направле-
ние бяха присъдени 7 поощрения. 
 Отличените макети и рисунки са представени 
в една от изложбените зали на Националния поли-
технически музей.
 Още една приятна изненада – презентация на 
северните сияния, снимани от Космоса, беше под-
несена на финала на тържеството от ген. Георги 
Иванов, който пожела на младите участници в 
конкурса да работят все така упорито, да печелят 
конкурси, да мечтаят и да реализират мечтите си.

ПЕТА НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ 
ПО ФИЗИКА И ИНЖЕНЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ 

Д-р Анелия Дакова,
Физически факултет –

ПУ „Паисий Хилендарски“
 Националната студентска научна сесия е 
ежегодно събитие, организирано от Студентския 
съвет и Физическия факултет към Пловдивски 

университет „Паисий Хилендарски“, съвместно 
с Фондация „Еврика“.  Тя се проведе за пета по-
редна година в сградата на Ректората на Пловдив-
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ския университет от 16 до 18 ноември 2016 г. и 
предостави възможност за научна изява на сту-
денти, докторанти и млади учени от висшите 
училища в страната и БАН, които работят или се 
обучават в областта на физиката, инженерните 
технологии, методиката на обучение и много дру-
ги. В програмата на конференцията беше включе-
но както устно, така и постерно представяне на 
доклади, на които поне един от авторите е млад 
учен до 35 години, студент или докторант. Учас-
тниците имаха възможност да представят проекти 
и научни изследвания, по които работят, да обсъ-
дят иновативни идеи и актуални проблеми в съот-
ветната научна област. 
 Основните научни области, в които се пред-
ставяха докладите и постерите, бяха: оптика, фо-
тоника и лазерна физика; атомна и ядрена физика; 
физика на кондензираната материя и нанотехно-
логии; електроника, комуникации и инженерни 
технологии; теоретична и математическа физика; 
астрономия и физика на Земята; интердисципли-
нарни науки и методика на обучението по физика.
Немалка част от изявите в студентската научна 
сесия по физика и инженерни технологии бяха 
насочени към подрастващите. Ученическите кон-
курси за научен проект „Еврика“ и за рисунки и 
колажи „Науката в света около нас“  имаха за цел 
да стимулират интереса на младите любители на 
природните науки към физиката и инженерни-
те технологии. Ученици от различни възрастови 
групи участваха с презентации по избрани от тях 
научни проблеми и представиха вижданията си за 
света на науката чрез рисунки и колажи под мото-
то „Юбилейни години – 2016“.  
 В конкурса за научен проект „Еврика“ учени-
ците, които правят първите си стъпки в науката, 
имаха възможност да изготвят презентации или 
макети на научни установки и да ги представят по 
атрактивен начин. Ученическата изложба на ри-
сунки „Науката в света около нас“ бе разположена 
на табла на партера на Ректората на Пловдивския 
университет. На нея гостите на конференцията ус-
пяха да разгледат картини и колажи, посветени на 
събития или научни открития, свързани с физика-
та. Рисунките бяха снимани и качени във Фейс-

бук страницата „Науката в света около нас“, къ-
дето всеки, който има желание можеше да гласува 
за своя фаворит, като крайното класиране беше 
формирано като средноаритметична стойност на 
оценката на журито и броя харесвания на съответ-
ната рисунка във Фейсбук.
 Най-добрите научни доклади, най-иноватив-
ните ученически проекти и атрактивни рисунки 
бяха отличени с награди от специално жури от 
преподаватели на ПУ „Паисий Хилендарски“. 
Част от наградите за участниците в научната се-
сия бяха любезно предоставени от спонсорите на 
мероприятието: фондация „Еврика“, Usit Colours 
България, Фирма Херикс ООД гр. Пловдив и спи-
сание ВВС ЗНАНИЕ.
 По традиция по време на студентската научна 
сесия се проведоха презентации и изложение на 
продукти и рекламни материали на водещи фирми 
в България от областта на физиката и инженерни-
те технологии, които разкриха възможностите за 
професионална реализация на младите бъдещи 
инженери и физици. Присъствието на фирмите е 
част от проекта на Физическия факултет за подпо-
магане на осъществяването на по-тесни контакти 
между бизнеса и образованието. Подобна открита 
среща дава възможност за обмен на информация и 
идеи между средното образование, бизнеса и вис-
шето образование. Участниците в научната сесия 
успяха лично да зададат своите въпроси към пред-
ставителите на фирмите – гости.
 Петата Национална студентска научна сесия 
по физика и инженерни технологии постигна це-
лите си – предостави форум за научна изява на 
студентите, създаде условия участниците да се за-
познаят със свои колеги и връстници от страната 
и осъществи активна комуникация между бизнеса 
и висшето образование, както и между висшето 
и средното образование. Подобри се информи-
раността на младите физици и инженери за въз-
можностите за кариерно развитие и продължава-
що образование чрез магистърски програми, нови 
курсове и стажантски програми.
 В научния форум се включиха около 200 участ-
ници – ученици и техните учители, студенти, 
докторанти, млади учени и представители на 
бизнеса.

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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РУДЖЕР БОШКОВИЧ – УЧЕН-ЕНЦИКЛОПЕДИСТ

Доц. д-р инж. Венета Коцева, 
секция „Технически науки“ към СУБ

 Световноизвестният учен-енциклопедист от 
хърватски произход  Руджер (Руджеро) Йосип 
Бошкович (1711–1787) е роден на 18.05.1711 г. в 
Дубровник – град с древна история, разположен 
в най-южната част на Хърватия, а в наши дни – 
световноизвестен туристически център, наричан 
„перлата на Адриатика“. Във времето, когато е 
живял Бошкович, Дубровник е управляван като 
свободна и силна град-държава с име Respublica 
Ragusina (Рагузка република), основаваща се на 
морска търговия и съперничеща на Венеция и 
другите италиански морски републики по мощ 
и влияние. След катастрофалното земетресение 
през 1667 г. градът е бил принуден да продаде 
две парчета земя от територията си на османци-
те, за да се избави от напредващите венециански 
войски. Руджер учи до 15-годишната си възраст в 
Дубровнишкия латински колеж, който е бил един 
от важните културни и научни центрове на Бал-
каните. Още в ранното си юношество той е имал 
изключителен интерес към класическата литера-
тура и главно към  латинската поезия. От 1725 г. 
до 1733 г. Бошкович продължава образованието си 
в Рим в Колегиум Романорум, където изучава ри-
торика, поезия, философия, математика и физика. 
Бошкович проявява изключителни математически 
способности, той самостоятелно прави оригинал-
но доказателство на Питагоровата теорема. След 
завършването му Бошкович става преподавател по 
граматика и литература в Йезуитския колеж, като 
не спира да се самообразова и усъвършенства. 
 След 1735 г. Бошкович прави редица научни 
открития и дава многобройни oригинални при-
носи в редица научни области: математика, ме-
ханика, астрономия, метеорология, картография, 
геофизика, геодезия и др. Научните му постиже-
ния са международно признати. Самият той гос-
тува и работи в академиите и научните общества в 
Лондон, Харлем, Париж, Лион, Мец, Нанси, Рим, 
Флоренция, Болоня, Санкт Петербург и др. През 
1736 г. излиза неговият труд за слънчевите петна. 
През 1737 г. следва трудът му за геометричните 
построения на сферичната тригонометрия, които 
намират по-късно приложения в математическата 
геодезия и геодезическата астрономия. През 1738 
г. Бошкович описва научно полярното сияние. 

През 1739 г. създава нова конструкция на телеско-
па и описва геометричната форма на Земята. През 
1740 г. прави нови изводи за движението на тела-
та, хвърлени в пространството без съпротивление. 
През 1741 г. пише за приложенията на безкрайно 
големите и безкрайно малките величини и др. През 
1742 г. папа Бенедикт XIV предлага на Бошкович 
да изследва причините за пукнатините в купола на 
катедралата „Св. Петър“ и да го укрепи. Бошкович 
успява, дори  реставрира и абсидата на църквата. 
Той е не само признато европейско светило в тео-
ретичната наука, но и голям практик и строителен 
инженер, тъй като разработва редица проекти за 
пресушаване на блата, за корекции на реки, строи-
телство на морски пристанища и др. Бошкович из-
готвя карти, които използва по време на пътувани-
ята си, както и за изготвяне на хидротехническите 
си експертни мнения, за пространствени анализи, 
за предложения и заключения относно каналите и 
проблемите на речните наводнения [1]. 
 През 1750 г. Бошкович получава ново поръ-
чение от папата и го изпълнява, а именно: да из-
мери дължината на дъгата на меридиана между 
Рим и Римини и да поправи географските карти 
на Папската област. През 1756 г. Мария Терезия 
(1717–1780) кани Бошкович във Виена, за да рес-
таврира императорската библиотека – задача, коя-
то той изпълнява успешно. През 1758 г. Бошкович 
издава големия си труд „Теория на естествената 
философия, приведена към единния закон на си-
лите, съществуващи в природата“. В този труд за 
първи път Бошкович излага идеята си за синтеза 
на непрекъснатостта и за дискретността на мате-
рията. Лично Менделеев в края на ХIX в. пише, че 
Бошкович е „основоположник на модерните пред-
стави за веществото“.
 След като не му е оказан радушен прием от 
научните среди в Париж, Бошкович се премест-
ва в Лондон и решава да участва в наблюденията 
по преминаването на Венера на 07.06.1761 г. За 
целта той предприема пътуване през Балканите, 
като тръгва от Цариград, но се разболява тежко, 
закъснява с пътуването си, поради което тръгва от 
Цариград заедно със свитата на английския посла-
ник Портър едва през май 1762 г. Свитата и Бош-
кович преминават през земите на днешна Източна 
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България. Този малко известен факт е увековечен 
в неговите пътеписи, написани на италиански и 
френски и издавани в много европейски държави. 
За щастие, те са преведени и издадени на българ-
ски език у нас непълно  през 1891 г. от Любомир 
Милетич (като превод от немски) и в пълния им 
вид  през 1975 г. със заглавие „Дневникът на едно 
пътуване от Цариград до Полша“ [2, с. 119]. Пъте-
писът на Бошкович разказва за демографското 
състояние на селищата, за съжителството на от-
делните етноси и взаимоотношенията им, за ар-
хитектурата на домовете в района на Странджа, 
Източна Стара планина и Шуменския край, за ос-
манската администрация с присъщата ѝ корупция, 
неефективност, произвол и насилия над местното 
население, както и много етнографски описания 
за бита, облеклото, нравите и обичаите на населе-
нието по тези земи.
 Годината 1762 за нас, българите, е свързана 
с написването на „История славянобългарска“ от 
Паисий Хилендарски. И днес много историци счи-
тат XVIII в. за „тъмния“ век на Балканите. По това 
време могъщата Османска империя е в период на 
отстъпление, нейните територии са намалявали 
постепенно, но се е развивала добре търговията 
ѝ с европейските държави, в т.ч. с Италианските 
републики и Дубровник.
 През 1764 г. Бошкович преподава в Катедрата 
по математика в Университета в Павия, но отде-
ля много време и внимание на построяването на 
Астрономическата обсерватория в Милано. През 
1770 г. се установява в Милано, посвещавайки 
се на астрономията в проектираната от него, по-
строена под неговото лично ръководство и с доста 
лични негови пари обсерватория. Пак поради ин-
триги е принуден да напусне и да пребивава по-
следователно във Венеция и Париж, където става 
френски гражданин и се занимава с проблемите 
на оптиката на морския флот. Отново поради гроз-
ни интриги той е принуден да напусне Париж и 
да се завърне в Италия – в Басано, през 1782 г., 
където около три години работи върху издаването 
на своите събрани и избрани научни съчинения по 
оптика и астрономия. Бошкович се премества от 
Басано в Милано, където работи в Астрономиче-
ската обсерватория, построена от него самия, но 
се разболява сериозно и умира на 13.02.1787 г., 
когато е 76-годишен. 
 Връзката на Бошкович с родния му Дубров-
ник е уникална и постоянна. В продължение на 26 
години той изпълнява поръчения като посланик 
на Дубровник в Рим, Париж, Варшава, Венеция, 
Милано и Лондон. Книжовното и научното на-

