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НОБЕЛОВАТА НАГРАДА ЗА ХИМИЯ ЗА 2018

 Съгласно завещанието на Алфред Нобел 
(изобретател на динамита), направено през 1895 г., 
Нобеловата награда по химия се присъжда „на 
човека, който е направил най-важното откритие 
или подобрение в областта на химията“. Според 
официалното съобщение на Нобеловия комитет 
Наградата по химия за 2018 г. се присъжда на 
професорите Frances H. Arnold (Франсис Арнолд, 
родена 1956 г. в САЩ, професор по „Химично 
инженерство, биоинженерство и биохимия“ 
в Калифорнийския технологичен институт, 
Пасадена, САЩ), „за насочена еволюция на 
ензимите“, на George P. Smith (Джордж Смит, 
роден 1941 г. в САЩ, професор-емеритус в 
Университета на Мисури, САЩ), и Sir Grego-

Акад. Иван Георгиев Иванов,
Институт по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“

ry P. Winter (сър Грегъри Уинтър, роден 1951 г. 
в Англия, професор-емеритус в Медицинския 
изследователски център (MRC) в Кеймбридж, 
Великобритания), „за фагово експониране (phage 
display) на пептиди и антитела“. Наградата, която 
е в размер на 9 млн. шведски крони (около 1 
млн. щатски долара) се разпределя както следва: 
1/2 на F. Arnold и по 1/4 на G. Smith и G. Winter 
(Фигура 1). Обобщено казано, и тримата учени 
получават Нобелова награда за техния принос 
в създаването и усъвършенстването на метода 
за ускорена насочена еволюция на протеини и 
неговото приложение за получаване на белтъци за 
нуждите на промишлеността и медицината. 

Фигура 1. Лауреатите на Нобеловата награда за химия 2018 
Frances H. Arnold       Gregory P. Winter          George P. Smith

 Какво представлява ускорената и насоче-
на еволюция на протеини?
 От химична гледна точка белтъчният био-
синтез е чудо на природата. В този сложен процес 
20 аминокиселини (градивните единици на бел-
тъците) се свързват линейно в точно определена 
последователност, изграждайки разнообразни 
белтъчни молекули. Протеините се различават по-
между си както по големина на молекулата, така 
и по начина на подреждане на аминокиселините в 
тях. Броят на аминокиселинните остатъци в моле-
кулата на един белтък може да варира от няколко 
десетки до десетки хиляди, а начинът на подреж-
дането им е генетично предопределен. Генетична-
та информация, необходима за синтезата на всеки 
протеин, се носи от конкретен ген (фрагмент от 

ДНК) под формата на комбинация от 4 нуклеотида 
(А, G, С и Т). Оттук следва, че езикът на гените 
е четирибуквен, а този на белтъците – 20-буквен. 
Декодирането (транслацията) на генетичната ин-
формация от езика на нуклеиновите киселини на 
езика на протеините се осъществява върху сложно 
устроени клетъчни органели, наречени рибозоми, 
с посредничеството на рибонуклеинови киселини 
(РНК). 
 Белтъците изграждат всички клетъчни 
структури и участват в протичането на всички 
жизнени процеси. В зависимост от тяхната функ-
ция те биват структурни, каталитични (ензими), 
транспортни, защитни (антитела, интерферони) и 
др. Всеки протеин има уникална пространствена 
структура, съответстваща на неговата функция, 
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която е придобита и усъвършенствана в продъл-
жение на много милиони години еволюция. 
 Еволюцията е процес на изменчивост, отбор 
и фиксация на най-благоприятните (оптимални) 
варианти на молекулните структури на съответния 
организъм, осигуряващи преживяемостта му при 
определени условия. Тъй като измененията тряб-
ва да се фиксират в популацията, то скоростта на 
еволюцията на молекулните структури (протеини 
и нуклеинови киселини) е обратно пропорционал-
на на генерационното време на организмите. По 
тази причина най-бързо се изменят бързо размно-
жаващите се организми, каквито са вирусите и 
бактериите, а значително по-бавно – висшите ор-
ганизми. 
 Съвременната наука не разполага с методи и 
средства за повлияване скоростта на еволюцията 
на биологичните видове, но има такива за ускоря-
ване на еволюцията на отделни негови молекули. 
Те са свързани с генното инженерство и са извест-
ни като еволюция в епруветка или насочена ево-
люция. Нейната методология бе усъвършенствана 
през последните 2–3 десетилетия и днес се прила-
га успешно за създаване на нови протеини за нуж-
дите на промишлеността и медицината. 
 Насочената еволюция имитира естестве-
ния еволюционен процес, но протича по-бързо и 
се провежда в лабораторни условия. Тя включва 
трите основни стъпки на еволюцията: изменение 
на репликона, скрининг за конкретен фенотип и 
селекция (изолиране) на желания вариант. На ези-
ка на молекулярната биология този процес звучи 
така: рандомизиран мутагенез на един единствен 
ген, скрининг на генните варианти за желан фено-
тип, изолиране и съхранение на най-добрия вари-
ант. Модификацията (мутирането) на гена първо-
начално засяга по-голяма част от него и води до 
генерирането на огромен брой генни варианти. 
Така се създава комбинаторна генна библиоте-
ка, чиято вариантност може да варира в широки 
граници. Тук възможностите на лабораторния 
експеримент са несравними с естествения еволю-
ционен процес. Така например, инвариантността 
за ген, кодиращ протеин със 100 аминокиселини, 
може да достигне до 10130. За проява на фенотипа 
гените се въвеждат в бактериални клетки с помо-
щта на специфични експресионни вектори, а бак-
териалните колонии се изследват за съдържание 
на желания протеин. Ако качествата на белтъка са 
незадоволителни (например ензимната активност 
е твърде ниска), цикълът на мутагенез, скрининг 
и селекция се повтаря, но вече се прилага върху 
селектирания в първия цикъл ген. В този случай 
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мутираната област на гена е значително по-малка 
от тази в първия цикъл и обикновено засяга само 
областта, която искаме да доусъвършенстваме. 
Като правило при конструирането на нов белтък 
се провеждат множество цикли, всеки от които 
води до подобряване качеството/свойството на 
протеина. За сравнение ще кажем, че ако за създа-
ването на един нов протеин чрез естествена ево-
люция са необходими милиони и дори милиарди 
години, то при насочената еволюция това може да 
стане в рамките само на няколко дни или седми-
ци.  Шансовете за успех на такъв експеримент за-
висят много от вариантността на комбинаторната 
библиотека. Колкото по-голям е броят на генните 
варианти в нея, толкова по-голяма е вероятност-
та за намиране на конструкт с желани свойства. 
Едно от големите предимства на насочената ево-
люция за получаване на висококачествени проте-
ини с предварително зададени свойства е, че (за 
разлика от рационалния дизайн) тук няма нужда 
да се знае точния механизъм на действие на про-
теина, нито пък начинът, по който мутациите ще 
променят неговите функции. Водещ е фенотипът 
и намирането на конструкт с подходящ фенотип 
до голяма степен се осъществява емпирично. По 
тази причина, макар че дизайнът и провеждането 
на лабораторните експерименти изискват висок 
професионализъм, получените резултати имат 
най-често приложен характер.  
 Съществуват два основни метода за подбор 
на конструкти с подходящ фенотип –  in vivo и  in 
vitro.  В първия случай подборът и скринингът се 
извършват в живи клетки, а във втория – без клет-
ки. При in vivo еволюцията всяка клетка (обикно-
вено бактериална) се трансформира само с една 
молекула плазмид, съдържащ един единствен ге-
нен вариант от комбинаторната библиотека, при 
което се постига разделяне на многомилионните 
генни варианти, т.е. един ген в една клетка. Въ-
веденият в клетката ген се експресира (синтезира 
белтък) и всеки клетъчен клон (бактериална ко-
лония) се изследва за съдържание на съответния 
белтък. При in vitro метода транскрипцията (син-
тез на РНК) и транслацията (синтез на белтък) се 
извършват в разтвор, т.е. без участието на живи 
клетки. И в двата случая за оценка на качеството 
на белтъчните продукти се прилагат рутинни ме-
тоди като цветни реакции, синтез на жизнено ва-
жен метаболит, разграждане на токсин и др. След 
идентифициране на конструкта с оптимални пока-
затели се изолира ДНК, която се подлага отново 
на мутагенез, скрининг и селекция (Фигура 2).
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 Ускорената насочена еволюция днес е един 
от стълбовете на белтъчното инженерство като ал-
тернатива на рационалния дизайн. При последния 
(за разлика от насочената еволюция) е необходи-
мо точно познаване на пространствената струк-
тура на белтъка, както и взаимовръзката структу-
ра – функция. Белтъчното инженерство е един от 
най-печелившите клонове на съвременната био-
технология, чийто пазарен дял за 2017 г. възлиза 
на около 170 млрд. щатски долара.
 Пионер в адаптирането на метода на насо-
чената еволюция за получаване на ензими е Нобе-
ловият лауреат по химия за 2018 г. проф. Frances 
Arnold. Чрез този метод тя подобри свойствата на 
съществуващи ензими или създаде нови за нуж-
дите на хранително-вкусовата, фармацевтичната и 
горивната индустрия. Чрез модификация на бак-
териални ензими тя създаде такива, които могат 
да работят при екстремни температури, както и в 
среда на органични разтворители, което е важно за 
производството на нови биогорива.         
 Частен случай на насочената еволюция е 
така наречения phage display метод, прилаган за 
получаване на рекомбинантни моноклонални ан-
титела. Методът е разработен от George Smith през 
1985 г. и усъвършенстван по-късно от Gregory 
Winter и John McCafferty.
 При тази техника ген, кодиращ определен 
протеин, се включва в друг ген на протеин, из-
граждащ капсидата (обвивката) на някой бакте-

Фигура 2. Принцип на ускорената насочена еволюция

риофаг. Полученият по този начин хибриден ген 
кодира хибриден белтък, експониран на повърх-
ността на бактериофага, което позволява бакте-
риофагите да бъдат скринирани за носителство на 
целевия белтък. В бактериофагите обикновено се 
включва цялата комбинаторна генна библиотека, 
чиито варианти лесно могат да се разделят чрез 
размножаване на бактериофагите. След изолиране 
на ДНК от клона с най-добра фенотипна характе-
ристика, съответният ген се подлага на насочен 
мутагенез, скрининг и селекция, както бе описано 
по-горе. По този начин могат да се създадат както 
нови протеини, така и белтъци с подобрени свой-
ства. Най-често използвани за phage display са фи-
ламентозните фаги М13 и fd, въпреки че в литера-
турата има  данни и за Т4, Т7 и λ (Фигура 3). 
 Phage display методологията стана мощен 
инструмент за създаване на рекомбинантни чо-
вешки антитела с терапевтична цел. Пионери в 
тази област са Gregory Winter и John McCafferty. 
Принципът на метода е следният: гени на човеш-
ки имуноглобулини се рандомизират в областта на 
тяхната вариабилна част. Така се създава високо 
вариабилна комбинаторна библиотека, която на 
практика съдържа ген за антитяло срещу всеки 
възможен антиген. Тя се клонира в ген на фагов 
капсиден протеин и след скриниране спрямо из-
бран антиген се селектират клонове с най-висок 
афинитет към даден антиген. Изолираните гени 
се подлагат на насочена еволюция (виж по-горе) 
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с цел подобряване на афинитета на кодираните 
протеини. Тази технология вече има и индустри-
ални измерения. Тя е приложена успешно за по-
лучаване на антитела за лечение на СПИН, ракови 
заболявания, възпалителни процеси и др. Първото 
и най-успешно моноклонално антитяло, получено 
чрез phage display технологията, е Аdalimumab, 

разработено от Abbott Laboratories и произвеж-
дано от Cambridge Antibody Technology Ltd. Това 
е високоафинитетно антитяло срещу тумор-не-
кротизиращия фактор алфа (TNF-алфа, стоящ в 
основата на много възпалителни процеси), чиито 
годишни продажби надхвърлят 1 млрд. щатски до-
лара.

Фигура 3. Phage display технология
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БУДИТЕЛИТЕ ОТ МИНАЛОТО 
В ПРОСТРАНСТВАТА НА БЪДЕЩЕТО

 По инициатива на Съюза на учените в България за пореден път 1 ноември се чества като 
Ден на народните будители и българските учени. Традиционното Тържествено събрание се 
проведе на 31 октомври 2018 г. в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН. 
 Станалият традиция преди офицалното откриване на тържеството музикален поздрав 
към участниците – Новелета, оп. 21 от Шуман и Полонез, оп. 40, № 2 от Шопен, беше от 
17-годишната Ния-Сирма Мариан Петрова. Ученичката в 73 СУ „Владислав Граматик“ е 
носител на награди при участията си в международни, национални и регионални конкурси. 
Има музикални участия в концерти и културни прояви, включително в Европейската нощ на 
учените 2015, награди и от участия  в  литературни конкурси. 
 В приветствието на Президента на Република България г-н Румен Радев, прочетено от 
неговия съветник по образование, наука и иновации г-жа Валентина Танева, беше изразена 
убедеността, „че будителството не е историческа отживелица. То е състояние на духа, което 
всяко поколение трябва да преоткрие и постигне за себе си, за да може да гради и върви 
напред“. Честитейки празника, г-н Радев  пожела, следвайки примера на издигнатите духом 
българи от миналото до наши дни, да „работим за съвременна, просветена и духовно извисена 
България“. Поздравления до академичната общност с пожелания „да работим за качествено 
образование и наука, които са основа на всяко проспериращо общество“ бяха отправени и 
в приветствения адрес, изпратен от г-жа Милена Дамянова, председател на Комисията по 
образованието и науката в 44-то Народно събрание на Република България.
 Академично слово на тема: „110 години независимост на България“ произнесе акад. 
Георги Марков, член на редколегията на сп. „Наука“, а дългогодишният член на СУБ историкът 
Николай Поппетров – слово на тема: „Будителите от миналото в пространството на бъдещето“.
 По време на тържеството председателят на СУБ проф. д.б.н. Диана Петкова връчи 
отличието Почетен член на организацията на главния редактор на сп. „Наука“ акад. Стефан 
Воденичаров за неговия съществен принос  за отразяване в списанието на важни научни 
проблеми и постижения, както и на дейността на Съюза.
 В кратка презентация на тема: „Влияние на белтъка бестрофин–1 върху зрението“ 
д-р Кирилка Младенова, победителка в направление „Биология“ в седмото издание на 
Националната стипендиантска програма „За жените в науката“ на L’Oréal и ЮНЕСКО, разказа 
за своите изследвания, свързани с този белтък. Д-р Младенова е гл. ас. в катедра „Биохимия“ 
на Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и е сред младите членове на СУБ.
 Тържеството завърши с връчването на отличията на млади учени (до 35 год.) от Конкурса 
на СУБ` 2018 за научни постижения в защитени дисертации (информация за отличията, както 
и словото на Н. Поппетров поместваме по-долу – бел. ред.).

Николай Попетров,
секция „История“ към СУБ

 Времето тече, отделя ни от епохата на буди-
телите, отделя ни от съдържанието, което се е вла-
гало преди век в техния празник.
 В кризисни времена на безверие и отчаяние, 
когато бъдещето е изглеждало мрачно и безперс-
пективно, идеята е била обществото да се опре на 
значими и трайни ценности. И това да не бъдат 
исторически примери от войни и прояви на физи-
ческа сила, нито сравнения с богатство и плодо-
родие, а на онези ценности, които на пръв поглед 
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нямат материално измерение, но които организи-
рат и осмислят материалното развитие. Ценности, 
които трудно могат да бъдат оспорвани и от чуж-
ди, и от свои.
 Може би трябва да припомним тук прочу-
тото твърдение на литературния критик Влади-
мир Василев, изразено в условията на покруса и 
преоценка след Първата световна война: „Ако не 
успяхме да разширим пространствените граници 
на нашата родина, духовните ѝ можем да  разши-
ряваме до безпределност!“.
 Денят на будителите следователно е зами-
слен като един празник на духовността. При това 
духовност, мислена не в спекулативно-емоционал-
ната игра с понятията и с чувствата, а духовността 
с конкретни измерения – като процес на създаване 
на образование, на наука, на формиране на обще-
ство грамотно, образовано, просветено, способно 
да бъде в синхрон с тенденциите от околния свят 
 С други думи, ако ми позволите да премина 
към съвременността – да бъдем в крак с времето, 
да постигнем това, което сега е общоприето раз-
биране у нас – информационна грамотност, инова-
тивно мислене, икономика на знанието. 
 Но ако някога, когато е въведен  празникът, 
са търсели актуалните му измерения, като са виж-
дали в него някаква форма на обръщане към важ-
ни ценности и същевременно – опора за настоя-
щето, в такъв случай безспорно можем да говорим 
за двете лица на деня на будителите, за двете не-
гови измерения, за двете посоки, в които можем 
да гледаме. 
 Първата е на уважението към будителите, на 
припомняне и признаване на техните заслуги. За 
тази историческа по същество същност на деня 
на будителите е достатъчно ежегодно да си при-
помняме техните имена и дела, за да не забравяме 
както техните имена, така и смисъла на будител-
ството. Защото, не е тайна, в хода на пренаписва-
нето, на новия прочит, на реинтерпретацията на 
историята  делото на будителите е поставено на 
изпитание – от една страна, да бъде стилизирано, 
превърнато в музеен експонат, представяно с та-
кива словесни формулировки, които карат човека 
на ХХI век да го отбягва с досада. От друга – да 
бъдат поставени под съмнения някогашните реал-
ни цели на будителите,  да се придадат други иде-
ологически измерения на техните разбирания, да 
се омаловажат или минимализират техните при-
носи. 
 Втората линия е съвременното значение на 
техния пример, изразявано чрез въпроси като: с 
какво могат да  бъдат актуални днес, какви изме-

рения може да има будителството далеч напред от 
времето, когато е възникнало като явление. Обра-
зованост, информираност, конкурентоспособност 
– това са трите съвременни изисквания, с които 
трябва да съизмерваме явление като будителство-
то.
 Трябва обаче да се запитаме, в условията на 
преоценка на ценностите, в каквито живеем днес:
 ►  С какво е   актуална темата?
 ►  Какво е останало от делото на будители-
 те?
 ►  Какво се помни за тях?
 ►   Какво трябва да променим в отношение-
 то си към тях?
 ►  Какво ни припомня този ден?
 Той е ден на памет и признателност. Момент 
на почит към учителите, книжовниците,  хората на 
науката. Време на признание за усилия и успехи. 
Специфичен отличаващ ни празник!
 Той ни дава възможност да преосмислим де-
лото на будителите и да открием опорните точки, 
които го правят актуално и жизнено.
 И разбира се, да се замислим кое от делото 
на будителите, от принципите, които те следват, е 
възможно и актуално днес. Само така ще се впи-
шем в това, което те правят – нещо, съзвучно с 
момента, но ориентирано към бъдещето, често из-
лизащо извън разпространените представи, често 
изглеждащо еретично, често – твърде необичайно. 
Защото, бих искал да се поясня, будителите не са 
били винаги посрещнати с фанфари, често се били 
гледани със съмнение, най-малкото с изненада. Не 
говоря за  насмешка и  съжаление.
 От нас зависи да съхраним живите традиции 
на будителството.
 Какви са будителите? 
 Бих искал да припомня няколко от тях, една 
нищожна частица, но чието дело е вградено в на-
шата специфика като българи. 
 Васил Априлов, тежък търговец, който дава 
начален тласък на новобългарската просвета, ти-
пичен пример за човек, който е приел  една мисия.
Братята Евлогий и Христо Георгиеви – не само за 
тяхното изключително дарителство, но и за тях-
ното мащабно мислене. Онези 22-ма членове на 
Академията, които гарантирали 3 млн. лв. заем 
срещу ипотекиране на имуществото си, за да бъде 
построена сградата на БАН. Стоян Омарчевски, 
който в  аграрен режим, считан от съвременници-
те като управление на простаците и тълпата, пре-
връща един ден от годината в ден на памет и за 
вдъхновяващ пример. Владимир Василев, който 
инвестира близо две десетилетия  своята заплата 
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от Народния театър, за да финансира списание 
„Златорог“ по десет книжки годишно и осигурява 
хонорари на авторите.
 Разбира се, и сред тях има хора с чепати ха-
рактери, със силна егоцентричност, буен темпе-
рамент, които трудно комуникират, затворени в 
своя свят на приносите им към просвета, наука, 
култура и придвижване на обществото напред. Но 
тяхното дело е уникално и  трябва да се оценява 
по постиженията им. 
 Ако ми позволите да цитирам Шекспир: 
  „Той бе човек, 
  такъв го приемете, 
  подобен надали ще 
  видим пак“.
 Мисля, че тези стихове могат да послужат за 
laudatio и за requiem за всеки будител.
 Впрочем, в много отношения и при много от 
нейните дейци – будителска е дейността на Акаде-
мията на науките. Това е институцията, създадена 
в името на такива разбирания и цели.  
 С някои свои прояви в потока на будител-
ство може да се нареди и Съюзът на научните 
работници. И това е валидно както за времето на 
социализма, епохата, в която е създаден, така и 
днес. В рамките на своята близо 75-годишна исто-
рия тази организация има своите примери на ясна 
гражданска позиция и дейност в полза на научната 
общност и обществото.
 Живеем  във време на радикални промени. 
Политически режими, некадърни управници, са-
мата обществена промяна разрушава стари цен-
ности и издига нови манталитети. Ценностите, 
които свързваме с будителите, губят от своята 
привлекателност. За да опазим идеята, трябва да 
отърсим празника от трафаретни изрази, от кухи 
вричания колко сме верни на заветите на будите-
лите.
 Нека погледнем на празника през призмата 
на културно-историческото наследство. Много 
лесно ще открием, че отделни разбирания, практи-
ки, поведение  и действия, присъщи на будителите 
от миналото, са се променили коренно. Например, 
днес отново говорим за дарителство почти с уми-
ление. Но защо не се замислим каква е била ро-
лята му в миналото – при липса на държава и при 
бедна държава. Ще компенсира ли дарителството 
липсата на активно отношение на държавата към 
науката?
 Трябва, впрочем, да освободим будителите и 
техния празник от лицемерието.
 Трябва да осмислим техните идеали, мо-
тиви, страсти. Да се абстрахираме от моментни-

те ни политически страсти и масови настроения. 
Да потърсим универсалното в миналото – а какво 
по-универсално от просветата и науката, от обра-
зоваността, знанието?!
 Уважението към  будителите е не само ми-
наване през техни паметници и цветя пред тези 
паметници, а уважение към техните дела и завети.
 На будителите дължим най-малкото – не-
забрава! И ако смятаме, че те са нашата ценност, 
възможен пример и морална опора, ще припомня 
една мисъл на   Елиас Канети: „За мен е невъзмож-
но да гледам на наследството, което е като храна за 
нас, като на изчерпано богатство“. 

 Какво остава от делото на будителите извън 
нашата признателност за техните прояви?
 За какво могат те да бъдат пример и днес, 
когато светът се променя коренно? Какво могат 
да напомнят с делата си? Кои трайни ценности са  
мостът между тяхните прояви и бъдещето? 
 Обществените прояви на будителите могат 
да служат като образец:
 • на достойнство;
 • на гражданска доблест;
 • на безкористие. 
 Но понеже сме представители на научни и 
образователни среди, ще наблегна на други до-
стойнства:
 • предаността към науката; 
 • уважение към научните институции;
 • трудолюбие и  неуморност;
 • целеустременост и упоритост;
 • непрекъснато търсене, мисъл и действия
   без застой;
 • високи критерии.
 Общността между минало, настояще и бъде-
ще, идентифицирана чрез делото на будителите, е 
в емпатията, в разбирането, че служим на обще-
ството; че нашите знания и умения не са само за 
нас, нито са затворени само зад някакви реални 
или мними академични прегради; че науката е 
всепобеждаваща сила, дори и когато не вярваме в 
това ѝ качество и не я уважаваме достатъчно.
 Това е една от посоките, в която трябва да се 
търси смисъла на делото на будителите, поставено 
в пространствата на бъдещето. Защото нито една 
от посочените по-горе ценности не се е променила 
по отношение на образованието и на науката.
 Денят на будителите  има и  един важен ис-
торически смисъл: той е част от една специфична 
българска традиция. В нея има и един друг еле-
мент, оформен поетично, но изразяващ съкрове-
ното разбиране на множество лица, които можем 
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да наречем с право будители:  „Напред, науката е 
слънце…“. А каквото и да се случи, каквото и бъ-
деще да има, винаги ще има място (и нужда) за 
емоция, която да свързва индивидите с ценности 
от миналото.
 Ако сме религиозни, можем да перифрази-
раме  възкресенската максима:  – ако няма възкре-
сение, напразна е нашата вяра,  и ако няма будите-

ли, напразно вярваме в науката…
 Но ние сме рационалисти и вярваме, че нау-
ката, приложна или фундаментална, е съзидателна 
сила; тя изисква уважение; уважение заслужават и 
всички онези, които чрез образование, просвета, 
в широкия смисъл на думата културни дейности, 
допринасят за едно по- добро общество…

ОТЛИЧЕНИ МЛАДИ УЧЕНИ
В КОНКУРСА НА СУБ` 2018 ЗА НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ 

В ДОКТОРСКИ ДИСЕРТАЦИИ

 Д-р ЕЛЕНА БОЖИДАРОВА КРЪЧМАРОВА, главен асисент в 
Института по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“ – БАН, за ди-
сертация на тема: „Експресия и свойства на човешкия интерферон-га-
ма и негови мутантни аналози“ с научни ръководители акад. Иван Ива-
нов и доц. д-р Геновева Начева.
 Дисертацията е посветена на адаптирането на най-често използва-
ните прокариотни и еукариотни експресионни системи, както и методи  за 
пречистване на рекомбинантен човешки интерферон-гама и неговите му-
тантни аналози, отговарящи на изискванията на агенциите за контрол на 
лекарствените средства за допустимост към предклинични и клинични из-
питания. Приноси на дисертанта: разработена е високоефективна техноло-
гия за получаване на рекомбинантен  човешки интерферон-гама и неговите 
мутантни аналози в разтворима форма, базирана на SUMO-технология и 
експресия в щам на Е.coli; осигурен е 5–100 пъти по-висок добив в срав-
нение с този, характерен за съответните изолирани белтъци; чистотата на 
белтъците е по-висока от 98%; мутантните аналози имат запазен афинитет 
към клетъчния рецептор. Резултатите са публикувани в 3 списания с им-
пакт фактор, подадени са заявки за български и европейски патент, имат 10 
цитирания и са докладвани на 14 научни форума.

ДИПЛОМ 

ГРАМОТА
 Д-р БОЙКА МИЛАДИНОВА СТОЙКОВА, главен асистент  в  
ЮЗУ „Неофит Рилски“, за дисертация на тема: „Нови производни на ан-
тимикробиални агенти“ с научен ръководител гл. ас. д-р Мая Чочкова.
 Целта на дисертацията е да бъдат получени чрез химична транс-
формация и изследвани за биологична активност производни на проти-
вогрипните лекарствени вещества амтидин, римантидин и оселтамивит. 
Синтезирани са и спектрално охарактеризирани 73 нови неописани в лите-
ратурата производни на противогрипни лекарствени средства. Разработе-
ни са два „зелени“ метода за бромиране на амиди на канелената киселина. 
Изследвани са антимикробиалната активност на серия от новосинтезира-
ните производни и влиянието на 34 новосинтезирани съединения върху ти-
розиназа, изолирана от гъби. Доказано е, че новосинтезираните производ-
ни я инхибират по-слабо от изходните лекарствени средства. Установена 
е висока радикалоулавяща активност  на новите производни. Резултатите 
са публикувани в 8 статии, от които 3 в списания с импакт фактор, имат 6 
цитирания, докладвани са на 17 научни форума.
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 Д-р ВИКТОРИЯ ТОДОРОВА АТАНАСОВА,  асистент 
в  ИФТТ – БАН, за дисертация на тема: „Приложение на лазер 
с пари на меден бромид за реставрация на паметници на кул-
турното наследство“ с  научен ръководител: доц. д-р Маргарита 
Грозева.
 За първи път в България е започнато систематично изследване 
на лазерното почистване за реставрация на паметници на култур-
ното наследство. Представена е примерна методика за възстановя-
ване на образци, изработени от камък и хартия, с лазер с пари на 
меден бромид. Изградени са няколко експериментални установки 
за лазерно почистване с цел сравняване ефективността на почиства-
нето. Ефективността на лазерния метод е сравнена с други конвен-
ционални техники за почистване с механичен и химичен характер, 
определени са оптималните работни режими на различни замърся-
вания, изградена е лабораторна система за лазерно-индуциран флу-
орецентен анализ на повърхности. Резултатите са публикувани в 7 
статии, 1 от които в списание с импакт фактор, 2 –  в сборници от 
конференции, имат 7 цитирания, докладвани са на 6 международни 
и 6 национални конференции.

 Д-р НАДЕЖДА ИВАНОВА КЕЧЕВА от Националния архе-
ологически институт с музей – БАН за дисертация на тема: „Архе-
ологическа карта на България – недеструктивни методи за те-
ренни археологически проучвания и приложение на географски 
информационни системи“ с научен ръководител: доц. д-р Людмил 
Вагалински.
 Дисертационният труд е първото българско монографично из-
следване за неразрушителни методи и ГИС (географски информа-
ционни системи)  в археологията. Проучени са многобройни методи 
за теренни археологически обекти. Акцентът пада върху приложе-
нието на географски информационни системи. Авторката показва 
отлично познаване на международната практика. Новост е привне-
сената на български език значителна част от използваната термино-
логия, свързана с проблематиката, която е добре систематизирана. 
Изследването има практическа ориентация – обобщава преки те-
ренни наблюдения от проучвания, направени от дисертантката. Ре-
зултатите са публикувани в 7 статии в България, 12 – в съавторство, 
в български и чуждестранни издания, 12 – в доклади и постери на 
научни форуми в Италия, САЩ, Австралия.

ОТ МЕСЕЦ ЮНИ 2018 Г. СПИСАНИЕ „НАУКА“ 

ИМА СОБСТВЕН САЙТ:

http://spisanie-nauka.bg/
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ОСНОВОПОЛАГАЩА	МИСИЯ

Доц. д-р Анна Ангелова,
директор на Университетската библиотека 

„Св. Климент Охридски“

ОТ ИДЕЯТА ЗА „ПАНЕПИСТИМСКО 
КНИГОХРАНИЛИЩЕ“ 

ДО ПЪРВАТА УНИВЕРСИТЕТСКА  БИБЛИОТЕКА

 Идеята за училище за „висока наука“ витае в 
българското културно пространство още през Въз-
раждането. На страниците на първото българско 
списание „Любословие“, през 1846 г., Константин 
Фотинов подробно описва даренията от книги, 
получени в „панепистимското книгохранилище“ 
на Атинския университет (атинский панепистим) 
и завършва с надеждата  – „дали ще се удостои 
болгарский народ да има Панепистим, които да са 
сподоби да приима от щедри и милостиви люди на 
света такива предрагоценни дарове…“ [1]. Нуж-
ни са малко повече от четири десетилетия,  за да 
се осъществи тази идея, когато едва десет години  
след  Освобождението шепа ентусиасти се заемат 
с реализирането на отколешната мечта – основава-
нето на български университет. Първостроители-
те на Алма матер знаят, че за да пребъде градежът,  
трябва да вградят  в темелите  първо „основния 
камък“, който пази паметта за началото и носи 
скрито послание към бъдното. Така още при по-
лагането на основите на висшето образование в 
България, преди да е учреден първият български  
университет,  е положен  „основният камък“ – 
библиотеката, „необходима за учители и ученици“ 
[2] на Висшия педагогически курс. Историята на 
Университетската библиотека „Св. Климент Ох-
ридски“ е отражение на развитието на българско-
то университетско образование и наука. Първата 
университетска библиотека се развива и укрепва 
заедно със самия университет, а изграждането на 
библиотечния фонд е неразделна част от неговата 
културна и образователна история и отразява раз-
витието на отделните факултети  и специалности.   
 След скромното начало в сградата на ул. 
„Московска“ № 491, в една стая, отделена за нуж-
дите на библиотеката, където е разположен пър-
воначалният фонд от 2577 заглавия, включващ 
библиотеката на Ученическото дружество „По-
знай себе си“ и дублетите, отделени по искане на 
1 Това е първата сграда на университета. Днес там се помещава Факултетът по журналистика и масова ко-
муникация. 
2 Комплектуването на фондовете на Университетската библиотека е предоставено на преподавателите, както 
отбелязва М. Арнаудов. Виж. [2, с.181].

Министерството на просвещението от Народните 
библиотеки в София и Пловдив, най-авторитет-
ните български учени от това време се заемат с 
трудната задача – да изградят първата българска 
научна библиотека. Пряко ангажирани с библио-
течните дела са първият ректор и основополож-
ник на библиотеката – Александър Теодоров-Ба-
лан, първият библиотекар – Любомир Милетич, 
но също така и Михаил Драгоманов, Иван Шиш-
манов, Антон Шоурек, Анастас Иширков, Георги 
Златарски, Йордан Ковачев  и редица други. 

Фотос 1. Първата читалня на библиотеката

 При учредяването на първата университет-
ска библиотека  са заложени конкретни количест-
вени и качествени параметри за развитие на фонда 
– „да събира и съхранява българската книжнина до 
възможната степен пълно“; да събира и съхранява 
чуждата литература „като най-важна част от фон-
довете на библиотеката“ [3, с. 82]. Следвайки за-
дадената рамка на комплектуване, фондът на биб-
лиотеката нараства изключително динамично и 
през петата учебна година 1892/1893 библиотека-
та притежава 7000 заглавия в 13 800 тома.  
 Една от особеностите в развитието на биб-
лиотечния фонд е качеството на постъпленията2.  



