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                                             Конкурс за млад учен 

 

Бях напрегнал всичките си мозъчни клетки над една формула, когато при мен дойде 
Колю. Седна срещу мен с делови вид и ме запита: 

- Какво правиш? 

Не обичам да отговарям на глупави въпроси, затова, без да вдигна глава му казах: 

- Пиша статия. Нали знаеш, publish or perish, сиреч, публикуваш, или загиваш. 
- И да се периш, и да не се периш, все тая – поде весело Колю – Трябва да 

печелим пари, а за това трябва не да публикуваш, а да продаваш! Това е сега 
важното!  

Погледнах го и се замислих. Какво ли ще продава. Преди време успя да продаде един 
лазер, дето го правиха 20 души в течение на 20 години и взе 20 хил. долара. Горе-долу, 
колкото заплатата на групата му за 2 месеца, без осигурителните вноски. След това 
фирмата фалира, но Колю се прочу като майстор на лазери и го направиха изобретател. 
После пак със същия лазер стана доктор на науките. И, което беше по-важно за него, 
стана началник. Сега какво ли беше намислил? 

- Какво имаш за продан? .- подкачих го аз - Пък нали знаеш, че и купувач трябва. 
- Нямам нищо ново, - отговори той с някаква скрита гордост – Но не е и нужно. 
- Чакай, - казах му.- Тези времена отминаха. По-рано наистина можеше да 

поседиш на чашка с някой директор на държавно предприятие, или, в краен 
случай, председател на ТКЗС, и той ти даде бележка, че е внедрил твоя 
разработка. Дори да напише някаква сума за получен икономически ефект. Само 
че това вече не става. Пък и сме в Европейския съюз... 

- Европейският съюз, ряпа да яде – отсече Колю толкова убедително, че аз се 
опитах да си представя ЕС с ряпа в устата. Той обаче бързо ме откъсна от тези 
мисли. Идеите напираха в него.  Накрая обаче разбра, че не схващам и реши, че 
се нуждая от предварителна подготовка. 

- Помниш ли, - поде Колю по-отдалече – един филм на ББС „Да продадеш 
игрите”? 

- Помня много добре – рекох му – ама на Славчо, дето искал да ги продава, му 
излезе солено. 

- Друго искам да ти кажа,- започна да нервничи гостът ми - Питам те, Славчо 
имаше ли олимпийски игри? – и сам си отговори – нямаше!  Е? 

- Е? 
- Това е модерният начин на търговия. Продаваш и печелиш без да си изработил нещо. 

Нарича се търговия с влияние! Пазарна икономика! Тури си статиите в едно куфарче и 
обикаляй с него София като амбулантен търговец, да видим ще ги купи ли някой! А 
моята търговия върви... 
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     Казах му да не ме занимава с глупости, но той продължи с лукава усмивка.  

- Сега в Министерството има награда за млад учен. Ще я обявят скоро. Парите са 
добри. Нали знаеш, грижата за младите... Не искаш ли да я получиш? 

- Какво приказваш? – възразих веднага – та аз съм на 55 години.  
- Точно това исках да те питам, на колко си години. Ще обявим наградата за 

„млад учен до 55 години”. Ама няма да пишем възрастта в обявата. 
 
           Направо онемях. Колю се възползува и продължи. 

- Само че, има едно условие. Има и един конкурс за учен на годината. Дават 
наградата обикновено на директори. Съветникът на Министъра е мой човек, - 
скоро го направихме член-кореспондент. Искам ти да ме предложиш и да ми 
станеш рецензент. За рецензията също се плаща... 

- А ти какви резултати имаш през тази година? 
- Той конкурсът уж е за учен на годината, но ще го дадат за цялостно творчество. 

Нали знаеш, аз имам разработен лазер, внедряване, международни контакти, 
връзка с практиката... пък съм и директор... Няма да има проблеми. 
 
Отказах рецензията,  простих се с наградата за млад учен до 55 години и 
продължих да се мъча върху статията.  
 
Бях позабравил този разговор, когато един ден Колю ме покани на тържество по 
случай обявяването му за учен на годината. Трябваше публика, залата била 
празна. Наградата щял да  връчва самият Съветник на Министъра... Там седеше 
пременен и моят състудент Калчо. Той получаваше премията за млад учен до 54 
години. Предвидливите организатори бяха взели, за всеки случай,  мерки да не 
мога да се кандидатирам.  
 
София, 05.12. 2008 г. 