следство на Бошкович е огромно – 90 научни тру-
да, написани на различни езици! Подробности за 
научните приноси в областта на геонауките са да-
дени и преведени в специален сборник [3, p. 363], 
посветен на разработките и научните открития, 
направени преди повече от 250 години от Руджер 
Бошкович в областта на геонауките. Сборникът е 
подготвен и издаден от Геодезическия факултет на 
Загребския университет, Държавната геодезиче-
ска управа на Република Хърватска и Хърватската 
камара на правоспособните инженери по геодезия 
(Фотос 1).
 Сборникът представлява луксозно издание, 
двуезично – на хърватски и английски, в което са 
подбрани и представени в оригиналния им вид, 
чрез фотокопия от оригиналните им издания, 
страници от публикациите на Руджер Бошкович. 
Редактор на изданието е известният хърватски 
картограф и геодезист проф. д-р Миленко Лапен, 
автор на 900 статии, доклади, книги и издадени 
лекции. 
 Самият Руджер Бошкович е творил на хърват-
ски, латински, френски, италиански и английски. 

Изданието е интересно и от полиграфична глед-
на точка: всяка лява страница (гръб) е фотокопие 
от оригиналната публикация на Р. Бошкович, а на 
дясната страница, в две отделни колони, съответ-
но с текст в черно и в синьо, са дадени преводите 
на съдържанието от лявата страница на хърватски 
и английски. Книгата „Руджер Бошкович и геона-
уките“ е уникален научен труд и заслужен  жест 
в памет на този световно признат, разностранно 
и щедро надарен учен, достигнал забележителни 
успехи в геонауките, математиката, философия-
та, геометрията, инженерното дело, археологията, 
поезията и дипломацията. 

Фотос 1. Сборник „Руджер Бошкович и геонауките“
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 Международната федерация на геодезисти-
те (МФГ – Federation International des Geometers 
– FIG) почете паметта на Руджер Бошкович, като 
обяви 2016 за година, посветена на живота и мно-
гостранното му научно творчество в областта на 
геонауките. 
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ROGER BOSCOVICH – SCIENTIST-ENCYCLOPAEDIST
Veneta Kotseva

Abstract
The eminent scientist-encyclopaedist by Croatian birth Roder Joseph Boscovich (1711–1787) was author of 

numerous scientific discoveries and inventions in the fields of mathematics, mechanics, astronomy, meteorology, 
cartography, geophysics, geodesy, engineering, archaeology, philosophy, poetry, etc. He was a great civil 
engineer, hydraulic engineer and restorer of the church Saint Peter in Rome, Empire’s Library in Vienna, too. 
Boscovich was author of the travel notes „Diary of one trip from Istanbul to Poland“. This diplomatic trip was 
realized in 1762 and included as well the Bulgarian territories in Ottoman Empire – the regions of Strandzga 
Mountains, the Eastern Balkan Mountains and town of Shumen. Federation International des Geometers (FIG) 
pays tribute to Roder Boscovich and announces 2016 for the year dedicated to him life and multilateral scientific 
contributions in the fields of the geosciences. 

Съюзът на учените в България поздравява своите членове ПРОФ. Д.Т.Н. ИНЖ. 
ГАРО МАРДИРОСЯН и ПРОФ. Д.Х.Н. ИВАН ШОПОВ за отличието „Будител 
София 2016“ на Столичната община и Центъра за интердисциплинарни изследвания 
и иновации в неформалното образование (ЦИИНО) към Факултета по педагогика 
на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в знак на признание за тяхната 
духовна дейност, професионализъм, признание за приноса им към града и неговите 
хора, към развитието на София.

Пожелаваме им здраве, бодрост, енергия и неугасващ будителски дух!
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АКАДЕМИК ГЕОРГИ МАРКОВ НА 70 ГОДИНИ

Николай Поппетров,
секция „История” към СУБ

 Един юбилей е преди всичко време за равно-
сметка, за оценка на постигнатото, за открояване 
на приносите, както и на ценностите, които са 
отстоявани.  Но той същевременно дава  възмож-
ност както представителите на колегията, така и 
по-широки обществени среди да направят своеоб-
разна рекапитулация на теми и идеи, възникнали 
от съприкосновението с  личността и творчество-
то на юбиляра.
 В своята активна творческа биография ака-
демик Георги Марков  разработва широк спектър 
въпроси, свързани с основни проблеми на разви-
тието на България, Европа и светът през ХХ в. 
Между тях се открояват българо-германските по-
литически, военни и културни взаимоотношения; 
обявяването на независимостта през 1908 г.; поли-
тическият терор, насилието и военните преврати 
от първата половина на века; външната политика 
на страната; войните от второто десетилетие.
 Георги Марков навлиза в историческата нау-
ка не случайно. Неговата семейна среда му задава 
интереса и нагласата към изучаване на миналото 
и особено към историята на войните  и свързаните 
с тях разтърсващи преживявания. Син на военен, 
внук на загинал през Балканската война, силно 
обвързан родово с град Калофер, той е, така да се 
каже, още от най-ранна възраст „потопен“ в ис-
торията. Тя е неговият съдбовен професионален 
избор.
 Изминатият от Георги Марков път в науката 
е широк и уверено трасиран. Той започва научна-
та си кариера с прецизни студии и монографични 
изследвания  върху солидна фактографска основа. 
Първоначалният му интерес е  насочен към бълга-
ро-германските отношения през 30-те години на 
ХХ в.; на тази тема е неговата докторска дисер-
тация, както и поредица от статии, представящи  
германската културна пропаганда в България. Пе-
риодът, който изследва, първоначално определя и 
дълготрайния му интерес към външно-политиче-
ската проблематика, към въпросите за политиче-
ския избор, за ролята на политическите лидери в 
международната политика, за влиянето на външ-
нополитические фактори върху съдбата на малки-
те държави.
 Вторият голям тематичен кръг, с чиято раз-

работка Георги Марков се утвърждава като добър 
фактолог и обобщаващо мислещ историк, е за 
войните от второто десетилетие на ХХ в. За тях 
той публикува четири отделни книги – две за Бал-
канските войни и две за Първата световна война. 
Те синтезират външнополитически действия и ход 
на военни действия, успехи на фронта и неуспехи 
на международното поле, слабости и успехи, въз-
торзи и крушения, представяйки  участието във 
войните в цялото му многообразие.
 Войните раждат сътресения, кризи и насилие. 
На насилието в различните му разновидности 
Марков посвещава изследванията си „Камбаните 
бият сами“ и „Парола „Сабя“. В тях той навлиза 
в пренебрегвана или подценявана тематика, коя-
то представя живо и изразително. Те са неговата 
стъпка към представяне на миналото по един дос-
тъпен за широки обществени среди начин.
 В годините на прехода, в  хода на  изследвани-
ята върху войните и насилието,  неговите интере-
си се насочват към обобщаващи разработки върху 
ключови събития в националната и световната 
история. Привличат го сложните връзки и зави-
симости между история и политика; геополитиче-
ските измерения на балканските проблеми; исто-
рическата памет; осмислянето на миналото. Това 
обуславя и постоянния му интерес към епохата 
на войните, към начина по който те биват пред-
ставяни от победителите. Натрупаните познания 
и опит го водят към мащабни обобщения, към 
смели опити да се разчупят стереотипни подходи 
и събитията и личностите да се представят в тях-
ното многообразие и различни нюанси.  Така от 
полето на националната той преминава в областта 
на световната история, към историята на „най-го-
лямата война“ – Втората световна, и към дебатите 
за смисъла на историята, ползата и поуките от нея, 
към мноогобразието на подходи и оценки с които 
се осмисля миналото, лаконично представени от 
него като „любомъдрието на историята“.
 Би било банално да се преповтарят заглавия-
та на неговите трудове или да се изброяват всич-
ки проблеми, по които Георги Марков е взимал 
отношение. Достатъчно е само да се отбележат 
основните му приноси по отношение на бълга-
ро-германските взаимоотношения, историята на 
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войните от второто десетилетие на ХХ в., външ-
ната политика на страната през първата половина 
на века, българската дипломация, съотношението 
насилие и политика и да стигнем до мащабните 
обобщения за мъдростта на историка и за Втора-
та световна война. Неговото интелектуално и из-
следователско развитие го довежда до панорамни  
текстове; той изминава класическия път на голе-
мия учен – от емпирията към обобщението, от 
анализа към синтеза, от регионалното и национал-
ното към всеобщото. Неговите публикации се от-
личават с тематичната пъстрота, многообразието 
на подходи, нивото на научни дирения, водещите 
насоки на изследване.
 При Георги Марков може да говорим за поре-
дица от приноси, не толкова като отделни факто-
логически находки, колкото и преди всичко като 
изследователски подходи, като открояване на тен-
денции и взаимосвързани фактори. Те са израз на 
разбирането му, че българското развитие е много-
странен процес, изложен на различни влияния, че 
върху него отпечатък слагат в различна степен, но 
едновременно, общото състояние на обществото, 
обществените нагласи, големите – да ги наречем 
генерални – цели на  политическото и социално 
развитие и отделните моментни задачи.
 Със своите трудове той утвърждава цялост-
ното представяне на основополагащите за бъл-
гарското развитие през ХХ в. събития – войните 
от 1912–1913 г. и 1915–1918 г., политическото на-
силие от 20-те и началото на 30-те години, заго-
ворите и превратите, инспирирани и извършени 
от Военния съюз. За първи път той отчита като 
пълноправни аспекти от историята на войните 
следните фактори: ролята на масовите нагласи и 
на общественото мнение; значението на сложни-
те взаимовръзки , противоречия и противоборства 
между политическото и военното ръководство 
на страната (цар, Министерски съвет, военно ко-
мандване, основни политически сили); геополи-
тическата роля на страната в годините на Първата 
световна война.
От приносите му за формиране на цялостна кон-
цепция за българското развитие през ХХ в. по-спе-
циално внимание заслужава фактът, че той обръ-
ща цялостно внимание и въвежда в дневния ред на 
българската историческа колегия кръг от подходи 
и аспекти, между които:
• Мозайката от причини, подтици, прояви, на-

гласи, които обуславят политическите пози-
ции на една  силно активно политически част 
от българското офицерство (и по такъв начин 

дава обяснение защо Военният съюз се пре-
връща в решаващ фактор в българското разви-
тие между 1923 и 1934 г.).