13НАУКА – кн. 6/2018, том XXVIII
Издание на Съюза на учените в България

ОСНОВОПОЛАГАЩА	МИСИЯ

Само шест години след основаването на библи-
отеката в годишния рапорт на ректора Емануил 
Иванов за 1894 г.  е отбелязан не само обемът на 
фонда, който достига 15 000 тома, но и една ка-
тегорична качествена оценка – „Библиотеката на 
Висшето училище не е богата, но тя е съставена 
от най-добрите съчинения на немски, френски и 
руски език по историко-филологически и физи-
ко-математически дисциплини и в това отноше-
ние може да се приравни с всяка една европейска 
библиотека“. 
 Важен момент в развитието на библиотеката 
е избирането през 1897 г. на Стоян Аргиров за биб-
лиотекар, а след това от 1903 г. до 1936 г. и за ди-
ректор на Университетската библиотека. Въпреки 
усилията на преподавателите до идването на Стоян 
Аргиров библиотеката на Висшето училище пре-
живява сериозни трудности както по отношение 
на „примитивното и неправилно обзавеждане“, 
така и поради липсата на достатъчно средства и 
подготвен персонал. Независимо от проблемите, 
с които се сблъсква, осново-
положникът на българското 
библиотекознание успява да 
създаде „образцова катало-
гизация“ и образцова орга-
низация [4]. Първият етап от 
развитието на библиотека-
та, 1888 – 1903 г., се харак-
теризира с интензивно на-
растване на книжния фонд и 
качествено комплектуване. 
Заедно с динамичното на-
растване на фонда се разви-
ва и укрепва и структурата 
на библиотеката. Постепен-
но се оформя мрежата от 
филиални библиотеки, коя-
то е в пряка зависимост от 
развитието на отделните 
специалности, семинари, институти и факултети. 
Към 1897 г. са положени основите на първата цен-
трализирана библиотечна мрежа в България, като 
отделните сбирки прерастват в семинарни и ин-
ститутски библиотеки.    
 Периодът на първоначално фондонатрупва-
не завършва през 1903 г., когато само 15 години 
след основаването си Университетската библи-
отека притежава фонд, наброяващ 23 447 загла-

вия в 44 281 тома и както подчертава Балан – тя 
е „между всички библиотеки в България първа по 
големината на инвентара си и едничка по негов 
състав“. В началото на ХХ в. продължава разши-
ряването на библиотечната мрежа, която покрива 
все по-широк спектър от отделни научни области, 
като броят на филиалните  библиотеки нараства 
до шестнадесет.
 Повратен момент в историята на библиоте-
ката, но и за развитието на библиотечното дело в 
страната, е преместването на Университетската 
библиотека през 1934 г. в новата сграда,  постро-
ена специално за нуждите ѝ. Следвайки най-до-
брите образци на библиотечното строителство от 
XIX в., първият български библиотечен проект, 
дело на архитектите Иван Вaсильов и Димитър 
Цолов, предлага най-добрите за времето си ус-
ловия за развитие на библиотеката – съвременно 
оборудване, комфортни работни места, простор-
ни читални зали и шестетажно книгохранилище, 
осигуряващо оптимални условия за организация 

на фонда3. До края на четиридесетте години на 
ХХ в. Университетската библиотека продължава 
да се развива изключително интензивно, като при 
изграждането на облика ѝ протичат два паралелни 
процеса – от една страна, се върви към окрупнява-
не на библиотеките, а от друга – продължава раз-
ширяването на филиалната мрежа. В началото на 
петдесетте години на практика завършва изграж-
дането на структурата на библиотеката като цен-

3 Съгласно § 10, ал. 1 от Закона за културното наследство (ЗКН) [5] комплексът Софийски университет “Св. 
Климент Охридски“ и Университетската библиотека е обявен за архитектурно-строителен, исторически и 
художествен паметник на културата и притежава статут на групова недвижима културна ценност [5].

Фотос 2. Тържествено откриване на сградата на Университетска библиоте-
ка на 16.12.1934 г.
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трализирана библиотечна система и през 1953 г. 
се създава отдел „Филиални библиотеки“. 
 Най-мащабните промени по отношение раз-
витието на материалната база и технологичната 
инфраструктура на библиотеката се осъществя-
ват от   2008 г. до 2013 г., когато беше реализиран 
мащабен европейски проект по ОП „Регионално 
развитие“ на МРРБ – на стойност 2 745 149 лв., 
включващ преоборудване, модернизация и кли-
матизиране на част от книгохранилището на Цен-
тралната библиотека и цялостна реконструкция и 
модернизация на библиотека „Филологии“. 
           Развитието на Университетската библиотека 
днес се осъществява в няколко посоки – модер-
низация на материалната база, усъвършенстване 
на структурата на библиотеката с оглед на разви-
тието на отделните факултети и научни области в 
университета и развиване на технологичната ин-

фраструктура съобразно новите изисквания, нало-
жени от развитието на информационно-комуника-
ционните технологии. През 2009 г. се осъществи 
преминаването към новата версия на интегрирана-
та библиотечно-информационна система – ALEPH 
500 (формат MARC 21), а на всеки две години 
библиотеката въвежда нова по-висока версия на 
формата.  Университетската библиотека участва 
активно в реализацията  на проекта NALIS, осъ-
ществен с подкрепата на фондация „Америка за 
България“. Основната цел на мащабния проект 
беше изграждането на национален академичен 
своден каталог чрез конвертиране на традицион-
ните каталози. С успешното приключване на про-
екта през 2014 г. Университетската библиотека е 
единствената българска библиотека, завършила 
успешно процеса на ретроконверсия и работеща с 

Фотос 3. Студентската читалня днес

единен електронен каталог, съдържащ  повече  от  
1 140 000 библиографски записа. 
 Библиотеката на Алма Матер посреща своя 
130-годишен юбилей с нова, модерна визия, отго-
варяща на нуждите на нейните многобройни чита-
тели и на съвременните тенденции в развитието на 
Софийския университет, преминала успешно през 
етапите на класическа библиотека през първото 
си столетие, автоматизирана и електронна библи-
отека през последните тридесет години и приела 
предизвикателството за изграждане на дигитална 
библиотека. Днес Университетската библиотека 
обхваща мрежа от 28 филиални библиотеки и пре-
доставя на многобройните си читатели богат кни-
жен фонд, включващ над 2 621 822 библиотечни 
единици. 
 Сред дигиталните колекции на библиотеката 
специално място заема „Зографската електронна 

научноизследователска библиотека“, съз-
дадена на базата на подписания договор 
между Софийския университет и Зограф-
ската света обител. „Зографската стая“ 
предоставя на изследователите дигитален 
корпус, съдържащ повече от 830 славян-
ски ръкописа от колекциите на 15 инсти-
туции от страната и чужбина.
 През изминалите 130 години Уни-
верситетската библиотека „Св. Климент 
Охридски“ заслужено утвърди мястото 
си в националната библиотечна система 
като най-голямата научна библиотека в 
страната. Разбира се, всички постигнати 
успехи биха били невъзможни без усили-
ята и разбирането на университетските 
ръководства и без упоритата работа на ня-

колко поколения библиотекари, които независимо 
от трудностите, недооценяването на техния труд, 
неудовлетворителното заплащане и въобще отно-
шението към професията работят упорито за раз-
витието на Университетската библиотека, защото 
знаят, че макар и понякога незабележима, тяхната 
работа е важна за студентите и преподавателите 
на Алма Матер. 
 Така освен в място за четене, обучение и 
достъп до информационни ресурси, Университет-
ската библиотека се превръща все повече и в пред-
почитано място за социални контакти и различ-
ни образователни и културни инициативи. Днес 
библиотеките, най-старите и устойчиви културни 
институции, са изправени пред трудни решения, 
наложени от развитието на информационните 
технологии, които поставят пред тях нови предиз-
викателства. Промяната на библиотеките днес е 
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гаранцията за тяхното бъдеще. Ще оцелеят биб-
лиотеките, приели новите предизвикателства, и аз 
искрено вярвам, че библиотеката на Алма матер 
ще бъде сред тях и ще продължи да бъде първа. 
Те, библиотеките, са обречени да оцеляват, защото 
както твърди великият енциклопедист Дени Ди-
дро – „хората престават да мислят, когато преста-
нат да четат“.
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FROM THE IDEA FOR „A BOOKSTORE“ TO THE FIRST UNIVERSITY LIBRARY
Anna Angelova

Abstract
 Plants and herbs have been exploited effectively in the treatment of many diseases and medical conditions since 
aThe members of the Bulgarian Revival, Vasil Aprilov, Ivan Bogorov, Ivan Seliminski, Konstantin Fotinov, Gavril 
Krustevich, convey to the first generation of free Bulgarians their most intimate dream – the idea of a Bulgarian university, 
which becomes a reality only 10 years after the Liberation. The initiators of the Higher School in Sofia are Konstantin 
Irechek, Todor Ivanchov, Stefan Stambolov, Ivan Shishmanov, Georgi Zhivkov.
 In 1887, Minister of Enlightenment Ivan Ivanchov issued an Ordinance for the opening of a Higher Pedagogical 
Course at First Male Classical High School in Sofia, realized quietly and modestly on 1 October 1888. It is well known 
that the classes of the Higher Pedagogical Course begin in the new two-storey building in the yard of First Male High 
School on 49 Moskovska Street, assigned to a three-grade school.
 The number of professors occupying the rector‘s position during the 130-year period of existence of the Sofia 
University is 56 and the number of the rector‘s mandates is 84. Rectors – academics are 42 and two are correspondent 
members of the Bulgarian Academy of Sciences.
 The first rectors to the transformation of the University of the University at the beginning of the 20th century are 
pioneers of the respective scientific fields and structures (institutes, departments, disciplines) of the academic universe. 
Many of them are lecturers in Bulgarian high schools and in parallel are actively involved in the construction of the young 
Bulgarian state after the Liberation.
Key words: University Library „St. Kliment Ohridski“, High school, Sofia University „St. Kliment Ohridski“, collections, 
automated library system, MARC format, catalog; library collections, digital collections.

В ЧЕСТ НА ЕДИН ЮБИЛЕЙ
Д-р Малина Димитрова,

Университетската библиотека  „Св. Климент Охридски“,
Софийски университет

 Под научната редакция на доц. д-р Анна Ан-
гелова излезе от печат Алманах на Университетска 
библиотека „Св. Климент Охридски“ 1888 – 2018, 
посветен на 130-годишнината от основаването на 
библиотеката (Фотос 1). Издаден в навечерието 
на тържественото отбелязване на годишнината, 
Алманахът се оказва твърде навременен, защо-
то проследява историята на първата в България 
университетска библиотека, а доминиращото ѝ 
присъствие в българското университетско образо-
вание е представено чрез събраните за първи път 
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сграда в България. Богатият емпиричен материал 
е систематизиран и благодарение на това диалогът 
между традицията и приемствеността е по-видим. 
Става ясно, че пътят на реализирането на проекта 
за строеж на първата библиотечна сграда в Бълга-
рия е дълъг и съпроводен от множество труднос-
ти. През 1906 г. се пристъпва към осъществяване 
на идеята за построяване на модерен универси-
тетски комплекс в центъра на столицата. Обявен 
е международен конкурс, спечелен от френския 
архитект Бреасон, който обаче остава нереализи-
ран. Бреасон се оттегля от проекта. През 1909 г. 
след дълги спорове в Академичния съвет и след 
решителната намеса на проф. Любомир Милетич 
е взето решение да се обяви международен кон-
курс за проект на самостоятелна сграда за нужди-
те на библиотеката. Журито на конкурса присъжда 
първа награда на проекта „Библия“, представен от 
архитектурното бюро „Васильов–Цолов“. Така се 
ражда сградата в двора на Университета, позната 
и близка на няколко поколения студенти и препо-
даватели (Фотоси 2 и 3). 

в библиография 1447 публикации на библиотека-
рите от Алма Матер.
 Съвсем закономерно още в  предговора са 
щрихирани концепцията и целите на изданието 
– чрез Алманаха днешното поколение отдава за-
служеното признание на колегите си, които със 
своите усилия допринасят за утвърждаването на 
Университетската библиотека „Св. Климент Ох-
ридски“ като една от водещите научни библиотеки 
в страната.
 В структурно отношение Алманахът е мно-
гопластово издание, разделено логически на три 
основни компонента, които се оформят в завърше-
ни проблемно-тематични раздели, подчинени на 
концепцията на научния редактор Анна Ангелова 
за мястото и приносите на Университетската биб-
лиотека в научния живот в България. Въпреки че 
подобна книга се подготвя трудно, тук е намерен 
балансът в избора на отделните структурни еле-
менти и начина им на подреждане, които си взаи-
модействат, допълват се и се надграждат взаимно. 
Усилията на редакционния екип в концептуално, 
структурно-съдържателно и функционално ниво 
превръщат Алманаха в уникално издание, кое-
то разкрива сложния механизъм на институ-
цията, откроява съществените факти и ги под-
режда в строга причинно-следствена връзка. 
Редколегията успява да проследи представата 
за научното битие на библиотеката, да очертае 
дългия път на Университетската библиотека и 
особено плодотворната изследователска рабо-
та на няколко поколения библиотекари. 
 Първият дял предлага въвеждащи стра-
ници за историческата съдба и културната ѝ 
роля. Започва с биографичното конструиране 
на институцията – началото на „Основния пома-
гателен институт“ – библиотеката, като един от 
най-важните фактори за развитието на българския 
дух. С откриването на Висшия педагогически курс 
през 1888 г. още същата година на 29-и октомври е 
създадена и Университетската библиотека. Пряко 
ангажирани с нейното създаване и утвърждаване 
като модерна европейска институция са тримата 
учени – Александър Теодоров-Балан, Любомир 
Милетич и Стоян Аргиров.  В този параграф Ал-
манахът им отдава заслужена почит и обобщава, 
че усилията им не остават напразни. През своето 
130-годишно съществуване библиотеката на Алма 
матер се утвърждава като водеща научна библио-
тека, съизмерима с европейските образци.
 В Алманаха се разкрива една малко позна-
та част от историята на Университетската библи-
отека: „Проектът Библия“ – първата библиотечна 

Фотос 3. Конкурсен проект 1930 г. – Университетска 
библиотека – разрез

Фотос 2. Конкурсен проект 1930 г. – Университетска 
библиотека – фасада
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 Идеята да се включат интригуващи страни-
ци, посветени на двамата архитекти на сградата 
на Университетската библиотека – арх. Иван Ва-
сильов и проф. Димитър Цолов, (Фотос 4) (които 
работят заедно от 1925 г., а две години по-късно 
основават архитектурно бюро „Васильов–Цолов“) 
и на автора на скулптурите на двата лъва, стоящи 
пред централния вход на библиотеката – проф. 
Любен Димитров (1904 – 2000) (Фотос 5) значи-
телно обогатява знанията за историята на биб-
лиотеката. Любен Димитров реализира лъвските 
фигури през 1932 г., току-що завършил образова-
нието си в Художествената академия, ангажиран 
от арх. Иван Васильов. Това е и началото на едно 
ползотворно сътрудничество, свързващо творци-
те през следващите десетилетия. Разказът проти-
ча през призмата на личното познанство на Анна 
Ангелова със скулптора: „Имах щастието да се 
запозная с проф. Любен Димитров през 1988 г., 
когато отбелязхме тържествено 100-годишнината 
на Софийския университет и на Университетската 
библиотека. Отзова се с готовност на поканата за 
среща и говорихме дълго и за работата му по фи-
гурите на двата лъва. Беше доста критичен и не-
колкократно подчерта, че фигурите са били отле-
ти от занаятчия в една леярна в покрайнините на 
София, при много тежки условия и затова отделни 
детайли не са достатъчно прецизно изработени“ 
[1, c. 26].

Фотос 4. Арх. Иван Васильов (1893 – 1979) (вляво) 
и проф. Димитър Цолов (1896 – 1970)

 Така този първи дял от Алманаха доказва, 
че усилията на първостроителите не са напразни. 
Обявена за исторически, архитектурен и културен 
паметник с национално значение, сградата на Уни-
верситетската библиотека повече от осем десети-
летия след построяването си „успява да съхрани 
своя традиционен облик без ненужни промени в 
интериора и без необосновани опити за модерни-
зация, с изключение на компютрите – неделима 
част от съвременните библиотечно-информацион-

ни технологии“ [1, c. 26].

Фотос 5. Проф. Любен Димитров
 Специално внимание заслужава разделът, 
озаглавен „Университетската библиотека през 
обектива на двама фотографи“. Тук снимките но-
сят ключови комуникационни послания и взаимно 
се допълват с текста. И точно в това съчетание е 
залогът за успешна концепция на изданието. Из-
ображенията засилват естетическото въздействие. 
Тази част на Алманаха ни въвежда в сградата на 
Университетската библиотека. В него минало и 
настояще си дават среща в черно-бели и цветни 
снимки. Черно-белите снимки на Божидар Кара-
стоянов правят времето и паметта достъпни и пре-
насят посетителите изцяло в настроението на 30-
те години на ХХ в. (Фотос 6). Сред най-познатите 
му изображения е снимката му с царското семей-
ство, съхранила момента на откриването на новата 
сграда на библиотеката през 1934 г.  Тя е и недву-
смислено свидетелство за значимостта на събити-
ето. Движението на окото от фотография на фо-
тография разчита повествование в изключително 
любопитните паралели между вчера и днес. Зна-
ците на двата периода и връзката между годините 
са отчетливо подчертани и умишлено търсени от 
Владислав Господинов. В серия от фотографии 
той снима сградата и читателите от същия ъгъл, 
от който е снимал Карастоянов, а диалогът между 
черно-белите и цветните фотографии е уникален. 
В съдържателен план фотографиите в този дял 
излизат от конкретния времеви и пространствен 
контекст и напомнят за непреходната стойност на 
библиотеката. Постигат се исторически и култур-
ни паралели, усеща се натрупаната във времето 
значимост на Университетската библиотека. Във 
фотографиите прозира и друга сюжетна линия, 
свързана с движението отвън навътре през прос-
транствата на сградата, която предоставя възмож-
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ността да се види Университетската библиотека 
изненадващо различна. В снимките на Вл. Госпо-
динов прозира усетът за пространството и се отра-
зява уникалността на сградата. Той вижда особени 
и неоткрити досега ракурси и по един интересен 
начин показва и сградата, и читателите (Фотоси 7 
и 8).

 
 

 
 
 Алманахът постига своята плътност при 
представянето на „Библиотеката на Алма матер 
и университетските библиотекари“. Тук се под-
чертава, че още от своето създаване мисията на 
библиотеката е предопределена – тя се превръща 
във фактор за интензивното развитие на българ-
ската наука в целия ѝ спектър от области. Подобен 
преглед се прави трудно. Затова и публикациите 
са групирани в няколко области, като се изтъква 
превеса на изследванията в областта на библио-
текознанието и библиографията, с акцент върху 
научните приноси на библиотекарите от Универ-
ситетската библиотека. 
 Прегледът започва с дейността на акад. 
Стоян Аргиров и продължава с директорите, ра-
ботили след него, както и на научните сътрудни-
ци от библиотеката. Става ясен още един факт – в 
Университетската библиотеката с Постановление 
№ 1504 на МС от 15.12.1951 г. е създадена научна 

група, която съществува до 1997 г. и след прекъс-
ване от двадесет години е възстановена през 2017 
г.
 Обясним е и специалният интерес към тре-
тия раздел, озаглавен „Публикации на сътрудни-
ците от Университетската библиотека“. Тук за 
първи път са издирени и събрани 1447 описания 

на публикации, изясняващи приноса на библио-
теката на Софийския университет в областта на 
библиотекознанието, библиологията, библиогра-
фията, научната информация, както и в преводите 
на художествени и научни произведения. Хроно-
логичният обхват е от 1888 г., когато се появяват 
първите публикации, до края на 2017 г. Библио-
графията е постижение, което с право предизвик-
ва дълбоко удовлетворение и заслужена гордост. 
Солидното наследство от 1447 публикации е пред-
ставено в четири дяла: дисертации; монографии и 
библиографии; студии, статии, доклади, рецен-
зии; редакторски дейност и участие в редколегии; 
преводи и художествена литература. 
 Несъмнено съставителите Биляна Явруко-
ва и Соня Бояджиева са положили доста усилия 
за уточняване на имената на част от колегите, за 
установяване на времето, през което са работили 
в библиотеката. Изискват се и сериозни библио-

Фотос 7. Университетската библиотека през обектива на Владислав Господинов

Фотос 8. „Любимо място“, фотограф Владислав Господинов
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графски умения за издирването на всички публи-
кации, голяма част от които са прегледани de visu. 
Принципът на подреждане на библиографските 
записи е хронологично-азбучният. Структурира-
на по този начин, библиографията дава възмож-
ност да се проследи публикационната активност 
и областите, в които са работили и продължават 
да работят библиотекарите на Университетската 
библиотека, и техния научен принос в областта на 
библиотечно-информационните науки.
 Към библиографския указател са изработени 
два показалеца: именен показалец на библиотека-
рите и именен показалец на превежданите автори. 
Системата от показалци разкрива допълнителни 
аспекти на включената в корпуса информация и 
улеснява читателите при търсенето на конкретни 
имена. Публикациите на сътрудниците от Универ-
ситетската библиотека доказват активната научна 
и публикационна дейност през годините. В това 
се състои и приносът на Първата университетска 
библиотека в България, и  утвърждаването ѝ като 
научен и културен център. 
 Специално внимание заслужава оформле-
нието на Алманаха. Професионалното проектира-
не (от формата през шрифта и вида хартия до на-
чина на подвързване), дело на Университетското 
издателство „Св. Климент Охридски“, дава в пъл-
на степен определение за функциите на издание-
то. С изчистената си композиция и баланса между 
фотографиите и текста Алманахът излъчва вкус 
и естественост, постигнати с пестеливи средства. 
Забелязваме не просто добро полиграфическо из-
пълнение, а придадена стойност на книгата и ува-
жение към читателя.

 Чрез художественото си оформление Алма-
нахът се вписва в поредицата издания на Универ-
ситетската библиотека, като по този начин книги-
те оформят значим за проучването на българското 
културно минало корпус на издирените до днес 
факти и на осъществените нови интерпретации. 
Намерено е стилистичното единство между зами-
съла на отделните заглавия и цялостната визия на 
поредицата до най-дребния детайл, за да можем 
да обобщим, че тя е логически и графично завър-
шена и със свой индивидуален облик. В художест-
веното оформление на поредицата, посветена на 
библиотеката, Университетското издателство от-
стоява своята философия за визията на печатното 
издание като художествена цялост. 
 В обобщение можем да кажем, че Алмана-
хът ще окаже необходимия ефект върху читателя 
и ще влезе в диалог с него. Тази книга ще обогати 
нашето познание за научното битие на библиоте-
ката на Алма Матер.
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IN HONOR OF THE ANNIVERSARY
Malina Dimitrova

Abstract
 In the following text we are considering the structural and content characteristics of an edition, complex 
in its conception and composition such as the Almanac of the „St Кliment Ohridsky“ University Library 1888 
– 2018 dedicated to the 130th anniversary of the foundation of the Library. When structuring the individual 
elements, a balance is found so that they fully complement and build on each other. The efforts of the editorial 
team at a conceptual, structural, contextual and functional level transformsthe Almanac in one very unique 
edition, that reveals the complex mechanism of the „St. Kliment Ohridski“ University Library. This allows us 
to talk about the Jubilee Edition as an interesting publishing product and a phenomenon that does not fit into 
traditional typology schemes.
Key words: Book publishing, University library, bibliography
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СПАСЕНИ СЪКРОВИЩА НА БЪЛГАРИЯ
Пенка Лазарова,

отг. секретар на сп. „Наука“

 Поредната временна изложба на Национал-
ния археологически институт с музей при БАН 
– „Спасени съкровища на България“, представя 
културни ценности, спасени от иманярство и не-
легален трафик през последните 3 десетилетия 
благодарение на органите на МВР. Тя е организи-
рана съвместно с Министерството на вътрешните 
работи на Република България, с подкрепата на 
Министерството на културата и Столична община 
и е част от събитията, посветени на Европейската 
година на културното наследство. „Спасени съ-
кровища на България“ е плод на неуморния труд 
на служителите на МВР, в лицето на Главните ди-
рекции „Национална полиция“ и „Борба с органи-
зираната престъпност“, както и на доброто им вза-
имодействие с музейните институции в борбата 
по опазване на българското културно наследство. 
 За изложбата е издаден двуезичен каталог 
– на български и английски език, който се със-
тои от две части. В първата част са представени 
с текстове археологическите обекти като сцени 
на криминални престъпления, войната срещу 
културно-историческото наследство, съсипване-
то и поругаването на гробовете на нашите пред-
ци, ограбването на тракийските колесници, вар-
варското унищожаване на древните селища и др. 

Втората част е каталожна и в нея чрез обширни 
анотации и фотографии са представени всички 
експонати от изложбата.
 Към изложбата има и видеофилм, който мо-
жете да видите в сайта на НАИМ: 
http://naim.bg/bg/content/news/600/857/846/.
 Целта на изложбата е не просто да пред-
стави впечатляващи находки, спасени от иманяр-
ството и нелегален трафик в резултат от успешни 
полицейски акции, но и да насочи общественото 
внимание върху изключително сериозния про-
блем, който представлява системното унищожа-
ване на богатото културно-историческо наслед-
ство на България и необходимостта от ефикасни 
действия срещу него. Изложбата включва над 300 
хронологично подредени изключително интерес-
ни и ценни предмети, които са не само иманярски 
находки, но и откраднати от музеи или действащи 
църковни храмове, от НАИМ и 18 музея в стра-
ната (съорганизатори)*. Те са по-малко от 1% от 
културно-историческите ценности, изнесени от 
България от началото на 90-те години на миналия 
век до наши дни. 
 Представените експонати в изложбата** 
илюстрират всички периоди в хилядолетната ис-
тория на днешните български земи – от праис-
торията до Възраждането. Сред тях се открояват 
най-голямата известна досега колективна наход-
ка от медни брадви от втората половина на V-то 
хил. пр. Хр.; колективна находка от златни накити 
и бронзови предмети от средата на II-то хил. пр. 
Хр.; коринтски шлем от края на VI в. пр. Хр.; ко-
лективна находка от златни накити от некропола 
на Месамбрия от средата на III в. пр. Хр.; терако-
тени женски фигури от некропол от III – II в. пр. 
Хр.; находка от 328 монети на тракийските владе-
тели Реметалк I и Реметалк II от I в. пр. Хр. – I в. 
сл. Хр.; апликации за колесница от II в.; мраморна 
статуетка на Херакъл от II в. от римския град Ра-
циария; накитното съкровище от благородни ме-
тали от XV – XVI в.; икони от Тревненската школа 
и от известния зограф Никола Образописов и мно-

* НИМ, РИМ Благоевград, РИМ Видин, РИМ Враца, РИМ Кърджали, РИМ Кюстендил, Музей „Старинен 
Несебър“, РИМ Пазарджик, РИМ Перник, РИМ Плевен, РАМ Пловдив, ИМ Свищов, РИМ Силистра, РИМ 
Сливен, РИМ Смолян, РИМ София, РИМ Хасково и РИМ Шумен.
** Изложбата може да бъде видяна в Залата за временни експозиции в НАИМ при БАН  до 27 януари 2019 г.
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го други. 

Фигура 1.  Шлем „тракийски“ тип от бронз и сребро, Плетена, община Сатовча, ІV в. пр. Хр., НИМ. 
Снимка: Кр. Георгиев
 Шлемът е прецизно изработен от няколко отделни части – издатък (кробюлос) от две огледални 
пластини, наносник и шарнирно прикрепени набузници. Набузниците, пластично моделирани по линиите на 
челюстта, с повърхност, пресъздаваща стилизирана брада, са предпазвали лицето на война. Предметът 
е богато украсен с апликирани елементи. По веждите, подвеждията и наносника са монтирани сребърни 
ленти, а над шарнирните връзки – трапецовидни сребърни пластини. Шест кръгли апликации са разполо-
жени над наносника, при слепоочията и над набузниците. Вероятно е принадлежал на знатен воин. Не са 
известни подробности за намирането му.

 Огърлицата е част от гробната находка, коя-
то постъпва в Музей „Старинен Несебър“ в нача-
лото на 2009 г. със съдействието на органите на 
реда. Златните накити са били открити в гроб от 
некропола на антична Месамбрия при строеж на 
къща в новата част на гр. Несебър. Накитите са 
изящно изработени, повечето са с полихромна укра-
са: огърлица-лента, верижка с централен Хераклов 
възел, два масивни пръстена, апликации и други еле-
менти от диадеми, златни мъниста от огърлици и 
дълги нанизи, украсяващи тялото и дрехите на по-
гребаната. Заедно с накитите в музея постъпва и 
керамичен съд – атическо ойнохое, който насочва 
към времето на извършване на погребението – в де-
сетилетията след средата на ІІІ в. пр. Хр. Изящни-
ят стил и високото майсторство на изработка на 
накитите от Несебър ги причисляват към най-из-
вестните изделия на елинистическото ювелирство 
от Северна Гърция и Мала Азия. Притежателката 
им без съмнение е била представител на най-висша-
та прослойка на елита на Месамбрия.

Фигура 2. Златна огърлица от богат женски гроб, не-
кропол на Месамбрия, средата на ІІІ в. пр. Хр. Музей 
„Старинен Несебър“. Снимка: Кр. Георгиев
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Фигура 3. Икона Св. Богородица Троеручица със Св. 
Йоан Предтеча и Св. Николай Мирликийски, Самоков 
1853. НИМ 
 Иконата на Св. Богородица Троеручица със Св. 
Йоан Предтеча и Св. Николай Мирликийски е рисувана 
с темпера върху дърво в Самоков от зограф Никола Об-
разописов през 1853 г. Представянето на св. Богородица 
с Младенеца възпроизвежда с някои изменения прочута-
та чудотворна икона на св. Богородица Троеручица от 
Хилендарския манастир. В долните ъгли, в оформени от 
барокови елементи клейма, са поместени допоясните 
фигури на св. Йоан Предтеча и на св. Николай Мирли-
кийски. По-тъмният колорит, продълговатите лица и 
плътните сенки в най-ранната подписана икона на Ни-
кола Образописов все още напомнят за стила на баща-
та – Йоан Иконописец.

Фигура 4. Част от колективна находка на златни монети, 
VІІ – ІХ в. НАИМ – БАН. Снимка: Кр. Георгиев 
  Част от колективна монетна находка от злат-
ни персийски (сасанидски), арабски, византийски и ве-
нециански монети, с неустановен общ брой. Конфиску-
вана е от българските митнически власти и органите 
на гранична полиция на българо-турската граница при 
пункт с. Капитан Андреево – Капъ куле през лятото на 
2010 г. Местонамирането ѝ е неизвестно. Персийските 
и арабските монети са от периода VІІ – ІХ в., с общ 
брой 63 екземпляра. Те са изключително редки и досега 
са намерени само няколко такива динара от времето на 
Първото българско царство.

Фигура 5. Бронзови фигурки, Дрангово, Кърджалий-
ско, III-II в. пр. Хр. до III в. сл. Хр. 
РИМ Кърджали. Снимка: Кр. Георгиев 
 Колекция от миниатюрни бронзови фигурки на 
конници и коне, както и на божества от гръцко-рим-
ския пантеон, е задържана през 2012 г. благодарение 
на оперативна информация, постъпила в МВР, за 
лица, извършващи иманярска дейност на територия-
та на граничната зона в района на с. Дрангово, общ. 
Кирково, обл. Кърджали, оградена от телените за-
граждания на границата с Гърция преди 1989 г. Слу-
жителите на МВР намират и изземат от дома на 
иманяра 39 антични предмета. Светилището, в кое-
то са намерени, е разположено на характерен връх 

 „Изложбата засяга един от най-наболелите 
въпроси през годините в сферата на културно-ис-
торическото наследство, а именно неговото сис-
темно унищожаване в резултат от иманярска дей-
ност и нелегален трафик. Щетите, които България 
понася, са огромни, не само като суми – най-вече 
като загуба на културна памет – безвъзвратно уни-
щожена история“, сподели доц. д-р Людмил Ва-
галински, директор на НАИМ при БАН. Иманяр-
ската дейност и нелегалният трафик на културни 
ценности е най-масовата криминална проява в 

по билото към южните склонове на Гюмюрджин-
ски снежник. Предметите са открити около скал-
ните избиви, непосредствено под чимовия пласт. 
Колекцията включва пет монети и 46 предмета от 
бронз – фигурки на кончета, конници, три статует-
ки на Зевс, по една на Хера, Аполон и Хермес, както 
и бронзови постаменти. Впечатление прави група 
кончета и конници с изключително издължени про-
порции, изпълнени в един нетипичен стил. За първи 
път вотивните фигурки, които имат култово пред-
назначение и са дарявани като обет, се откриват 
заедно с оловните заливки, които са ги фиксирали 
към скалните повърхности. Въз основа на стило-
вите особености на находката може да се допусне 
датировка на светилището от III-II в. пр. Хр. до III 
в. сл. Хр.
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RESCUED TREASURES OF BULGARIA
Penka Lazarova

Abstract
 Temporary exhibition „Rescued Treasures of Bulgaria“ presents over 300 rescued treasures with high 
cultural values from treasure-hunters across the country during different operations carried out by the Ministry 
of Interior. It is initiated by the National Archaeological Institute with Museum at the Bulgarian Academy of 
Sciences, supported by the Ministry of Interior, the Ministry of Culture and 18 other museums all over the 
country. It is organised as part of the European Year of Cultural Heritage. The aim of the exhibition is not just 
to present impressive artеfacts rescued from illegal traffic as a result of successful police operations, but also to 
draw attention to a very serious problem of the systematic destruction of the rich cultural and historical heritage 
of Bulgaria and the need for effective action against it. 
Key words: exhibition, rescued treasures, treasure-hunters, rescued artеfacts, effective action.