• Спецификите на  българските условия и начи-
нът, по който те пречупват различните външни 
влияния (негова е постановката, че български-
те условия превръщат примерите на тоталита-
ризма в авторитаризъм).

• Ролята на геополитическите интереси, както 
и проявите на лицемерие и  липса на спра-
ведливост и балансираност в поведението на 
Великите сили по отношение на българската 
национална кауза (като разкрива егоистична-
та, империалистическа политика на Великите 
сили в навечерието и по време  на двете све-
товни войни).

 Друг кръг въпроси, по който  Георги Марков 
дава нови насоки на интерепретиране, са за вина-
та и виновните за  Втората световна война, като 
същевременно показва, че преобладаващите из-
следвания  и популярни интерпретации са от по-
зицията на победителите.
 Сред приносите му трябва да с отбележи и 
фактът, че той налага един нов стил на изложение, 
в който синтезира богата фактология с подчертано 
есеистичен стил на изложение.
 Несъмнено, тази творческа биография сама по 
себе си е повод да се отбележи цялостното учас-
тие на академик Георги Марков в историческата 
гилдия.  Защото той е безспорно един от най-из-
тъкнатите представители на историческите среди, 
личност с ясно изразено и много активно присъст-
вие в общественото пространство. За неговото 
научно дело е характерна тематичната пъстрота, 
многообразието на подходи, широтата на обобще-
нията. Същевременно той притежава впечатлява-
ща изследователска и обществена активност.
 Успоредно с разширяване на тематичния диа-
пазон на своите интереси, Георги Марков  разви-
ва  друго, много важно, но и много рядко качест-
во – да се излезе извън тясната академична среда 
и да се заеме обществена позиция. В днешното 
време на митотворчество и спекулации гласът на 
професионалния историк е важно средство, за да 
стигне познанието за миналото до обществото, да 
се осъществи така широко коментираната и попу-
лярна, но така трудно осъществима роля на исто-
рика в полето на публичната история. С интервю-
та, участия в телевизионни  и радиопредавания, 
с непосредствено общуване с различни публики 
на различни места из страната, той отстоява как-
то своите лични професионални разбирания, така 
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и позицията на академичната наука и се проти-
вопоставя на тези, които се опитват да извличат  
различни изгоди от недостоверни твърдения и 
пристрастни тълкувания на миналото.
 С поведението на изследовател и гражданин 
Георги Марков демонстрира, че  историята за 

него е и професия, и съдба, както и че  в модер-
ната епоха историкът трябва да е както прецизен 
изследовател, така и умел популяризатор. Няма 
да е преувеличено, ако се каже, че той навлиза 
в своята 70-годишнина с изумителна творческа 
енергия и обществена активност.

ЧЛ.-КОР. ЕМИЛИЯ ПЕРНИШКА – ЮБИЛЯР

Гл. ас. д-р Ванина Сумрова,
Секция за българска лексикология и лексикография,

Институт за български език 
„Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН

 Изтъкнатата българска езиковедка, чието име 
в славянския филологичен свят е добре познато, 
чл.-кор. Емилия Пернишка отпразнува тази годи-
на своята 80-годишнина. Още от студентството си, 
та и до днес свързва живота си с науката за думи-
те. Резултатът – богата и респектираща с обема и 
съдържанието си научна продукция.
 Родена е на 22 януари 1936 г. в Бяла черква. 
Младежките ѝ години обаче преминават в Сви-
щов, който става неин втори роден град и където, 
с отличие и златен медал, тя завършва средното си 
образование.
 Професионалната биография на проф. Пер-
нишка, след дипломирането ѝ в Софийския уни-
верситет през 1959 г. по специалността „Българска 
филология“, започва с 4-годишна преподавателска 
дейност в гимназия и в Учителския институт за 
прогимназиални учители в гр. Дупница, където 
поема лекционните курсове по стилистика и съв-
ременен български език. Веднага след това, през 
1964 г., постъпва в Института за български език 
(ИБЕ) към БАН като редовна докторантка (тогава 
– аспирантка) по лексикология и лексикография. 
 В Института е назначена като научен сътруд-
ник през 1967 г. Следва постепенно изкачване в 
научната йерархия: през 1974 г. защитава дисерта-
ция на тема „Лексикалните синоними в белетрис-
тиката на Иван Вазов“; през 1980 г. се хабилити-
ра като ст.н.с. II ст. (доцент) с труда „Структура 
и семантика на сложните прилагателни имена в 
българския език“; през 1988 г. става доктор на фи-
лологическите науки с монографията „Систем-
ността в лексикалната многозначност на същест-
вителните имена“. От 1993 г. е професор, а през 
2004 г. е избрана за член-кореспондент на БАН. В 

Института за български език работи до пенсиони-
рането си. 
 Проф. Пернишка е от най-продуктивните ав-
тори: написала е 7 монографии  и 7 студии, над 
200 са нейните научни или научнопопулярни ста-
тии и рецензии; изнасяла е доклади на повече от 
40 научни форума у нас и в чужбина; участва като 
авторка и редакторка и в 15-те (излезли досега) 
тома на академичния Речник на българския език, 
както и в немалко други речници. 
 Съвременното слово и неговият свят са ос-
новният предмет на научните занимания на проф. 
Пернишка. Значенията на думите, включително 
и днешните неологизми, техните взаимовръзки 
и функционални особености са разгледани как-
то в теоретичен план, така и с оглед на езиковата 
практика в редица изследвания от общ или частен 
характер. Последните търсения на проф. Перниш-
ка са в областта на когнитивизма – в откриване 
и представяне на зависимостта на лексиката на 
езика ни от мисленето и отношенията на бълга-
рина към действителността. Тук ще спомена само 
два от основополагащите ѝ трудове, посветени на 
българската лексикална система: „За системност-
та на лексикалната многозначност на същест-
вителните имена“ (1993) и дела „Лексикална се-
мантика. Структурно-семантични особености на 
българската лексика“, представен в четири глави 
(„Ономасиология. Езикова номинация. Ономаси-
ологични особености на българската лексика“, 
„Концептуално-семантична класификация на бъл-
гарската лексика“, „Семантични особености на 
българската лексика (семасиология)“, „Системни 
(парадигматични) отношения между лексемите“) 
в първия том на тритомното издание на „Българ-
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ска лексикология и фразеология“ (2013), един-
ственият цялостен академичен лексиколожки труд 
у нас, направен по идея на юбилярката. 
 Проф. Пернишка е разглеждала лексикални 
въпроси на езика ни и в съпоставка с други сла-
вянски езици – чешки, словашки, полски. 
 Лексикографията е другата област, в която 
юбилярката има приноси с теоретичен и прило-
жен характер. Работата – авторска, а впоследствие 
– и редакторска – върху многотомния тълковен 
Речник на българския език налага изясняването на 
немалко въпроси в теоретичен аспект, които след 
това намират приложение в този, а и в други реч-
ници. Нейно дело е оригиналният Синонимен реч-
ник на българския език (с антоними и близкознач-
ни думи), който има две издания (2003 и 2012). Тя 
е автор и  на Речник на чуждите думи за всички 
(2007). Съавторка, освен в Речника на българския 
език, е и в няколко други речника  – Речник на ан-
тонимите в българския език, отново с две издания 
(1997 и 2013), Речник на чуждите думи в българ-
ския език (2001), Речник на новите думи и значе-
ния в българския език (2001) и Речник на новите 
думи в българския език (от края на ХХ и първото 
десетилетие на ХХI в.) (2010), както и в Енцикло-
педия на съвременния български език (2000). Съ-
редактор е на първия Българско-украински речник 
(1988).
 Словообразуване, ономастика, история на 
българския книжовен език, езикова култура са 
други езиковедски области, на които са посветени 
различни публикации на проф. Пернишка.  
 За монографичното изследване „Местните 
имена в Свищовско“, чийто инвариант е диплом-
ната работа на авторката, през 2014 г. чл.-кор. 
Емилия Пернишка е удостоена с наградата на 
Фонд „Акад. Владимир Георгиев“ за най-добър 
езиковедски труд.
 Творческият портрет на Емилия Пернишка се 
допълва от нейната разнообразна преподавател-
ска, експертна, обществена и ръководна  дейност. 

Проф. Пернишка е изнасяла лекции по лексиколо-
гия, семантика и стилистика в редица български 
университети (в София, Благоевград, Русе и др.). 
От 1987 до 1991 г. е била лектор по български език 
в университета в град Лион, Франция, където спо-
собства за популяризиране на българския език и 
култура. В продължение на много години е член на 
Комисията по лексикология и лексикография към 
Международния комитет на славистите. В различ-
ни периоди е ръководила Секцията по славянско 
езикознание и Секцията за българска лексиколо-
гия и лексикография към Института за български 
език. Била е член на Управителния съвет на БАН, 
председател на Специализирания съвет по езико-
знание към ВАК. Повече от 10 години беше пред-
седател на секция „Филологически науки“ към 
Съюза на учените в България, дългогодишен член 
е на редакционния съвет на сп. „Наука“. Инициа-
тор е за учредяването на Гражданското сдружение 
„Общество за устойчиво развитие на българския 
език“. Участвала е в редколегиите на три научни 
списания. 
 За разнообразната си и приносна в областта 
на езикознанието дейност чл.-кор. Емилия Пер-
нишка е награждавана от БАН, от Института за 
български език „Проф. Любомир Андрейчин“, от 
Съюза на учените в България и от други институ-
ции.
 През тази година получи и почетния знак на 
БАН „Марин Дринов“ на лента „за изключителни-
те ѝ заслуги към българската езиковедска наука и 
към Института за български език „Проф. Л. Анд-
рейчин“.
 За филолозите приносите на проф. Пернишка 
в науката за думите са безспорни и са следствие 
от нейния всестранен и задълбочен поглед. Ком-
петентност, отвореност към новото, емоционална 
ангажираност и непринуденост в общуването са 
нейни отличителни характеристики.
 Пожелавам ѝ на многая лета със съхранена 
виталност и бодър дух! Както и още интерпрета-
ции върху езика!

Съюзът на учените в България честити на ЧЛ.-КОР. ЕМИЛИЯ ПЕРНИШКА – 
дългогодишен член на редакционния съвет на сп. „Наука“, удостояването  с Почетния 
знак на БАН „Марин Дринов“ на лента за изключителния ѝ принос към българската 
езиковедска наука и към Института за български език „Любомир Андрейчин“, както и 
по случай 80-годишнинината ѝ! 

С уважение към цялостната ѝ творческа дейност пожелаваме на юбилярката дълги 
години крепко здраве и творческо дълголетие!
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ПРОФ. Д.Ф.Н. ИВАН ХАРАЛАМПИЕВ  НА 70 ГОДИНИ
Проф. д.ф.н. Димитър Кенанов,

Великотърновски клон на СУБ

 Академичната общност на Великотърновския 
университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Съюзът 
на учените в България с признателност отбелязват 
70-годишния юбилей на видния учен и общест-
веник проф. д.ф.н. Иван Харалампиев. През 1969 
г. той бива приет за студент в старопрестолния 
университет. Сигурно съзнателен е изборът на 
специалността „Българска филология“ – Иван Ха-
ралампиев носи в себе си творчески заложби на 
поет, епиграмист и художник-шаржист, на музи-
кант-изпълнител. Той идва от юг, след завършване 
на гимназия в Кюстендил, където е роден на 11 
ноември 1946 г. Характерна особеност на първото 
поколение преподаватели в старопрестолния уни-
верситет е, че те промислително търсят на кого да 
предоставят благодатния товар на преподавател-
ската и изследователската работа. История на бъл-
гарския език чете проникновената чл.-кор. проф. 
Дора Иванова–Мирчева, която открива своето до-
стойно продължение – Иван Харалампиев, който 
не просто отменя проф. Дора Иванова–Мирчева в 
преподавателската работа, но става възприемник 
и последовател на нейните програмни  идеи в ста-
робългаристиката.  
 В кариерното си развитие Иван Харалампи-
ев придобива по достойнство всички академични 
звания и степени: асистент (1975) и кандидат на 
филологическите науки / доктор по филология 
(1977) до доктор на филологическите науки (1997) 
и професор (1999).  От 1980 до 1983 г. е лектор по 
български език и култура в университета на град 
Сегед, Унгария. Основните направления в научни-
те му занимания са в пространството на „развоя на 
говоримия български език; развоя на българския 
книжовен език до Възраждането с особен акцент 
върху проблемите, свързани с реформаторската 
дейност и езиковите особености на писателите от 
Търновската книжовна школа; теоретичните въ-
проси, свързани с развойните процеси в българ-
ския език; прогнозирането на езиковия развой и на 
развойните процеси в българския език; въпросите 
на съвременния български език от гледна точка 
на българската езикова история“. Този тематичен 
обзор на пръв поглед е много широк, но научни-
те интереси на Иван Харалампиев са съединени 
в един  гравитационен център – художественият 
език на Евтимиевата Търновска книжовна школа, 
чрез която се осмисля миналото, настоящето и бъ-

дещето на българския език. 
 В търсенията на Иван Харалампиев не е слу-
чайно прогностичното направление, на което от-
дава много внимание в ред статии и студии. По-
степенно се достига до текстовото завършване 
на значителната и новаторска тема „Бъдещето на 
българския език от историческо гледище (Към 
проблематиката на езиковото прогнозиране)“. Из-
следването е успешно защитена дисертация за по-
лучаване на научната степен „Доктор на филоло-
гическите науки“. Едноименната монография има 
две издания (Велико Търново, 1997, 2000). 
 Сред характерните „портретни“ черти на 
учения Иван Харалампиев следва да се добави и 
рядко срещаното качество сред университетските 
преподавателски среди – постоянната му грижа да 
систематизира изследователските си дирения и да 
ги претворява в лекционния курс, да ги подготвя 
своевременно за печат, да ги допълва и преиздава. 
През 1989 г. е обнародвана първата част от „Ис-
тория на българския език. Увод, фонетика и мор-
фология“.  В предговора се обосновава обектив-
ната потребност от написването и издаването на 
системния труд, който следва да бъде съизмерим с 
класическите изследвания на проф. Беньо Цонев, 
проф. Стефан Младенов и особено – на проф. Ки-
рил Мирчев. В завършен вид лекционният курс с 
обширна библиография е издаден през 1992 г. във 
Велико Търново. В книговата биография идва ред 
на съавторското издание с чл.-кор. Дора Иванова–
Мирчева (Велико Търново, 1999). 
 Проф. Иван Харалампиев написва първото и 
единствено до днес езиковедско монографично 
изследване за творческото дело на св. Евтимий, 
патриарх Търновски: „Езикът и езиковата рефор-
ма на Евтимий Търновски“ (София, 1990). Уверен 
в правдоподобността на ръкописните източници, 
авторът разчертава убедително езиковата картина 
на Евтимиевото книжовно наследство и на него-
вата езикова реформа, която е нормативна – в об-
ластта на правописа, в стабилизираните параме-
три на художествения език, който по изразител-
ност достига най-високото си равнище в средно-
вековна България и православния свят, използващ 
старобългарския книжовен език в богослужение-
то. 
 Проф. Иван Харалампиев притежава и от-
стоява важна личностна черта – съпричастие 
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към  израстването и съдбата на българистичната 
общност, на която принадлежи. Той е рецензент 
и научен редактор на различни специализирани 
изследвания, член е на редколегии на периодични 
научни издания, автор е на рецензии и становища 
в състава на научни журита за защита на дисерта-
ции и в процедури за доцентури и професури. Тази 
отзивчивост е само една страна от неговите изя-
вени заслуги на ръководител и общественик. Във 
Великотърновския университет той заема редица 
отговорни длъжности. През 1987 г. е директор на 
Международния летен семинар по български език 
и култура, от 1988 до 1999 г.  е ръководител на Ка-
тедрата по старобългарски език, общо и славянско 
езикознание (сега Катедра „Обща лингвистика и 
старобългаристика“). От 1999 до 2007 г. Иван Ха-
ралампиев е ректор на Университета, а от 2007 
до 2011 г. е председател на Общото събрание.  От 
2007 до 2010 г. е член на Специализирания съвет 
по славянско езикознание към Висшата атеста-
ционна комисия. Общински съветник във Велико-
търновския общински съвет е през  2003–2007 г. 
 През 1980 г. е приет за член на Съюза на уче-
ните в България. От 1990 до 2009 г. той е пред-
седател  на Великотърновския клон на Съюза на 
учените, на който от 2009 г. до днес е почетен 
председател. В трудния преходен период на соци-
ално-политическите промени проф. Иван Хара-
лампиев съумява да създаде всички благоприятни 
условия за активен творчески живот на великотър-
новската научна общност, да разшири възрастовия 
състав, като изгражда Клуб на младите учени. Ор-
ганизират се кръгли маси, срещи-разговори, твор-
чески вечери, юбилейни чествания. Традиционни 
стават Мартенските четения, които се включват в 
програмата на Празника на Велико Търново (22 
март). Издават се сборници с изследователски ма-
териали.  През 1994 г. е избран в състава на Изпъл-
нителното бюро и Управителния съвет на  Съюза 
на учените в България.
 За успешното осъществяване на отговорно-
стите по всички заемани длъжности говори дъл-
гият  списък на награди и отличия, с които досега 
е удостояван Иван Харалампиев: Почетен знак на 
Съюза на учените в България – 1996 г., Почетен 
член на Съюза на учените в България – 2006 г., 
Почетен професор на Тверския държавен универ-
ситет (Русия) – 2004 г., Почетен доктор (Doctor ho-
noris causa) на Башкирския държавен университет 
в столицата Уфа (Башкортостан, Русия) – 2005 г., 
Почетен златен знак на Великотърновския уни-
верситет „Св. св. Кирил и Методий“ за изключи-
телни заслуги за развитието на Университета и 
за високи постижения в областта на лингвистич-

ната българистика – 2006 г., Почетна диплома на 
Международния фонд за славянска писменост и 
култура – 2006 г., Почетен гражданин на Велико 
Търново – 2006 г. Носител е на Юбилеен медал 
на Великотърновския университет за съществен 
принос в академичния живот на Университета и 
за издигане и укрепване на неговия авторитет. И 
не на последно място, заслужава да се изтъкне, че 
видният учен и общественик е глава на семейство 
с една дъщеря, двама внуци и една правнучка. 
 В съвременния  славистичен книгопис  могат 
да се срещнат безпочвени наукообразни твърдения 
в противовес на благодатния традиционализъм и 
отхвърляне на явлението „Търновска книжовна 
школа“. Проф. Иван Харалампиев в такива случаи 
не остава равнодушен и взема отношение с поле-
мични статии, които лесно се откриват в списъка 
му с научни трудове. „Изправените“ книги в Тър-
новската книжовна школа са с превисок авторитет 
и само те се преписват, претворяват и разпростра-
няват през следващите векове в славяноезичния 
православен свят, те се полагат и в старопечатните 
издания, в църковнославянската печатна Библия. 
 Духовните богатства на старобългарската 
книжовност следва да се превеждат на съвремен-
ния български литературен език. Като почти все-
ки старобългарист, проф. Иван Харалампиев също 
бива изправен пред предизвикателствата на прак-
тиката и теорията на преводаческото изкуство 
от старобългарски език. Освен анализатор, той 
е авторитетен преводач от старобългарски език 
– художествени текстове на Григорий Цамблак, 
патриарх Калист, митрополит Йоасаф Бдински, 
Владислав Граматик. След Кирил Христов и Ема-
нуил Попдимитров той е автор на третия по ред 
поетичен превод на  прочутата „Азбучна молит-
ва“ на Константин Преславски (В: „Литературен 
вестник“, Велико Търново, бр. 13 от 9–22 ноември 
1990, с. 2).
 Приносните научни трудове предполагат и 
разкриват нови проучвателски направления и за-
това те стават пораждащ модел за работа на след-
ващите поколения от изследователи. Убеден съм, 
че с тези превисоки качества е озарено досегаш-
ното научно дело на именития проф. д.ф.н. Иван 
Харалампиев. Пожелавам му здраве и сили през 
идните години, за да отстоява своя висок връх на  
труженичество за благото на науката и общество-
то, да постига нови прозрения за миналото, насто-
ящето и бъдещето на българския език, на чийто 
Солунски диалект светите братя Кирил и Методий 
по Божия отсъда създават  третия богослужебен 
език в християнска Европа.
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ЗА ДЕСЕТИ ПОРЕДЕН ПЪТ В 
БЪЛГАРИЯ ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА 