България, която нанася огромни щети и на култур-
ния туризъм, както пречи и за развитие на регио-
нални политики. 
 България е на едно от първите места по из-
нос на културни ценности и на фалшификати. У 
нас между 25 и 30 хил. души професионално и 
активно се занимават с иманярство и незаконен 
износ на културни ценности. Още около 10 хиля-
ди, за които иманярството не е основна цел, също 
извършват археологически разкопки в търсене на 
археологически артефакти за комерсиални цели. 
Повдигнатите досъдебни производства на година 
са до 140, като след промените в Наказателния 
кодекс през 2009 г. 40 са  осъдителните присъди, 
които не са особено тежки, напр. глоба или про-
бация.  Благодарение на адекватната намеса на  
МВР при специализираните акции от служители-
те на Регионалните дирекции на министерството 
под ръководството на ГДБОП са спасени множе-
ство ценни исторически артефакти. Напр. по вре-
ме на акция в Симеоновград на 5 февруари т.г. са 
спасени около 360 антични монети и 30 украше-
ния и части от въоръжения, а на 9 октомври т.г. в 
Симеоновград по време на сделка със съкровище, 

включващо златен венец и накити на стойност 2 
млн. евро, е заловена престъпна група от 4 души. 
Трафикът на артефакти към Западна Европа и 
САЩ, извършван в последните години и чрез ин-
тернет, позволява да се извършва незаконна про-
дажба не само на културни ценности, но и на фал-
шификати, за които техните „производители“ по 
българското законодателство не носят наказател-
на отговорност за разлика от редица европейски 
страни, където това деяние се преследва от закона.
 За решаването на проблема с иманярството 
и незаконния трафик на културни ценности са на-
лежащи както промени в съществуващото законо-
дателство, така също и създаване на  обществена 
нетърпимост към всичко, което ни лишава от кул-
турната памет на страната ни. Вандалското уни-
щожаване на исторически обекти трябва да бъде 
класифицирано като криминално деяние, за кое-
то да има сериозни санкции. Защото в противен 
случай губим безвъзвратно унищожена история. 
А според финала на видеофилма към изложбата 
„цивилизацията може да бъде проумяна единстве-
но от цивилизовани хора“!

(По информация от НАИМ – БАН)



НАУКАТА	В	ПОЛЗА	НА	ОБЩЕСТВОТО

24 НАУКА – кн. 6/2018, том XXVIII
Издание на Съюза на учените в България

ПРОЕКТЪТ „ФЛОРА НА Р БЪЛГАРИЯ“: 
ЦЕЛИ, ЕТАПИ, ПОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ

Проф. д.б.н. Минчо Анчев,
ИБЕИ – БАН

 Увод 
 „Флора на Р България“ e многотомно изда-
ние, подчинено на национален проект, чиято цел 
е изследване на висшите растения на територия-
та на страната ни, която заема източната част на 
Балканския полуостров. Многотомното издание е 
теоретична основа за изучаване и опазване на рас-
тителното разнообразие, за устойчиво развитие на 
природните екосистеми в тази част на Балканския 
полуостров. Изпълнението на проекта започва 
почти едновременно с проекта „Flora Europaea“ 
(1964) [1] и е значително повлияно от неговата съ-
временна видова концепция. Проектът е планиран 
за 20 години (1963 – 1983) в 10 или 12 тома [2, 3]. 
За съжаление, икономическите и политическите 
промени в страната, наред с ранната кончина на 
някои от основните участници, дадоха неблаго-
приятно отражение върху развитието и изпълне-
нието на този проект. 
 Едни от първите проучвания на българската 
флора са на чуждестранни ботаници. Между тях 
са унгарските изследователи E. von  Frivaldsky и 
V. Janka, австрийският ботаник А. Grisebach, сръб-
ският J. Pancic,  чешкият професор J. Velenovsky. 
Те са били съпътствани или последвани от флорис-
тичните проучвания на българските ботаници Ст. 
Георгиев, А. Явашев, В. Ковачев, Б. Давидов, Ив. 
Урумов, Н. Стоянов и Б. Стефанов. Резултатите от 
тези изследвания са  обобощени в два капитални 
труда – „Flora Bulgarica“  със Supplementum I  [4, 

5] и „Флора на България“ (1924, ч. I: Pteridophyta 
– Rosaceae; 1925, ч. II: Papilionaceae – Compositae) 
[6]. Някои видове са придружени с рисунки, из-
пълнени от Д. Йорданов. Тази първа по рода си 
българска флора по-късно претърпява три изда-
ния, последното в два тома в съавторство с Б. Ки-
танов (1966, 1967) [7]. Подробни данни за ранни-
те флористични проучвания в България съдържа 
книгата на Ст. Станев „История на ботаническата 
наука в България“ [8].
 Етапи на развитие
 Проектът  „Флора на Р България“ минава 
през няколко етапа. Началният етап е подготви-
телен. В него най-активно участват членовете на 
научния колектив на Институтa по ботаника при 
Българската академия на науките, които формират 
основното научно ядро, както и членове на Ка-
тедрите по систематика и растителна география 
при Биологическия факултет на Софийския уни-
верситет, Катедрата по фармакогнозия и ботаника 
при Фармацевтичния факултет на МУ – София и 
Катедрата по ботаника на Агрономическия фа-
култет на Аграрния университет – Пловдив. В ре-
дакционната колегия на първи и втори том влизат 
Д. Йорданов (Фотос 2), Б. Китанов и Ст. Вълев. 
Следващите томове имат по двама редактори, от 
които единият отговаря за изданието, а вторият е 
редактор на тома. „Флора на Р България“ е илю-
стрирана с черно-бели рисунки на хербарни ма-
териали, определени от авторите на съответните 
разработки. Рисунките са изпълнени от професио-
нален художник, в първите три тома и част от том 
четвърти от Й. Филчев, а след неговата кончина от 
т. IV до последния том,  XII, от Д. Влаев.  
 Следващият етап   на проекта включва на-
писването и публикуването на първите два тома: 
т. I, 1963 и т. II, 1964. Разработките са значително 
повлияни от изданието „Флора на България“, как-
то и от бавното натрупване на биологични данни 
за видовете, характерни за вече наложилото се в 
Европа биологизиране и повече или по-малко 
обективизиране на таксономичните решения. Това 
е довело до разнобой в разработките на отделните 
родове, недостатъци в определителните таблици, 
неизравнена структура на цитатните блокове, на 

Фотос 1. Корица на „Флора на Република България“
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Фотос 2. Акад. Д. Йорданов, инициатор и главен ре-
дактор на моноготомното издание „Флора на Репу-
блика България“  

обема на описанията на близки по биология ви-
дове, недооценяване ролята на репродуктивната 
изолация и различно тълкуване на изменчивостта 
и механизмите на видообразуване [9, 2, 3]. До го-
ляма степен тези слабости са преодолени в след-
ващите томове. Решаваща роля за това има стати-
ята на Йорданов, Кожухаров, Кузманов и Асенов 
[3]. В нея критично са анализирани допусканите 
слабости в изданието, очертани са актуалните 
проблеми и пътищата за тяхното преодоляване: 
аргументиране на таксономичните решения, въ-
веждане на флористично райониране на страната 
с карта на флористичните райони и др. Изложени 
са изискванията към обема на описанията на ви-
довете и категориите видове в зависимост от раз-
пространението им, в т.ч.  на адвентивни видове 
и растения, отглеждани в култура, изискванията 
към редактори и автори, изяснена е структурата 
на томовете. В статията е отделено значително 
място на предстоящите задачи пред колектива на 
изданието, в т.ч. повишаване на квалификацията 
на младите автори по пътя на аспирантурата и 
специализацията във водeщи европейски научни 
центрове. 
 В т. III [9] са разгледани 14 семейства със 
77 рода и 349 вида. Описани са новите за науката 
Quercus mestensis Bond. & Gan. (Местенски дъб) 
и три вида Silene – тревисти растения от сем. Ка-
рамфилови, както и 26   разновидности и форми, 
повечето тревисти многогодишни растения. Всич-
ки видове, включени в тома, са илюстрирани на 84 
табла с цели растения и морфологични детайли.

  Том IV  на „Флора на Р България“ [10] 
включва 122 рода с 396 вида от 18 семейства, 
илюстрирани на 125 табла. В тома са големите се-
мейства Лютикови (Ranunculaceae) и Кръстоцвет-
ни (Brassicaceae), наред с представителите на 15 
по-малки семейства, между които са сем. Макови 
(Papaveraceae) и сем. Дебелецови (Crassulaceae). 
Изменчивостта на видовете е отразена  в описани-
ята на много нови разновидности и форми. Так-
сономично отделните разработки  в т. IV остават 
до  известна степен на нивото на „Флора на Бъл-
гария“. Пример за това са по-големите  родове от 
сем. Кръстоцветни (Brassicaceae). В този етап на 
проекта до излизането на т. VIII се запазва интер-
вала от 3 години между публикуването на отдел-
ните томове.  
 Том V [11] включва таксоните от сем. 
Rosaceae – 29 рода  с 207 вида. Всички видо-
ве са илюстрирани с черно-бели рисунки на 84 
табла, рисувани от оригинални растителни образ-
ци. Описани са 2 вида нови за науката – Rubus 
oblongoobovatus Markova от Западна Стара пла-
нина и Alchemilla pawlowskii Assenov от Рила. 
В забележката при Rubus М. Маркова взема от-
ношение към таксономичните проблеми в този 
полиморфен род, свързани с видообразуването, 
подчинено на полово и апомиктно размножаване. 
Отделено е място на произхода, механизмите на 
видообразуване и еволюцията на рода, чието на-
чало във времето се свързва с плейстоцена. В „пе-
тит“ без пореден номер са дадени описанията на 9 
вида от род Rosa, отглеждани заради цветовете и 
плодовете, богати на ароматни масла. Петият том 
включва родове, важни в практическо отношение. 
Едни от тях са Rubus (Къпина), Fragaria (Ягода), 
Rosa, Amygdalus (Бадем), Malus (Ябълка) и др. 
 В т. VI [12] e голямото семейство на Бобо-
вите (Fabaceae) с 320 вида. Разработките са на 
трима автори – Ст. Кожухаров, Б. Кузманов и С. 
Вълев (род Astragalus). Отличават се с изравнени 
обеми на морфологичните описания, ясно анти-
тезиране в определителните таблици, аргументи-
рани таксономични решения. В тома са описани 
нови разновидности и форми, узаконени са нови 
таксономични комбинации, цитирани са типови 
образци, коментират се екологични особености и 
родствени връзки на видовете. Осем вида се съоб-
щават за първи път за флората на страната. Том VI 
съдържа 93 илюстративни табла.
 Следващият т. VII [13] включва 41 семейства 
с 64 рода и 243 вида. Между по-големите семей-
ства са Geraniaceae (Здравецови) с род Geranium с 
23 вида, Linaceae (Ленови) с род Linum с 19 вида, 
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Euphorbiaceae (Млечкови) с род Euphorbia с 26 
вида, Malvaceae (Слезови) с 15 вида, Violaceae (Те-
менугови) с род Viola с 32 вида.Тук е описан нови-
ят за науката Viola balcanica Delipavlov, разпрос-
транен в отделни находища в Западна и Средна 
Стара планина. В тома се съобщават за първи път 
за българската флора 6 вида, 4 от които са много-
годишни растения от род Polygala (Polygalaceae). 
Дадени са  морфологични и хорологични данни за 
26 хибрида. Том VII съдържа 104 илюстративни 
табла с рисунки на всички диворастящи видове, 
както и на няколко вида, въведени в култура.
 Том VIII [14]  включва 19 семейства  със 126 
рода с 275 вида диворастящи и 38 вида, отглеж-
дани в култура. Тук е голямото семейство на сен-
никоцветните растения с 62 рода в него. В тома е 
описан българският ендемит Limonium bulgaricum 
Ancev от сем. Саркофаеви (Plumbaginaceae), как-
то и няколко нови разновидности и нови форми. 
За първи път са установени във флората на страна-
та 7 вида, 4 от които са паразитни растения от род 
Cuscuta (Кукувича прежда). Разгледани са редица 
хибриди, неизвестни до сега за нашата флора. То-
мът съдържа 105 илюстративни табла, на които са 
представени всички диворастящи видове.
  Том IX [15], публикуван 7 години след т. 
VIII, съдържа представителите на 6 семейства 
с 63 рода и 309 вида. Отпаднал е от списъка на 
българската флора погрешно съобщеният за стра-
ната Asperula suberosa. Описани са три нови вида 
и два подвида от сем. Boraginaceae. В този том е 
и описаният по-рано Балкански ендемит  Galium  
velenovskyi Ancev, 1975. Трудният в таксономич-
но отношение род Thymus L. e разработен от М. 
Маркова с консултантската помощ на проф. J. 
Jalas (Финландия), род Mentha – от Б. Кузманов в 
сътрудничество с  проф. R. Harley (Kew). Томът 
съдържа 118 илюстративни табла.
 В поредния том X [16] са включени разработ-
ките на 10 семейства с 38 рода с 239 диворастящи 
вида, в т.ч. описаните нови за науката  Verbascum 
boevae Stef.-Gat., V. jordanovii Stef.-Gat., Veronica 
krumovii (Peev) Peev, Linaria brachyphylla Delip. 
В този том е и разработеният като международен 
проект род Pseudolysimachion с автори M. Fischer 
(Виенски университет) и Д. Пеев. Отпаднали са 4 
вида, непотвърдени за страната. Всички диворас-
тящи видове са илюстрирани на 92 табла. 
 Следващият том от проекта „Флора на Р 
България“ –  т. ХI [17] беше публикуван 17 години 
след т. Х. Причините за това голямо закъснение 
имат както субективен, така и обективен характер. 
Почина дългoгoдишният главен редактор на из-

данието акад. Д. Йорданов. Колективът загуби и 
един от основните автори на тома – Б. Кузманов, 
монограф на сем. Asteraceae в България. Том ХI 
включва представителите на четири семейства с 
61 рода с 262 вида. От тях 158 са от сем. Слож-
ноцветни (Asteraceae), 19 вида от които са адвен-
тивни натурализирани растения, други 47 вида 
са декоративни, отглеждани в градини и паркове. 
В сравнение с четвъртото издание на „Флора на 
България“ [7], томът съдържа 45 диворастящи 
вида повече. Това се дължи на описаните от те-
риторията на страната нови за науката 2 вида и 1 
хибрид, както и 13 вида установени за първи път 
във флората на България, 9 вида тук възприети с 
видов статус вместо подвидове и разновидности, 
следвайки съвременни таксономични разработки. 
Други 3 вида са възстановени след потвърждаване 
на разпространението им в страната. Повечето ви-
дове, установени за първи път в българската фло-
ра, са адвентивни, често инвазивни растения. Те са 
сигнал за антропогенни промени в растителната 
покривка и флората на България, свързани както 
с промени в собствеността и модела на стопанис-
ване на земеделските земи, така и с разширяване 
на антропогенните местообитания. Шест вида, 
за които няма убедителни данни за разпростра-
нението им в България, остават непотвърдени за 
страната. Вътревидовите таксони, разновидности 
и форми са 87 броя. Съобщават се и 9 хибридни 
вида. В последното издание на „Флора на Бълга-
рия“ (1966 – 1967) [7] вътревидовите таксони са 
133 броя. Тези различия са резултат от критични 
таксономични изследвания, довели до нови таксо-
номични решения. 

Фотос 3. Заглавна страница  на т. ХI
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Фотос 4. Табло от т. ХI с илюстрации : 1. Achillea 
ageratifoloia (Sibth. & Sm.) Boiss.  Цяло растение с  
морфологични детайли. 2. A. multifida (DC.) Boiss. 
Цяло растение с детайли.

 Том XII, последният от многотомната  по-
редица на „Флора на Р България“, ще включва 
втората част от подсем. Carduoideae,  заедно с 
подсем. Cichorioideae (сем. Asteraceae). Работата 
върху тома се изпълнява по проект, финансиран 
от Националния  фонд за научни изследвания в 
тематично направление „Биологични науки“ в ба-
зова организация ИБЕИ–БАН, от януари 2017 до 
декември 2019 г. Подготовката и написването на 
тома са програмирани в 4 работни пакета. Пър-
вият от тях включва проучване на видовете и въ-
тревидовата изменчивост в подсем. Carduoideae. 
Друга работна група подготвя инвентаризация-
та на таксономичното разнообразие в подсем. 
Cichorioideae. В нея участват заедно с български-
те изследователи още Prof. Z. Szelag  от Институ-
та по ботаника на Полската академия на науките, 
Doc. R.N. Dr J. Kirschner и RN Dr J. Stepanek от 
Чешката академия на науките. Проучванията на 
проблемите, свързани с опазването на ендемични-
те и редките и застрашени от изчезване  видове, са 
програмирани в самостоятелен работен пакет. Ре-
дактирането и предпечатната подготовка на ръко-
писа на тома (над 500 страници в първа коректура) 
ще завършат в края на 2019 г.
 Том XII ще съдържа 300 вида, включител-
но известните със своята сложна репродуктивна 
система и сложна таксономия родове Taraxacum 
(J. Kirschner, J. Stepanеk) и Hieracium (Z. Szelag, 
В. Владимиров). Илюстрациите на тома се изпъл-
няват от дългогодишния художник на изданието 
Д. Влаев. Както и в публикуваните досега еди-
надесет тома, те включват всички представители 
на семейството. Ще бъдат отразени  на 90 табла с 

черно-бели рисунки за всеки вид с цяло растение 
и морфологични детайли.
 Редактирането и предпечатната подготовка 
на тома (около 500 страници в първа коректура) 
ще завършат в края на 2019 г. При подготовката на 
многотомното издание на „Флора на Р България“ 
авторите са ползвали собствени хербарни сборо-
ве,  материалите, пазени в основните български 
хербариуми (SO, SOA, SOM), и хербарни образци 
от редица европейски хербариуми.
  Постижения и перспективи 
 Многотомната монографска  поредица „Фло-
ра на Р България“ включва 15 вида, 7 подвида и 
много разновидности и форми, нови за науката. 
Въведеното  флористично райониране на страната 
ще продължи да допринася за изясняване на за-
кономерностите в разпространението и фитогео-
графските връзки в редица родове и видови групи. 
Постигнато е във висока степен обективизиране 
на таксономичните решения и таксономичната 
структура на редица полиморфни родове. Таксоно-
мичните разработки във „Флора на Р България“ са 
принос към по-пълната критична инвентаризация 
на биологичното разнообразие, в т.ч. изясняване 
на процесите на изменчивост и  формообразуване, 
с което се създава научна основа за неговото опаз-
ване и разумно ползване. Многотомната „Флора 
на Р България“ се превърна в настолна книга за 
фундаментални и научноприложни изследвания 
в природните екосистеми на страната, в изпълне-
нието на редица проекти с национално и между-
народно значение. Едни от тях са „Червена книга 
на Р България. Том 1. Растения и гъби“,  „НАТУРА 
2000“, „Национален план за действие за опазване 
на биологичното разнообразие в България“, меж-
дународният проект „Euro+Med Plant Base“ и ре-
дица други в рамките на международното научно 
сътрудничество.
 След издаването на т. XII на „Флора на Р 
България“ ще започне подготовката на Addenda 
et Corrigenda  към всички публикувани досега 
томове, като цялото монографично издание ще 
бъде дигитализирано и достъпно за широк кръг 
специалисти. Предвижда се да се актуализират и 
издадат отново първите два тома от поредицата. 
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THE PROJECT FLORA OF REPUBLIC OF BULGARIA: 
AIMS, STRATEGES, ACHIEVEMENTS  AND  PERSPECTIVES

Mincho Anchev
Abstract
 Flora of Republic of Bulgaria is a long-term national project of the Bulgarian botanists which aims at the 
study of the higher plants on the territory of the country occupying the eastern part of the Balkan peninsula. The 
knowledge accumulated in it serves as a basis for biodiversity conservation and provides conditions for sustainable 
development of the natural ecosystems in this part of the Peninsula. The work on the Flora of R Bulgaria started 
almost simultaneously with the work on Flora Europaea and was strongly influenced by its concepts. 
The Flora provides for modern taxonomic decisions, identification keys for all genera and their species, and 
data about the infraspecific variation. All plant species are supplied with complete morphological descriptions, 
information about their biological  pecularities, characteristic habitats, their vertical distribution in Bulgaria and the 
total areals, their economic significance. Flora of Republic of Bulgaria is one of the few floras in Europe comprising 
complete iconography and synonimic blocks for all species and infraspecific taxa.
Key words: flora, synonimic blocs, identification keys, morphological descriptions, species iconography
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ВЪРХУ ИСТОРИЯТА НА ЗАВАРЪЧНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В БЪЛГАРИЯ*

Инж. Иван Алексиев,
Варна

* Текстът на статията се базира на изнесен доклад на Юбилейна конференция „Техническото наследство в 
българските музеи“, организирана от Националния политехнически музей  на 1–2 юни 2017 г. (със съкр.). 
Фотосите в статията са от Научния архив на музея и от личния архив на автора.
1 Charles. L. Coffin през 1890 г. получава първия американски патент за електродъгово заваряване с използ-
ването на метални електроди [4].

 Макар че заваряването е един от най-раз-
пространените технологични процеси и в наши 
дни навлиза вече дори в медицината с цел без-
кръвно опериране, досега в  съвременната бъл-
гарска литература не съм открил нито една пуб-
ликация, посветена специално на историята на 
заваряването в България. От 1980 г. се занимавам 
с историко-технически проучвания, насочени пре-
димно към историята на корабостроенето и мор-
ската техника в България, както и към свързаните 
пряко с тях  въпроси от историята на техниката 
и науката. Тъй като заваряването е основен тех-
нологичен процес в корабостроенето и кораборе-
монта,  междувременно издирих значителен обем 
неизвестни сведения за неговата история до 1944 
г., но тук представям съвсем накратко само някои 
от тях, доколкото са свързани с ранната история 
на разглежданата технология в страната.  При това 
обаче не засягам известното още от древността ко-
вашко заваряване, за което е необходимо отделно 
проучване.
 През април 1887 г. вестник „Зорница“ по-
мества статията „Кърпение метал с електричест-
во“. Тя съобщава за „сказка, която дал напоследък 
пред Технический институт в Бостон, у Америка, 
професор Томсън“. Днес архаичният технически 
език, описващ заваръчен метод, посредством кой-
то могат „прътия от разни метали да се вцелят 
наедно“ [1], предизвиква усмивка, но далновид-
ността на тогавашните вестникари заслужава по-
добаващо признание, защото те са документирали 
публичната демонстрация, която четири месеца 
по-рано проф. Елиу Томсън прави на изобретения 
от него електросъпротивителен метод [2]. 
 През 1891 г. сп. „Военен журнал“  публикува 
обширна статия, посветена на производството на 
снаряди с използването на технология, при която 
снарядът се изработва от три съставни части, съ-
единени посредством заваръчния метод на проф. 
Е. Томсън [3]. Авторът очевидно следи развитие-
то на заваряването в света, съдейки по факта, че 

освен подробното представяне на електросъпро-
тивителния метод, съобщава (вероятно за пръв 
път в българската литература) и за електродъго-
вото заваряване на Н. Бенардос,  както и за метода 
на американския изобретател Чарлз Кофин1. Пак 
през 1891 г. в. „Зорница“  публикува две допис-
ки за навлизането на заваряването в индустрията: 
едната съобщава за внедряването на технологи-
ята на Е. Томсън в английска фирма [5], другата 
– за заваряването на железни обръчи на бурета и 
факта, че то е „дало подтик на много нови работи 
[в] Американските съединени държави“ [6]. 

 Коментирайки най-важните събития в об-
ластта на електротехниката през периода 1892–
1893 г., проф. Порфирий Бахметиев от Висшето 
училище в София отбелязва между тях електро-

Фотос 1. Заваряване с помощта на електричество. 
Машинно училище при Флота, 1903
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дъговото заваряване по метода на Н. Бенардос 
[7]. Български специалисти следят техническите 
новости както по литературни източници, така и 
по време на различните изложения в света. Така 
за Световното изложение в Чикаго през 1893 г. 
са изтъкнати постиженията при „сливане на же-
лязо чрез електричество“ [8].  Инженер Иван 
Иванов е силно впечатлен от демонстрацията на 
газокислородно рязане и заваряване, предлагана 
на Световното изложение в Лиеж през 1905 г., и 
едновременно с описанието ѝ  във в. „Пряпорец“ 

2 В обширния си историко-технически преглед Ат. Тодоранов неправилно твърди, че д-р Х. Голдшмит  па-
тентовал своя термитен метод през 1898 г.  Неговият немски патент № 96317 е от 13 март 1895 г.
(http://www.goldschmidt-thermit.com/fileadmin/user_upload/PDF/Pressemitteilungen/2015_03_12_
Presseinformation_120_Jahre_Patent_Goldschmidt_Thermit_Group.pdf).

предлага: „Мисля, че нашето железнопътно упра-
вление, и военно даже, не биха направили зле да 
изучат тоя начин, с който би могло да се пести как-
то време, така и пари“ [9]. Пак през 1905 г. русен-
ският учител Атанас Тодоранов публикува кратко 
описание на термитното заваряване, изобретено 
от немския химик д-р Ханс Голдшмит, при което 
изтъква: „Голямата горещина 3000 Ц., каквато до-
сега се получаваше с волтова дъга, сега ще става 
с помощта на алуминия и ще спояваме релсите на 
железнопътните линии, желязо с мед и други так-
визи“ [10, с. 223]2.  

Фотос 2. Реклами за откриването на електротехническите курсове

Фотос 3. Електротехническо училище на Т. Мумджиев, 1910
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3 Авторът на публикацията [19] има висше техническо образование и през 1986 г. защитава дисертация на 
тема „Развитие и перспективи на професионалното образование по електротехника и електроника в Бълга-
рия“. Въпросната публикация положително е резултат от изследването в рамките на дисертационната тема.    
4 Мемориал на загиналите във войните за национално обединение русенци. – http://polk.dartek.bg/index.php/
zaginali/1-svetovna

 През 1903 г. в учебника „Електротехника“ на 
Морското училище при Флота се появява темата 
„Заварявание с помощта на електричество“ (Фо-
тос 1) [11, с. 74]. По това време там преподавател 
по електротехника е инж. Владимир Велчев. Пет 
години по-късно, от 1 септември 1908 г., Тодор 
Димитров Мумджиев открива в София първите 
електротехнически курсове (Фотос 2). Те са част-
но техническо учебно заведение с двегодишно 
обучение в два отдела: I – слаботоков (предмети: 
телефон, телеграф и галваностегия) и II – силно-
токов (предмети: осветление, трамваи, електроме-
талургия, електрогефест и електрически ефек-
ти) (Фотос 3) [12]. Директорът на курсовете Т. 
Д. Мумджиев е бивш преподавател в Одеското 
електротехническо училище (основано 1899 г.) и 
под влияние на руския език записва в програмата 
на обучението предмета „електрогефест“, което 
е буквално възприемане на руския термин „элек-
трогефест“ – оригиналното руско наименование 
на заваръчния метод на Н. Бенардос. Доколко този 
русизъм от старата българска литература е непо-
знат за съвременните историци показва следният 
куриозен пример. През 1986 г. в научна публика-
ция по история на електротехническото образова-
ние в България авторът представя накратко курсо-
вете на Т. Д. Мумджиев и за програмата на втория 
отдел твърди следното: „електрическо осветление, 
трамваи, електрометалургия, електрическо на-

прежение (подч., И.А.) и електрически ефекти“ 
[13, с. 118]. Очевидно терминът „електрогефест“ 
е бил неразбираем за автора на публикацията, 
вследствие на което грешно е „актуализиран“ на 
„електрическо напрежение“ вместо историко-тех-
нически достоверното  „електродъгово заварява-
не“3.  По същото време и Военното министерство 
проявява интерес към новата технология, като в 
края на 1910 г. командирова поручик Христо Ди-
митров Лилов (от телеграфната рота към Инже-
нерната инспекция) в Париж, където през април 
следващата година завършва обучение по „фото-
електрическите апарати и електрожените“ [14, с. 
134]. За съжаление той не успява да реализира на-
пълно придобитата перспективна квалификация, 
загивайки през март 1916 г.4.  
 Съвременник на  техническото развитие в 
началото на ХХ в. още през 1928 г. изтъква,  че 
най-големи заслуги за разпространението на мо-
дерни методи за заваряване в България има индус-
триалецът Иван Бурджев (Фотос 4). Във фабрика-
та си за огнеупорни каси в Плевен (Фотос 6, А, Б) 
той внедрява: ацетилен-кислородното заваряване, 
наричано в онези години автогенно или оксижен-
но заваряване (1908); водородно-кислородното за-
варяване, като през същата година построява ин-
сталация за получаването на сгъстен кислород за 
собствени нужди (1909);   термитното заваряване 
по метода на д-р Х. Голдшмит (1911) [15].

Фотос 4. Иван Бурджев (1866–1949)      Фотос 5. Ценоразпис на касите на Бурджев, 1910 г.
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А)        Б)
Фотос 6. Фабриката на Иван Бурджев. А) 1912 г.; Б) Общ изглед, 1930 г.
 Според източник от 1912 г., по това време 
(април) във фабриката на Ив. Бурджев практи-
куват вече електрозваряването [16]. 16 години 
по-късно друг автор уверява, че то е внедрено 
през 1921 г. [15], но за достоверно приемам све-
дението от 1912 г., защото то е публикувано непо-
средствено след събитието. Друг е въпросът дали 
там електрозаваряването е внедрено през периода 
1908–1912 г.  или в началото на 1912 г., но за това 
уточнение са необходими допълнителни проучва-
ния. Към 1930 г. фабриката на Ив. Бурджев има 
осем специализирани отделения, включително  
„Електро-заваръчно“ и „Газово-заваръчно“ (Фо-
тос 7) [175, с. 199].
 Убеден в ефективността на заваръчната 
технология, той (И. Б.) многократно посещава 
Австрия, Германия, Швейцария и Белгия, за да 
внедрява своевременно новостите в това направ-
ление на техниката [18].
 През 1913–1914 г.  във Флотския арсенал 
във Варна (днес „ТЕРЕМ-КРЗ Флотски арсенал–
Варна“ ЕООД) е внесен един оксижен от Герма-
ния [21]6 и това поставя началото на внедряването 
на съвременни методи на заваряване в кораборе-
монта и корабостроенето в България. През 1922 
г. в морската периодика се появява съобщение, че  
Производителната механическа кооперация „Съ-
гласие“ във Варна очаква да получи оксиженови 

5 Дължа благодарност на Любов Филипова – главен уредник в НПТМ – София, за отзивчивостта да ми пре-
достави копие от тази недостъпна за мен публикация.
6 В морскоисторическата литература битуват две версии за началото на появяването на оксиженното заваря-
ване във Флотския арсенал във Варна: 1912 г. – един оксижен [19, с. 42] и 1913 г. – два оксижена [20, с. 93]. 
За краткост няма да коментирам авторите, които безкритично, вкл. в научни публикации, приемат първата 
или втората версия, без да отбелязват противоречията между тях. Тук изтъквам най-вече факта, че нито една 
от тези версии не е подкрепена от авторите им с препратка  към някакъв източник, колкото и несигурен да 
е той. Тук за достоверно приемам твърдението в единствения що-годе приемлив  документ, който успях да 
открия. Това е спомен на работника Антон Николов от Флотския арсенал във Варна, записан през 1959 г. от 
Владимир Павлов. Според този спомен през периода 1913 – 1914 г. „за пръв път в България бива доставен 
оксиженов апарат във варненския Арсенал“ [21].

Фотос 7. Електрогенна заваръчна инсталация, 
Общ изглед, 1930 г.

апарати [22] и към началото на 1924 г. те вече са 
внедрени в  нейната практика [23], а към 1932 г. 
обемът на оксиженирането е увеличен и обособен 
в самостоятелно отделение в структурата на пред-
приятието [24, с. 131]. 
 През септември 1926 г. във Варна е основано 
Българското акционерно дружество за строеж на 
кораби, локомотиви и вагони – едно от най-голе-
мите машиностроителни предприятия в България 
до 1944 г. (известно като „Кораловаг“). Към 1928 г. 
то разполага вече с четири електрожена и оксиже-
на [24, с. 115] и  активно рекламира възможнос-
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тите си да извършва електроженни и оксиженни 
заварки [25], [26]. През 1930 г. „Кораловаг“ АД 
произвежда един 10-тонен моторен плаващ кран 
[27, с. 6], в който за пръв път в българското кора-
бостроене корпусът на плавателен съд е изработен 
със заваръчна технология [28, с. 90],  а не с оби-
чайното по това време не само у нас, но и в све-
та нитоване. За високото качество на изработката 
на заварения корпус са показателни два факта: а) 
плаващият кран е освидетелстван от френската 
класификационна организация „Бюро Веритас“ 
[27, с. 6]; б) през юни 1990 г. той  преминава ос-
новна техническа проверка от страна на „Българ-
ския корабен регистър“, който отново (60 години 
след построяването!) потвърждава класа му, сиреч 
техническата му пригодност за безопасно плаване 
[28, с. 90].