УЧЕНИТЕ

 На 30 септември 2016 г. за десети пореден път България се включи в Европейската нощ на учените 
с мащабна програма в 14 града и населени места в цялата страна: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, 
Плевен, Благоевград, Стара Загора, Сливен, Габрово, Котел, Жеравна, Медвен и Рожен. В българската 
програма бяха включени експерименти, демонстрации, национални конкурси, научни кафенета, пре-
зентации, изложби и тематични дебати. Събитията са насочени към деца, младежи, техните родители и 
учители, както и към недостатъчно добре представените групи в обществото.
 Европейската нощ на учените е инициатива на Европейската комисия и обединява събития от над 
250 града в Европа и по света в последния петък на месец септември, когато университети и научни 
институти отварят врати и организират събития, които имат за цел да представят науката по интересен 
и заинтригуващ начин, да доближат учените до широката общественост и да поощрят младите хора да 
изберат научна кариера.
 Само в София програмата се проведе паралелно в 7 локации в града – София Тех Парк, Технически 
университет, Софийска астрономическа обсерватория, Биологически факултет на СУ „Св. Климент Ох-
ридски“, Национален природонаучен музей към БАН, Национален политехнически музей и Музейко. 
Програмата в София е част от Календара на културните събития на Столична община.
 Лабораториите на София Тех Парк за първи път отвориха врати за любопитните да видят отвъ-
тре първия научно-технологичен парк в България. Посетителите се включиха в обиколки и събития в 
лабораториите: Киберсигурност, Интелигентни комуникационни системи, Биоинфотех и Бързо про-
тотипиране. Експлораториумът  беше публичната зона за експерименти и демонстрации за всички 
любители на науката. Преди да има постоянна експозиция, той отвори врати извънредно и в Нощта на 
учените посетителите можеха да се забавляват с експериментите и демонстрациите на любими учени 
от Софийския фестивал на науката на щандове със занимания по забавна математика, полярни предиз-
викателства, игри с роботи, космически предизвикателства. Част от Експлораториума беше превърната 
в научно кафене, където се провеждаха презентации и можеха да се гледат  излъчвания на програма 
на живо от Лондон и от Националната астрономическа обсерватория в Рожен. Последните новини от 
Големия адронен колайдер посетителите научиха от доц. д-р Леандър Литов от Физическия факултет 
на Софийския университет – ръководител на български екип към Европейския център за ядрени изслед-
вания ЦЕРН, в научното кафене „До ЦЕРН и обратно“. В другото научно кафене – „Момичетата на 
Любо“,  21-годишният Любомир Янчев представи проект за интелигентен домашен иконом, който да 
управлява вместо човека всички уреди в дома с гласови команди. Този проект Любо е разработил още 
на 17 години заедно със свой съученик, с когото са спечелили конкурса „Млади таланти“ на МОН. 
 На новопостроения пешеходен мост на бул. „Цариградско шосе“ беше представена  изложбата 
„Шекспир е жив в науката“ –  един уникален проект, създаден от Британски съвет България в рамките 
на глобалната програма „Шекспир е жив“ за отбелязване на живота и творчеството на най-известния 
драматург в света по повод навършването на 400 години от смъртта му. Много от сюжетите на Шекс-
пир всъщност имат своето научно обяснение. Някои от най-интересните примери, представени в тази 
изложба, по един необикновен начин показаха, че науката присъства дори в напълно неподозирани 
области.
 Националният политехнически музей и Националният природонаучен музей при БАН по тра-
диция участват в Европейската нощ на учените с богата и интересна програма. Националният приро-
донаучен музей ни заведе в Кухнята на пра-пра-пра-баба, за да научим с какво са се хранили нашите 
предци. Там ни очакваха още научно казино и фотоизложба, а за любителите на прилепите имаше де-
монстрации с ултразвук в градинката около музея.
 Техническият  университет  отвори вратите на лабораториите си, вкл. с презентация за роботите 
в медицината.
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 Нощ на отворените врати имаше и в Софийската астрономическа обсерватория в Борисовата 
градина,  където се намира най-старият действащ телескоп на постоянен фундамент в България и къ-
дето посетителите се срещнаха с учени от катедрите „Астрономия“ и „Метеорология и геофизика“ във 
Физическия факултет на Софийския университет.
 Агробиоинститутът  организира в Биологическия факултет на Софийския университет научно 
кафене: „Бобовите растения – източник на качествена храна и чиста околна среда“, тъй като 2016 г. е 
обявена от ООН за Година на бобовите растения.
 Музейко празнува своя рожден ден точно в Европейската нощ на учените, като организира научно 
парти на тема „Цветове“. За разлика от дневните занимания този път посетителите бяха само на възраст 
над 18 години. 
 Българският проект FRESH  (Find Research Everywhere and Share) за Европейската нощ на 
учените се финансира от Европейската комисия. Основната му цел е подобряване на обществено-
то разбиране за науката и по-голяма ангажираност на научния свят към проблемите на обществото. 

             „Н.“

ЗА ЧЕТВЪРТИ ПЪТ МУ – ПЛЕВЕН Е ДОМАКИН НА 
ЕВРОПЕЙСКАТА НОЩ НА УЧЕНИТЕ

Проф. д-р Савелина Поповска – зам.-ректор  по европейска 
интеграция  и международно сътрудничество – МУ –  Плевен,

доц. Теодора Вълова – зам.-председател,
д-р Райна Гиндева – секретар на Плевенския клон на СУБ

 Медицинският университет – Плевен за чет-
върти път е основен организатор и домакин на 
Европейската нощ на учените. Другите участни-
ци от България по проект „Намери изследовате-
лите навсякъде и споделяйте“ (Find Researchers 
Everywhere and Share –  FRESH) за Европейска 
нощ на учените са: Център за изследвания и ана-
лизи; Форум Наука; Форум Демокрит; София Тех 
Парк; Търговско промишлена камара – гр. Русе, 
Агробиоинститут –  ССА; Институт по океано-
логия – БАН; Институт по зеленчукови култури 
„Марица“ – ССА, Национален природонаучен му-
зей; Технически университет – Варна; Универси-
тет по хранителни технологии – Пловдив; Меди-
цински университет – Плевен и Британски съвет 
България.
 Целта на проекта е да се създаде серия от 
участия и медийни прояви за насърчаване на на-
учните кариери, насочени по-специално към мла-
дите хора и техните родители, както и да разшири 
достъпа на гражданите до ползите от научната 
дейност и да ангажира науката и обществото в 
едно взаимно сътрудничество. 
 Плевенската „Нощ на учените“ се реализи-
ра от преподаватели и студенти на Медицинския 
университет – Плевен с активното участие на Ре-
гионален исторически музей – Плевен, Съюза на 

учените – клон Плевен и Великотърновския уни-
верситет „Св. св. Кирил и Методий“. Събитието се 
откри в Регионалния исторически музей – Плевен 
с експозиция на тема „Селскостопанските култури 
в Стария свят и античността“, след което продъл-
жи с редица вдъхновяващи прояви в Телекомуни-
кационния ендоскопски център на МУ – Плевен. 
 Гостите посетиха многобройните и интерес-
ни презентации на учени под надслов „Бобовите 
култури и храни – една подценявана и забравена, 
но полезна традиция“. Презентациите целяха да 
повишат информираността на обществеността от-
носно предимствата на варивата като част от здра-
вословното хранене в борбата със съвременните 
болести като затлъстяване, диабет, сърдечносъ-
дови болести, рак и др. и всеки присъстващ да 
намери своята рецепта за постигане на по-добро 
качество на живот. 
 Голям интерес предизвикаха презентациите:
• „За бобовите растения в годината на бобови-

те култури на ООН“  на проф. д.сс.н. Атанас 
Кирилов, Институт по фуражните култури, гр. 
Плевен.  

• „Бобовите храни в опазване на здравето и чис-
тотата на българската природа“  на гл. ас. д-р 
Ваня Бирданова, д.м., катедра „Хигиена, меди-
цинска екология, професионални заболявания 
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и медицина на бедствените ситуации“ на Ме-
дицински университет – Плевен. 

• „Пробиотичен потенциал на функционални 
храни Ел Би Булгарикум“  на д-р Калинка Бал-
това, изследовател, ръководител на лаборато-
рия  „Стартерни култури“  в Ел Би Булгарикум. 

• „Трапезата на Евхаристията – топос (място) и 
тропос (начин) на общение“  на доц. д-р Сви-
лен Тутеков, Православен богословски факул-
тет на Великотърновския университет „Св. св. 
Кирил и Методий“.

 Във фоайето на Телекомуникационния ен-
доскопски център бе  изложена артфотография на 
тема „Четирите сезона на слънчогледа“  на проф. 
Байчев от ВМА – София и изложба–базар на здра-
вословни храни с фокус върху бобовите растения. 
Беше организиран кът „Нахутът –непознати въз-
можности и предизвикателства“ с дегустация на 
продукти, изготвени от нахут. 
 Нощта на учените в Плевен завърши с формат 
„ФРЕШ Звезди“  на тема: „Символи на сакралната 
храна“, където студенти и преподаватели съчетаха 
сериозните дебати за утилитарния смисъл на хра-
ната със забавленията. Целта на инициативата бе 
да се представят какви са предимствата от отглеж-
дането и използването на бобовите култури, какво 
е устойчиво земеделие и каква е ролята на бобо-
вите култури за здравословното хранене на хора и 
животни. Дискутираха се теми като: Може ли хра-
ната да бъде наше лекарство? За какво и за кого са 
полезни бобовите храни? Имат ли място бобовите 
храни в опазване на здравето и българската приро-
да? Друга важна и актуална тема бе тази за проби-
отиците, пребиотиците и синбиотиците.
 Освен разговорите за храната като средство за 
оцеляване и препитание се предложи и храна за 
душата. В религиозната култура храненето и тра-
пезата са свещени и се преживяват като средство 
– не само за поддържане на живота, а и като начин 
за неговото освещаване. Формирането на отно-
шенията на взаимност и любов чрез споделянето 
на общата трапеза помагат на човек да преодолее 
Егото, Себичността, Егоизма и Нарцисизма, за-
щото няма нищо по-свойствено за човека от това 
да общува с другите, да обича и да бъде обичан. 
Едновременно с това те се съединяват помежду си 
и в споделянето на общата трапеза създават нови 
взаимоотношения, нов тип социалност, укрепвай-
ки себе си като общност. В този аспект се задъл-
бочиха познанията на присъстващите за храната, 
храненето и трапезата в техния сакрален (свещен) 
смисъл, като средства за общуване между отдел-
ните личности и като средство за общение с Бо-