Фотос 8. Каси на Бурджев

 Около 1934–1935 г. в Пристанищната рабо-
тилница–Варна (днес „Булярд корабостроителна 
индустрия“ АД) е организиран отделен заваръ-
чен участък. Към края на 1936 г. там се извърш-
ват вече по-сложни операции с новата технология 
като ремонт чрез напластяване на гребен винт, при 
строежа по същото време на пътническата мотор-
на лодка „Галата“ фундаментът на нейния двига-
тел е изработен и съединен с корпуса на заварка. 
През 1937 г. от 564 поръчки в това предприятие 13 
са различни заваръчни услуги [29, с. 196 – 197].
 До 1989 г. в историческата литературата 
и обществената практика се разпространяваше 
версията, че заваряването навлиза в българското 
корабостроене едва през периода 1950–1952 г. и 
благодарение на съветски специалисти. Моногра-
фията на Петър Даскалов от 2016 г. категорично 
доказа широкомащабното производство на военни 
кораби, произвеждани през периода 1941–1944 г. в 
четири варненски корабостроителници за нужди-
те на германския военен флот в района на Черно 
море, като при това производство, вместо изця-

ло нитовани, са изработвани частично заварени 
корпуси. Обемът на електрозаваряването тогава е 
толкова голям, че например в района на Флотския 
арсенал причинява претоварването на електриче-
ската мрежа [30, с.184].
  В българското самолетостроене заваря-
ването навлиза през 20-те години на ХХ в. Едно 
от структурните звена на Държавната аеропланна 
работилница (ДАР), построена  на летище Божу-
рище през периода 1924 – 1925 г., е оксиженното 
отделение [31, с. 151]. През 1928 г. там започва се-
рийното производството на самолетите тип ДАР-
1, скелетът на които е ферма от заварени стома-
нени тръби. Привлечен е немски оксиженист, но 
български оксиженисти усвояват технологията на 
газовото заваряване и произвеждат едно самолет-
но тяло за един работен ден [32]. През 1930 г. ита-
лианският концерн „Капрони“ купува самолетна-
та фабрика в Казанлък и в нея създава оксиженен 
отдел с ръководител  Пепино Арциноя с помощ-
ник Кирил Иванов [33, с. 60].
 През 1934 – 1935 г. в Трамвайната работил-
ница в София са произведени първите български 
ремаркета. Те са 12, дължината им е 7,6 м, а шасито 
е заваръчна конструкция [34, с. 154]. Към 1941 г. 
в структурата на тази работилница има електро-
женно отделение [35, с. 52 – 53], но очевидно по 
това време обемът на заваръчните работи в нея е 
значително увеличен и източник от следващата го-
дина съобщава, че към началото на 1942 г. там са 
обособени отдел за автогенни заварки и отдел за 
електроспояване и заваряване [36, с. 67].

Фотос 9. Немският оксиженист Шулце в ДАР

Фотос 10. Двама български оксиженисти в ДАР
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 От многобройните фирми в страната, пред-
лагащи оксиженни и електроженни заваръчни ус-
луги, отбелязвам само I-ва Българска фабрика за 
спояване чрез електричество „Електроспойка“, 
основана през 1925 г. в София [37].  
 Широкото навлизане на оксиженните и 
електрическите заварки в страната между двете 
световни войни предопределя търсенето и подго-
товката на оксиженисти и електроженисти, дос-
тавката на заваръчна апаратура и осигуряването 
на консумативи, издаването на съответна норма-
тивна и специализирана литература.
 От 1 юни 1923 г. фирмата „С. Величков 
С-ие“ в София на известния военен техник Стоян 
Величков открива едномесечен „теоретически 
и практически курс по оксиженовото дело, мин-
на каменоломна техника, охладителното дело и 
пр.“, за ръководството на който осигурява немски 
инженер-оксиженист [38]. Три години по-къс-
но Гатю Сп. Кънчев – директор на дружеството 
„Въгледвуокис“, съобщава: „Най-много в една 
седмица всеки техник ще се подготви да работи с 
кислорода. По-големите работилници в София, 
като „Парен котел“, Д. Соколов, Бр. Пантеви, 
Ст. Величков и др. служат като школи за под-
готвяне на оксиженисти“ (подч., И.А.) [39]. На 
25 февруари 1931 г. Софийската търговско-ин-
дустриална камара открива едномесечен вечерен 
курс „по оксиженна обработка на металите – за-
варяване и рязане на металите с кислород“ с ръ-
ководител Н. Рашев [40]. Доколкото освен тази 
камара, Пловдивската търговско-индустриална 
камара също провежда изпити за оксиженисти и 
издава майсторски свидетелства [41, с. 181], веро-
ятно останалите търговско-индустриални камари 
в страната също организират изпити за майсто-
ри оксиженисти. Към Държавното средно меха-
но-електротехническо училище в София е открит 
оксиженен отдел със завеждащ Б. Сотиров [42]. 
 По време на Първата световна война герман-
ските части, разположени в България, са оборуд-
вани с много оксиженни апарати, голяма част от 
които след края на войната са оставени в страна-
та [39]. В междувоенния период заваръчни уреди 
се внасят предимно от Германия, като особено 
популярни са фирмите: за оксижени – „Ерфор-
дия“ [43] и „Хидрооксиген“ [38], за електрожени 
– „Сименс“ [44], но се рекламират електрожени и 

7 Не е посочен точен номер на броя, защото при подвързването на вестника, съхраняван в РБПС – Варна, 
периферията на част от  екземплярите е изрязана.
8 Неразбираемият днес термин „банзеге“, най-вероятно е германизъм от Bandsäge – лентова резачка, 
банциг.

от Белгия [45]7 и Швеция [46]. Забележителен е 
фактът, че най-малко три български фирми пред-
лагат собствено произведена заваръчна апаратура: 
  • През 1930 г. е основана пловдивската фир-
ма „Васил Георгиев Станев“ с предмет на дейност 
„производство на автоматични оксиженови апара-
ти“, която през 1936 г. е представена на IV Мос-
трен панаир в Пловдив [47].
 • През 1936 г. софийската работилница за 
електрически машини и апарати Богдан Джифа-
ров рекламира „Производство на: […] апарати за 
заварка на ленти за банзеге8 и др.“ [48, с. XII от ре-
кламите], [49]. През същата година механическата 
работилница на Тодор Ив. Радев от София предла-
га „Собствен модел оксиженови генератори и пр.“  
[48, с. XII от рекламите].
 През първите две десетилетия след появява-
нето на оксижена в България значително нараства 
потребността от чист кислород, като за това по-
нятие в онези години също се използва терминът 
„оксижен“. Тази потребност  се задоволява както 
чрез внос, предимно от Румъния [39], така и от 
български фирми, произвеждащи въглероден дву-
окис: 1909 г. – Иван Бурджев построява собствена 
инсталация [15],   1923 г. – Първо българско акцио-
нерно дружество „Въгледвуокис“ в София започва 
производство и на сгъстен кислород в стоманени 
бутилки с чистота 97-99 на сто и без примеси на 
азот [39], към 1936 г. сгъстен кислород предлага и 
фирмата „Оксижен“ ООД  в с. Обеля [48, с.XII от 
рекламите].
 Междувременно поради липса на единни 
правила за безопасност в страната зачестяват тру-
довите злополуки при извършването на заваръчни 
работи. Това става повод Дружеството на българ-
ските техници да помести през 1932 г. в своето 
списание критика за бездействието на централната 
власт: „[…] приложението на  автогенното  и елек-
трическото заваряване доби широко приложение, 
но от страна на никоя власт не се взимат каквито 
и да било мерки за контрол. Всеки е свободен да 
си купи апарат […] и почва да работи без оглед 
на това каква работа в качествено отношение и 
при какви условия ще ни я предаде. Като резул-
тат на всичко това получаваме 1) долнокачествена 
и несигурна изработка и 2) голям брой злополу-
ки. Само в гр. Варна в продължение на 1 година 
имаме 3 смъртни злополуки от електрически ток 
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[…]“. Към тази нелицеприятна констатация са по-
местени 26 най-общи изисквания за подобряване 
на заваръчната дейност [49]. Две години по-къс-
но министърът на търговията, промишлеността и 
труда Димитър Гичев утвърждава първата българ-
ска наредба за безопасността на труда при окси-
женно и електроженно заваряване. 
 Растящото приложение на заваръчната тех-
нология в българската индустрия е подпомагано 
активно от българските специалисти. От една 
страна, те публикуват в специализираните перио-
дични издания както новости от чуждестранната 
техника на заваряването, така и авторски статии 
по тази тема. Нещо повече, през периода 1928 – 
1942 г. в страната са издадени 8 специализирани 
книги по заваряване9, като всичките те са подгот-
вени от български специалисти.
 Силно впечатление прави фактът, че тези 
книги се издават в тиражи от 1000 до 2300 екз., 
сиреч в количества, които дори в днешно време 
обикновено са непостижими за авторите на спе-
циализирана литература.
 Макар и бегло представените тук истори-
ко-технически факти показват, че ранната история 
на заваръчната технология в България заслужава 
по-нататъшно задълбочено изследване и подоба-
ващо популяризиране.
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ON THE HISTORY OF THE WELDING IN BULGARIA 
Ivan Alexiev

Abstract
 The earliest information about electrical welding found in Bulgarian literature so far, was published in 1887. 
During the following two decades information about the introduction of oxygen and electrical welding in the world 
appeared in different periodicals. The use of those two types of welding began in 1908 – 1911 by the industrialist 
from the town of Pleven Ivan Burdgev. Since 1913 – 1914 these two types of welding have been used in shipbuilding 
and ship repairing, since 1928 – in aircraft construction and since 1934 – in the tram  
factory in Sofia.
 The teaching of the electrical welding theme started at the Naval School in Varna in 1902 – 1903. The 
teaching of electrical welding as a separate discipline started in 1908 in the first electro technical courses in Sofia. 
The following facts are indicative for the fast and wide spreading of the oxygen and electrical welding: a) as early 
as 1909 the country started producing high quality liquid oxygen; b) during the 30-ies of the XXth century three 
Bulgarian firms already produce welding equipment; c) in the period 1928 – 1942 eight books on  
oxygen and electrical welding were issued in total print very high for the country. 
Key words: oxygen and electrical welding, use of welding, equipment, teaching of the electrical welding.
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Адрес: София 1756, бул. „Св. Климент Охридски“ № 8
Тел: (+ 359 2) 965 25 72
Факс: (+ 359 2) 868 6719

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

Основните области на експертиза са:
• Автоматика 
• Информационни и комуникационни  
  технологии 
• Електроника 
• Електроинженерство 
• Енергетика и енергомашиностроене 
• Топлотехника и ядрена енергетика 
• Топлинна и хладилна техника 
• Хидроаеродинамика и хидравлични 
  машини 
• Текстилна техника и технологии

• Компютърни системи и технологии, Комуникации и комуникационна техника
• Машиностроене
• Мехатроника 
• Материалознание и теория на 
  материалите 
• CAD/CAM и технология на 
  машиностроенето 
• Транспортна техника и технологии, 
   Аеронавтика 
• Приложна математика и приложна 
  физика 
• Индустриален мениджмънт 
• Бизнес администрация
• Индустриален дизайн

 Научноизследователският сектор към най-
големия технически университет в България има 
добре развита научна инфраструктура, която е 
концентрирана в 4 центъра за върхови постижения 
и над 40 лаборатории. Това позволява да се 
осъществява трансфер на наукоемки продукти и 
технологии на национално и международно ниво. 
Привлечените средства от научноизследователска 
дейност за последните 5 години превишават 30 
млн. лв.
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ФОРМИРАНЕ НА НОВА ГЕНЕРАЦИЯ УЧЕНИ В 
ПРОЕКТА УНИТе

Доц. д-р Елисавета Гурова,
Факултет по математика и информатика,

СУ „Св. Климент Охридски“

* https://unite-bg.eu/ 

 1. Въведение
 През февруари 2018 г. консорциум от пет уни-
верситета: Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ (СУ) – водещ партньор, Техническия 
университет – София (ТУ), Русенския универси-
тет „Ангел Кънчев“ (РУ), Университет „Проф. д-р 
Асен Златаров“ – Бургас (БУ) и Шуменския уни-
верситет „Епископ Константин Преславски“ (ШУ) 
спечели проект по Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“ за изгражда-
не на Център за върхови постижения (ЦВП) в при-
оритетната област за интелигентна специализация 
на България: „Информатика и информационни и 
комуникационни технологии (ИКТ)“. 
 Основната цел на проекта „Университети за 
Наука, Информатика и Технологии в е-общество-
то (УНИТе)“* е да бъде създаден конкурентен и 
международно признат научноизследователски 
комплекс, отговарящ на изискванията за модер-
на инфраструктура и за високо ниво на научните 
изследвания. Центърът за върхови постижения 
УНИТе се предвижда да бъде от типа разпределе-
на изследователска инфраструктура и да подобри 
възможностите на учените от различни географ-
ски региони в България за сътрудничество както 
помежду им, така и с партньори от Европа и целия 
свят. Една от целите на проекта е да допринесе за 
повишаване на научната осигуреност на бизнеса 
чрез предоставяне на достъп до висококачествена 
разпределена научна инфраструктура и специали-
зирани консултации, особено за малките и средни-
те предприятия. Създадената високотехнологична 
научна инфраструктура ще се използва за пости-
гане на върхови научни постижения в 9 научни ра-
ботни пакета: 
• Инфраструктура за Big Data като услуга – 
ръководен от научен екип на ШУ.
• Софтуерни услуги за Big Data, Иноватив-
ни математически методи и модели в дигиталния 
свят и Big data в природните науки – ръководени 
от учени от СУ. 
• Системи за анализ и виртуализация на Big 
Data в реално време – ръководен от научен екип на 
БУ. 

• Визуализация, дигитализация и прототипи-
ране – под ръководството на учени от РУ.
• Интелигентни кибер-физични системи, Ин-
телигентни и устойчиви градове и Фабрики на бъ-
дещето – ръководени от научен екип на ТУ.
 В проекта УНИТе е предвидено да бъде из-
граден Дигитален иновационен хъб (ДИХ) като 
основен инструмент за трансфер на знания и ко-
муникации, както между научната общност, така и 
с бизнеса и гражданите. Чрез него ще се създадат 
условия за Отворена наука и Отворени иновации. 
Успешното изпълнение на работната програма на 
проекта ще създаде предпоставки за интегриране 
на ЦВП в Европейското научноизследователско 
пространство (ERA), както и в различни междуна-
родни научни инициативи и програми в ИКТ.
 2. Възможности и предизвикателства пред 
проекта УНИТе
 При подготовката на проекта УНИТе беше 
направено предварително проучване на партньор-
ите и на тази основа беше разработен SWOT ана-
лиз (на силните и слабите страни, възможностите 
и заплахите). От Таблица 1 се вижда, че екипът 
на УНИТе се характеризира с високи научни ре-
зултати в ИКТ и доказано значение за индустри-
ята в своя регион. Всички партньори работят по 
научни тематики в подкрепа на приоритетите за 
регионално развитие, определени в Иновационна 
стратегия за интелигентна специализация на Ре-
публика България (ИСИС), както и обучават бъде-
щи ИКТ професионалисти и инженерни кадри.
 Научният екип има значителен капацитет в 
информатиката, компютърните науки, софтуер-
ното инженерство, телекомуникациите, електро-
никата, автоматизацията и роботиката, както и 
във фундаменталните дисциплини: математика, 
физика, химия, материалознание и теоретична 
електротехника. Анализът на научно-приложните 
приноси на научните екипи на партньорите показ-
ва наличие на компетенции във всички области на 
ИСИС. Преобладават учените с опит в разработ-
ването на ИКТ подходи за други сфери на иконо-
миката и обществото и с опит в областта на Big 
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Таблица 1. SWOT анализ на партньорите в проекта УНИТе

Data, Grid и Cloud Technologies, следвани от тези с 
научна експертиза в безжичните мрежи и комуни-
кации, в математиката и в разработването на уеб 
приложения.
 Партньорите в УНИТе се отличават с го-
ляма проектна успеваемост на национално и ев-
ропейско ниво и с дългосрочно сътрудничество 
с водещи международни научни организации и 
университети, ИКТ компании и браншови органи-
зации в региона си или в страната. Те имат сери-

озна роля и опит в трансфера на знания, произти-
чаща от мисията им на университети, както и от 
изградените вътрешни структури за трансфер на 
знания и технологии (напр. центрове за трансфер 
на технологии), както и участието на повечето от 
тях в дейности за популяризиране на науката (като 
Европейската нощ на учените) и подобряване на 
средата за кариера и мобилност на учените (в рам-
ките на EURAXESS).
 Независимо от постигнатите успехи в наука-
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та и иновациите, всички партньори са изправени 
пред сериозни проблеми, свързани със застаря-
ването на академичния състав и затрудненията за 
привличане на млади таланти и учени от чужбина. 
Наскоро проведено изследване на факторите за 
привличaне на таланти в организацията [1] по-
казва, че младите хора се интересуват, на първо 
място, от възможностите на развитие на кариера-
та, следвано от атрактивния стойностен пакет и 
финансовата стабилност на работодателя. За за-
държането им в организацията доминират други 
фактори – привлекателна работна среда, екипност 
и сътрудничество, непрекъснато развитие на ком-
петенциите, възможности за кариерно израстване, 
баланс работа – свободно време.
 Сред проблемите на партньорите е и липса-
та на допълнителните умения на учените: за науч-
на комуникация към други заинтересовани лица, 
за трансфер на знания, за управление на иновации 
и интелектуалната собственост, за управление на 
проекти и др. Нови предизвикателства пред парт-
ньорите в УНИТе създават настоящите тенденции 
към Отворена наука (Open Science), която се ха-
рактеризира с откритост, прозрачност, колабора-
тивност и достъпност. Извършващите се проме-
ни в науката засягат различни научни дейности: 
публикуване с отворен достъп, отворени данни, 
отворено оценяване, отворено обучение. От това 
произтича необходимост за нови компетенции на 
учените [2]: 
• за публикации с отворен достъп;
• свързани с научните данни, тяхното създа-
ване, управление, анализ/ползване/повторно полз-
ване, разпространение и промяна на парадигмата 
от „защитени данни по подразбиране“ към „отво-
рени данни по подразбиране“, вкл. съобразяване с 
правни и други изисквания;
• действия извън границите на  собствената 
научна общност и дисциплина;
• съблюдаване на по-широк и общ подход към 
науката, при което учените контактуват с широка-
та общественост за разширяване на въздействието 
на научните дейности.
 Много важно е учени от всички дисциплини 
да придобият компетенции в областта на науката 
за данни (Data Science), така че да могат да по-
стигнат изискванията за Отворена наука във всич-
ки научни етапи и процеси [3].
 3. Мерки за формиране на нова генерация 
учени в УНИТе
 3.1. Укрепване на човешките ресурси в 
науката
 Въз основа на направения SWOT анализ 

беше разработен План за действие за разширяване 
на капацитета и за сътрудничество в ИКТ на нау-
ка и иновации. При неговото структуриране беше 
взет предвид подходът на Каплан и Нортън [4] за 
стратегическо управление чрез карти с балансира-
ни показатели (Balanced Scorecards) и бяха дефи-
нирани цели, дейности и очакваните резултати в 
следните стратегически направления: 
• Учене и растеж – с фокус върху разширя-
ване на знанията и способностите на индивидите 
(чрез учене) и организациите (чрез иновации).
• Вътрешни процеси – с фокус върху подобря-
ването на средата за изследвания, подобряване на 
процеса на извличане, споделяне и повторна упо-
треба на знания, управление на иновации, инте-
лектуална собственост и качество.
• Външни заинтересовани лица – с акцент 
върху сътрудничество за създаване на знания и 
приложението им. 
 Този план за действие е много амбициозен 
и цели да подкрепи три съществени елемента на 
научната система: 
• Укрепване на човешките ресурси – чрез раз-
ширяване на знанията и уменията на наличния 
научен екип, привличане в България на опитни 
учени, и по-специално от българската диаспора в 
чужбина, както и привличане на млади таланти и 
подпомагане на кариерното развитие на докторан-
тите и младите учени; 
• Подобряване на научната среда – посред-
ством съвременни лаборатории, достъп до светов-
ни научни бази данни и по-добро управление на 
знания, иновации и интелектуалната собственост; 
• Разширяване на партньорските мрежи и об-
мен на знания на локално, регионално и европей-
ско ниво с партньори от науката и индустрията, 
органи на местната и централната власт, клъстери 
и др. 
 В Плана за действие една от важните цели 
в направление „Учене и растеж“ е „Укрепване на 
човешките ресурси“, която предвижда дейности 
за реинтеграция на учени, наемане на млади уче-
ни, разработване на план за кариерно развитие, 
научно ръководство и менторство. Важна задача в 
тази връзка е да се разработят стратегически насо-
ки за идентифициране и привличане на таланти в 
ЦВП УНИТе, съобразени с политиката за Отворен 
пазар на учените в Европа (приоритет 3 на ERA) и 
някои основни документи в областта: Европейска 
харта за учените и Кодекс за поведение при наема-
не на учени (Харта и Кодекс) [5], Стратегия за чо-
вешките ресурси в науката [6], Европейска рамка 
за научна кариера [7], и Принципи за иновативно 
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докторантско обучение [8]. 
 Предвидено е още в началото на проекта да 
бъде стартиран процес на идентифициране и при-
вличане на млади таланти и опитни учени в про-
екта УНИТе. Тези назначения ще помогнат за ук-
репване на научния му потенциал, за обръщане на 
потока на „изтичане на мозъци“ и за подмладява-
не на възрастовия състав на научните екипи. Това 
ще осигури също така приемственост на научните 
и иновационните дейности в области, в които вече 
е постигнат значителен напредък. В същото време 
ще се създадат нови възможности за младите хора 
да започнат научна кариера в привлекателна науч-
на среда. 
 При приложението на тази стратегия особе-
но внимание ще се обърне на спазването на прин-
ципите за откритост, прозрачност и оценка на база 
на постиженията на кандидатите. За различните 
научни нива изискванията ще бъдат съобразени 
с типа на предлаганата позиция, така че да не се 
обезкуражат по-младите и неопитни учени. За по-
следните акцентът при оценяване ще бъде поста-
вен върху научния и иновационен потенциал, а не 
толкова върху миналия опит, изискван от утвърде-
ните учени. Назначаването ще следва процедури 
и принципи, съобразени с Хартата и Кодекса [5], 
като ще се обърне внимание на: отворено, ефек-
тивно, прозрачно и подкрепящо публикуване на 
предлаганата работна позиция; обяви, които са на-
сочени към типа на предлаганата позиция (научни 
категории R1 до R4); прозрачна селекция по ясни 
критерии, както и осигуряване на равни възмож-
ности (независимо от пол, възраст, етническа при-
надлежност и др.).
 Критериите за оценка на качествата на кан-
дидатите са съобразени с препоръките за отворе-
но, прозрачно и основано на постижения наемане 
на учени (OTM-R) [9] и ще отчетат цялостния из-
следователски път и професионално развитие на 
кандидатите, както и приноса на ненаучния опит. 
Затова в проекта са предвидени, както количестве-
ни, така и качествени показатели: 
• възможности за привличане на финансира-
 не;
• възможности за генериране на въздействие 
 върху обществото;
• международен опит (вкл. мобилност);
• опит в трансфера и обмена на знания;
• способности за мениджмънт на наука и ино-
 вации;
• организационни умения и опит;
• опит в дейности за популяризиране на нау-
 ка;

• научни постижения;
• опит в научно ръководство и менторство;
• опит в преподаване;
• екипна работа.
 Много важно е след подбора на нови чле-
нове на научния екип да се осигури тяхното ви-
сококачествено научно ръководство. При форми-
рането на нова генерация от учени ще се обръща 
внимание на съблюдаването на Принципите за 
иновативно докторантско обучение [8] и осигуря-
ване на: високи академични стандарти, условия за 
самостоятелност и креативност на докторантите с 
цел постигане на върхови научни постижения; ат-
рактивна институционална среда (касаеща работ-
ни условия, възможности за кариерно развитие и 
придобиване на независимост); интердисципли-
нарни научни възможности; опит в индустрия-
та или други сектори; участие в международни 
мрежи (вкл. съвместни ръководители и сътрудни-
чество при обучението); както и обучение за пре-
носими умения – за защита на интелектуалната 
собственост, управление на проекти, комуникация 
на наука и др.
 За докторантите и младите учени ще бъдат 
определени съответно научен ръководител или 
ментор, които да отговарят за научното им ръко-
водство, първо – за подготовка на техния инди-
видуален план за кариерно развитие, а след това 
– при провеждане на научноизследователската 
им работа, както и да наблюдават и контролират 
техния прогрес за изпълнение на научните цели 
в индивидуалните им проекти. Планът за кари-
ерно развитие на докторантите и младите учени 
ще бъде разработен според индивидуалните им 
потребности от обучение, както и цялостната про-
грама на проекта. В проекта са предвидени също 
така мерки за идентифициране на липсващите 
умения на новоназначените учени и в тази връз-
ка осигуряване на възможности за специализация 
в друга организация (научна или индустриална 
в България или в чужбина), научни и обучител-
ни семинари и др. На всички нови учени ще се 
предостави възможност за развитие на организа-
ционни и мениджмънт способности посредством 
активното им включване в организирането на съ-
бития по проекта, както и в дейностите по упра-
вление на проекта. Наред с това, съвместната на-
учна програма на партньорите в проекта УНИТе 
и общите им дейности за ИКТ наука и иновации 
ще допринесат съществено за трансфер на знания 
и опит между тях, за сътрудничество с множество 
асоциирани партньори и големи европейски науч-
ни мрежи, както и за съвместно ползване на съ-
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временната научно-изследователска инфраструк-
тура, която ще се изгради в проекта УНИТе. Това 
са съществени фактори за издигане на имиджа на 
партньорите и привличане на млади и талантливи 
учени. 
 3.2. Промяна на научноизследователската 
и иновационната култура
 За разширяване на научния капацитет в про-
екта УНИТе е предвиден всестранен подход за 
привеждане в съответствие на организационна-
та култура и процесите, знанията и уменията на 
учените и новата научноизследователска инфра-
структура с целта за постигане на върхови научни 
изследвания. Промените в цялостната научноиз-
следователска среда на България, следващи насо-
ките в политиката на Европейския съюз за научни 
изследвания и иновации, както и Националната 
стратегия за развитие на научните изследвания 
2025, са основополагащи за промяна на органи-
зационната култура и процесите в академичните 
институции. Наред с това предвидените в проек-
та промени в научноизследователската среда на 
партньорските университети ще създадат органи-
зационна култура, с която да стимулират научни 
изследвания и иновации, отговорни към общество-
то. Тези дейности ще осигурят среда за изгражда-
не на следваща генерация от учени и иноватори, 
притежаващи реални ценности за отговорни на-
учни изследвания и съблюдаващи принципите на 
научен интегритет: почтеност, надеждност, обек-
тивност, безпристрастност и независимост, отво-
рени комуникации, загриженост, справедливост и 
отговорност за бъдещите научни генерации.
 Създаването на нова култура в научните из-
следвания и иновациите е дълъг процес, изискващ 
съвместните усилия на много участници. Трудни-
ят преход в България предизвика сериозен спад в 
образованието и формирането на реални ценности 
у новите генерации. През този период особено по-
страда репутацията на науката и учените, на пре-
подавателите и образователните институции. При 
тази неблагоприятна обстановка в проекта УНИТе 
са заложени мерки, чрез които да бъдат положени 
основите за формиране на нови ценности и промя-
на на имиджа на науката и учените в икономиката 
и обществото:
 Усилията за израждане на нова генерация 
от учени започват с подготовка на студентите да 
уважават принципите за научен интегритет още 
по време на тяхното обучение. Промените в ор-
ганизационната култура, включително промените 
във водещите принципи в научните изследвания 
и обучението, а оттук – и в начина на мислене на 

утвърдените учени, също са много важни стъпки.
• Усилията за подобряване на сътрудничест-
вото с индустрията още в ранна фаза от подго-
товка на студентите и докторантите ще се отразят 
върху насочването на научните изследвания към 
реалните проблеми и нужди на икономиката и об-
ществото. Проектните дейности ще допринесат 
също така за създаване на предприемачески нагла-
си сред студентите и за формиране на иновативна 
култура у следващата генерация от учени. 
• Интегрирането на нови методи за преподава-
не в подготовката на бъдещите учители чрез дей-
ности, насочени към настоящите преподаватели и 
учени, ще ускори промените в стила на препода-
ване в средното училище и формирането от ранна 
възраст на креативност, иновативен дух и нагласи 
за научни изследвания и предприемачество. 
• Осигуряването на допълнителни умения и 
компетенции за работа с индустрията на настоя-
щите учени ще ускори промяната към по-висока 
иновативност и готовност за трансфер на знания, 
както и по-добро осъзнаване на ролята на акаде-
мията за превръщането на знанията в иновации, а 
оттук по-голяма иновационна ефективност. 
• Постигането на върхови научни постижения 
и превръщането им в иновации, както и активното 
използване на отворените иновации за включване 
на гражданите в диалог по научноизследовател-
ските и иновационните програми, ще бъде важна 
стъпка към промяна на нагласите на обществото 
към науката и учените.
 Постиженията на проекта УНИТе в науч-
ните изследвания и иновациите ще бъдат широ-
ко разпространени, като се използват онлайн и 
офлайн средства за комуникации. Целта на кому-
никационната стратегия на проекта е да повиши 
видимостта на проекта и неговите научни дости-
жения, както и да постигне по-добро разбиране 
на значението на научните изследвания, ролята на 
учените и тяхното влияние върху икономиката и 
обществото. Това ще се отрази позитивно върху 
усилията за привличане на млади хора към сфе-
рата на науката и постигането на устойчивост и 
значими промени в социалните ценности. Дей-
ностите по трансфер на знания, и по-специално, 
организиране на отворени дни и визити на учени-
ци в партньорски лаборатории, както и съвмест-
ните усилия за организиране на Дни на научната 
кариера, могат значително да повишат интереса 
на младите към науката и иновациите.
 4. Очаквани резултати и въздействие на 
проекта УНИТе
 Проектът УНИТе има амбициозна програ-
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ма за постигане на върхови научни постижения в 
областта на ИКТ и насочването на научните дей-
ности към потребностите на икономиката и обще-
ството. Извършването на изследвания в модерни-
зираната база на разпределената инфраструктура 
ще повиши качеството и устойчивостта на наука-
та, като способства за привличане на талантливи 
млади учени и преодоляване на настоящите про-
блеми, свързани със застаряване на научния със-
тав и „изтичане на мозъци“. 
 Подобряването на трансфера на знания и об-
щуването с различни заинтересовани страни ще 
допринесе за по-бързо създаване на иновации и 
развитие на нови продукти и услуги от страна на 
бизнеса и реализиране на приоритетите на ИСИС 
в тематичната област ИКТ. Научните дейности на 
проекта УНИТе ще съдействат за ускореното ус-
вояване на технологии в предприятията от цялата 
промишленост и ще положат основите за интегри-
ране на България в Единния дигитален пазар в Ев-
ропа. 
 Проектът ще има сериозно въздействие за 
решаването на съществени проблеми, свързани с 
развитието на дигиталното общество в България. 
Особено важно за устойчивото развитие на ИКТ 
в България е очакваното въздействие върху обра-
зованието и пазара на труда, които на свой ред ще 
въздействат върху дигиталната трансформация на 
българската икономика и обществото. Постигане-
то на висока технологична готовност на предпри-
ятията, свързана с интензивна употреба на ИКТ, е 
ключов фактор за ръст на икономиката и на конку-
рентоспособността ѝ.
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FORMATION OF NEW RESEARCHERS GENERATION WITHIN UNITE PROJECT
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Abstract
 The goal of paper is to outline the challenges for the sustainability of higher  education and research in the field of 
Information and Communication Technologies (ICT) and to present the approach for attraction and preservation of ICT talents 
followed within the newly-launched project UNITe for establishment of a Centre of Excellence in ICT under the Operational 
Programme „Science and Education for Smart Growth“ (contract BG05M2OP001-1.001-0004). 
Initially, a short overview of the UNITe project is presented, followed by a SWOT analysis made for the UNITe consortium 
and description of the present challenges for universities. Special emphasis is made on the measures planed within UNITe 
for strengthening the human resources in ICT research and changing the research and innovation culture. The project follows 
a strategic approach, on the one side, to attract leading researchers in ICT, and on the other, to raising the interest of young 
generations for research and innovation through early involvement of students in research project and targeted science 
communications. Other essential measures are linked to multifaceted collaboration with industrial stakeholders and better 
responding to economic and societal challenges in research and innovation. Last, but not least, the quality of research will be 
also strengthened within UNITe in order the Center of Excellence to be widely recognized nationally and internationally, and 
integrated in the European Research Area and its research infrastructures.  
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* Повече информация за проведените събития в София и страната  можете да получите в интернет страни-
цата на Европейска нощ на учените 2018: https://rn.fmi.uni-sofia.bg, както и Facebook страницата https://www.
facebook.com/ktrioproject/. На страницата са качени и публикации, филми и други материали, реализирани 
по проекта K-TRIO 3.

НОЩ НА УЧЕНИТЕ В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ*
Мария Дикова, 

Координационен център EURAXESS 
към СУ „Св. Климент Охридски“,

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

Рубриката „Европейска нощ на учените 2018“ се осъществява по 
проект K-TRIO 3 „Учените в триъгълника на знания”, H2020-MSCA-

NIGHT-2018-818757, финансиран от Европейския съюз по дейностите 
„Мария Склодовска Кюри“ на програма „Хоризонт 2020“

 Европейската нощ на учените, която всяка 
година се провежда в последния петък на месец 
септември в цяла Европа, се превърна през годи-
ните в емблематично събитие и регулярна среща, 
на която учените в различните страни членки на 
Европейския съюз представят своите постижения 
и предизвикателства пред широката публика в 
рамките на един ден.
 В България Европейската нощ на учените 
2018 беше осъществена с финансовата помощ на 
Европейската комисия по Програмата за научни 
изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, про-
ект K-TRIO 3 (Researchers in Knowledge Triangle), 
както и с подкрепата на  изследователи и научни 
колективи от екипа на проект BG05M2OP001-
1.001-0004-C01 УНИТе (Университети за Наука, 
Информатика и Технологии в е-обществото) за из-
граждане на Център за върхови постижения в ин-
формационните и комуникационните технологии, 
финансиран от Европейския фонд за регионално 
развитие чрез Оперативна програма „Наука и об-
разование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020. 
 Проектът беше реализиран от консорциум с 
участници: Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ (координатор), Българската академия 

на науките, Нов български университет, Акаде-
мията за музикално, танцово и изобразително из-
куство – Пловдив, Русенския университет „Ангел 
Кънчев“, Тракийския университет – Стара Загора 
и Медицинския университет „Проф. д-р Параскев 
Стоянов“ – Варна с подкрепата  на редица асоции-
рани партньори от цялата страна – университети, 
музеи, общини, неправителствени и научни орга-
низации и др. Централно събитие през 2018 беше 
Европейската нощ на учените 2018, която в Со-
фия, Пловдив, Русе, Варна, Стара Загора, Бургас, 
Созопол, Харманли, Хасково, Шумен и Велико 
Търново се превърна във важен форум за включ-
ване на гражданите в диалог с учени и иноватори 
– стъпка към постигане на целите на Европейския 
съюз за Отворена наука и Отворени иновации.
 През 2018 дейностите по проекта K-TRIO 3 
бяха насочени към представяне на наука и инова-
ции, допринасящи за запазване на културното на-
следство и развитие на културните и креативните 
индустрии. Специално внимание бе отделено на 
честването на 130-годишнината на Софийския 
университет и приноса му за развитието на обще-
ството и икономиката в България, вкл. въздействи-
ето върху интелигентната специализация. Голяма 
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част от събитията бяха свързани с основната тема 
на проекта: „Учените в триъгълника на знанието“. 
Бяха показани отблизо не само професионални-
те качества на учените, но и тяхното чувство за 
хумор, талантите им извън науката, начинът на 
общуване и удоволствието от тяхната реализация 
– важна мисия и в контекста на европейското из-
искване за 35% хора с висше образование.
 Европейската Нощ на учените в сградата на 
Ректората на нашата Алма Матер бе централното 
събитие, което беше включено в календара на Со-
фийския университет „Св. Климент Охридски“ за 
честване на 130 години от създаването му.
 Многобройните посетители, голяма част от 
които деца и ученици, не само успяха да се докос-
нат до постиженията на български учени и науч-
ни екипи, но и да участват персонално в различни 
експерименти, опити и дискусии.
 В рамките на „Кабинети по любопитство“, 
преподаватели и възпитаници от специалност 
„Оптометрия“ на Физическия факултет на Универ-
ситета демонстрираха как можем „да видим неви-
димото“ – какви са възможностите на човешкото 
зрение, как трепти мембраната на барабан, как се 
върти перката на вентилатор и как се нагрява въз-
духът. Показаха кои са полезните сайтове, даващи 
информация за състоянието на Земята, атмосфера-
та и океана и как да интерпретираме информация-
та. Децата научиха как се става синоптик и как те 
сами могат само с подръчни средства да направят 
сеизмометър и домашна метеорологична станция.
 Бяха представени и инструментите и под-
ходите за дигитална трансформация по метода 
на ДИГИТРАНС – проект за подпомагане на ди-
гиталната трансформация на малките и средните 
компании, който се разработва по програма ИН-
ТЕРРЕГ в 7 държави в Дунавския регион, както 
и лазерно-индуцираната плазмена спектроскопия 
като техника за изследване на предмети на кул-
турното наследство –  метод за бърз и директен 
анализ на качествения и количествения елементен 
състав както на повърхността, така и в дълбочи-
на на даден обект. Посетителите наблюдаваха и 
кратка демонстрация на метода чрез апаратура за 
теренни изследвания LIBSCAN 25.
 Иван Найденов  от  ФМИ на СУ „Св. 
Климент Охридски“ представи разработената от 
него Адаптивна 3D видеоигра Car Simulator, коя-
то цели изследване на методи за адаптиране на  
симулаторни видеоигри спрямо постиженията на 
играта. Управлението на  адаптацията е или по 
прагови стойности на резултатите на  управлява-
щия автомобила, или спрямо шаблони в кривата 

на учене. В зависимост от достигнат праг (или съ-
ответно открит шаблон в  кривата му на учене) се 
променя динамично трудността на управление  на 
автомобила, напр. чрез промяна на осветеността 
на пътя, гъстотата на мъглата, силата на дъжда и 
степента на хлъзгавост на пътното платно. Адап-
тивната версия на играта е налична на адрес:  
http://apogee.online/assets/games/cardrive/adapt/
adaptcardrive.html,  а видеодемонстрация може 
да се види на адрес:  https://www.youtube.com/
watch?v=pa_kBCfMkiw.
 Беше представена и друга Адаптивна 3D 
видео игра – за стрелба по движещи се мишени, 
разработена от Илко Адамов, също от ФМИ на 
СУ „Св. Климент Охридски“. Тя цели  изследване 
на  методи за адаптиране на видеоигри за стрел-
ба в първо лице спрямо  постиженията на играта. 
Управлението на адаптацията е или по прагови 
стойности на резултатите на стрелеца, или спря-
мо шаблони в кривата  му на учене. В зависимост 
от достигнат праг (или съответно открит шаблон 
в кривата на учене) се променя динамично труд-
ността на стрелба, напр. чрез промяна на освете-
ността на средата, гъстотата на  мъглата, сила на 
дъжда и вид на движение на мишените. Адаптив-
ната  версия на играта е налична на адрес: 
http://apogee.online/assets/games/boxshooter/adapt/
adaptiveboxshooter.html.
 Представена беше и демонстрационна учеб-
на игра-лабиринт по средновековна история на 
България „Асеневци“, генерирана с първия про-
тотип на платформата за генериране на сериозни 
игри за обучение по проект APOGEE. Лабиринтът 
има 4 зали: 1. Въвеждаща; 2. Въстание на Петър 
и Асен; 3. Цар Калоян; 4. Цар Иван Асен II. За да 
се стигне до последната зала, трябва да се преми-
не през останалите три, като се решат задачите в 
залите и се отговори на въпросите за отключване 
на вратите. Играта, която може да се играе в инер-
нет на адрес:  http://www.apogee.online/games.html, 
приключва, след като се открият всички скрити в 
залите предмети.
 Голям интерес предизвика и Hands-on лабо-
раторията по сглобяване на роботи, в която ас. 
Траян Илиев от Факултета по математика и ин-
форматика демонстрира няколко робота, изпълня-
ващи различни задачи – Лего робот, Raspberry Pi 
робот (AlphaBot, Python) и изцяло собственоръчно 
конструиран IPTPI робот с Raspberry Pi, Arduino 
Leonardo и реактивна софтуерна реализация на 
управляващите алгоритми с React и Java. Посети-
телите имаха възможност да се впуснат и във вир-
туалната реалност с VR шлем Samsung Odyssey.



ЕВРОПЕЙСКА	НОЩ	НА	УЧЕНИТЕ	2018

46 НАУКА – 6/2018, том XXVIII
Издание на Съюза на учените в България

 Т.нар. „Корпус за бързо гърмене“ (студенти 
от Факултета по химия и фармация) показа на лю-
бопитните посетители от всички възрасти как го-
рят водата, камъните и пяната, как химиците мо-
гат да държат в голи ръце горящ огън и после да 
си ги измият в течен азот с температура – 196°, как 
водата може да се втвърди при стайна температура 
и много други „магически“ превъплъщения на хи-
мичните елементи.
 Школата „Олимпийци“, която организира 
курсове по състезателна математика и информа-
тика, показа забавни и предизвикателни задачи за 
учениците, както и запозна посетителите с умени-
ята, развивани чрез задачите от олимпиадите. 
 Завладяваща демонстрация на древни бойни 
изкуства на европейския континент беше предста-
вена от Школата за средновековна фехтовка МО-
ТУС. 
 Всички, които проявяват любопитство към 
„древното“, можеха да опитат печива по древни 
рецепти и да дегустират медовина, както и да на-
учат интересни подробности за историята и при-
готвянето на тази толкова ценена в древността на-
питка.
 По време на Европейската нощ на учените 
в Софийския университет се проведоха и редица 
дискусии: 
• Повторните нови – бъдещи свръхнови тип 
Ia. Повторните нови са интересни обекти, кои-
то се характеризират с многократни периодични 
избухвания в двойни системи, съдържащи бяло 
джудже. Периодът на избухване се свързва с важ-
ни параметри на системата и колкото по-кратък 
е той, толкова по-скоро е възможно системата да 
избухне като свръхнова тип Ia – най-енергетичния 
взрив във Вселената.
• Фини прахови частици в София – източни-
ците на замърсяване в София и защо еколозите 
постоянно алармират за стойности, надвишава-
щи праговете. Посетителите научиха кои частици 
наричаме фини прахови, откъде се вземат, кои са 
опасните метеорологични ситуации за повишени 
ФПЧ и как да следим актуалното състояние в Со-
фия.
• Геофизика на Марс – мисията Insight. Бяха 
представени историята на изследванията на Марс; 
това, което ни е известно, и което остава скрито 
за марсотресенията; марсианската тектоника и 
марсианското магнитно поле; какво представлява 
мисията InSight, която се очаква да даде безпре-
цедентна информация за вътрешната структура, 
топлинното поле, тектониката и сеизмичната ак-
тивност на Марс.

• Как изучаваме океана от Космоса чрез 
най-новите методи за мониторинг на океана – 
какви новости за океана научаваме от тях, какво 
представляват програмата Арго, глайдерите, спът-
ниците.
• Черноморският център за мониторинг и 
прогноза към програмата „Коперник“ разказа 
защо Черно море като част от Световния океан е 
обект на изучаване и наблюдение. Всепризнат е 
проблемът за замърсяването и опазването на био-
логичните видове в него. В ежедневните човешки 
дейности е необходима информация за актуалното 
състояние на морето, както и за бъдещото разви-
тие няколко дни напред.
• Какви сеизмични изследвания в района на 
българската антарктическа база на остров Ли-
вингстън се извършват от две от българските екс-
педиции на Антарктида, какви интересни явления 
се наблюдават и защо учените се интересуват от 
ледения континент.
• История и функциониране на Ханзейската 
лига – съюз на търговски градове и организации, 
често наричан първата международна корпорация 
и дори първообраз на ЕС, и как той променя исто-
рията на Европа.
• Средиземноморската диета през античност-
та – кулинарните постижения на древността и как 
тези традиции имат връзка с нашата кухня.
• Здравето през късната античност – различ-
ните процедури, използвани от тогавашните хора 
да се предпазват и справят с болестите, които са ги 
съпътствали. Находки на инструменти и рецепти 
за лекарства от този период.
• Какво е медовината – кратка презентация  за 
историята на медовината.
• Бойните изкуства на европейския континент 
– традициите на бойното изкуство от Средновеко-
вието, неговото развитие и връзка с европейската 
култура и реалност през този период. Дискусия за 
ръкописите, въз основа на които се развива дисци-
плината HEMA (Historical European Martial Arts), 
както и защо можем да говорим за европейска тра-
диция. Презентацията включваше и представяне 
на реконструкции на хладно оръжие от Среднове-
ковието и Ранния ренесанс.
• Трансфер на знания в Европа – какво научи-
хме по време на мобилността в други държави и 
научни организации, както и информация за теку-
щите и предстоящи програми в областта на науч-
ните изследвания на Университетската агенция на 
Франкофонията.
 За посетителите на Нощта беше организира-
на и тематична обиколка „Софийският универси-
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тет като живо културно наследство“, както и из-
ложба, посветена на 130 години от създаването на 
нашата Алма Матер.
 Полезна информация за програми на Евро-
пейския съюз в областта на науката, иновациите 
и научните изследвания, представяне на  проекти 
на български организации, финансирани от раз-
лични европейски програми, мрежа за мобилност 
и кариерно развитие на учените EURAXESS и 
други бяха на разположение на посетителите през 
цялото време на „Европейския щанд“. Там посе-
тителите можеха да получат осъществените със 
съдействието на СУБ издания: брошурата „Лица в 
науката“, посветена на видни учени от Софийския 
университет; бр. 9 на в. „Homo Sciens“, в който са 
представени учени – имена от миналото, дарите-
ли, жени учени, откриватели, наши съвременници 
и млади учени, поредния сборник „Стъпки 9“ със 
стихове на учени и докоранти.
 Вечерта на талантите на учените – като из-
следователи, преподаватели и хора с разностранни 
дарби и интереси, отново се завърна като от едно 
от събитията в Европейската нощ на учените. Тя 
се проведе в Аулата на нашата Алма Матер и беше 
открита с встъпителните думи на проф. д.фз.н. 
Иван Лалов, учен и  преподавател, тясно свързан 
със Софийския университет, два мандата негов 
ректор (1993 – 1999), който участва в Европейска-
та нощ на учените още от първото ѝ издание през 
2006 г. 
 С кратка презентация основателят и бивш 
директор на Музея на Софийския университет 
доц. д-р Цвета Тодорова ни върна 130 години на-
зад във времето, когато се поставят основите на 
висшето образование  у нас и се отваря забележи-
телна  страница в българската културна история. В 
навечерието на откриването на новата 2018/2019 
учебна година на нашата Алма Матер тя припом-
ни за нейните първостроители и първите 7 пре-
подаватели, наречени  „новите седмочисленици“,  
благодарение на които и на техните следовници 
Софийският университет днес е институция, ут-
върдила се като образователен, научноизследо-
вателски, обществено значим културен център с 
международно признание.
 Един от акцентите на тазгодишната Нощ на 
учените бе посветен на Европейската година на 
културното наследство, чийто девиз е: „Нашето 
наследство: където миналото среща бъдещето“. 
Връзката със 130-годишния юбилей на Софий-
ския университет е очевидна –  величествената му 
сграда е част от материалното културно наслед-
ство, а знанието и уменията, които нашата Алма 

Матер дава – част от нематериалното културно 
наследство. А как научните изследвания, по-точно 
лазерите,  помагат за опазването на културно-ис-
торическото наследство, присъстващите в Аулата 
научиха от физичката д-р Виктория Георгиева – 
възпитаничка на Софийския университет.  Извън 
професионалните си интереси тя рисува прекрас-
но и участва в групови спортни занимания.
 Неделима част от нашето културно наслед-
ство са и народните песни. Пианистката Милена 
Великова, доктор по социална педагогика, препо-
давател във Факултета по начално и предучилищ-
на педагогика в Софийския университет, е увле-
чена по националните ни корени. Тя се занимава 
с народно пеене и реализира разнообразни твор-
чески фолклорни проекти успоредно с изследо-
вателската си дейност в областта на социалните 
науки и преподавателската работа, в която съчета-
ва социалната и музикалната педагогика. В артис-
тичните ѝ таланти се убедихме от великолепните 
ѝ музикални изпълнения: на пиано и акапелно – 
на две народни песни.
 С проект, включващ задълбочено изследване 
на белтъка човешки бестрофин - 1, д-р Кирилка 
Младенова, главен асистент в катедра „Биохимия“ 
на Биологическия факултет на СУ „Св. Климент 
Охридски“, през 2017 г. стана победителка в на-
правление „Биология“ в седмото издание на На-
ционалната стипендиантска програма „За жените 
в науката“ на L‘Oréal и ЮНЕСКО, на която Со-
фийският университет  е партньор. От кратката  
презентация на д-р Младенова за нейните изслед-
вания на този белтък научихме, че той се произ-
вежда в ретината на човешкото око и мутации в 
гена, който го кодира, водят до прогресивно нама-
ляване на зрението и слепота. Изследванията на 
този белтък са много популярна тема понастоя-
щем в световен план. В малкото си свободно вре-
ме д-р Младенова обича да чете фантастика, па-
родии и съвременна европейска литература, да се 
разхожда сред природата, да играе тенис на маса и 
да ходи на риболов.
 Един друг юбилей – 120-годишнината от 
основаването на Българското физико-математиче-
ско дружество (ФМД) – прародител на днешните 
Съюз на математиците в България (СМБ) и Съюз 
на физиците в България (СФБ), беше отбелязан по 
нетрадиционен начин. Доц. д-р Евгения Сендо-
ва, известна с  поетичния псевдоним Жен-И-Сен, 
беше посветила ода на това важно за физико-мате-
матическата общност у нас събитие, като ни пред-
стави историята на дружеството от създаването 
му до наши дни в рими и снимки.
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 Учени и преподаватели от различни специ-
алности и поколения застанаха пред многобройна-
та аудитория в Аулата в ролята на поети, певци и 
инструменталисти. Не може да споменем имената 
на всички от тях, но ще обърнем внимание на из-
пълнението на авторските песни на преподавателя 
по практически френски език и бизнес комуника-
ция в Софийския университет Вълчан Вълчанов. 
Той е доктор по богословие, преводач от френски 
език, който извън научните си интереси  от дълги 
години се занимава с пеене, свири на акустична и 
на бас китара, както и на пиано. 
 Над 100 бяха участниците в конкурса за пое-
зия от български учени и докторанти, организиран 
от Съюза на учените в България. Подбраните от 
журито стихотворения бяха отпечатани в поред-
ния сборник „Стъпки 9“, който беше представен 
от един от съставителите му – д-р Орфей Петров, 
а художник на прекрасната корица за пореден път 
е доц. д-р Мариана Кънева – специалист по инте-
грална оптика в ИФТТ на БАН. 
 Беше представена и петата по ред стихо-
сбирка – „Трети откровения“ (2018), на физичката 
доц. д-р Елена Кашчиева, дългогодишен препода-

вател в ХТМУ, участник в Нощта на учените още 
от първото ѝ издание. 
 Авторските стихове на учените бяха разно-
образни – лирични, хумористични и самоиронич-
ни, посвещения, размисли... Всичките рими, както 
и музикалните изпълнения, бяха доказателство, че 
между науката и изкуството граница не съществу-
ва – в унисон със четиристишието на незабрави-
мия акад. Румен Цанев:

Какво е наука? Какво е изкуство?
Едното е мисъл, другото – чувство.
Едното – истина за тази Вселена.
Другото – истина, в душата родена!

 Ще завършим с мотото на Фейсбук страни-
цата на проекта „Учените в триъгълника на зна-
нието“: Науката е призвание за цял живот! Ще 
добавим – пожелаваме науката да стане мисия и 
съдба на многобройните млади любознателни 
хора, докоснали се до науката в Нощта на учените 
не само в нашата Алма Матер, но и до събитията в 
другите дестинации в София и в страната!

ДЕТСКАТА ПРОГРАМА НА НОЩТА НА УЧЕНИТЕ В 
СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Албена Антонова,
докторант Елица Пелтекова,

Факултет по математика и информатика, 
СУ „Св. Климент Охридски“

 Станалата традиционна Европейска нощ на 
учените отново беше повод да се отворят широ-
ко вратите  на централната сграда на Софийския 
университет с покана към деца и ученици да се 
докоснат до необятния свят на науката. Събити-
ето в Ректората започна в ранния следобед на 28 
септември, като над 300 деца и ученици на раз-
лична възраст и от различни училища успяха да 
минат „По динозавърските стъпки“. Тази година 
акцентът в детската програма беше поставен вър-
ху Музея по палеонтология и исторична геология 
и звездата в него – дейнотериумът, който е наме-
рен в България. 
 За най-малките беше организиран специа-
лен кът, където можеха да рисуват и оцветяват 
динозаври, да изрязват отпечатъци на отдавна из-
мрели великани, да измислят нови митологични 

същества и да създават истории с тях. В научните 
ателиета „Антропология“ и „Дактилоскопски от-
печатъци“ студенти – биолози демонстрираха на-
учни методи нагледно. За всички имаше награди, 
а една от най-малките участнички – 4-годишната 
Анна-Катерина от София, получи и специална 
грамота за задълбочените си познания в областта 
на динозаврите. 
 В ателието „Учените са... “ децата можеха 
да открият скритите суперсили на учените, как-
то и да отбележат що за хора са те според тях. За 
техните учители беше подготвена изненада – въз-
можност да разберат повече за научноизследова-
телския проект „ELITe“, както и да се включат в 
изследователско обучение и разработването на 
образователни сценарии за изграждане на компе-
тенции на ученици чрез посещение на културни, 
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научни и образователни институции. В дискусия-
та се включи и темата за професиите на бъдеще-
то и как децата могат да разпознаят учените като 
носители на специални знания, умения и сили за 
промяна. 
 Награждаването в Националния конкурс 
„По стъпките на учените в региона“ от 16 ч. напъл-
ни Аулата на Софийския университет. Тридесетте 
финалисти в конкурса представиха чрез своите 
проекти – мултимедийни продукти, есета, рисун-
ки, постери, колажи и модели, вдъхновяващите 

истории на български учени и следите на техните 
научни постижения. Тази година организаторите 
на конкурса – доц. Ася Асенова и гл. ас. д-р. Каме-
лия Йотовска от Биологическия факултет на СУ, 
се похвалиха с изключителния интерес и получе-
ните 193 проекта от ученици и студенти от цялата 
страна. В конкурса се включиха участници от 39 
български града, като най-активни бяха учениците 
от София, Варна, Бургас, Поповица, Козлодуй, Ве-
лико Търново, Мездра, Кнежа, Стара Загора, Нова 
Загора, Кюстендил, Русе, Хасково и много други.

 Конкурсът „По стъпките на учените в реги-
она“ успя не само да популяризира сред ученици, 
студенти и широката общественост постиженията 
на учени, родени в България и живели и работили 
в страната или извън нея (Фигура 1). Интересът 
към него показа, че децата оценяват приноса на 
българските учени в днешния живот, наука и ев-
ропейска култура и отдават значение на научните 
открития за развитието на обществото. Нещо по-
вече,  конкурсът беше повод да поощри интереса 
на учениците и студентите към региона, в който 
живеят, както и да осъзнаят ролята на научните от-
крития за промяна в качеството на живот на хора-
та в локален и глобален контекст. Както отбеляза 
една от финалистките в конкурса, за много от име-
ната в българската наука няма готова информация 
в интернет и е необходимо да се правят задълбоче-
ни проучвания, за да се намерят данни. Но незави-
симо от всичко, учениците показаха в проектите 
си как хората на науката оставят стъпки, непод-

властни на времето, по които можем да намерим 
верния път.
 Програмата на Нощта на учените в Ректо-
рата на СУ продължи до късно през нощта, като 
след официалното откриване децата можеха да се 
включат в много ателиета, игри, демонстрации и 
експерименти, докосвайки се до безкрайните въз-
можности на науката.
  *****
 В кампус „Лозенец“ също имаше изненади и 
събития. „Космическото сафари“ събра ученици, 
учители и родители в научен експеримент, орга-
низиран съвместно от Факултета по математика 
и информатика (ФМИ), Физическия факултет и 
Центъра по технологии на информационното об-
щество към Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“.  Идеята, планът и цялостната органи-
зация на научния експеримент бяха подготвени от 
докторантката Елица Пелтекова от катедра „Ин-
формационни технологии“ на ФМИ. Участници в 

Фигура 1. Част от учените, които са представени в ученическите проекти
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експеримента бяха ученици от 4 до 6 клас (10–12 
год.), сред които и деца на бежанци, както и учи-
тели и родители. Експериментът имаше за цел да 
демонстрира и изследва провеждането на един и 
същи урок по три различни метода. Темата на уро-
ка е избрана от учебното съдържание по предме-
та „Човекът и природата“ за пети клас и включва 
намирането и разпознаването на Полярната звезда 
и съзвездията Малка и Голяма мечка, като обхва-
ща науките физика и астрономия. Този урок беше 
представен паралелно по три различни начина, на 
три различни групи ученици, в три различни стаи. 
Всяка стая носеше тематично име: Стая 1 „Поляр-
на звезда“, Стая 2 „Малка мечка“, Стая 3 „Голяма 

мечка“. Имаше и Стая 4 „Космическа станция“, в 
която всички по-малки и по-големи придружители 
на участниците в научния експеримент можеха да 
се забавляват, като се запознаят с научно видео-
съдържание и филми за космоса, онлайн игри на 
НАСА, забавни задачи по астрономия или пъзел с 
космически мотиви. В Стая 1 „Полярна звезда“ се 
проведе традиционният урок с беседа, презента-
ция и основна работа със звездни карти.
 В Стая 2 „Малка мечка“ (Фигура 2) протече 
технологично подпомогнат урок, в който се из-
ползваха очила за виртуална реалност и интерак-
тивна дъска, с които учениците изучаваха звездно-
то небе, потапяйки се във виртуален планетариум.

Фигура 2. Технологично подпомогнат урок с очила за виртуална реалност и интерактивна дъска, ползващи 
софтуер виртуален планетариум

 В Стая 3 „Голяма мечка“ урокът също беше 
технологично подпомогнат, но с онлайн софту-
ерна система DojoIBL, разработена в рамките 
на международен европейски проект „ELITe“ за 
подпомагане на изследователски подход на уче-
не. Учениците бяха поставени в ролята на учени 
– сами трябваше да откриват знанията и след това 
да ги споделят с всички в тяхната стая.
 Научният експеримент беше особено ценен 
за присъстващите учители, тъй като те имаха въз-
можността да обогатят преподавателския си опит 
чрез непосредствено участие в демонстративно 
иновативно мета-обучение. Те видяха демонстра-
ция на изследователски подходи в ученето, учене 
чрез традиционни и нови технологии (интерак-
тивна дъска, устройства за виртуална реалност), 
методи за споделяне на опит, както и създадоха 

контакти с колеги и учени с цел бъдещо сътрудни-
чество при реализиране на иновативни училищни 
и извънучилищни учебни занятия.
 Катерина Стоянова и нейният екип от Си Ви 
Ес – България направиха възможно участието на 
ученици, деца на бежанци. Другата голяма и ак-
тивна група ученици бяха от Софийското 163-то 
основно училище „Черноризец Храбър“ под ръко-
водството на г-жа Елена Маринова. 
 За всички участници „Космическото са-
фари“ донесе не само нови знания в областта на 
физиката и астрономията, усмихна много детски 
личица, а и остави трайна диря за Европейската 
нощ на учените.
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 Българската академия на науките се включи 
в Европейската нощ на учените, която се прове-
де на 28 септември в няколко града из страната. 
В централната сграда на БАН на ул. „15-ти ноем-
ври“ №1 посетителите имаха възможността да се 
докоснат до постиженията на Института по кос-
мически изследвания и технологии, да се научат 
да рисуват икони с помощта на специалисти от 
Кирило-Методиевския научен център и да се по-
топят във виртуалната реалност на четири късо-
метражни филма, посветени на културни обекти 
на територията на България.
 Европейската нощ на учените е събитие с 
дългогодишна история. За първи път се организи-
ра от Физическия факултет на Софийския универ-
ситет през 2006 г. Оттогава до днес то претърпява 
редица организационни трансформации. Българ-
ската академия на науките е член на консорциума 
с основен организатор Софийският университет, 
който тази година реализира събитията по проект 
K-TRIO 3, финансиран от Европейската коми-
сия по дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ на 
програма „Хоризонт 2020“. Богатата програма на 
Нощта тази година беше насочена към предста-
вянето на наука и иновации, допринасящи за за-
пазване на културното наследство и развитие на 
културните и креативни индустриии.
 Акцентът в централната сграда на БАН 
беше поставен върху космонавтиката. Ученици от 
няколко столични училища се запознаха отблизо с 
дейността на Института по космически изследва-
ния и технологии (ИКИТ), представени в излож-
бата, посветена на 30-годишнината от полета 
на Александър Александров. Експозицията, коя-
то гостува от едноименния музей в град Омуртаг, 
включва скафандъра на космонавта; оригинални-
те апарати и системи, разработени специално за 
тази програма, с които той и други космонавти 
са провеждали научни експерименти на борда на 
орбиталната станция „Мир“; научни публикации, 
свързани с подготовката, реализацията и резулта-
тите на тази програма; фото- и видеоматериали; 
щанд с лиофилизирани космически храни, на кои-
то България е един от основните производители и 

други. Експонирани бяха и други знакови прибори 
и апаратни системи, като дозиметрите „Люлин“, 
разработени от български учени, инженери и спе-
циалисти, благодарение на които България про-
дължава да заема достойно място сред космиче-
ските държави.
 Научният секретар на ИКИТ проф. Георги 
Сотиров разказа подробности около полета на 
първия космонавт, за постиженията на български-
те учени при изработката на космическо оборудва-
не, разработването на ново поколение космическа 
оранжерия и лиофилизирана космическа храна. 
Учениците се срещнаха и разговаряха с проф. 
Цветан Дачев – ръководител на секция „Слънче-
во-земна физика“ в Института, който разказа за 
апаратите „Люлин“ – дозиметри за космическа ра-
диация, които се разработват от ИКИТ – БАН за 
различни международни космически проекти. 
 В павилиона за виртуална реалност посе-
тителите можеха да видят четири филма, посве-
тени на различни културно-исторически обекти у 
нас – за пещерата „Магура“, Солницата в Прова-
дия, вила „Армира“ и Боянската църква. Те са част 
от проекта „Потапяне в културата в 360 граду-
са“, реализиран като част от културната програма 
за българското председателство на Съвета на Ев-
ропейския съюз 2018, с подкрепата на Национа-
лен фонд „Култура“. 
 Кирило-Методиевският научен център 
беше организирал ателие за рисуване на икони, 
където учените разясняваха основните принципи 
на иконописта и даваха практически насоки на 
тези, които се осмелиха да опитат да се потопят в 
това изкуство. 
 Като част от програмата на Нощта на учени-
те бяха отворени за свободен достъп и вратите на 
Националния археологически институт с му-
зей (НАИМ – БАН). Посетителите имаха възмож-
ност да се запознаят с постоянната експозиция и 
да задават въпроси за представените експонати. 
Свободно се раздаваше и книжката „Лица в нау-
ката“, издадена от Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“, която цели да запознае чита-
телите с видни български учени с големи научни 

С КОСМОНАВТИКА И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ 
СЕ ПРЕДСТАВИ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ 

НА НАУКИТЕ В НОЩТА НА УЧЕНИТЕ
Д-р Румена Калчева,

Българска академия на науките
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постижения в различни области.
 В Централната лаборатория по слънчева 
енергия и нови енергийни източници бяха напра-
вени презентации на последните постижения в об-
ластта на възобновяемите енергийни източници. 
Беше представена първата действаща демонстра-
ционна 10 kWp фотоволтаична инсталация (от-
крита 2006 г.), свързана с битовата електропренос-
на мрежа, изградена по 5 РП на ЕС. Посетителите 
имаха възможността да се запознаят с принципите 
на добиване на чиста енергия от Слънцето, с прин-
ципите и моделите за устойчива енергетика, както 
и с индустриалното производство на иновативна 
фасадна технология, изградена чрез стъклопакети 
с циркулиращ воден поток за почти нулево енер-
гийни сгради. Представени бяха и лабораториите 
за създаване и тестване на фотоволтаични елемен-
ти и слоеве.
 Европейската нощ на учените 2018 в Бургас 
се проведе в рамките на Осмата международна 
конференция „Цифрово представяне и опазване 
на културно и научно наследство“ – DiPP2018, 
организирана под патронажа на ЮНЕСКО и с 
подкрепата на Национален фонд „Научни из-
следвания“ и Общинска администрация – Бургас. 
Институтът по математика и информатика и 
Регионалният академичен център – Бургас де-
монстрираха тримерни интерактивни представя-

ния на исторически свързани значими комплекси, 
носители от Източноправославната култура и из-
куство от Възраждането: църковни и манастирски 
комплекси – архитектура, стенописи, иконогра-
фия. Посетителите имаха възможността да тестват 
и мобилното приложение BOOK@HAND BIDL за 
български икони, както и експериментално уеб ба-
зирано игрово приложение за интерактивно пред-
ставяне и изучаване на тракийската цивилизация и 
култура. Представените разработки са създадени 
от екипи на Института по математика и информа-
тика – БАН и Изследователския институт по авто-
матизация и изчислителна техника (MTA SZTAKI) 
към Унгарската академия на науките по съвместен 
научноизследователски проект „Развитие на про-
грамното осигуряване за мултимедийни и езико-
ви технологии“. В демонстрациите участваха 75 
изследователи, граждани на Бургас и ученици от 
Английската гимназия в града.
 Нощта на учените 2018 се нарежда до 
най-успешните събития за наука у нас, които си 
поставят за цел нелеката задача не само да напра-
вят науката достъпна и разбираема за всички, но 
и привлекателна за младите хора. Това е и една 
от мисиите на Българската академия на науките в 
Нощта на учените – да покаже, че науката е инте-
ресна и привлекателна и че да бъдеш учен е кауза, 
която си заслужава.