жественото.
 На финала на Нощта на учените бе проведена-
та викторина с участници  студенти от универси-
тета и ученици от средните училища с водещ доц. 
д-р Теодора Вълова от  ВТУ „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“. Програмата на събитието, регламентът на 
викторината, както и допълнителна информация 
за подготовка на участниците бяха поместени на 
Фейсбук страницата на „Европейска нощ на уче-
ните 2016“ – гр. Плевен. В отборите бяха вклю-
чени по двама студенти и по един представител 
от Математическа гимназия „Гео Милев“, Профи-
лирана гимназия с преподаване на чужди езици, 
Средно училище „Иван Вазов“ и Държавна фи-
нансово-стопанска гимназия „Интелект“. Викто-
рината беше насочена към ученици и студенти, за 
които темата за здравословното хранене е значима 
и които са я засегнали по един или друг начин в 
учебната си дейност или в работата по проекти 
от Програма „Еразъм+“ и Програма „Учене през 
целия живот”. Целта беше да се задълбочи разби-
рането за науката и да се насърчи интерес към на-
учните изследвания у младите хора. Викторината 
се проведе в два кръга. 
 В първия кръг – „Един въпрос с много отго-
вори“, всеки отбор отговори на един въпрос от 
всяка една от трите тематични области. Отборът 
избираше верния от няколко възможни отговора. 
Времето за обмисляне беше една минута. 
 Във втория кръг участниците дискутираха 
творческа задача. Те представиха своите идеи, 
мнения и виждания във следните формати: визу-
ален – рисунка, схема, диаграма, лого, афиш или 
колаж; аудио – стих, песен; аудиовизуален – етюд 
с декор. Критериите за оценка бяха: научна обос-
нованост, избор на стратегически подход за пред-
ставяне на отговора, дизайн на постера, атрактив-
ност на представянето.
 Имаше и въпроси за публиката и много на-
гради – флашки, химикалки, чаши с логото на съ-
битието, книгата „Черво с чар“ – международен 
бестселър – компетентен и изумително забавен 
пътеводител из тайните на храносмилателната 
система с автор Джулия Ендерс. Тя специализира 
гастроентерология в Университетската клиника 
във Франкфурт и е докторант в Института по ми-
кробиология (Франкфурт). 
 Трите отбора бяха наградени от проф. Савели-
на Поповска от името на МУ – Плевен и от проф. 
Атанас Кирилов от името на СУБ – клон Плевен. 
 Нощта на учените завърши на чаша вино с 
размяна на полезни мнения.
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НОЩ НА УЧЕНИТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ МУЗЕЙ

Наско Стаменов,
демонстратор в Националния политехнически музей

„Не бих могъл да си представя как хората живеят без наука,
 как всеки ден живеят и не си задават въпроси за света около тях.“
              Мичио Каку*

*Американски физик-теоретик, един от създателите на теорията на струнните полета – раздел на теорията на струните, 
голям ентусиаст за популяризиране на науката като водещ на научни радио- и телевизионни програми, както и автор на 
множество книги и популярни лекции (бел. ред.).

 За щастие се оказва, че все още има много чу-
дещи се хора. На 30 септември за поредна година 
се проведе събитието Европейска нощ на учени-
те, която този път беше под шапката на проект 
FRESH, финансиран от Европейска комисия по 
дейностите Мария Склодовска–Кюри на програма 
„Хоризонт 2020“.
 На различни места в София и страната се про-
ведоха дискусии, работилници и демонстрации. 
Традиционно събития под тазгодишния надслов 
FRESH имаше и в Националния политехнически 
музей, където няколко млади учени говориха, а и 
показаха интересни теми от биологията, медици-
ната, физиката и химията.

Ваньо Везиров и 3D-биопринтирането
  Вечерта беше открита от студента по медици-
на в Медицинския университет Ваньо Везиров, 
който представи една футуристична и особено 
интересна тема. Той разказа пред малки и големи 
за 3D принтирането, възобновяването на клетки-
те и трансплантацията. Кулминацията в неговата 
лекция беше самото 3D биопринтиране, процес 
,при който могат да бъдат „построени“ цели ор-
гани с помощта на собствени клетки на пациен-
та. На този поглед в бъдещето на биомедицината 
се насладиха няколкостотин души в най-голямата 
експозиционна зала на музея, а нощта едва започ-
ваше.

Красотата на физиката
 След като разбраха какво ще е бъдещето на 
трансплантите, гостите на музея бяха оставени 
във вещите ръце на трима млади физици, пред-
ставители на Физическия факултет при Софийски 
университет – Калоян Генков, Станислав Хаджий-
ски и Антон Зяпков. Те започнаха умерено с опи-
ти, които могат да бъдат повторени вкъщи, като 

показаха на децата как могат да си направят балон 
на клечка, без той да се спука. Продължиха с опи-
ти с вряща вода и течен азот – зрелищни, но на-
пълно безопасни в ръцете на професионалистите. 
Броят на зрителите все още нарастваше и най-лю-
бопитните се приближаваха все повече и повече 
към масата на демонстраторите, където вече беше 
изваден ненютоновия флуид – интересно веще-
ство с необикновени качества. Когато се намира 
в покой или се остави внимателно да тече, то се 
държи като течност, но при удар веднага се втвър-
дява, а след това отново минава в течно състояние.
 След като се запознаха отблизо с интересни 
физични феномени, посетителите бяха поканени 
навън – пред музея, където се проведе финалното 
събитие.

Магията на химията
 Навън, на заградена с обезопасителна лента 
маса, вече бяха подготвени разнородни пламтя-
щи опити по химия. Калоян Генков беше пригот-
вил още няколко звучни опита с течен азот, както 
и огнено торнадо. Заедно с него на масата бях и 
аз – Наско Стаменов, демонстратор в Политехни-
ческия музей и участник в т.нар. Корпус за бър-
зо гърмене. Опитите по химия бяха подходящи за 
хладното, сумрачно време – огнени и сгряващи 
както външно, така и сърцата на любопитните 
зрители. 
 Нощта завърши с гръм и трясък, с експлози-
вен експеримент, който остави видима и трайна 
следа върху фасадата на музея и във въображение-
то на малки и големи.
 Присъствието на над 600 души, въпросите на 
децата и многото щастливи лица, може само да ни 
зареди с оптимизъм за бъдещето на науката в Бъл-
гария, защото тя със сигурност се сдоби с много 
приятели.
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(ДЕН И) НОЩ НА УЧЕНИТЕ В РУСЕ
Петя Ганчева, 

Русенска търговско-индустриална камара
Стефка Китанова, 

Институт за гората към БАН

 Без шега. Нощта на учените в Русе започна 
още по светло, в 11 ч, в лоното на науката – Ру-
сенски университет „Ангел Кънчев“, с дискусия 
на тема „Изкуствен интелект – ще изместят ли 
компютрите хората?“ и представяне на дигитални 
иновационни образователни технологии, а всич-
ки ученолюбиви желаещи можеха да надникнат в 
лабораториите на CLAAS, Schneider Electric, Sie-
mens и Holleman. 
 След това научният маратон започна с офици-
ално откриване в 17 ч. и продължи до полунощ. С 
какво ли не…къде ли не… – за всички вкусове.
 В градинката имаше „Научни чудеса по тъм-
но“ за малки и големи – най-вече за малки – забав-
ни опити с пушеци и огън, безопасни за радост на 
родителите, а млади архитекти проектираха град 
на бъдещето за деца! Починът „Направи си сам“ 
бе демонстриран с триизмерен принтер и скенер. 
 В Регионалната библиотека „Любен Караве-
лов“ бе организирана „Среща с бъдещето“ – робо-
ти и физични демонстрации, подготвени основно 
от млади таланти – ученици от ПМГ „Баба Тонка“ 
и студенти от Русенския университет. 
 „Щура лаборатория“ грабна децата с весе-
ли експерименти. В зоната „Общество и здраве“ 
бе представено „здраветворното хранене“ – хем 
вкусно, хем полезно, първопшеницата лимец и 
ползите от него, забърка се ГЕНИална рецепта за 
унищожаване на смъртоносни болести, дизайнер-
ски бебета и безсмъртие, представено бе и неви-
димото спешно отделение – наномедицината – но 
с етичен привкус – „дали сме в безопасност?“ – и 
най-накрая бе показана силата на езика в психоте-
рапията.

 В ЕкоМузея близки срещи с опасни, и не до-
там, видове – прилепи и змии – интересни, страш-
ни, застрашени.
 Регионалният исторически музей, от своя 
страна, предложи разходка в миналото с поглед в 
бъдещето. Започна с представянето на „природата 
като предприемач“, последваха серия археологи-
чески кафенета на изключително разнообразни 
теми – за некрополите в югоизточната част на Бал-
канския полуостров, фибулите (брошки, не кости) 
като накити и елементи от облеклото през ІХ–VІІІ 
в. пр. н. е., за конструирането на изложби и анализ 
на темите с илюстративните материали, срещнаха 
ни с балканджиите от Русе и с виртуалната исто-
рия на русенския театър, със съкровището от Бо-
рово и основните принципи на пермакултурното 
земеделие като възможност за усвояване на град-
ско пространство, научиха ни как да четем рим-
ските монети и участието на мънистата и знаците 
в традиционните култури. Пак там, но в друго „ка-
фене“, ни представиха дигитализация на визуални 
документи на непубликувана колекция от близко-
то минало за разширяване на визуалната антропо-
логия и осигуряване на свободен публичен достъп 
в интернет до нея, личното оръжие на участници 
в Националното освободително движение, антич-
ното римско културно наследство в граничната 
зона България–Румъния, а в края на програмата 
посетителите навлязоха във виртуалната реалност 
или реалната виртуалност…и как тя въздейства 
върху мозъка.
 Завършекът на (деня и) нощта на учените в 
Русе бе играта – викторина „Наука в града“ – в 
очакване на следващото приключение в науката!
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РОБЕРТ КУРТ ПОПИЦ
(30 НОЕМВРИ 1933 – 7 НОЕМВРИ 2016)

 Завърши житейския си път нашият колега Роберт Попиц – дългогодишен член на Съюза на учените 
в България, Почетен член на Съюза на физиците в България и Почетен член на Дружеството  по био-
медицинска физика. Той беше изявен представител на физическата общност, пример за академизъм, 
човешки морал, етичност, колегиалност и гражданска позиция. 