ПО СЛЕДИТЕ НА ДРЕВНИТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ…
Проф. д-р Иво Драганов,

Нов български университет
 Гледната точка на екипа от Нов български 
университет (НБУ) към тазгодишното издание 
на Нощта на учените бе културното наследство. 
Предвидихме да произведем пет филма, посветени 
на тази тема за двете години на проекта K-TRIO 3, 
и да проведем събитието в Археологическия му-
зей на Созопол, защото древната Аполония е град 
на 2600 години….
 „Под пясъците на Созопол“ (творчески 
екип Петър Недев, Джавад Данешвар, Иво Драга-
нов и Георги Илиев) е посветен на 26 века от съ-
ществуването на древна Аполония, днешния град 
Созопол. Имахме късмет, че по време на снимките 
в Археологическия музей в града там бе показана 
съвместна изложба с Лувъра, което обогати наши-
те кадри. Във филма проф. д.н. Калин Порожанов 

и директорът на Археологическия музей Дими-
тър Недев проследяват историята на Аполония 
– най-старият град по Западното крайбрежие на 
Черно море, и археологическите находки, открити 
на сушата и под водата през тези 26 века. Филмът 
бе показан в самата Нощ на учените, проведена 
в Археологическия музей в Созопол от 17,00 ч., 
като по същото време бе прожектиран и по време 
на събитията в СУ „Климент Охридски“. На 1.10. 
2018 г. той бе излъчен по БНТ 2. Докато монтирах-
ме филма, директорът на музея Димитър Недев, 
археоложката д-р Теодора Богданова и френският 
археолог от Лувъра Александър Баралис разкриха 
древна гробница от IV в. пр. н. е.  в местността 
Буджака. Заснехме допълнително кадри от това 
важно събитие за Созопол и нашата археология и 
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го включихме във филма като послепис. Филмът 
се превежда и субтитрира с английски надписи.
 Във филма „По следите на европейската 
цивилизация“ (творчески екип Петър Недев, Иво 
Драганов, Александър Стефанов, Моника Спа-
сова) основателят на египтологията у нас проф. 
д.и.н. Сергей Игнатов представя историята на съз-
даването на тази наука в България и проследява 
развитието на елинската и европейската цивили-
зации като приемници на египетската цивилиза-
ция. Създаването на образование по египтология 
в България и Египет като люлка на европейската 
цивилизация бяха причините да се спрем на тази 
тема. Проф. С. Игнатов е първият българин, кой-
то е избран за ректор на Европейския универси-
тет за хуманитарни науки във Вилнюс. Филмът бе 
показан по ТВ 1 в Нощта на учените. Оценяваме 
откритията и създадената школа по египтология 
в България като важна част от културното ни на-
следство.
 Третият филм „Космическа музика“ (твор-
чески екип Петър Недев, Иво Драганов, Алексан-
дър Стефанов, Моника Спасова) е посветен на 
изкуството на проф.д-р Симо Лазаров, който по-
ставя началото и развива образованието по елек-
тронна музика у нас. Той и неговата асистентка 
д-р Росица Бечева и студентите му увлекателно 
разказват за тази музика, която дава смисъл на 
техния живот и оставя следи в културата на наша-
та страна.. Филмът бе показан на 28.09.2018 г. по 
ТВ 1 в 9.30 ч. И трите филма могат да се видят в 
YOU TUBE и на сайта на „Европейската нощ на 
учените“.
 Четвъртият филм „Загадката Анри“ (твор-
чески екип Петър Недев, Джавад Данешвар, Иво 
Драганов) е посветен на проф. Анри Кулев. Той 
е художник, театрален сценограф (в Германия), 
карикатурист, световноизвестен аниматор – името 
му е част от явлението „Българска школа в ани-
мацията“, режисьор на анимационни, игрални 
и документални филми, директор на Световния 
фестивал на анимационното кино във Варна, про-
дуцент и основател на образованието по анимация 
в Нов български университет. Трудно може да се 
обхване в един филм многостранната дейност на 
проф. Анри Кулев. Важно е да се отбележи, че 
всяка година, в рамките на Световния фестивал на 
анимационното кино, той организира работилни-
ца по анимационно кино за деца с ръководители 
Карин Миралес от Франция и Жан Люк Слог от 
Белгия. Този филм все още е само заснет, немон-
тиран и ще бъде показан през следващата година 
от развитието на проекта „Европейска нощ на уче-

ните“.
 Самата вечер протече при голям интерес, 
проявен от училищата в Созопол и гр. Черномо-
рец. За щастие, денят бе хубав, слънчев, а много 
студеният североизточен вятър затихна. В еле-
гантната голяма зала на Археологическия музей 
присъстваха над 180 деца, техните учители и по-
сетители. Някои от тях за първи път посещаваха 
музея  и го разгледаха с възхищение. Тук е мястото 
да отбележа, че Исторически музей с археологи-
чески находки има и в град Черноморец. Вечер-
та бе открита от зам.-кмета на град Созопол г-жа 
Катя Стоянова, която отговаря за образованието 
и културата. Встъпителни думи за значението на 
Европейската нощ на учените каза проф. д-р Иво 
Драганов.
 След това лекция за особеностите в интерес-
ната, романтична и нетрадиционна работа на ар-
хеолозите – водолази изнесе г-н Калин Димитров, 
директор на Центъра за подводна археология в 
Созопол, придружена от подводни снимки.
 Значението на подводните открития бе пред-
ставено в лекция на д-р Атанас Орачев – директор 
на Музея на котвите в град Ахтопол. Той разка-
за за откритията в Черно море и по-специално в 
ахтополския залив, за знаците по морското дъно, 
които древни цивилизации са оставили и по кои-
то ние съдим за тяхната степен на развитие. Д-р 
Орачев разясни историческото развитие на кот-
вите, използвани в древните кораби, тяхното усъ-
вършенстване през вековете, което разкрива и раз-
витието на древното корабоплаване по водите на 
Черно море.
 Директорът на Археологическия музей г-н 
Димитър Недев се отказа от лекция, като се ар-
гументира с факта, че всички ще гледат филма 
„Под пясъците на Созопол“, в който той предста-
вя много ясно развитието на цивилизацията в град 
Аполония. Филмът бе любопитен с историческите 
факти, които двамата учени изнесоха в него, с под-
водните снимки от археологически експедиции 
(основната част бяха от архива на подводния фо-
тограф и оператор Тодор Димитров, който работи 
в НИМ), ефектните въздушни снимки, заснети с 
дрон над Созопол, морето и остров „Свети Иван“. 
В своите анкети учениците посочиха като най-ин-
тересни елементи от вечерта лекцията на д-р Ата-
нас Орачев и прожекцията на филма. 
 В рамките на „Cabinets of Curiosity“ бяха 
представени интересни демонстрации на схеми за 
управление на сегментни и матрични светодиодни 
индикатори, а гл.ас. д-р Тереза Стефанова предста-
ви научното дело на Никола Тесла. Посетителите 
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научиха как се засветват различни цветове свето-
диоди и видове светодиодни индикатори, как се 
управляват и къде се използват. Учениците имаха 
възможността да засветнат избран цвят светодиод, 
да направят схеми със светодиоди – едноцветни, 
двуцветни, импулсни.
 Участниците се запознаха с действието на 
7-сегментни индикатори и интегрални схеми на 
дешифратори за тях, с разположението на изво-
дите и геометричните размери на индикаторите, 
успяха да активират сегментите и да направят ин-
дикация на цифри.
 Учениците и посетителите се запознаха със 
структурата и основните параметри на матрични-
те и линейните индикатори, научиха за техните 
приложения и сами  активираха сегментите им. 
Участниците разгледаха схеми за управление на 
матричен индикатор (Dot Matrix LED Display) и 
научиха за управляващата ИС, наречена микро-
контролер, специално програмирана за управле-
ние на дадения индикатор.  Разгледаха също и 
приложна схема за светлинна индикация на ниво с 
линиен индикатор (LED Bar Graph Array).
 Бурното море не ни разреши да проведем за-
мислената разходка  с кораб в морето около Созо-
пол по места, където са направени подводни откри-

тия, но пък всички участници имаха възможност 
да беседват с учените от НБУ, дошли специално за 
случая, по време на коктейл за всички участници. 
Учениците бяха въодушевени и заливаха с въпро-
си учените. Много любопитен за тях бе доц. д-р 
Георги Илиев, който е математик, но всяко лято от 
50 години насам участва в подводни археологиче-
ски експедиции като отлично подготвен водолаз. 
Открития, направени от доц. д-р Илиев, са изло-
жени в експозициите на Археологическия музей в 
Созопол и в НИМ – София.  
 Най-симпатичното, което излезе от анкетите 
е, че повечето от отговорилите, които за първи път 
участват в събитието Нощ на учените, бяха искре-
но заинтригувани от професията на учения и впе-
чатлени от лекциите на археолозите и филма. Да 
се надяваме някой от тях да превърне професията 
на учения в своя съдба. Това би било голямо удо-
влетворение за нас и нашите усилия…
 На 28 септември в Нов български универси-
тет в София бе проведен Ден на отворени врати 
за студенти от програма „Еразмус“. Те бяха разве-
дени из кампуса на университета, след това чуха 
лекция за фондовете на университетската библио-
тека. Накрая, по време на приятното парти те има-
ха възможност да се опознаят взаимно.

ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2018 В 
РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Чл.-кор. Христо Белоев – ректор,
проф. д-р Юлиана Попова – заместник-ректор,

РУ „Ангел Кънчев“

 На 28 септември 2018 г. Русенски универси-
тет „Ангел Кънчев“ отбеляза своето поредно учас-
тие след 2006 г. в Европейската нощ на учените – 
инициативата, която среща гражданството с учени 
от университетите и научните институти в цяла 
Европа, популяризира съвременните постижения 
на науката сред младите хора и запалва искрата на 
любопитството и респекта към изпълнения с неу-
морен труд и предизвикателства живот на хората, 
посветени на научни изследвания и творчество.
 Като част от консорциума по проект 
К-ТРИО-3, финансиран от програма Хоризонт 
2020, Русенският университет, заедно с партньор-

ите си от консорциума предложи на обществе-
ността от град Русе – ученици, студенти, препо-
даватели, представители на публичния, частния 
и неправителствения сектор, граждани и гости на 
града, интересна и разнообразна програма, озна-
менуваща Европейската нощ на учените като за-
помнящо се събитие в календара на обществения 
живот.
 Мотото на Европейската нощ на учените 
2018 – „Науката в подкрепа на европейското кул-
турно наследство“ – предопредели обединяваща-
та идея на всички събития в Русенския универси-
тет.
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 Програмата на Нощта започна с откриването 
на две изложби в централното фоайе на универ-
ситета – на детски рисунки на тема „Културните 
символи на моя роден град“ и постерна експози-
ция на дигитализирани обекти на културно-исто-
рическо наследство в българо-румънския тран-
сграничен регион край река Дунав. Феерията от 
цветове в рисунките на учениците от IV и V клас 
на Средното училище за европейски езици „Св. 
Константин-Кирил Философ“ в Русе предизвика 
радостно оживление сред посетителите на излож-
бата, а първите три най-сполучливи изображения 
на емблематични културни паметници в града 
бяха премирани. 
 Втората изложба представи 16 постера на 
дигитализирани исторически обекти, основно ан-
тични крепости, в българската и румънската част 
на региона край река Дунав. Те са дело на еки-
пите от Русенския университет, Регионалния ис-
торически музей – Русе и Историческия музей в 
Констанца, Румъния, във вече приключилия тран-
сграничен проект ARCHIVE, който е номиниран 
от Европейската комисия за един от 6-те най-ори-
гинални и атрактивни трансгранични проекта на 
ЕС. Като част от изложбата беше подреден щанд 
с копия на музейни експонати, получени чрез 3D 
принтиране – технология, в която екипите от Ру-
сенския университет имат сериозни постижения.  
 Следващото събитие в Нощта на учените в 
Русенския университет – Дискусионен клуб на 
тема „Постижения и добри практики за дигитали-
зация на културно наследство в България“ привле-
че вниманието на експерти и научни работници от 
регионални исторически музеи в България. Беше 
представен опитът на Русенския университет в ди-
гитализацията на обекти на културно наследство, 
както и сътрудничеството му с музеи в България 
за по-широко разпространение на тази практика, 
която е без алтернатива в ерата на високите тех-
нологии. Специално внимание беше отделено на 
разработените компютърни приложения за вирту-
ална и добавена реалност, чрез които намиращото 
се в музеите и галериите културно наследство ста-
ва достъпно за гражданите без необходимост от 
физическо присъствие в културния институт.
 Паралелно с дискусионния клуб по въпро-
сите на дигитализацията на културно наследство 
в рамките на Нощта се състоя още една дискусия 
с представители на академичната общност и 
бизнеса, посветена на стратегическото значение 
на сътрудничеството между университетите, ин-
дустрията и правителството за устойчиво разви-
тие.

 Традиционно събитие за Русенския универ-
ситет в програмата на Нощта на учените е Отво-
рени врати на лабораториите в университета. 
Тази година голям брой ученици от професионал-
ните гимназии в град Русе посетиха лаборатории-
те по медицинска техника, изпитване на матери-
али и иновационни транспортни технологии и се 
потопиха в тяхната работа чрез директен достъп 
до модерното им оборудване.
 Следващото събитие от програмата на Ев-
ропейската нощ на учените в Русенския универ-
ситет – Pro Bono професионалисти и учени в 
училищата – имаше за своя целева група отново 
учениците от средните училища в града и региона. 
Формирани бяха 6 ученически отбора за инова-
тивни идеи с ментори от преподавателския състав 
на университета, които участваха в състезание по 
креативност. Журито от професионалисти и учени 
отличи и награди най-добре представилите се от-
бори.
 С изключителен интерес от академична-
та общност, гражданите и гостите на Русе беше 
посрещнато събитието Учени на сцената. Пред 
присъстващите учените от Русенския университет 
нарушиха традиционната представа за академич-
ни кабинетни занимания и представиха на сцена-
та непознати страни от своето творческо амплоа 
– изработка на интарзии, минибродерии, вградени 
в бижута, живопис върху стъкло, художествена 
фотография. Най-многобройни сред учените бяха 
поетите, които споделиха вълнуващи поетически 
пристрастия. Не липсваха танцьори на суинг тан-
ци по двойки, а кулминацията в събитието беше 
отбелязана от дебюта на вокално-инструментално 
трио (пиано, китара и вокал). Новоизбраното име 
на групата – Табула Раза – дава заявка за серио-
зен потенциал, който предстои да бъде разгърнат 
в нови артистични изяви на младите учени.
 Финалът на Нощта на учените беше отбе-
лязан от талантливите изпълнения на културните 
клубове в Русенския университет. По традиция 
техните изяви увличат присъстващите и Нощта се 
превръща в незабравим празник с много българ-
ски фолклорни танци и веселие.
 За поредна година Европейската нощ на уче-
ните в Русенския университет успя да насочи вни-
манието на обществеността към значимата роля и 
социалната отговорност на учените, към тяхната 
мисия да стимулират творчеството и иновациите 
и да подпомагат човешкия прогрес.
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ВКУСЪТ КЪМ ИЗКУСТВОТО СЕ ВЪЗПИТАВА,
А ЛЮБОПИТСТВОТО ЗА НАУКА РАЗПАЛВА

Д-р Весела Казашка,
д-р Васил Колев,

Академия за музикално, танцово 
и изобразително изкуство – Пловдив

 Европейската нощ на учените 2018 г. в Пло-
вдив е под надслов „Европейска година на култу-
рата“. Културни, образователни и научни инсти-
туции се обединиха пред идеята да представят на 
специализирана и широка публика постиженията 
и поводите си за гордост. В Пловдив тази годи-
на международният проект „Учени в триъгъл-
ника на знанието“ – К-ТРИО 3,  обхваща научни 
и  творчески организации от града – Академията 
за музикално, танцово и изобразително изкуство 
(АМТИИ) – Пловдив, Центъра по растителна сис-
темна биология и биотехнология, Националната 
гимназия по сценични и екранни изкуства, Гале-
рия „Анастас“, Центъра за обучение Артклас Цен-
тър, Асоциацията за кариерно развитие и обуче-
ние. Както всяка година досега Община Пловдив 
подкрепи организаторите на Европейската нощ на 
учените в града. 
 Стартът на събитията от Нощта беше даден 
в Академията за музикално, танцово и изобрази-
телно изкуство с официално откриване от ректора 
проф. Милчо Василев в Концертна зала на Цен-
тралната сграда.  С първото събитие в програма-
та Академията отвори  врати за любопитни и лю-
бознателни към изкуството и културата ученици, 
студенти, докторанти и представи свои проекти, 
нови тенденции в съчетаване на художествената 
и творческата дейност. Иновациите и научноиз-
следователската инфраструктура в България бяха  
разгледани като ключови фактори за кариерния 
успех на младите хора в науката и изкуството. 
Млади учени и докторанти се включиха  в обсъж-
дането с личен пример и въпроси. Те представиха 
пред широката публика теми, по които работят: 
шрифт, дигитализация в операта, нови технологии 
в обучението по музика. 
 За втори път по повод Европейската нощ 
на учените бе подготвен сборник с интервюта с 
известни пловдивски личности от областта на 
културата и науката. Тази година сборникът се 
нарича „Хора на изкуството. Многоликите пре-
въплъщения на таланта“. В него са представе-
ни 15 пловдивски личности със своите познати и 

непознати страни за колеги, студенти и широката 
публика – учени от различни сфери на изкуството 
– класически изпълнители, фолклорни изпълните-
ли, художници. Проведените интервюта са от типа 
анкети – учените отговарят на едни и същи въпро-
си, които ги представят като личности, включи-
телно от непозната за колегите, студентите и ши-
роката публика страна. Избраните да попаднат в 
този сборник отстояват  ценностите и политиките, 
свързани с образованието и науката. Всички те но-
сят харизмата на учени, които вдъхновяват млади 
последователи.
 Специален гост на Европейската нощ на 
учените 2018 година бeше г-н Владимир Балчев. 
Той е дългогодишнен главен експерт на Държавен 
архив –  Пловдив, автор на книгите „Забравеният 
град. Записки за Пловдив“, „Пловдив – другият 
бряг на Европа“ и „Пловдив по следите на отми-
налото“. Разговорът с него бе на тема: „Европа в 
битието на Пловдив“. Арт кафето предизвика си-
лен интерес и дебати у публиката. Темата за отпе-
чатъците на европейската култура върху облика на 
града беше дискутирана и интересна за публиката.
 Академията за музикално, танцово и изоб-
разително изкуство организира и изложба със 
снимки от фотоконкурса „Новият век през 
моя обектив“. В него бяха поканени да участват 
хора от всички възрасти, които са любознателни 
пътешественици в света на знанието и умеят да 
погледнат  творчески през обектива, но и жадуват 
за споделяне на „уловеното“.  Първите 20 фото-
графии по брой на гласовете в социалната мрежа 
оформиха  фотографска изложба. Постерите бяха 
изложени на открито във фоайето на АМТИИ. А 
фотоконкурсът се радваше на широко разпростра-
нение в социалната мрежа. Независимо, че учас-
тниците бяха 11 души с 37 фотографии, те събраха 
30 коментара, 1611 харесвания и 1333 кликвания с 
география – България, Турция, Италия, Германия, 
Англия, Испания, Канада, САЩ и други.
 Музиканти от АМТИИ дефилираха до Рим-
ския стадион, където се проведе концерт на 
открито „Хора на изкуството и изкуство за 
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хората“. Пловдивчани и гости на града имаха 
удоволствието да присъстват на фолклорния кон-
церт, като бъдат активни участници, завладяни от 
звуците на хипнотичните ритми на българската 
фолклорна музика.
 Националната гимназия по сценични и 
екранни изкуства – Пловдив също отвори  врати 
за ученици, студенти и   широка публика. Екип от 
училището представи участието му в национални 
и международни проекти. Беше оформена излож-
ба с творби на ученици, която привлече много-
бройна публика и събра почитатели. Изложбата 
беше достъпна за любознателните и ценителите 
на изобразителното и сценичното изкуство, а ар-
тистичната атмосфера допринесе за доброто на-
строение и възпитаваше добър вкус у зрителите.
 Центърът по растителна системна би-
ология и биотехнология (ЦРСББ) имаше също 
важно участие в Европейската нощ на учените. 
Той  е един от десетте центъра за върхови пости-
жения в Европа, финансирани по програма „Хо-
ризонт 2020“. ЦРСББ представи спечелените про-
екти пред специализирана публика в европейския 
корнер. Акцентът попадна върху проектите Planta 
SYST  и RESIST. Учените, които са привлечени от 
чужбина – родени в Индия и ЮАР, но развивали 
научната си дейност в Европа, Азия и Америка, 
участваха  в дебат на тема: „Европа, Азия или 
Америка – по-добро място за  наука и образо-
вание“. Участниците в дебата имаха възможност 
да споделят опита от работата си и на трите кон-
тинента, да отговарят на въпроси, поставени от 
публиката, да представят родните си места и уни-
верситети.
 В галерия „Анастас“ в приятната и творче-

ска атмосфера се срещнаха  и допълниха новите 
технологии и изкуството в презентация на тема 
„Информационните технологии във визуални-
те и изпълнителски  изкуства – нови възмож-
ности за кариерно развитие“. Присъстващите 
имаха възможността да задават въпроси и да полу-
чават отговори в зададената посока: възможното 
бъдеще на Пловдив като „умен град“, ИТ мосто-
вете между миналото и настоящето в нашия град 
– един от най-старите живи градове в Европа и 
Европейска столица на културата 2019.
 „Артклас Център“ отвори за първи път 
врати, за да бъде домакин на пътешествениците – 
готови за обучение, опознаване на света, науката 
и изкуството чрез пътуване. Темата на презента-
цията бе „Пътувам, уча и се наслаждавам на изку-
ство“. Гостите на Артклас Център имаха възмож-
ността да „нарисуват“ и мечтаят своите маршрути 
на знанието, да се запознаят с  арттерапевтични 
техники, да получат стихосбирката „Стъпки 9“, 
която е традиционно издание на Европейската 
нощ на учените и включва творби на учени, които 
имат афинитет и към поезия. В Артклас Център 
беше проведено и обучение, свързано с комуника-
цията на наука и изкуство.
 Европейската нощ на учените 2018 г. в 
град Пловдив беше съчетание на знания, научни 
изследвания и изкуство, обединени от връзката 
между човек – природа – изкуство. Човешкото 
познание е многостранно и интерактивно, от една 
страна, а от друга – носи белезите и тенденциите в 
развитието на съвремената наука, която представя 
нови предизвикателства и проблеми за решаване. 

ПОД ЗНАКА НА ИНОВАЦИИТЕ И НАУЧНИТЕ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО 

НАСЛЕДСТВО ПРЕМИНА НОЩТА НА УЧЕНИТЕ 2018 
ВЪВ ВАРНА, ШУМЕН И ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 Науката е велика, но тя е нищо, ако не е в 
услуга на хората и за хората. Това имаха за цел 
да покажат и докажат всички участници в Ме-
дицинския университет – Варна,  партньор в 
консорциума, реализиращ проекта K-TRIO 3, в 
тазгодишната Нощ на учените, посветена на при-
носа на научните изследвания и иновациите за 
запазване на културното наследство. Събитието 
откриха заместник-ректорът по международно 

сътрудничество проф. Тодорка Костадинова и за-
местник-ректорът по научната дейност проф. д-р 
Светослав Георгиев.
 Публиката участва в две научни експедиции 
с екипажа на учени от Катедрата по химия на МУ 
– Варна. Научното кино „Традиции и култура за 
опазване живота и здравето по варненското край-
брежие“ представи мисията, целите и задачите 
пред  изследователите – да установят наличието 



ЕВРОПЕЙСКА	НОЩ	НА	УЧЕНИТЕ	2018

58 НАУКА – кн. 6/2018, том XXVIII
Издание на Съюза на учените в България

на  биотоксини у морските обитатели. Съвместно 
със свои колеги от Германия в хода на проучване-
то екипът установява наличието на два нови, нере-
гистрирани до момента токсина. За традициите и 
културата за опазване на човешкия живот и здраве 
на морския бряг разказа доц. Димитър Ставрев от 
Катедрата по медицина на бедствените ситуации.
 Екипажът на университетската ветроходна 
лодка направи демонстрация на морски възли. 
Умението как да връзват най-често използвания в 
морското дело възел – моряшкия, искаха да усвоят 
най-малките. Те разбраха от екипажа на лодката 
защо е важно да можеш да връзваш моряшки въ-
зел и с една ръка, макар че малцина бяха тези, кои-
то успяха да се справят с нелеката задача.
 След подводния свят на морето гостите 
бяха потопени в още по-необятния свят на био-
медицинската електроника и технологии в дис-
кусионния клуб с участието на специалния гост 
доц. Кристина Близнакова от Технически универ-
ситет – Варна, стипендиант по програма „Мария 
Склодовска-Кюри“. Тя представи проект от об-
ластта на биомедицинската електроника, спече-
лен по програмата за научни изследвания и инова-
ции „Хоризонт 2020“. Доц. Близнакова разказа за 
разработени от нея и нейния екип нови методи и 
технологии за ранно откриване на туморни обра-
зувания на млечната жлеза. Нейната презентация 
бе придружена от демонстрация на 3D принтер.  
 След светлинното „огнено – лед“ шоу, Нощ-
та на учените беше осветена и от химичните екс-
перименти на студенти и преподаватели от Кате-
драта по химия. В научната лаборатория „Въл-
шебството на химичните елементи“ гл. ас Диана 
Добрева и нейните асистенти направиха огнена 
дъга и заря под вода. Показаха и как с помощта на 
няколко вида соли може да си направим „водорас-
ли“ за нашия аквариум и как да „държим“ огъня в 
ръце, като не пропуснаха да посъветват присъст-
ващите никога да не правят това в къщи.
 След като в средата на август месец бе 
обявено началото на конкурса за детска рисунка 
„Мистериозната наука за морето, корабоплаване-
то и корабите“, в Нощта на учените настъпи и дъл-
гоочакваният от малките художници момент – на-
граждаването. Ето имената на първите трима: 1-во 
място – 10-годишният Виктор Диков, 2-ро място 
–  Антон Апостолов, 12 год., и 3-то място – Румя-
на Ставрева, 9 год. Журито награди със специална 
награда за нестандартен поглед към темата още 5 
участници в конкурса – на възраст от 5 до 11 годи-
ни. Всички участници получиха грамоти за учас-
тие, а победителите в конкурса –  и енциклипедии, 

с които да задоволят любопитството на изследова-
теля у тях.
 Наградени бяха и авторите на фотоизложба-
та, представена в двора на МУ – Варна – фотогра-
фът на университета Петко Момчилов и библио-
графът Марина Клисурова, сертифициран водолаз 
с дългогодишна практика в спускането под вода.
 Не позволявайте на любопитното дете у вас 
и до вас да спре да се пита: „Защо“! С това посла-
ние на организаторите и водещите завърши поред-
ното издание на Нощта на учените, посветено на 
науката и нейните ползи за хората и обществото в 
университета.
 Освен в двора на МУ – Варна, Нощта на уче-
ните се проведе и в Музея по история на медици-
ната, където гостите имаха възможност да напра-
вят обиколка и да се запознаят с експозицията. 
 За поредна година „Образователен център 
– Варна“, асоцииран партньор по проекта, също 
се включи в „Европейската нощ на учените“. 
 Юнашкият салон отвори врати за жела-
ещите да проведат една забавна петъчна вечер в 
компанията на учени от Варна, както и с техни 
бъдещи последователи. Успехът на Нощта на уче-
ните се дължи на активното участие на учени и 
изследователи от Варна, на ентусиазма на препо-
даватели от началните и средни училища, школи 
по рисуване, доброволци –  студенти от Медицин-
ския университет „Д-р Параскев Стоянов“ – Вар-
на, които  се включиха с ентусиазъм в организи-
рането и провеждането на богатата програма от 
събития.
 Фотоизложбата „Корабостроене – наука, 
традиции и артефакти“ и рисунките от конкурса 
за рисунка на тема: „Загадъчната наука за морето, 
корабоплаването и корабите – с четка и палитра 
в музея“ предизвикаха оживление и интерес сред 
по-малките посетители, докато филмът на БНТ – 
Варна „За 202 дни около света“, посветен на 40-ата 
годишнина от околосветското плаване на капитан 
Георги Георгиев, и филмите на МУ – Варна „На-
учната морска експедиция във Варненския залив“ 
зарадваха по-възрастните. Но малки и големи бяха 
привлечени от увлекателния разказ на Теодор Ро-
ков от Археологическия музей във Варна за науч-
ни експедиции с цел изучаване археологическото 
наследство в Черно море.
 Вечерта завърши с награждаване на побе-
дителите в конкурсите и забавна програма. „Об-
разователен център – Варна“ бе организатор и на 
обиколката във Военноморския музей.
 Тази година към инициативата се присъеди-
ниха и филиалите на Медицинския университет – 
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Варна в Шумен и във Велико Търново. 
 Програмата във Филиал Шумен включва-
ше фотоизложба на тема „Традиции и култура в 
опазване на живота и здравето в морето“, както и 
прожекция на филми под същия надслов. Голям 
интерес предизвика още проведената демонстра-
ция, по време на която посетителите имаха въз-
можност да научат различни любопитни факти за 
раждането на близаниците. Най-малките изследо-
ватели се включиха в конкурс за рисунка на тема 
„Мистериозната наука за морето, корабоплаване-
то и корабите“. Техните картини бяха изложени 
и по време на събитието, като награда получиха 
Зорница Параскевова, Михаела Видева и Лияна 
Чобанова от Арт школа „Чифлигарови“ с ръково-
дител Светлана Чифлигарова. 

 Във Филиал Велико Търново темата на 
програмата беше сходна с тази във Филиал Шу-
мен. Малки таланти от Старата столица се вклю-
чиха в конкурса за детска рисунка, като всички 
участници получиха грамоти, а Белла Веселино-
ва от ДГ „Соня“ и ученици от ОУ „Христо Ботев“ 
бяха отличени с награди за техните рисунки. През 
цялото време посетителите от всички възрасти с 
интерес разглеждаха фотоизложбата и филмите, 
които се прожектираха, за традиции и култура за 
опазване на живота и здравето в морето. Като част 
от програмата се проведе и демонстрация, където 
на всички желаещи беше измерена кръвната за-
хар.  
          Колектив от МУ
    „Проф. Параскев Стоянов“ – Варна

НОЩТА НА УЧЕНИТЕ В СТАРА ЗАГОРА, 
ХАСКОВО И ХАРМАНЛИ 

Проф. д-р Галя Кожухарова,
Вера Тодорова,

ДИПКУ – Тракийски университет
 „Интересна, забавна, удивителна, вдъхновя-
ваща, запленяваща“ – така видяха посетителите 
Европейската нощ на учените в гр. Стара Загора. 
За поредна година инициативата беше подновена 
по Проект K-TRIO 3 (Researchers in Knowledge 
Triangle), „Значението на научните изследвания в 
триъгълника на знанието“, финансиращ дейности 
с акцент върху работата, живота и съществуване-
то на учените, с надежда, че подобни дейности 
предизвикат по-голяма гласност към професията 
на учените от страна на учениците, младите хора 
и обществото като цяло. Тематично съобразени, 
дейностите на проект К-ТРИО 3 тази година целя-
ха популяризирането на постиженията в сферата 
на историята, археологията и етнографията и за-
познаване с настоящи и бъдещи проекти в тази на-
сока  Нощта изгради своеобразен мост, свързващ 
професията учен с ежедневието на хората, пред-
ставяйки я в една по-достъпна светлина, правейки 
я по-разбираема и желана сфера за реализация.
 В Тракийския университет – град Стара За-
гора дейностите се координираха от Департамен-
та за информация и повишаване квалификация-
та на учителите (ДИПКУ), с активното участие, 
партньорство и неотлъчната подкрепа на ръковод-
ството на Тракийския университет и всички фа-

култети, студенти, ученици и жителите на града. 
Богатата и разнообразна програма беше успешно 
реализирана с любезното съдействие на асоции-
рани партньори на проекта, сред които са Общи-
на Стара Загора, Регионалната библиотека „Заха-
рий Княжески“, Регионалния исторически музей, 
Прабългарската школа за оцеляване „Багатур“, 
редица училища, школи, занимални, клубове за 
извънкласна дейнсост, медии и неправителствени 
организации.
 К-ТРИО 3 е проект с открито заявена ан-
гажираност към развитието на потенциала на 
младите учени. Тази година в седмицата преди 
Европейската нощ на учените на територията на 
Тракийския университет беше проведено обуче-
ние на млади учени с цел подобряване на техните 
умения за презентиране на работата им пред об-
ществеността. Участниците имаха възможност да 
присъстват на лекции и интерактивни упражне-
ния, с които да приложат нови техники и подходи 
при представяне на изследванията си. 
 Конкурсите, организирани в рамките на про-
екта, привлякоха участници от различни възрасто-
ви групи. Целта на всеки един от тях беше да на-
карат децата и учениците да направят своеобразни 
проучвания в областта на игрите в миналото и да 



опишат/изразят откритията си с рисунка, медийна 
презентация или есе. 
 В конкурса за рисунка на тема „Забавни 
игри от миналото“ участваха повече от 50 деца и 
ученици (1–7 кл.). Те представиха игри от близко-
то и далечното минало на децата в България – кри-
еница, шмайзер, ластик и много други. В конкурса 
за мултимедиен продукт „Игрите от миналото“ с 
презентации и кратки клипове участваха 20 уче-
ници (2–7 и 8–12 кл.) от различни училища.  На 
всички отличени ученици в двата конкурса, както 
и на отличените есета в конкурса на тема „На игра 
като прадедите ни“ (8–12 кл.), бяха дадени награ-
ди.  
 Ученици от ППМГ „Гео Милев“ посетиха 
Тракийския университет и се запознаха с дей-
ността на лаборатории и музеи на територията на 
Аграрния и Ветеринарномедицинския факултет – 
базата по рибовъдство и аквакултура и музейната 
сбирка на Аграрния факултет (АФ) с биологична 
експозиция, както и богатия и единствен по рода 
си Музей на коня и конния спорт към АФ и музей-
ната сбирка към секция „Анатомия“ и Клиниката 
за дребни животни във Ветеринарномедицинския 
факултет.
 В Тракийския университет (ТрУ) или Така 
Работят Учените, преподаватели от различните 
факултети имаха възможност да представят на об-
ществеността своята работа, научни проучвания 
и постижения. Доц. д-р Стефан Радев – препода-
вател в Медицинския факултет, представи „Нови 
възможности за лечение на ставно-мускулна бол-
ка“. С поглед към възможностите за научна ка-
риера докторантката от АФ Светослава Терзиева 
представи визията си за „Бъдещи възможности за 
развитие и кариера пред младите учени в Бълга-
рия“. Група докторанти в Стопанския факултет 
–  Янислав Андреев, Дарина Стоянова, Виолетка 
Желева, представиха своите научни разработки 
в сферата на икономиката. Д-р Александра Дас-
калова, д-р Десислава Бангиева от Ветеринар-
номедицинския факултет запознаха аудиторията 
с методите за анализ на произхода на храните и 
демонстрираха тестове за откриване на фалши-
фикации в мед, мляко и месо. Гл. ас. д-р Георги  
Желязков (АФ) представи Базата по рибовъдство 
и аквакултура и нейните основни дейности. Доц. 
д-р Деан Георгиев представи Музейната сбирка 
на Аграрния факултет с биологичната експози-
ция. Посетителите имаха възможност да научат и 
за Музея на коня и конния спорт към факултета от 
гл. ас. д-р Радка Влаева. Доц. д-р Дияна Владова 
от Ветеринарномедицинския факултет представи 

Музейната сбирка по анатомия, а ас. д-р Радка 
Гарноева представи Клиниката за дребни живот-
ни.
 Прабългарското начало на нашият народ 
беше представено от единствената по рода си пра-
българска школа за оцеляване – „Багатур“. На уче-
ниците беше предоставена уникална възможност 
да се запознаят с традициите на прабългарите. На 
територията на Аула Багатур, Аязмо, гр. Стара За-
гора, те присъстваха на демонстрации и лекции на 
тема прабългарски традиции и взеха участие в уп-
ражнения на умения за стреляне с лък. 
 В широкото фоайе на Регионалната библио-
тека беше разположено и арт ателие „Вдъхновени 
от историята“, организирано от Педагогическия 
факултет и ръководено от доц. Ани Златева, в кое-
то с помощта на студенти във факултета децата и 
учениците с изключително голям интерес творяха 
различни мозайки и пана с исторически мотиви. 
 Огромен  интерес предизвика разходката из 
Античната улица –  „Един ден в Древна Тракия“. 
Интерактивно, изключително любопитно пътува-
не във времето, което потопи посетителите в еже-
дневието на местен жител на Стара Загора преди 
повече от 2000 години назад в миналото. Групата 
посетители бяха разведени из античен форум и за-
падната порта на Августа Траяна. 
 Интерактивна викторина „Познай откъде“, 
съставена от ас. Ангел Славчев и ас. д-р Николай 
Атанасов от ДИПКУ, ТрУ, предложи на участници 
и посетители възможността да проверят собстве-
ните си знания по история на България. Въпроси-
те бяха интересни и поучителни. Голяма част от 
посетителите посочиха именно тази викторина 
като най-интересна дейност на вечерта. 
 Специален гост на Европейската нощ на 
учените в гр. Стара Загора беше младата авторка 
Боряна Кръстева, която представи работата си – 
проучвания на митове и легенди от различни кра-
ища на България, събрани в книгата ѝ „Мистични 
разходки из България“. Младата авторка успя да 
предаде своята страст към историята и пътувания-
та на групата, която активно участва в дискусията 
с авторката. 
 На територията на Регионалния истори-
чески музей, гр. Стара Загора, посетители имаха 
възможност да осъществят „Пътуване във време-
то“, обличайки се в различни антични облекла и 
запечатвайки спомена със снимка. По същото вре-
ме се проведе и демонстрация на оръжие от Рус-
ко-Турската война 1877 – 1878 г. на третия етаж 
на музея. 
 В рамките на Холистичния алианс на наука-
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та посетителите имаха възможност да се запозна-
ят от студенти от Медицинския колеж със здраво-
словни храни от древността до днес. Студентите 
предлагаха  измерване на кръвно налягане, час-
тични масажи, съвети за здравословен начин на 
живот. Благотворителен щанд на ПГ „Акад. Петко 
Стайнов“ от гр. Казанлък предложи различни арт 
експонати, изработени от учениците, средствата 
от които те събират за благотворителност. ВиАр-
Жи представи уникални авторски бижута от ес-
тествени материали – камъни и кристали, автор-
ката на които предлагаше информация и съвети за 
свойствата и поддръжката на кристалите и камъ-
ните в бижутата.
 Детски танцов състав за народни танци 
„Българче“ при VI-то ОУ „Св. Никола“ от гр. Ста-
ра Загора с художествен ръководител Радостина 
Бончева откри концерта по случай Европейската 
нощ на учените, с което стартира и нощното пар-
ти с учени. В концерта се включиха също дамски 
камерен хор „Библиофония“ с диригент д-р Дончо 
Донев; народната певица и солистка на ансамбъл 
„Тракия“, гр. Пловдив, Дарина Славчева; тан-
цьори от клуб по спортни и латино танци „Ес Ти 
Денс“ и камерна група при танцов състав „Траки“ 
при Тракийския университет с ръководител Васил 
Герлимов.  