 Роден е в гр. Русе в семейство на германец, който работи като представител на немски и австрий-
ски  фирми за текстилни машини и материали в България и българка от известния възрожденски род 
на хаджи Ангел от Севлиево, учителка по английски език в Русе. След  завършване на Техникума по 
електротехника и  приложна дейност през 1953 г.  работи  в Русенски завод и в окръжната болница в 
Русе. Записва и следва физика във Физико-математическия факултет на Софийския университет. След 
завършване на висшето си образование (1961) постъпва на работа в Рентгеновия отдел на Министер-
ство на народното здраве, а впоследствие е назначен за асистент в тогавашния ИСУЛ, където работи до 
пенсионирането си през 1995 г. От 1995 г. до 2004 г. е хоноруван преподавател по медицинска физика в 
Шуменския, Пловдивския и Софийския университет. 

 Неговите приноси и постижения са в различни направления на медицинската физика – дозиметрия, 
йонизиращи лъчения и лъчезащита. Той беше всеотдаен учител на поколения медицински физици, ле-
кари и рентгенови лаборанти. Учеше ги на честност и професионализъм. Автор е на над 40 научни 
статии, две рационализации, съавтор на 2 научни монографии, автор на два   учебника, на редица науч-
но-популярни статии, както и  на  две  книги: „Живот с  радиация, Дози, риск, защита“ (съвм. с Влади-
мир Пенчев, 1989; второ преработено и допълнено издание, 2003) и „Атомният кошмар. Из историята 
на първите атомни и водородни бомби“ (2005). 

 Умееше да общува с младите хора – никога не отказваше да участва в журито на Младежките на-
учни сесии на физиците, където предразполагаше учениците с  такт, добронамереност и деликатност. 
Такъв беше към всички – независимо от титлите и служебното положение. 
 
 Роберт Попиц беше член  на Съюза на научните работници (днешния СУБ) от 1970 г. и на Съюза 
на физиците в България, секретар  на Републиканското научно дружество по биомедицинска  физика 
и техника (1972–1980), както и  зам.-председател  (1997–2000), и.д. председател и  председател  на Ко-
митета за използване на атомната енергия за мирни цели (сега Агенция за ядрено регулиране) (2001). 
Три мандата е бил член на Управителния съвет и един мандат – член на Контролния съвет на Съюза на 
физиците в България, а през  периода 1992–2007 г. е член на редакционната колегия на сп. „Светът на 
физиката“. 

 Той беше човек с богата обща култура, обичаше класическата музика и планините, беше последова-
телен в принципите си, обичан и уважаван от всички, които са имали щастието да общуват с него. Има-
ше невероятно чувство за хумор, беше винаги добронамерен, забавен събеседник и истински приятел. 
Беше всепрощаващ – не таеше в сърцето си злоба или омраза към тези, които са го наранили. Никога не 
се оплакваше – даже за болестта си говореше с хумор и като за нещо незначително.

 Неговата отзивчивост и почтеност, компетентност, интелигентност, честност, висок професиона-
лизъм и морал ще останат като пример за достойно и смислено изминати жизнен и творчески път!

 С обич и признателност  се покланяме пред Роберт Попиц – колегата, човекa, приятеля! 

 ДА ОТДАДЕМ ЗАСЛУЖЕНА ПОЧИТ НА ПАМЕТТА МУ!
Секция „Физика“ към СУБ
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НАУЧЕН ФОРУМ В СМОЛЯН
 На 13 и 14 октомври 2016 г. се проведе Втората национална научна конференция „Човекът и Все-
лената“, посветена на 30-годишнината на Съюза на учените в България – Смолян, с подкрепата на 
Филиала на Пловдивския университет в гр. Смолян, Техническия колеж, Планетариума, Националната 
астрономическа обсерватория „Рожен“, Опитната станция по земеделие и животновъдство и Общи-
на Смолян. Бяха връчени почетни грамоти на досегашните председатели на управителните съвети на 
Смолянския клон на СУБ – доц. Иван Иванов, доц. Христина Стайкова, доц. Силвия Младенова, доц. 
Димитър Колев.
 Историята на научната организация започва да се пише на 27 ноември 1986 г., когато се учредява 
съюзният клон в гр. Смолян от 14 хабилитирани лица – астрономи и физици от Националната астроно-
мическа обсерватория „Рожен“, научни сътрудници от Комплексната опитна станция, изтъкнати меди-
ци от Окръжната болница „Братан Шукеров“, преподаватели от тогавашния Учителски институт „Дичо 
Петров“. До 1994 г. в Смолянския клон на Съюза на научните работници в България (така се нарича 
тогава Съюзът) членуват 27 души, а в периода 1998–2005 г. индивидуалните членове нарастват на 47, 
което е свързано преди всичко с прерастването на Педагогическия институт във Филиал на Пловдив-
ския университет и разкриването на Техническия колеж. И днес от 51 редовни членове на СУБ – Смо-
лян най-много са представителите на двете образователно-научни институции. Членският състав към 
момента включва 4-ма професори и 20 доценти, 5-има доктори на науките, 28 доктори по различните 
научни специалности и 3-ма докторанти (двама от тях са най-новите и най-млади членове на сдруже-
нието).
 Основната и най-съществена част от дейността на научната организация в Смолян са организира-
ните и проведени през годините научни форуми, благодарение най-вече на инициативата и усилията 
на досегашните председатели на УС. Ето някои от тях: научната сесия „Проблеми на планинското 
земеделие“ (1988), двете научни конференции „Родопите и човекът“ (1990, 2008), двата симпозиума 
„Криптохристиянство и религиозен синкретизъм на Балканите“ и „Погребални обичаи и практики в 
Родопите“ (1994 и 1995), научно-приложната конференция с международно участие на тема „Човек, 
природа, здраве“ (2000, Пампорово), Първата национална научна конференция с международно учас-
тие „Човекът и Вселената“ (2011).
 По случай 1 ноември – Деня на народните будители, и 24 май – Деня на българската просвета и 
култура и на славянската писменост, в партньорство с Планетариума и Клуба на дейците на културата 
са провеждани различни прояви с популяризаторска цел и с широк обществен отзвук – презентации, 
лекции, представяне на книги, чествания на съюзни членове.
 Преди две години бе положено началото на електронната поредица „Научни трудове на СУБ – Смо-
лян“, където ще бъдат публикувани докладите и от проведената наскоро конференция. Интересът към 
нея бе голям – участваха над 100 души с 58 доклада и 12 постера, разпределени в пленарна и постерна 
сесия и в заседания по направления в 6 секции. Участниците в конференцията бяха от Пловдивския 
университет (вкл. Филиала в Смолян и Техническия колеж), Софийския университет, ЮЗУ, ВТУ, ВСУ, 
БСУ, Русенския университет, МУ – Пловдив, редица институти на БАН, ОСЖЗ – Смолян, НАО „Ро-
жен“ и др. Пленарни доклади изнесоха доц. д-р Мила Кръстева („Човекът и Вселената: Малкият принц, 
възрастният Екзюпери, който някога е бил дете. И за малкото и голямото в техните светове…“) и доц. 
д-р Димитър Колев („С нов поглед към Вселената“). Организаторите бяха водени от желанието да се 
предостави възможност учени от различни направления чрез личен контакт да се запознаят с изследо-
вателските проблеми на свои колеги от други научни области, което не само насърчава интердисципли-
нарността и многоаспектността на изследванията, но и обогатява знанията и културата на участниците 
в такива форуми.

      
        Проф. д.ф.н. Елена Николова,
        председател на СУБ – клон Смолян
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НАЦИОНАЛНА  КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО 
УЧАСТИЕ ТЕЛЕКОМ 2016

 Проведената през 2016 г. Национална конференция с международно участие  
ТЕЛЕКОМ 2016 е ХХІV-та по ред. Тя се проведе на 27 и 28 октомври 2016 г. за седма поредна година в 
Националния дом на науката и техниката (НДНТ) в София (преди това се провеждаше в Международния 
дом на учените „Фредерик Жолио–Кюри“ в курорта „Св. св. Константин и Елена“, гр. Варна, но по фи-
нансови причини след ХVІІ-та се премести в София).
 Организатори на конференцията са Федерацията на научно-техническите съюзи в България 
(ФНТС), Съюзът по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС), Министерството на транспор-
та, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), Комисията за регулиране на съобщенията 
(КРС), Техническият университет – София (ТУС), Съюзът на учените в България (СУБ) и Асоциацията 
„Телекомуникации“ (АСТЕЛ). ТЕЛЕКОМ 2016 се проведе и с подкрепата на Техническия универси-
тет – София, „Балкантел“ ООД, IEEE Българска секция и VDE Германия. На ежегодното събитие се 
представят и обсъждат широк кръг проблеми на съвременните телекомуникационни системи и мрежи, 
информационни технологии и електронно управление – от най-новите постижения на теорията до тях-
ното успешно внедряване в практиката. Целта на конференцията е да създаде условия, възможности и 
среда в България за обмен на знания и опит на специалистите от различните области на електронните 
съобщения. 
 Въпреки нарастващите финансови затруднения, благодарение на генералния партньор „Мобил-
тел“ ЕАД, който  вече пет последователни години е генерален спонсор на конференцията ТЕЛЕКОМ 
и участва активно в провеждането ѝ, и на горепосочените спонсори, на организационната и моралната 
подкрепа от страна на ФНТС и лично на председателя ѝ проф. Иван Ячев за осигуряване на съответните 
заседателни зали, както и на усилията на Организационния комитет (ОК), конференцията се проведе и 
тази година много успешно. Бяха изнесени 9 пленарни и 32 секционни/научни доклада. За организира-
нето и подготовката на конференцията ОК заседаваше ритмично в продължение на цялата предшества-
ща година: бяха проведени 5 заседания; всичките секционни доклади бяха старателно и компетентно 
рецензирани; авторите се уведомяваха своевременно за забележките и предложенията на рецензентите, 
какво да коригират или да допълнят докладите си, за да бъдат окончателно одобрени за представяне 
на конференцията. Една от характерните и положителни особености на ТЕЛЕКОМ 2016 е фактът, че 
броят на пленарните доклади беше съществено увеличен, което показва завишения интерес към конфе-
ренцията от страна на институциите, които отговарят за развитието на информационните технологии 
и съобщенията в България. За да се активизира този интерес, ОК положи допълнителни усилия, като 
подготви и изпрати писма-покани за участие до ръководителите на водещите институции, свързани със 
развитието и използването на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), както и до 
подбрани авторитетни специалисти от областта на ИКТ и телекомуникациите.
 В съответствие с факта, че ИКТ навлизат ускорено и лавинообразно във всички видове сфери и 
дейности на човешкото общество, ТЕЛЕКОМ 2016 се характеризира и с голямо разнообразие на тема-
тиката на изнесените доклади. Но основната тема, която се разглеждаше както в пленарните, така и в 
секционните доклади, беше свързана с четвъртата цифрова революция, базирана на информационните 
и комуникационните технологии. Тук следва да се причислят пленарните доклади на доц. д-р инж. Ни-
кола Дурчев от „Балкантел“ ООД – „Индустриална стратегия на основа на четвъртата цифрова револю-
ция с приоритет на информационните и комуникационните технологии (ИКТ)“; на проф. д-р инж. Ки-
рил Конов – „Състояние и тенденции в цифровото радио и телевизионно разпръскване“; на инж. Иванка 
Иванова – ръководител на отдел „Електронни регистри на Българската търговско промишлена палата“ 
в БТПП; на проф. д.т.н. инж. Елена Шойкова от УНИБИТ – „Обучение в среда на интелигентен град“ и 
др. Михаил Михайлов, инженер от екип „Оптимизация на радио мрежа“ в Мтел, разказа за еволюцията 
на 3G мрежата на компанията, като акцентира върху комбиниране на ленти в честотните диапазони 900 
MHz и 2100 MHz, което помага да се постигат по-високи скорости за пренос на данните за клиентите.
 Следва да се отбележи изключителната оригиналност и богатата информационна стойност на об-
зорния доклад на доц. д-р инж. Камен Рангелов – председател на Технически комитет при БИС – „Щри-
хи по телекомуникациите – 2016“, в който авторът е подбрал материали, които показват многостран-



КНИГОПИС

73НАУКА – кн. 6/2016,том XXVI
Издание на Съюза на учените в България

ното настоящо, както и прогнози за бъдещо развитие и приложение ИКТ в съвременното общество на 
знанието и свързаните с това проблеми и задачи за оперативната съвместимост на глобалните инфор-
мационни структури, предлагащи усъвършенствани услуги.

Заключение
ТЕЛЕКОМ 2016, като ХХІV-та по ред научна конференция с международно участие, инициирана 

от секция „Технически науки“ към СУБ, с натрупания дългогодишен опит и авторитет сред техниче-
ската общественост в областта на ИКТ с помощта и участието на утвърдените учени и специалисти се 
превърна в своеобразен стимулатор и инкубатор на креативността и иновативната дейност на младите 
подрастващи български учени, студенти и докторанти. 

Високото научно ниво и качество на постигнатите резултати, докладвани на ТЕЛЕКОМ 
конференциите, дават възможност те да бъдат внедрявани в икономиката и производствените ни 
предприятия или предлагани на външни фирми със съдействието и на ОК на конференциите.

Следващата – ТЕЛЕКОМ 2017, като юбилейна – ХХV по ред, следва да бъде подготвена и 
проведена по подходящ за юбилея начин. 

  Проф. д.т.н. инж. Борис Йовчев,
  член на ОК на ТЕЛЕКОМ 2016 и на СЕЕС,
  доц. д.т.н. инж. Сеферин Мирчев,
  зам.-председател на секция 
  „Технически науки” към СУБ

ВЪЗРОЖДЕНСКА АПОЛОГИЯ НА 
КОПРИВЩЕНСКИЯ ФАКТОР В МИНАЛОТО И 

НАСТОЯЩЕТО НА ПЛОВДИВ

 Новата книга на Райна Каблешкова е посвете-
на на ролята на копривщенските родове в минало-
то и настоящето на Пловдив. Авторът е историк, 
етнолог и краевед, чиято професионална кариера 
е белязана с ярко творческо присъствие както в 
музеите на Копривщица и Пазарджик, така и в Ре-
гионалния етнографски музей в Пловдив. Член е 
на Съюза на учените в България – клон Пловдив.  

 Възпитаник на Историческия факултет на Со-
фийския университет „Св. Климент Охридски“, 
Райна Каблешкова в продължение на десетилетия 
се изявява като висококвалифициран музеен спе-
циалист и като авторитетен автор на множество 
исторически монографии и статии в престижни 
научни списания и сборници. Център на нейния 
изследователски интерес е изключителната роля 
на Копривщица в епохата на Българското въз-
раждане и в целокупната нова българска история. 
Плод на това научно „пристрастие“ е нейното по-
редно историографско проучване, спечелило спе-

Райна Каблешкова

Копривщенските родове и 
Пловдив. 

Университетско 
издателство „Паисий 
Хилендарски“, 
Пловдив, 2015, 120 с.
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циален проект на община Пловдив за финансиране 
на книги на пловдивски автори и на изследвания, 
третиращи важни за най-древния жив европейски 
град проблеми.
 В структурно отношение монографията се 
състои от кратък уводен текст, три глави и прило-
жен фотографски материал. Научният апарат е във 
вид на прецизно посочени извори и историограф-
ски справки, следващи всяка глава. Прави впечат-
ление високата научна компетентност на автора, 
която е закономерен резултат от продължителен и 
целенасочен научен интерес, изградил едно авто-
ритетно име както сред елитната пловдивска ин-
телигенция, така и сред историческата гилдия в 
национален обхват.
 Първа глава („Копривщенските родове и тех-
ните представители преди Освобождението в жи-
вота на възрожденския Пловдив“) е посветена на 
изключителната роля на видните копривщенски 
заселници в Пловдив, илюстрираща процеса на 
ребългаризация на големите градски центрове в 
българските провинции на Османската империя 
през ХVІІІ и ХІХ век – т. нар. „побългаряване на 
градовете“. С висока научна компетентност и без 
излишни обстоятелствени пояснения авторът за-
кономерно е представил заселилите се в Пловдив 
копривщенски родове като част от формиращия се 
възрожденски български национален елит.
 Втора глава („Копривщенските родове в 
Пловдив след Освобождението“) има приносен 
характер за изясняване на ролята на пловдивчани 
с копривщенски корени в политическия, икономи-
ческия, научния, културния и обществения живот 
в града от 1878 г. до последните десетилетия на 
ХХ в. С необходимото за чистата историческа на-
ука безпристрастие е представена накратко ролята 
на копривщенските родове в цялостното развитие 
на Пловдив при условията на различни политиче-
ски системи в България. Това е безспорен признак 
на изследователска мъдрост и дълбок български 
патриотизъм.
 Трета глава („Мястото на днешните потомци 
на копривщенските родове в Пловдив“) е нова-
торски опит на автора да представи ролята на по-

томците на множество пловдивски родове с коп-
ривщенски корени в развитието на съвременен 
Пловдив. Текстът в тази част от монографията, 
насочен към началото на ХХІ в., очевидно е резул-
тат от продължителни и упорити издирвания. В 
научен оборот са въведени множество неизвестни 
или слабо известни факти, които издигат нивото 
на историческата памет и оформят цялостна пред-
става за една непрекъсната жива традиция, про-
дължаваща над две столетия. Без да претендира 
за пределна изчерпателност, тази глава е и призив 
към евентуалните млади изследователи на истори-
ята на град Пловдив да продължат научното дело 
на автора.
 Текстовата част на монографията е допълнена 
с приложение, съдържащо ценен фотографски ма-
териал. Част от снимките се публикуват за първи 
път. В цялостния си вид приложението създава ви-
зуална предствава за част от героите на книгата.
 Новата книга на Райна Каблешкова е явление 
в културния живот на Пловдив, чието будно об-
щество очаква предстоящите през 2019 г. събития 
във връзка с избора на нашия град за Европейска 
столица на културата. Текстът има един съществен 
„недостатък“ – по разбираеми причини и най-ве-
че поради присъщата си изключителна скромност 
авторът не е включил самата Райна Каблешкова 
като виден представител на пловдивската истори-
ческа наука с копривщенска кръв, която „вода не 
става“. 
 Без да го заявява, историкът Райна Каблеш-
кова всъщност следва примера на Люсиен Февр 
и неговите последователи от френската школа 
„Анали“, представящи личностите като своеоб-
разна апология на историята. Монографията е 
истински възрожденски призив за съхраняване на 
нашата национална идентичност, подложена на 
тревожни изпитания във вихъра на съвременния 
глобализационен процес.

Доц. д-р Тодор Радев,
ПУ „Паисий Хилендарски“
секция „История“ на СУБ – Пловдив 
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ФОНДАЦИЯ София 1000, бул. „Патриарх Евтимий“ № 1

За делови контакти: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий“ № 1
Тел: 9815181; тел/факс: 9815483
Е-mail:office@evrika.org

Фондация „Еврика“ е основана през 1990 година за подпомагане на даровити деца и
млади хора при реализирането на проекти в областта на науката, техниката и
управлението; подкрепа на младите новатори и предприемачи, разпространение на
научни, технически и икономически знания; усъвършенстване на материалната база за
научно и техническо творчество; подпомагане на обучението и специализацията, на
международното сътрудничество в областта на науката и техниката.

Фондацията осъществява пет програми:

Таланти
Програмата има за цел издирването и развитието на надарени млади хора в областта на
науката, техниката, технологиите и управлението. Чрез нея се подпомага обучението на
талантливи младежи, подкрепя се участието им в научно-технически изяви, стимулира
се провеждането на специализирани школи и летни университети и др.

Научни изследвания
Програмата има за цел да подпомага научните изследвания на младите учени във
фундаменталните области на науката и по този начин да осигурява възможност за научна
изява и развитие.

Информация, издания, изяви и международно сътрудничество
Чрез програма „Информация, издания, изяви и международно сътрудничество“ се
организират дейностите на фондацията, свързани с информационното осигуряване и
разпространението на научно-технически знания сред младежта и децата, организирането
на изяви за наука, техника, технологии и управление – конкурси, симпозиуми, семинари,
кръгли маси, школи, научно-технически състезания, олимпиади, изложби, да насърчава
международното сътрудничество на младите хора и техните организации в областта на
науката, техниката, технологиите и управлението, както и да подпомага деловите им
контакти със сродни организации в други страни.

Насърчаване на стопански инициативи
Чрез програмата „Насърчаване на стопански инициативи“ се насочва и координира
дейността на фондацията за стимулиране на създаването и внедряването на научно-
технически идеи и разработки и други стопански инициативи на младежки колективи и
търговски дружества на млади хора, както и на отделни младежи на възраст до 35 години.

Развитие
Програмата има за цел да подпомага ускореното развитие на съвместни дейности на
програмна и проектна основа с международни, чуждестранни и национални организации
и институции, в рамките на целите и предмета на дейност на фондацията.



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