 В град Харманли Европейската нощ на 
учените беше организирана от Историческия му-
зей (ИМ) в града с подкрепа на Община Харманли 
под ръководството и активното участие на проф. 
д-р Цонка Каснакова – директор на ИМ. Деца и 
възрастни се забавляваха и учеха заедно на краси-
вата Ротонда пред ИМ.
 Отдел „Археология“ на ИМ предостави иг-
рата „Търсачи на съкровища“. На специално под-
готвена карта за всички участници бяха предста-
вени различни археологически предмети от фонда 
и паметници на културата от Община Харманли, 
които те трябваше да разпознават и да записват 
правилните данни за тях, а след това да ги нана-
сят на специално подготвена „Линия на времето“. 
Играта беше забавна за децата и обогати тяхната 
обща култура чрез извличане на полезни данни. 
Археологът Кремена Георгиева разказваше за екс-
понатите от най-новите проучвания в региона и за 
работата на археолога на терен.
 В съвсем нелесната игра „Кули от древ-
ността“ децата се опитаха да направят най-висо-
ката кула с помощта на дървени кубчета, използ-
вайки много съобразителност и бързина. Децата 
се включиха и в моделиране с глина на неолитни 

жилища, показвайки невероятни умения.
 Отдел „Нова и най-нова история“ подготви-
ха текстове  от „Рибен буквар“ на д-р Петър Берон 
със старобългарската азбука – от Среднобългар-
ския период до Възраждането – текстове от мина-
лото, но и все пак разбираеми за всички като смис-
лово съдържание на думите. Задачите за децата 
бяха да разчетат текста (на всеки лист бе копиран 
кратък текст от едно или няколко изречения, като 
само за разчитане и разбиране на смисъла имаше 
малко по-дълъг текст, който бе или кратка поучи-
телна история от типа на басните, или описание на 
растение или животно, познато на децата); да пре-
пишат със същия правопис текста; да го извършат 
с писец така, както са го правили възрожденските 
книжовници. Играта помогна на децата да се за-
познаят от близо с необходимото усилие да бъдеш 
книжовник. Всички участници се забавляваха с 
предизвикателството.
 Друга задача, поставена пред децата, беше 
запознаване с глаголическата азбука. Целта беше 
да направят опит да напишат също с писци дума 
или изречение, използвайки глаголическите бук-
ви. Децата се запознаха с най-старата българска 
азбука и се върнаха по-назад във времето – през 
IX в., когато нашите прадеди са усвоявали тази 
писменост. 
 Третата задача беше свързана с паметниците 
в град Харманли.  Върху карта с част от града с 
множество паметници децата трябваше да откри-
ят местоположението на всеки един и да ги закре-
пят върху картата, посочвайки точното им место-
положение. Прекрасна и забавна бе тази задача за 
запознаване с паметниците в града и провокиране 
на визуалната памет. Историкът Ирина Атанасова 
разказваше допълнителна информация за всеки 
паметник.
 Етнологът Татяна Димитрова въведе желае-
щите в многогодишната магия на мънистата. Деца 
и възрастни изработиха накити, които са характер-
ни за Харманли и района като мрънзулки, къпинки 
и по-съвременни изделия като гривни, гердани.
 В ателието „Не всеки може да плете, но може 
да се научи“ бяха представени различни начини на 
плетене – с една и с две куки, след което посетите-
лите имаха възможност да ги изпробват.
 
 С поредица от събития беше отбелязана Ев-
ропейската нощ на учените 2018 в град Хасково, 
където домакин и организатор беше Филиалът 
на Тракийския университет. След тържествено-
то откриване на събитието бяха представени из-
следователски проекти на студенти. Присъстваха 
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300 участници – преподаватели, студенти и гости. 
Академично жури отличи следните презентации: 
„Здравната култура на древните траки през веко-
вете“ и „Траките – времена и нрави“. Във  фото-
конкурса на тема „Лечебната сила на билките от 
древността до днес, извор на здраве и дълголетие“ 
взеха участие повече от 60 авторски снимки. От-
личените снимки бяха в две категории: студенти и 
ученици.
 В дискусията „Традиции и здраве в българ-
ската национална кухня“ бяха представени здра-
вословни храни от Древността до днес, съвети и 
консултации със специалисти. Дискусията се про-
веде в медийната зала на Филиала с 1200 участни-
ци –   студенти, преподаватели, специалисти в об-
ластта на храненето и общественост. Началото на 
дискусията бе поставено с обзорна презентация 
по темата. Като бъдещи медицински специалисти 
и родители студентите демонстрираха подчертан 
интерес към въпроси, свързани с вечната тема за 
здравословното хранене в контекста на български-
те традиции. Изказани бяха мнения на различни 
възрастови групи по темата „Здравословна ли е 
българската национална кухня“. В хода на диску-
сията към участниците беше отправено предизви-
кателството да разпознаят по аромата традицион-
ни билки. На финала на дискусията специалисти 
в областта на храненето споделиха любопитни 
факти, свързани с лечебните свойства на билки-

те при различни заболявания. Участниците имаха 
възможността да посетят и Базар за здравословни 
храни и билки, изложен във фоайето на Филиала. 
Представени бяха над 150 артикула  здравослов-
ните храни и билки,  придружени с подробна ин-
формация за тях.
 В увеселителната програма „Здраве чрез 
движение – български народни хора“ се включиха 
танцова формация „Тракийско цвете“ при Хасков-
ския филиал на ТрУ. Изпълненията на Теодора Ка-
лайджиева и Тодор Кожухаров поставиха началото 
на предизвикателството към всички присъстващи 
за участие в кръшни български народни хора.
 Награди и сертификати получиха взелите 
участие в дейностите и организацията на Евро-
пейската нощ на учените 2018.
 Европейската нощ на учените в градовете 
Стара Загора, Хасково и Харманли беше успеш-
но отбелязана и високо оценена от посетителите и 
обществото. Широката подкрепа на асоциираните 
партньори на местно и регионално ниво спомо-
гнаха дейностите да се превърнат в своеобразен 
празник на науката за малки и големи. Вдъхнове-
ни от преживяванията и многобройните пожела-
ния на посетителите за повече подобни събития, 
екипът на Тракийския университет и ДИПКУ пла-
нират нови, интересни и изненадващи дейности 
през следващата Нощ на учените – през 2019 г.  

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“
 ОБЯВЯВА  КОНКУРСИ  ПО  ДВЕ  МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ 

ПРОГРАМИ
Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) към МОН  набира  проекти по две международни 

научноизследователски програми: 
„Конкурс по програма за двустранно сътрудничество 2018 г. – България – Австрия“ с прогнозен 
общ бюджет 480 000 лв. Максималната сума за всеки отделен проект е 40 000 лв., а срокът за изпълнение 
на проектите е 24 месеца. Проектните предложения  се представят до 17 ч. на 28.02.2019 г. в 
деловодството на ФНИ на хартиен и електронен носител. Пълният текст на поканата и документите 

за участие ще намерите тук: https://www.fni.bg/?q=node/846 
Вторият отворен конкурс е по програма QuantERA (www.quantera.eu). В него Фонд „Научни 
изследвания“ участва като съфинансираща организация с бюджет в размер на 450 000 лв., като се 
предвижда да бъдат финансирани до три проекта с българско участие със срок на изпълнение три 
години. Максимална сума за един проект е до 150 000 лв.  Срокът за подаване на пълни проектни 
предложения е 18 февруари 2019 г., 17 ч. Допълнителна информация и документи за участие ще 

намерите тук: https://www.fni.bg/?q=node/843 
Допустими бенефициенти и за двата конкурса са висши  училища  и научни организации, акредитирани 

от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен „доктор“.
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Рубриката	„Трибуна	на	младите“	се	осъществява	
с	финансовата	подкрепа	на	фондация	„Еврика“

ЕВРОПЕЙСКИЯТ КОНКУРС ЗА МЛАДИ УЧЕНИ – 
ВСЕ ПО-СВЪРЗАН С БЪЛГАРИЯ

Константин Делчев,
зам.-национален организатор 

на Националния конкурс „Млади таланти“

 Европейският конкурс за млади учени 
(EUCYS) е една от най-старите и обичани ини-
циативи за популяризация на науката на Евро-
пейския съюз. Създаден през 1989 г. като част от 
тогавашната Втора рамкова програма, той се про-
вежда ежегодно в различна европейска държава и 
е най-широко отразяваното събитие от всички в 
глава „Science with and for Society“ на настоящата 
Рамкова програма и едно от най-отразяваните из-
общо, отстъпвайки само на гиганти като Quantum 
Flagship – една от най-големите научноизследо-
вателски и иновационни инициативи в Европа, 
обединяваща учени и инженери от академичните 
среди и индустрията, както и бъдещи потребители 
на квантовите технологии.
 Причината този конкурс да се радва на по-
добно внимание по същността си се корени ос-
новно в това, че той популяризира науката по един 
естествен, без евтини трикове начин и същевре-
менно създава под себе си цяла структура други 
конкурси, които повече или по-малко правят съ-
щото. Всяка държава участва с до три проекта, 
разработени от един или няколко ученици (или 
първокурсници), като с течение на времето обхва-
тът на конкурса се разшири от природните науки, 
математиката и инженерството до пълния спектър 
научни дисциплини и в последните години виж-
даме все повече инспириращи разработки в теми 
като лингвистика, история на ХХ в., икономика и 
др. Тези проекти се избират задължително на на-
ционален конкурс, който в България се организи-
ра от МОН с помощ от страна на ИМИ – БАН и 
Клуб Млади Таланти, а в повечето други държави 
– от неправителствени организации или структу-
ри, свързани с националните агенции и фондове 
за научно финансиране. Всяка страна има свобо-
да в начина на оценка на проектите, но на самия 
EUCYS оценяването като формат не се е промени-

ло от създаването на конкурса – серия събеседва-
ния с различни членове на научното жури, което е 
общо за всички области и в минали години е било 
председателствано от такива имена в науката като 
големия британски математик сър Питър Суинер-
тън-Дайър.
 EUCYS, макар да включва не повече от сто-
тина проекта ежегодно, заедно с афилиираните си 
конкурси в цяла Европа обхваща близо 50 хиляди 
ученици и студенти. Голяма част от тях остават на 
училищното ниво на конкурсите си с разработки, 
които са по-скоро реферативни, но това все пак 
успява да им даде една представа за естеството 
на науката и инженерството, каквато не може да 
се получи, без човек да опита дори на съвсем на-
чално ниво да упражнява тези професии. Напра-
веното преди няколко години проучване Science 
Fair Evaluation Tool показа, че близо две трети 
от участващите в подобни конкурси решават да 
потърсят кариера в рамките на STEM (Science, 
Technology, Engineering and Mathematics), където 
Европа остро се нуждае от нови кадри.
 На по-високо ниво участниците са способни 
да извършват напълно сериозна научна и инже-
нерна работа, като по неофициални данни 30–40% 
от разработките намират своята публикация в ре-
ферирани журнали или довеждат до появата на 
патент. Това обикновено се случва благодарение 
на комбинацията от силно мотивиран ученик с 
определени качества и научен ръководител, кой-
то е готов „да се жертва“ да работи с тийнейджър 
и евентуално да го допусне в лабораторията си. 
В България системата на УчИМИ и менторските 
мрежи на други организации осигуряват на уче-
ниците с повишен интерес към математиката, 
информатиката и астрономията много добри въз-
можности в този ред. Български ментори често са 
търсени да работят и с чуждестранни ученици. 
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* Ивайло Желев е отличен с грамота в категорията „Джон Атанасов – дебютен пробив в компютърните нау-
ки“ в конкурса „Джон Атанасов“ 2018 на Президента на Република България (бел. ред.).

Другите науки разполагат с по-малко опции, до 
голяма степен благодарение на това, че лаборатор-
ната работа изисква определена предварителна 
подготовка и доста повече ресурси. Въпреки това, 
в тази насока се работи от няколко години, което 
води до бавен, но устойчив ръст на проектите в 

биологическите науки.
 Тридесетото юбилейно издание на EUCYS 
се проведе между 14 и 19 септември тази година 
в гр. Дъблин, Ирландия, с участници от близо 40 
държави. България се представи с две разработки.

Фотос 1. Атанас Стефанов, Александър Шопов, Ивайло Желев и Константин Делчев

 Ивайло Желев* (Грьонингенски универси-
тет) с научен ръководител доц. д-р Станислав Ха-
ризанов се представи с разработка „Digital image 
denoising based on sphere-constrained total variation 
optimization with an additional noise component“, 
предоставяща нов вариационен метод за обезшу-
мяване на изображения, който по редица показате-
ли показва най-добри резултати в своя клас. Пред-
ставянето му беше много високо оценено и той 
получи две награди – участие на Intel ISEF, който 
ще се състои във Финикс, Аризона, през май 2019 
г., а три месеца по-рано – и в Международния фо-
рум за млади учени Swiss Talent Forum.
 Александър Шопов и Атанас Стефанов 
(МГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив) с научен 
ръководител Александър Куртенков спечелиха 
наградата на JRC за проекта „Colour relations in 
young stellar objects“ и ще посетят СИЦ в Испра, 
Италия, през 2019 г. Разработката им касае идея за 
предварителна селекция на вероятни Т-tauri (вид 
формиращи се в момента звезди – бел. авт.). 
 Това е вторият път, когато целият ни отбор 
взима награди след Варшава‘2014, като особено 
важно е, че и трите награди представляват участие 

в други научни събития, което е от голяма важност 
за старта на нашите младежи в научната сфера. За 
първи път на EUCYS имаше и специална награда 
от България. Правото да участва на Лятната из-
следователска школа на УчИМИ завоюва Тобиа 
Охснер, Швейцария, с проект „Creating playlists 
with artificial intelligence“. Наградата се осигурява 
от МОН и УчИМИ.
 Знамето на конкурса символично получи 
проф. д.т.н. Иван Димов, съветник на Министъра 
на образованието и науката. София е следващият 
град – домакин на конкурса, а самото събитие ще 
бъде организирано от МОН и ИМИ – БАН през 
септември 2019 г. България приема конкурса за 
първи път и има сериозното намерение да под-
помогне трайно за неговото развитие. Сред ам-
бициозните цели, които си поставя българската 
организация, е да възобнови традицията EUCYS 
да бъде посещаван от Нобелови лауреати, както и 
да постави началото на алумни структура на кон-
курса, която да подкрепя неговата организация и 
да служи за допълнителна мрежа за подкрепа на 
ученици, имащи повишен интерес към науката.
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 В навечерието на Деня на народните будители,  на 31 октомври на официална церемония във 
фоайето пред Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“ бяха наградени победителките от Националната 
стипендиантска програма „За жените в науката“. Програмата се провежда за осма поредна година в 
България благодарение на успешното партньорство между L‘Oréal България, Националната комисия 
за ЮНЕСКО-България и Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – институции, които спо-
делят общата мисия да оказват подкрепа на талантливите жени учени на България. На събитието при-
състваха: като официален гост вицепрезидентът на Р България г-жа Илиана Йотова, официални лица, 
доказани имена от научната общност в България, както и представители на Националната комисия за 
ЮНЕСКО-България и L‘Oréal България.
 2018 г. е изключително важна за програмата, защото глобалната инициатива „За жените в науката“ 
отбелязва 20 години от създаването си. Тя е единствената по рода си глобална инициатива, която цели да 
мотивира и подкрепя жените учени по цял свят, които чрез работата си допринасят за прогреса на нау-
ката, както и да насърчава повече млади жени да изберат научната кариера.  От началото на програмата 
през 1998 г. тя е отличила над 3100 жени учени в 117 държави и е успяла да стимулира ръст от 12% на 
жените, които избират кариерата на учен. През тези  две десетилетия наградите от  по 100 000 евро се 
присъждат на 5 талантливи и опитни жени учени за техните световно значими открития в областта на 
естествените науки. Лауреатите са пример за подражание за бъдещите поколения и живо доказателство 
за впечатляващия принос, който жените имат за науката. Три от тях – Ада Йонат, Елизабет Х. Блекбърн 
и  Кристиан Нюселин-Волхард, са и носителки на Нобелови награди за наука. Днес едва 28% от учените 
по цял свят и само 3% от Нобеловите лауреати за наука са жени. 
 В България от стартирането през 2010 г. на Националната стипендиантска програма „За жените в 
науката“ до днес са отличени 21 изявени българки изследователи,  чиято, по думите на Бриджит Стре-
лър – генерален мениджър на L‘Oréal България, „любов към науката е наистина вдъхновяваща“. Полу-
чените стипендии, по 5000 евро всяка, са награда за техния огромен научен потенциал, професионални 
постижения и любов към изследователската дейност. Чрез програмата младите жени учени, които се 
смятат за „откривателите на утрешния ден“, получават средства, за да реализират своите научни идеи и 
амбиции да променят света.
 В осмото издание на Националната стипендиантска програма „За жените в науката“ в България е 
имало подадени над 40 проекта в над 15 научни области (молекулярна биология, биотехнологии, химия 
и физика, геодезия, геология и др.). От осемте финалистки чрез точкуване експертното жури от дока-
зани имена в българската наука под председателството на зам.-ректора на Софийския университет чл.-
кор. Николай Витанов е определило трите лауреатки (Фотос 1), а останалите 5 финалистки получават 

НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА 
„ЗА ЖЕНИТЕ В НАУКАТА“  – ПОДКРЕПА 

НА ТАЛАНТЛИВИТЕ МЛАДИ ЖЕНИ УЧЕНИ



66 НАУКА – кн. 6/2018, том XXVIII
Издание на Съюза на учените в България

специални грамоти, като ще могат да кандидатстват отново в следващо издание на конкурса. Проектите 
на победителките  през 2018 г. в престижния конкурс, всяка от които получава награда от по 5000 евро,  
са в сферата на медицината, математиката и химията. 

ТРИБУНА	НА	МЛАДИТЕ

Фотос 1. Лауреатките д-р Мира Бивас и д-р Магдалена Баймакова (на снимката отсъства д-р Мирослава Не-
дялкова, която е извън България)

 Проектът на д-р Магдалена Баймакова, д.м., е фокусиран върху изследването и превенцията на 
Хепатит Е вирусна инфекция. Макар родината на опасния вирус да е Средна Азия, повишените нива 
на миграция на хора и животни са довели до това той все повече да се разпространява и в Европа. Това 
прави изследванията на д-р Баймакова не само изключително интересни, но и силно необходими, важни 
и с глобална приложимост. 
 Д-р Магдалена Баймакова е главен асистент в катедра „Инфекциозни болести“ при Военномеди-
цинска академия – София. Магистър по медицина е на Медицински университет – София (2008) със 
специалност „Инфекциозни болести“ (2014). През февруари 2016 г. защитава дисертационен труд на 
тема „Неясно фебрилно състояние“, след което заминава на следдипломно обучение по инфекциозни 
болести в Lausanne University Hospital (CHUV) в Швейцария. Д-р Баймакова е самостоятелен автор на 1 
монография и автор на над 70 научни публикации в български и чуждестранни научни списания. Носи-
тел е на наградите „Млад медик на 2015“, „Млад медик на 2017“ и „Дигитално активен лекар на 2017“. 
Основните ѝ научни интереси са в областта на Неясно фебрилно състояние (НФС), Хепатит Е вирусна 
инфекция, Векторно-предавани инфекции и Зоонози.
 Втората стипендиантка за 2018 г., д-р Мира Бивас, е млада и амбициозна повелителка на числа-
та,  любовта ѝ към които датира още от гимназията. Проектът, с който спечели стипендията „За жените 
в науката“ тази година, цели да направи един нов прочит на класическите теореми, които затрудняват 
немалък брой ученици в училище, с цел по-ефективна оптимизация на различни процеси. В мо-
мента е главен асистент едновременно във Факултета по математика и информатика (ФМИ) на СУ „Св. 
Климент Охридски“ и в Института по математика и информатика (ИМИ) на БАН, където развива талан-
та си в областта на приложната математика. Има завършена магистърска степен по приложна математи-
ка – оптимизация, във ФМИ, където през 2017 г. защитава докторантура по математика (математически 
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анализ) на тема „Диференциални включвания с неизпъкнала дясна част“.
 Любовта на д-р Бивас към математиката датира още от началното училище и към днешна дата 
научните ѝ интереси са насочени към негладък анализ, диференциални включвания, оптимално упра-
вление, вариационен анализ и трансверзалност в контекста на вариационния анализ с фокус върху тан-
генциалните му характеристики.
 Името на третата стипендиантка по програмата „За жените в науката“ тази година е д-р Миросла-
ва Недялкова. Тя е невероятно талантлив химик и в момента е главен асистент във Факултета по химия 
и фармация (ФХФ) на СУ „Св. Климент Охридски“. Спечелила е стипендии на Европейската комисия 
по програма „HPC2Europa“  с приемаща страна  Университета на Барселона (където е понастоящем, 
поради което не присъстваше на церемонията по награждаването), по програма на Швейцарския фонд 
за наука, както и на фондация „Фулбрайт“ за 2019/2020. Проектът, с който д-р Недялкова спечели сти-
пендията, цели обстойно изследване и превенция на човешките алергии и в частност оценка на 
алергенните протеини. Научните ѝ идеи са с изключителна важност поради нарастващата употреба на 
модифицирани протеини в храни, лекарства и др., както и поради факта, че 15% от световното населе-
ние страда от различни видове алергии.
 Д-р Мирослава Недялкова е придобила бакалавърска и магистърска степен през 2004 и 2005 г. във 
ФХФ на Софийския университет. Защитила е докторска дисертация в Университета на Барселона на 
тема „Компютърно изследване на наночастици: ефекти на метални йони, разтворител и лимонена кисе-
лина“ (2014). Научните ѝ изследвания са в областта на изчислителната химия с акцент към изследване 
на свойствата и характеристиките на т.нар. „меки“ нанообекти, а и също така интерпретация на данни 
чрез приложение на методите на многовариационната статистика. 
 Примерът на трите млади жени учени, спечелили Националната стипендиантска програма „За 
жените в науката“ 2018, както и на стипендиантките от предишните ѝ издания,  трябва да бъде вдъхно-
вяващ за насърчаване на други млади жени да изберат науката за своя кариера. Да бъдеш жена учен  е 
предизвикателство – поради биологичната роля на жената като майка, съпруга, домакиня, необходи-
мостта да се намери баланс между работата и почивката, но с креативност, въображение и кураж да 
преследва мечтите една жена може да успее. Защото жените в науката (а и не само в нея) имат силата да 
променят света!

            „Н.“

ТРИБУНА	НА	МЛАДИТЕ

ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ 
„ВРАТАТА НА СЛЪНЦЕТО“*

Божидар Тодоров, Зорница Василева, Николета Коева,
ученици от 11 А кл., ГПЧЕ „Ромен Ролан“ – Стара Загора

 Въведение
 Археоастрономията е дял от науката, който 
се формира в контактната зона между хумани-
тарното и естественонаучното човешко знание. 
Предмет на нейното изследване са паметници от 
древната безписмена епоха на човечеството. Те 
са със ориентация, отговаряща на наблюдаеми 
астрономически феномени, календари, знаци, съ-
ответстващи на звездни конфигурации. Като из-
ползва най-големите научни открития на ХХ в., тя 

* Статията се базира на научен проект, класиран на II място в конкурса на фондация „Еврика“ „Космосът 
– настояще и бъдеще на човечеството“, направление „Идеи за научни и технически експерименти“. Научен 
ръководител доц. д-р Алексей Стоев, директор на Филиала на Института за космически изследвания и тех-
нологии при БАН в Стара Загора

стига до извода, че много от древните паметници 
и съоръжения са служили на хората от неолита и 
ранната бронзова епоха не само за култови цели, 
но и като места, където се създавала своеобразна 
геометрия, правeли са се системни наблюдения на 
Слънцето и Луната и са се разработвали сложни 
методи за предсказване на лунните затъмнения. 
В началото на археоастрономията стои праис-
торическият мегалитен паметник „Стоунхендж“ 
(Фигура 1), разположен във Великобритания. 
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 В България първите изследвания в област-
та на археоастрономията са направени от проф. 

Владимир Дерменджиев. В края на 70-те години 
на миналия век той изследва слънчевата симво-
лика в различни мегалитни обекти. Неизненад-
ващо, благодарение на релефа си, България се 
явява като център с много скални съоръжения. 
Листът с имена на мегалитни паметници е дъ-
лъг – включва имена като Бегликташ, Харман 
Кая, Тангардък Кая и Марков камък. Измежду 
тях е и по-малко известният мегалит в Бузовград. 
 История на проучванията и общи харак-
теристики
 През 1989 г. на Групата за археоастроно-
мически проучвания при НАОП, Стара Загора,
бе предоставена информация за скално-изсе-
чен паметник, разположен в землището на село 
Бузовград, община Казанлък. 
 Мегалитът над село Бузовград (Фигура 2) 
представлява древно светилище от времето
на късния енеолит, началото на бронзовата епоха. 
Той е In situ oбект (в археологията in situ се нари-
ча артeфакт, който не е бил преместен от ориги-
налното му положение).

Фигура 1. Паметникът „Стоунхендж“

Фигура 2. Мегалитът в Бузовград

лото, разположен е на скално възвишение с отли-
чен изглед в посоките юг, запад и север. Географ-
ските координати на обекта са  j = 42°34‘15“,3 и 
l = 25°22‘36“,6. Надморската височина е 554 m, 
а общата приблизителна площ е 800 km2, като се 
има предвид, че освен главното прицелно съоръ-
жение, в прилежащата част на хълма има и други 
скални формации, свързани с него по функции. В 
западна посока основният релеф се спуска стръм-
но към територията на с. Бузовград. На върха се 
намира основната скална група, в която чрез изси-
чане е оформено отверстие, а с два отделни скал-
ни блока, поставени един върху друг, е затворе-
на горната част на отвора, като по този начин се 
образува трилит, поддържащите колони на който 
са част от основната скала на масива (Фигура 3). 
Чрез скални изсичания са оформени и други мега-
литни структури на територията на светилището. 
В централната част на светилището се намира и 
издължената (от изток на запад) скала с издялания 
върху нея „трон“.

Фигура 3. Главната скала е допълнително офор-
мена, за да образува място за наблюдение – „трон

 Въпросната скала попада точно на линия-
та между връх Триглав в Стара планина и свет-
лия отвор на трилита, като на тази линия попада 
и тронът (Фигура 4). Скалата е издялана по такъв 
начин, че хоризонталната ѝ проекция е смалена 
почти до основите си. Това изглежда е направе-
но напълно съзнателно, за да се осигури видимост 
на хоризонта за наблюдателя, седящ на „трона“ 
или изправен до скалата. В съседство са изсечени 
и няколко скални вдълбавания тип „жертвеник“ 
(Фигура 5), върху които все още личат следите от 
палените върху тях огньове.  Наблюдават се и още 
дялани форми, които считаме за спорни, ерозира-
ли или силно повредени от времето. 
 Погледнат отгоре, мегалитът попада на един 
от върховете на триъгълник, на чиито други два 
ъгъла се намират столицата на одрисите – Севто-
полис и могилата Голяма Косматка.

 Бидейки in situ, артефактът дава важна ин-
формация за себе си, както за културата и епоха-
та, по времето на която е бил изграден. Намира 
се на около два km югоизточно от центъра на се-
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Фигура 4. Гледка към връх Триглав

Фигура 5. Олтар за жертвоприношения

 Т.нар. „трон“, за  който споменахме вече, се 
намира на разстояние 5,80 m източно от вътреш-
ния контур на отвора.. Той предствлява плитко 
вкопана форма, широка при таза около 40 сm, с 
височина около 50 сm. „Тронът“ е силно ерозирал, 
но е единствената ясно различима форма върху 
скалата, издигаща се в източната част на наблюда-
телната площадка.
 Структурни елементи, свързани с астро-
номически наблюдения в древността 
 Единият от тях е вече описаният „трон“, 
чиито размери и разположение показват, че е из-
ползван за наблюдения на астрономически явле-
ния, протичащи на линията на видимия хоризонт 
от човек, седнал на него. Може да се предположи, 
че са били наблюдавани и проекциите на Слън-
цето през отвора на трилита върху самия „трон“ 
по време на залеза на Слънцето в деня на лятното 
слънцестоене. 
 Ако човек е седнал на „трона“ и наблюдава 
линията на хоризонта от височина 1,70 m, тя пре-
минава точно през средата на зрителния отвор и 
разделя зрителното му поле на две приблизително 
равни части – небе и земя.
 Според древната религия и вярвания на тра-
ките, изгревът на Слънцето символизирал ражда-

не, а залезът – смърт и отвъден свят. По-
ради тези вярвания, мегалитът се счита за 
олицетворение на „вратата към отвъдното“. 
Предполага се, че е използван при култови 
ритуали и погребални практики на тракий-
ски аристократи.
  Основната функция на съоръже-
нието обаче е била да поддържа календара 
на траките. Провежданите наблюдения са 
давали възможност за откриването на точ-
ния брой дни от момента на наблюдението 

до датата на лятното слънцестоене. Тропическата 
година, известна още като слънчева година, е пе-
риодът на завъртане на Земята около Слънцето, с 
други думи, времето, за което Слънцето се завър-
не на същата позиция на небето, гледано от Земя-
та. Средната тропическа година е 365 дни, 5 часа, 
48 минути и 45,5 секунди. Тя варира слабо, с една 
до две минути, в зависимост от началната точка. 
Точната стойност, изчислена на 1 януари 2000 г., е 
365,242 190 419 дни. За древните това представля-
вал периодът от едно равноденствие до следващо-
то.
 Моментът, в който Слънцето се подравнява-
ло с отвора в трилита, отбелязвал началато на тях-
ната година. Но с годините този метод ставал все 
по неточен, тъй като на всеки 50 години Слънце-
то се отмества с приблизително един градус  под 
влиянието на прецесията, докато същевременно 
каменната структура оставала статична. За древ-
ните прецесията била непознато явление, тя била  
открита от Хипарх от Никея едва през II в. пр.Хр. 
Същността на това явление е в бавното завъртане 
на оста на въртене на Земята по образуващата на 
кръгов конус под действието на Слънцето, Луната 
и други планети за период от 26 хил. години. Оста 
на този конус е перпендикулярна на плоскостта на 
земната орбита.
 В „слънчевия“ календар, сверяван посред-
ством мегалита, годината се разделяла на 8 ме-
сеца, с продължителност 45–46 дни всеки. Ве-
роятното начало на годината е свързано с датата 
на зимното слънцестоене, макар че в рамките на 
функционалните елементи на светилището не е 
открит визир, маркиращ този ден. На базата на по-
лучените резултати от наблюденията може да се 
твърди, че  годината е била разделена на четири 
сезона между пролетното и есенно равноденствие 
и лятното и зимно слънцестоене, с продължител-
ност 93, 89, 89 и 93 денонощия,  с големина на 
отделните месечни периоди 46, 45, 46, 46, 45, 46, 
46, 45 или общо 365 денонощия (Фигура 6).
 Популярното име „Вратата на богинята“ 
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скалното светилище край с. Бузовград е  получило 
от името на проекта за изграждане на екопътека-
та, водеща до него. По-късно, когато траколозите 
започват проучвания на това място, го преиме-
нуват на „Слънчевата врата“ по подобие на тази, 
спомената в „Одисея“-та на Омир. Действително 
от това място траките са наблюдавали „смъртта“ 
на Слънцето при неговия залез в деня на лятното 
слънцестоене.

 Допълнителни функционални елементи 
на скалното светилище 
 Много пъти изследователите са си задавали 
въпроса: „Защо когато първостроителите на ме-
галитния паметник толкова прецизно са си свър-
шили работата, ориентирайки процепа към заляз-
ващото Слънце в определен ден на годината, така 
небрежно са оставили подреждането на камъните 
от дясната страна на „вратата“?“. Скулпторката 
Анастасия Проданова предлага една идея за обяс-
нение на този факт. За наблюдател, стоящ на „тро-
на“, контурът, който върви по външната линия на 
каменната грамада, очертава могъщата фигура на 
полулегнала жена. Макар и фрагментарна, фигу-
рата наистина се вижда добре, особено проектира-
на върху небето, в близост до хоризонта при залез 
Слънце. Коя може да бъде тя, освен Великата  бо-
гиня майка?! (Фигура 7).
 Само на около 500 m под нея, в югозапад-
на посока,  в малка горичка, се намира интерес-
на група каменни образувания,  една от които е 
с формата на фалос. Точно това  имат предвид и 
по-старите жители на селото, които го наричат 
Буба кая или Бащин камък. Героят на подобни 
тракийски скални светилища, според въведената 
от проф. А. Фол терминология, е орфически цар, 
който е в съвкупление със Земята чрез олтара-ци-
линдър в значение на фалос и в значение на „све-
товен стълб“. Съгласно индо-иранската традиция 
царят периодически се възражда. При този обред 
той изповядва слънчев култ на връх  (на орфиче-
ско светилище). Когато се изкачи, царят (орфик) 
встъпва на върха в символичен брак с Богинята 

Фигура 6. Годишният цикъл на Слънцето

Фигура 7. Очертанията на Великата богиня майка, 
гледана от „трона“

майка. В този момент той изобразява вертикална-
та структура на Космоса. Така е изобразен царят 
и върху стенописа на Свещарската гробница: Бо-
гинята майка поднася венеца към главата му, към 
третата, най-високата степен на световното дърво. 
Мястото, където той извършва двойния акт – съ-
вокуплението с майка си и единението на двата 
космогонични модела – е свещено. Там е камъкът, 
почитан сред горичката. Всичко това го има като 
обектна постановка и декорация на едно симво-
лично действие, развиващо се на описаната тери-
тория. При това между каменното изображение на 
Великата богиня майка и анатомично предадения  
фалос има пряка видимост. 
 Изключително интересен е и анализът на 
топонима „Бузовград“ – името на днешното село 
под скалното светилище. Бузовград ще рече Бузо-
ва крепост. Нейната  градена стена върви по се-
верния скат на планината и пази цялата свещена 
зона. Съставките буз-, баз-, биз- се откриват в то-
понима Бизуе и в антропонима Бузас, съхранени 
в имената на днешните селища Урдовиза (Китен), 
Визица в Странджа (в района на гр. Граматиково) 
и Виза/Визе в Турския дял на Странджа. Топони-
мът Бузовград е по-близо до антропонима Бузас 
– легендарният тракийски основател на Бизанти-
он  е цар Бизас. Личи ясно тракийският произход 

Фигура 8. Традиционно събиране в деня на лятното 
слънцестоене, организирано от община Бузовград
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на името на крепостта  (калето). Зоната в Бузова-
та крепост е имала статут на свещена територия. 
Това я превръща в грандиозно скално светилище, 
принадлежало  на  Одриското  царство  и  обслуж-
вало ритуално-обредната система в Долината на 
тракийските царе.  От Вратата на богинята се от-
крива великолепна панорама  към долината. Виж-
дат се язовир Копринка, под водите на който се 
намира тракийският град Севтополис, както и мо-
гилите от другата страна на Тунджа покрай Шип-
ка.
 Заключение 

Фигура 9. Залез над мегалита

 С изминалото десетилетие интересът към 
мегалитния паметник „Вратата на богинята“ на-
раства силно, като всеки път на 22 юни на него-
вата територия се събират много хора. Всички те 
искат  да наблюдават небесния спектакъл, когато 
по време на залеза на Слънцето то попада в проце-
па, пръска се в златисти отблясъци  и  потъва под 
хоризонта. Картината е наистина впечатляваща за 
зрителите. Трябва обаче да кажем, че в ареала на 
паметника има още много елементи за наблюдава-
не, които биха представлявали интерес за бъдещи-
те посетители. Много нови идеи за включване на 
туристите като действащи лица в различните об-
реди и свещенодействия са напът да се осъщест-
вят. 
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LOOKING INTO THE FUTURE THROUGH THE „DOOR OF THE SUN“
Bozhidar Todorov, Zornitsa Vasileva, Nikoleta Koeva

Abstract
 Morphology of the megalithic sanctuary situated near the village of Buzovgrad, Kazanluk municipality, 
on the north flanks of the Surnena Sredna gora mountain is considered in the paper. Rocks are compound from 
comparatively hard sandstone put under the strong influence of endogenic forces. Processes of physical and chemical 
weathering led to formation of specific forms of the rock and the adjoining relief.
 Geometric peculiarities of the macro- and microrelief of the megalithic sanctuary and its pronounced 
rectangular, oval and other forms are shown. Some of them are made or given a final touch by the man. At a fixed 
level from the floor of the rock ground is cut an entrance, which is appear to be exactly oriented towards the 
sunset on the day of the summer solstice for an observer sat on a „rock throne“ situated on a separate piece of rock 
in the middle of the sanctuary territory.
 Astronomical effects and connected with them rock architecture are interpreted in the light of their cult 
applications in prehistoric society.
Key words: megalithic sanctuary, rock, astronomical effects, „rock throne“   
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Проф. д.фз.н. Иван Лалов – юбиляр
 Една от знаковите личности на нашето съвремие – проф. д.фз.н. Иван Лалов, на 4 октомври 2018 г. 
навърши 80 години. Учен с международно признание и дългогодишен преподавател по електричество 
и магнетизъм, оптика и физика на кондензираната материя в Софийския университет „Св. Климент Ох-
ридски“, той е популярна личност не само сред физическата колегия, но и сред широката общественост 
като два мандата ректор на нашата Алма Матер (1993 – 1999) – в сложното време след демократичните 
промени, председател на Съвета на ректорите на висшите училища у нас (1993 – 1998), министър на 
образованието, науката и технологиите (1997) в служебното правителство на Стефан Софиянски, човек 
с демократични убеждения, толерантен към хората с различни от него възгледи и с многостранна об-
ществена дейност.
 Средното си образование завършва с отличен успех в родния си град Ловеч, на който от 1999 г. „За 
принос в развитието на града“ е Почетен гражданин. След завършването с отличен успех специалността 
„Физика – производствен  профил“ със специализация „Физика на твърдото тяло“ във Физическия фа-
култет на Софийския университет през 1961 г. той е назначен за асистент в катедра „Опитна физика“ и 
през годините последователно заема всички длъжности в университетската йерархия – преминава през 
всички степени на академичната кариера – до професор (1991). През 1977 г. защитава дисертация за на-
учно-образователната степен кандидат на физическите науки, а през 1988 г.  – за доктор на физическите 
науки в областта на електричните,  магнитните и оптичните свойства на кондензираната материя. През 
периода 1991 –  1993 г. е декан на Физическия факултет. 
 Основните научни интереси на проф. Лалов са в областта на теоретичните изследвания на спек-
троскопия на кондензирана среда, където има над 100 публикации в реномирани научни издания, цити-
рани над 300 пъти. Член е на Institute of Physics  на Обединеното кралство и на Оптичното дружество на 
Америка. Автор е и на редица публикации по проблеми на преподаването на физиката в средните учи-
лища и университетите,  доклади по проблемите на средното образование на ежегодните конференции 
на Съюза на физиците в България по тези проблеми, на книги, учебници и учебни помагала по физика: 
„Електромагнитни явления“, „Електричество, магнетизъм, оптика – първото велико обединение“, „Фи-
зика на кондензираната   материя“ (в съавторство с В. Дечева), учебници по физика за Х, ХІ и ХІІ клас. 
Книгата му „История на физиката от Възраждането до наши дни“ (2011), която представлява кратко 
изложение на историята на физиката от Възраждането до наши дни, е единствена по рода си в нашата 
физическа литература.
 Забележителна е и многостранната обществена дейност на проф. Лалов поради интересите му в 
различни области. Член е на Балканския физически съюз (BPU), на който е президент през 2003 – 2006 
г., на ръководството на Съюза на учените в България (1971 – 2000), председател на Българския турис-
тически съюз (1999 – 2002) (известно е, че той е запален планинар), председател на Сдружението на 
възрожденските градове (1999 – 2008), член на Общобългарския комитет „Васил Левски“. Специално 
внимание трябва да се отдаде на дългогодишната му безкористна дейност в Съюза на физиците в Бъл-
гария (СФБ), където преминава последователно през изборните длъжности от секретар на Софийския 
клон до председател на УС (1992 – 2001), а след изтичането на мандата му – зам.-председател и до днес.  
Бил е 20 години научен секретар на „Bulgarian Journal of Physics“.
 За своята многостранна и плодотворна изследователска, преподавателска, административна и об-
ществена дейност проф. Иван Лалов е удостоен с редица наши и чуждестранни отличия: Почетен ме-
дал на Университета „Сока“,  Медал „Алеко“ на БТС, Почетен член на Съюза на физиците в България, 
Награда „Оборище“ за принос в съхраняване и утвърждаване на националната идентичност, Почетен 
знак с огърлица на СУ  „Св. Климент Охридски“ – „За цялостна учебна, научна и обществена дейност“, 
Почетна награда на фондация „Миню Балкански“. 
 Но най-голямата награда за него са уважението и авторитетът, които заслужено е получил от хо-
рата от различни възрасти, професия и обществено положение, които са имали щастието да се докоснат 
до необикновената му личност, независимо от повода –  като колеги, студенти, съмишленици, приятели, 
сътрудници…

 Честит юбилей, уважаеми проф. Лалов! Желаем Ви здраве и да не губите оптимизма, енергията и 
ентусиазма в многостранните си дейности! 
           Съюз на учените в България
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 Цел на изкуството е да постига възмож-
но най-висши художествени образи и образци, 
а на науката – да формира продукти с възможно 
най-висока степен на оригиналност, каквито са 
научните трудове. Взаимоотношенията между на-
уката и изкуството като категории на културата  са 
от особено естество. 
 Преди всичко, бариерите за достъп до на-
уката и до изкуството  се различават не само по  
височина, но и по естество. Например, възможно 
е някоя изящна миниатюра, изваяна от напълно 
неграмотен индианец да намери достъп до Метро-
политен музея на Ню Йорк, но Нобелова награда 
може да получи само личност, която е член поне 
на няколко различни  научни общества.    
 Двете категории не са равнопоставени и в 
друго отношение. Тук се има предвид, че наука-
та служи в много случаи като фундамент на из-
куството по отношение на принципи, материали, 
технологии, конструкции и перспективи. Напри-
мер, изобразителното изкуство получи съвсем 
нови и необятни посоки на творчески изяви с поя-
вата на холографията, която е  приложен резултат 
от развитието на физиката като наука. Освен това, 
група  немски фотографи напоследък демонстри-
рат на конкурси, изложби и панаири нови ефекти 
във фотографското изкуство само благодарение на 
някои научни новости, регистрирани през послед-
ните години в областта на науката „оптика“ . 
 В по-скромни мащаби, значението на наука-
та за развитието на изкуството може да бъде по-
яснено и от следния пример. Ако някой художник 
живописец през определен период от творческата 
си дейност изпъкне пред своите колеги с интерес-
ни картини, той може никога да не узнае, че него-
вият успех се дължи просто на замяната например 
на някоя „овехтяла охра“ от рисувалните му бои с 
най-нова по състава си научно-техническа цветова 
разработка от световната химическа фирма BASF 
и впоследствие достигнала до магазина, от който 
художникът си купува нещата за рисуване.      
 Още нещо важно. При продуктите на нау-
ката и изкуството понятието „величие“ губи сми-
съла си по отношение на държавни и географски 
граници, както и по отношение на историческо и 
календарно време. Защото дори  държави с не-

значителна площ могат да добият световна из-
вестност, докато държави колоси с векове могат 
да останат без успехи в областта на културата и 
особено в науката и изкуството. Например егип-
тяните си имат величествени пирамиди, но нямат 
съвременни компютърни оперативни памети с 
информационен обем в областта на гигабитовия 
обхват. Друг пример: през Средновековието Боян-
ският майстор е изваял прекрасни икони и стено-
писи в прочутата софийска църква, но той никога 
не е получил възможността да се наслади на лодка 
с четирима гребци, при което цялата тази миниа-
тюра има размерите на черешова костилка и е съз-
дадена от китайски майстори далеч преди новата 
ера. 
 Особена разделителна повърхност между 
науката и изкуството се формира по отношение 
на емоционалните въздействия. Например никоя 
емоция не може да послужи като аргумент в об-
ластта на науката, докато точно емоциите са важен 
стимул и източник на успех в изкуството. Друг е 
въпросът, че в науката емоциите могат да играят 
допълнителната роля на стимули за развитие на 
научна дейност или пък да подпомагат демонстри-
рането и разпространяването на научни резултати 
– случай, за който има много сведения  от страна 
на световните корифеи в областта на теоретичната 
физика например.   
 Между науката и изкуството съществуват 
определени различия и по отношение на възпри-
емането на техните продукти от хората. Тук тряб-
ва да се напомни, че докато в единия случай – при 
продуктите на изкуството, въздействията протичат 
непосредствено върху човешките сетива, то  при  
продуктите на науката механизмът на въздействия 
от външната действителност е много по-сложен и 
не протича без участието на висшата нервна сис-
тема. Тук е подходящ  народният символен афори-
зъм: „В работите  на ума да не се намесват рабо-
тите на сърцето, а в работите на сърцето – тези на 
ума“.
 Като пример за особеното въздействие на 
изкуството може да послужи  следният истори-
чески случай. При инвазията на австрийски на-
шественици в Италия  група австрийски офицери 
се налага да влезе в един клуб, където се намират  

ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЗА НАУКАТА  И ИЗКУСТВОТО

Проф. д.фз.н. Николай Борисов,
секция „Физика“ към СУБ
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техни италиански противници. Очакваната кон-
фронтация с неизбежни и нежелателни послед-
ствия обаче е избягната благодарение на артистич-
ната  намеса на прочутия Николо Паганини, който 
с цигулката си застава на входа на клуба и започва 
да свири пред австрийците една от своите твор-
би. Въздействието на музиката върху офицерите е 
толкова неочаквано и силно, че никой от тях не по-
желава да се лиши от музикалното наслаждение, 
влизайки в  клуба и така общественият  скандал се  
предотвратява.       
 Припомняме и два не много известни при-
мера за тактика и стратегия на управлението (ком-
пресиране) на времето, разходвано за формиране 
на продукти на науката и изкуството: 1) Репликата 
на  един английски професор, поканен да изне-
се научна сказка пред разнородна публика, била 
следната: „Ако ми отделите време за изнасяне на 
лекция с продължителност от четвърт час, необхо-
димо ми е предварителна подготовка от поне два 
дни. Ако искате да представя лекция с продължи-
телност от един час, трябва да я подготвям един 
ден. Ако обаче публиката може да ме слуша два 
часа, готов съм веднага да започна да говоря  пред 
нея“. 2) Другият пример е от римско време и се 
основава на цитат от едно писмо на изкуствове-
да Тулий до философа Сенека: „Извинявай, че ти 
пиша толкова дълго писмо, но не ми стигна време-
то, за да ти напиша по-кратко“.
 Не могат да бъдат отминати и „звездите“ на 
науката и изкуството, макар техният блясък – спе-
циално в изкуството, да е обект на цяло множе-
ство медии, журнали, телевизия, радио и др. Тук 
ще се ограничим да разгледаме само два звездни 
примера от науката и изкуството и то не в техния 
блясък, а при тяхното притъмняване. Като първи 
пример е българо-американецът Джон Атанасов, 
признат за изобретател на първия в света  цифров  
компютър. Той е можел да бъде много по-бързо и 
по-лесно признат –  като световен изобретател, и 
много по-богат – със стотици милиони долари, ако 
беше се свързал с юрист и заявил поне десетина 
на брой предварителни патенти около основни-
те възли на своя компютър. Ето защо  славата на 
Джон Атанасов с неговото откритие официално е 
разгласена незаслужено много по-късно – от то-
гавашния американски президент Джордж Буш 
старши.         
 Вторият пример – напълно драматичен, е от 
70-те години на миналия век и се отнася до на-
шата звезда в музикалното  изкуство – виртуозът 
цигулар, лауреат на повече от 10 на брой междуна-
родни конкурси Васко Абаджиев. За него се знае, 

че през  последните години от своя живот (като 
пълен сирак умира на 48 години), той е свирил 
по цели нощи по крайбрежни кръчми на Западна 
Германия, осъмвайки заспал на коленете на някоя 
проститутка.   
 Връщайки се към основната тема, трябва да 
се отбележи, че всеки успех в областта на науката 
и изкуството може да се отъждестви с достигане 
на „прекрасното“ (харесвано от всички, съгласно 
древногръцката терминология). В науката напри-
мер истината е „прекрасна“ заедно със съответни-
те научни закони, на които тя се основава.
 За разлика от науката, при афористиката 
истината за нейните компоненти – афоризмите, 
никога не е стопроцентова, както е при научните 
закони. Специално обаче   при един нов тип „ин-
тегрални афоризми“, наричани още  „полиафориз-
ми“ [1, 2],  този процент на адитивен принцип 
може да се доближи произволно близо до стопро-
центовата граница (без, разбира се, тя да може да 
бъде надвишена). В този смисъл полиафоризми-
те се характеризират със значителни предимства 
пред обикновените афоризми, тъй като заменят, 
допълват или коригират  в значително по-висока 
степен от тях образованието, опита,  наблюдения-
та и взаимните  контакти  между  хората. 
 Достигайки до мястото и времето, определе-
но за „заключение“, ако живеехме  през периода на 
социализма при народната власт, лозунгът щеше 
да бъде: „Повече наука и повече изкуство за наро-
да! Всички учени и изкуствоведи натам, марш!“   
 В днешната много по-спокойна житейска 
обстановка,  ако човек отиде да  слуша в зала 
„България“ например любимия си симфоничен 
концерт за пиано и оркестър от Ференц Лист, неу-
сетно, за кой ли път, той  насочва мислите си над 
алгоритъма на някой  сложен научен проблем, 
който досега безуспешно многократно  е експери-
ментирал и над който е умувал цяла седмица в ла-
бораторията на Атомния център (8-ми  километър, 
Цариградско шосе). Едва сега обаче в концертната 
зала, заслушвайки обичаната музика и то – втора-
та част на концерта в Largo, човек е в състояние да  
установи правилното  решение на задачата си!
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ON THE SCIENCE AND ART ONCE AGAIN
Nickolay Borisov

Abstract
 The impact of scientific achievements on the development of culture and, in particular, of art is described. 
The significance of the emotional effects in the field of science and art is analyzed separately. A comparison is 
made between the criteria of authenticity for ordinary and integrated aphorisms.
Key words: impact, science, culture, comparison, aphorisms
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роботика, енергийна ефективност, устойчиво използване на суровини и ресурси, редуциране на 
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На 26 ноември 2018 г. в Народния театър „ Иван Вазов“ 
бе проведен 

НАЦИОНАЛЕН СБОР ЗА ЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРИТЕ. 

В него взеха участие представители на 33 обществени и професионални 
организации.

Участниците подчертават, че разбират  ЕДИНЕНИЕТО не като помирение по 
отношение на исторически събития и факти, а като обединение около общи цели и 

приоритети за бъдещото развитие и просперитет на България.

Решенията на Сбора  включват:

 Да се организира всенародно допитване за приемането на  „Национална 
стратегия за единение“.

Да се запази надпартийния характер на тази инициатива и  създаде „Съвет на ста-
рейшините“, включващ личности с безспорно признание и авторитет в обществото, 

който да служи като коректив на всяка власт, да издига глас срещу всяка неспра-
ведливост и всяко отклонение от начертания път и да бъде гарант за спазването на 

свободата на словото и за осигуряването на обществения интерес. 

Да се организира всенародно обсъждане на документа на български учени, индус-
триалци и общественици „ВЪЗГЛЕДИ  ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕЛИ И ПРИОРИ-

ТЕТИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ“. 

След това, документите да бъдат връчени на НС, което да приеме 
НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
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 ХI СЕМИНАР ПО ЕКОЛОГИЯ – 2018
 с международно участие

 На 26 – 27 април 2018 г Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания – Българска 
академия на науките (ИБЕИ – БАН) за поредна година отвори врати, за да посрещне участниците и 
гостите на ХI-я Семинар по екология – 2018, с международно участие. Научният форум беше органи-
зиран от секция „Биология“ към СУБ и ИБЕИ – БАН. 
 Откриването на семинарa беше направено от председателя на секция „Биология“ към СУБ – 
проф. д-р Стефка Чанкова. Участниците и гостите бяха поздравени от проф. д.б.н. Диана Петкова 
– председател на СУБ,  и проф. д.б.н. Димитър Иванов – научен секретар на БАН. Поздравления към 
аудиторията бяха направени и от директора на ИБЕИ – БАН, която запозна присъстващите с дей-
ността на Института. Колегата Галя Георгиева представи новосъздадения интернет сайт на семинара 
–   https://seminarofecology.wixsite.com/2018. 
 Около седемдесет авторски колектива представиха своите научни разработки в 6-те вече утвър-
дени направления: „Биологично разнообразие и консервационна биология“, „Биотични и абиотични 
въздействия върху живата природа и механизми на адаптация“, „Екосистемни изследвания и услуги и 
екологично земеделие“, „Ландшафтна екология“, „Екология и образование“,  „Други кореспондиращи 
направления“. Представени бяха 34 доклада, от които 9 пленарни, 34 постера и 1 електронен постер. 
Авторските колективи са представители на различни органзации, министерства и ведомства, както от 
България, така и от чужбина: СУ „Св. Климент Охридски“, Лесотехнически университет, Химикотех-
нологичен и металургичен университет, ПУ „Паисий Хилендарски“, Медицински университет – Со-
фия и някои институти на БАН и Селкостопанската академия: Институт по биоразнообразие и екосис-
темни изследвания, Национален природонаучен музей към БАН, Институт по молекулярна биология 
„Акад. Румен Цанев“, Ботанически градини – БАН, Институт по физиология на растенията и генети-
ка, Институт по органична химия с Център по фитохимия, Институт за гората, Геологически институт 
„Стр. Димитров“, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, Национален институт по 
геофизика, геодезия и география,  Институт по експериментална морфология, патология и антрополо-
гия с музей, Институт по молекулярна биология и биотехнология – Пловдив, Институт по почвознание, 
агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“, Институт по океанология „Фритьоф Нансен“ 
– Варна, Институт по декоративни растения – Негован, Институт за полеви култури – Чирпан, Инсти-
тут по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово, Регионален исторически музей – Бургас, 
НПО Сдружение за опазване Една природа – Бургас, Българска фондация „Биоразнообразие“ – Со-
фия, НПО „Диви Родопи“, Biotree LTD; Хромана ООД – София, Югозападно държавно предприятие –  
гр. Благоевград и Териториално поделение държавно ловно стопанство, (ТПДЛС) – Росица към Дър-
жавно предприятие –  Северноцентрално държавно предприятие (ДПСЦДП) – Габрово към Минис-
терство на земеделието, храните и горите,БИОВЕТ АД – Ботевград, Основно училище „Кирил Хрис-
тов“ – Стара Загора.
 Колеги, представители на Природонаучния музей Виена – Австрия, и Института по биохимия 
„А. Н. Бах“ – Руска академия на науките, Москва, Руската федерация, също представиха своите науч-
ни резултати.
 Част от докладите са съвместни разработки на български учени и учени от чужбина –Австрия, 
Египет, Република Чехия, Румъния, Русия, Турция, Унгария, Украйна.
 По традиция бяха наградени с грамота и книги млади колеги. С трите тома на Червена книга на 
Република България – „Растения и гъби“, „Животни и природни местообитания“ (съвместно издание 
на БАН и МОСВ, София, 2015), бяха наградени Искра Янкова, студентка в СУ „Св. Климент Охрид-

1 Авторски колектив: Владимир Владимиров, Анна Ганева, Теодора Теофилова, Петър Димов, Сирма Зида-
рова, Веселин Шиваров, Светлана Банчева, Малина Делчева, Стоян Стоянов, Райна Начева, Боряна Сиджи-
мова, Тошко Любомиров и редактори: Владимир Владимиров, Ана Петрова; превод на английски: Лидия 
Шведова;  Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – Българска академия на науките, 2017, 
София; ISBN: 978-945-9746-39-6.
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НАУЧНИ	ИЗЯВИ	В	СУБ

ски“ и ИБЕИ – БАН, първо място за най-добра презентация, и Михаела Алексова, студентка в Ин-
ститута по молекулярна биология „Академик Р. Цанев“ и СУ „Св. Климент Охридски“ – първо място 
за най-добър постер. На второ място с книгите „Фотоатлас на екосистемите с рядка растителност в 
България“1 и „Екосистеми с рядка растителност извън мрежата НАТУРА 2000 в България –  състояние 
и услуги“2 бяха наградени Тихомир Стефанов, докторант към Природонаучен музей – БАН, за най-до-
бра презентация, а за най-добър постер Галин Господинов от ИБЕИ – БАН, докторант в Пловдивския 
университет „Паисий Хилендарски“. На трето място с книгата „Картиране и оценка на екосистемните 
услуги във вътрешни влажни зони в България“3 беше наградена Елисавета Кожухарова, студентка 
в СУ „Св. Климент Охридски“ за най-добра презентация, а Костадин Катранджиев, докторант към 
ИБЕИ – БАН за най-добър постер.
 По традиция програмата на семинара включваше и прожекция на филм. Инж. Иван Янчев пред-
ложи на вниманието на присъстващите филма „Величествената красота на екосистемите с рядка рас-
тителност в България“ (сценарий – проф. д-р Светлана Банчева; оператор, монтаж, музика и графичен 
дизайн – инж. Иван Янчев).
 Организаторите на ХI-я Семинар по екология – 2018 с международно участие изказват своите 
благодарности на ИБЕИ – БАН за оказаната подкрепа и съдействие за провеждането на научния форум; 
за безвъзмездно предоставените за ползване зала, мултимедия и екземпляри от „Червена книга на Репу-
блика България“, „Фотоатлас на екосистемите с рядка растителност в България“, „Екосистеми с рядка 
растителност извън мрежата НАТУРА 2000 в България – състояние и услуги“ и „Картиране и оценка на 
екосистемните услуги във вътрешни влажни зони в България“. Благодарим на ЦУ на БАН за конструк-
циите, необходими за провеждане на постерните сесии. Сърдечно благодарим и на на нашите спонсо-
ри – фирмите БУЛГАП ЕООД; LKB-България ЕООД и Pensoft Publishers ЕООД, без чиято финансова 
подкрепа организирането и провеждането на семинара щеше да бъде трудно.
 Под формата на благодарности към целия организационен колектив участниците показаха своята 
удовлетвореност от предоставената им възможност за участие. Те благодариха за перфектната органи-
зация и високото научно ниво на семинара, което се поддържа през годините. 
 На заключителната церемония се взе решение Семинарът по екология да продължи да се провеж-
да ежегодно, както и представените доклади след рецензиране да се публикуват в сборник „Семинар по 
екология –  2018“ с международно участие. 

Доц. д-р Анна Ганева – директор на ИБЕИ – БАН,
проф. д-р Стефка Чанкова – председател, 
гл. ас. д-р Петя Първанова – секретар на Организационния комитет

2 Редактори Владимир Владимиров, Ана Петрова; Рецензент: Светла Братанова-Дончева; Институт по био-
разнообразие  и екосистемни изследвания – Българска академия на науките, 2017 София; ISBN: 
978-954-9746-38-6.
3 Иванова, Н. ред. (2017). Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – Българска академия 
на науките.

11TH „SEMINAR OF ECOLOGY – 2018“ 
WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

Abstract 
 On April 26 – 27, 2018, the Institute of Biodiversity and Ecosystem Research – Bulgarian  Academy of Sciences 
(IBER – BAS)  welcomed  the  participants  and  guests of the 11th Seminar of Ecology – 2018  with  international partici-
pation. The scientific forum was organized by „Section Biology“ of the Union of Scientists Bulgaria (USB) and     
IBER – BAS. 
 Approximately seventy scientific teams took part in traditional scientific topics of the Seminar. 9 plenary lectures and 
25 oral presentations, 34 posters, as well as 1 electronic poster were presented. Large number of Universities, Organizations, 
Ministries and Agencies were represented, both from Bulgaria and abroad. Part of presented reports are joint research works 
of Bulgarian scientists and colleagues from Austria, Egypt, Czech Republic, Hungary, Romania, Russia, Turkey, Ukraine. 
 Six young colleagues have been nominated and awarded with a diploma and books for the best oral and poster 
presentation. 
 Тraditionally, the Seminar program included scientific movie „The majestic beauty of ecosystems with rare 
vegetation in Bulgaria“. 
 At the closing ceremony it was decided that the Seminar of Ecology would continue to be held annually, as 
well as that after reviewing, the reports will be published in the Proceedings book „Seminar of Ecology – 2018“ with 
international participation.
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Фондация „Еврика“ е основана през 1990 година за подпомагане на даровити деца и
млади хора при реализирането на проекти в областта 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

   Научни изследвания

   Информация, издания, изяви и международно сътручничество

   Насърчаване на стопански инициативи

   Развитие

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 школи, летни университети и др.

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

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 и 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.

Чрез програма „Насърчаване на стопански иницитиви“ 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.

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.

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



	 	
The first Congress Centre in

Bulgaria, built in „St. St. Constantine 
and Elena“ resort in 1966 
by the Union of Scientists
to host scientific events,

namely

Петте зали разполагат с пълно 
стандартно оборудване:

→ озвучителна 
    система
→ възможности за
   запис и прожекции
→ уредба за  
   симултантен 
   превод и др.

Хотелът има 
95 стаи, а 

ресторантът – 
400 места.

Инфраструктурата 
на Конгресния 

център 
„Фр. Жолио-

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

www.ihsvarna.com
За	контакти	в	София:

  Тел.: +0359 (02) 444 36 44
  Email: office@usb-bg.org

The	address	is:
International House of Scientists

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

9006 Varna, Bulgaria
Tel.: +0359 (52) 361 161
         +0359 (52) 361 162
         +0359 (52) 385 100
Email: hotel@ihsvarna; ihsvarna@mnet.bg

www.ihsvarna.com
Contact	in	Sofia:

  Tel.: +0359 (02) 444 36 44
  Email: office@usb-bg.org

the „Frederic Joliot-Curie“
International House of Scientists

is the site you are looking for. The complex 
can accommodate a gathering of up

to 300 participicians, or several smaller
simultaneous meetings

Full standart equipment in the 5 
meeting rooms is available:

→ loud speaker 
    system
→ recording
   facilities
→ projection
   equipment
→ Possibility for
    simultaneous
    translation,
    etc.

The hotel has
95 rooms,

the restaurant – 
400 seats

The Infrastructure 
of „J.-Curie“ 

Conference Centre 
provides flexibility 

and adaptability for 
every event. 

Първият конгресен център в
България, построен в комплекса

„Св. Константин и Елена“ през 1966 г.
от Съюза на учените в България
за провеждане на научни прояви,

а именно
Международният дом на учените

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

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

симултантни срещи.


