
12 ДЕМОКРАЦИЯ ДИСКУСИОНЕН КЛУБ -...,;;,.;;=-__ВТО_РН_ИК_,1_3Ф_ЕВ_РУА_РИ_200~1

3а иауkаmаuучеиumе •чесmио uотго60РНО
Сm. но с. 1 ап. дф.мn

дUAШm'Ър ПУШКАРОВ

Внесеният в НС проект

за закон за научните зва

ния и за образователната

и научна степен доктор

разбуни отново духовете

около тази отдавна набо

ляла тема. Научната общ

ност имаше правото да

очаква по-съвременен и

процедурно осиryрен за

кон, който да замести

действащия Закон за науч

ните степени и научните

звания (ЗНСНЗ). Бяха об

съдени много такива зако

нопроекти (ЗП). В дискуси

ята се очертаха ясно от

делните становища, явно

или неявно изразени инте

реси и домогвания, както и

политически пристрастия

и спекулации. Активната

размяна на мнения доведе

почти до консенсус по ня

кои основни въпроси.

Оформи се една прием·

пива схема. Тя включваше

уеднаквяване на званията

професор и ст. н. с. 1 ст.

(съответно доцент и ст. н.

C.II ст.), присъждане на об

разователната и н~чна

степен доктор (ОНСД) от

научно жури, а званията

доцент и професор, както и

степента доктор на науки

те - от упълномощени нау

чни или специализирани

съвети. Научните степени

са национални и служат

като държавна гаранция

за квалификацията на уче

ния, а научните звания са

локални и важат само пред

организацията, която ги е

присъдила. Научната сте
пен доктор на науките е не

обходимо условие за полу-

ванието n

процедура по хабилита

ция". Без да защитавам

ЗНСНЗ (който не харес

вам), трябва да кажа в ин

терес на истината, че (за

съжаление!) това не е

така. Нито едно от посоче

ните условия не е задължи

телно. Доказателство за
това са не само професо

ри, но и академици, които

никога не са защитавали

ние няма В нито egHa нап

pegнала еВропейска стра

на. Завидна е подкрепата,

която вносителите оказват

на този остатък от съветс

ката система с доказани

поражения върху научната

общност. Нека бъдем наяс

но. Думата професор не

означава нищо повече от

преподавател (учител) и

ако учените я предпочитат,

то е единствено защото тя

е общоприета както у нас,

така и в чужбина. Званието

професор никога не е озна

чавало по-висока квалифи

кация от тази на ст. н. с. I
ст. (дори като правило нау

чната продукция на препо

давателския състав е по

скромна). Така че желани

ето да останат в употреба

само званията доцент и

професор не се дължи на

"мания за велечие" . В но

вия ЗП условията за дава

не на званията ст. н. с. I ст.

и професор (съответно ст.

н. с. 11 ст. и доцент) също са

идентични. Разликата е

само в изискването за пре

подавателски стаж (съот

ветно 3 и 2 години).

Това изискване обаче

трудно се съгласува с дек

ларираната мобилност на

научния състав. Да допус

нем, че някой добър учен
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ласно чл. 17 (2) от ЗП "кога
то в конкурса са допуснати

лица по чл. 16 (2), т. 1 (лица,

които притежават същото

или по-високо научно зва

ние, бел. моя), научният съ

вет провежда изБОр между

тях". По този начин ученият

автоматично отпада от кон

курса и мястото се заема

от неговия по-практичен

колега, който не си е "ryбил

времето" да пише "ненуж
но усложняващи процеду

рата дисертации" и други

научни трудове. А как в

този конкурс би могъл да

се включи някой млад и та

лантлив, но още нехабили

тиран учен? Дано само не

избере пътя на практичния

и много "по-мобилен" свой

колега. Но нека не бъдем

"черногледи". Способният
няма да остане на улицата

- той ... ще замине за чуж

бина. А ние ще се похва

лим, че имаме "конверти

руем" специалист.

"ЗП предвижда разра

ботването и прилагането

на държавни критерии 
определени количествени

показатели, по които се

оценява степента на из

пълнение на изискванията

за присъждане ... ", четем в

Мотивите. И отново се чу

дим В коя страна стой

ността на научните реЗУА

тати се оценяВа КОАичест

8eHd? И в какви единици?
Неуспехът на ВАК да въве

де дори само примерни

критерии е достатъчно по

казателен. Утвърждаване

то на критерии пък се из

вършва от Атестационен

Cъ.ВST (ДС) (ЦЛ 43) за .ОНС
goкmop и за деяко научно

зВание на ха6иАитuрано
ип UQnn.oRAA.

санкциите. Никой член на

НЕС не може да откаже

участиев научножури, как

вито и морално-етични

причини да има. Тези пък,

които гласуват за канди

дат, неизnълнилформални

те критерии, подлежат на

наказание. ЗП обаче не

предвижда нищо, ако ня

кой гласува против добър

кандидат (или за очевидно

по-слабия от двама канди

дати) при изпълнени крите

рии. Нима провалянето на

един талант е по-малко

престъпление?

Буд.. недоумен..е
формул"ровкатана поня·

тието научна орraн..за·
ция. Това било "висше учи
лище, както и всяка друга

организация. независимо

от правната форма на

С'ЬЗД8В8нето И, за която

научните изследвания са

основна дейност и в която

има най-малкоедин научен

съвет". Лесно се вижда, че

закритиятот НС Славянски

университет отговаря на

пълно на тези изисквания.

Подобни журита има в

много страни, но само 38
най-ниската научна сте

пен, отговаряща на ОНС
доктор. Дори и на това

ниво тя води до създаване

на локални критерии, или

по-просто - на локална на

ука. Този проблем се дис

кутира с тревога в Австрия.

У нас опасноспа е от за

силване на разделението

между столичната и про

винциалната наука. Дава

нето пък на научни звания
o'r --....- cs,.-.:.
алисти не позволява да се

уеднаквят кри~~риите по



новини

комисия

от ПАРЛАМЕНТАРНАТА

ПК по образование и

наука е macyвaлa поправ

ки към ПЗ, според които на

учните съвети към научните

opraнизaции нямат право

да xaбмnитиpaт. както при

съждането на онсд, така и
изборите на хабмлитирани

лица се предоставят на на

учните журита, чийто със

тав се определя чрез CIIy
чайна КOIIf1IOГIfIJPН U38agкa

от списъка на НЕС. чести
то! Такъв ви е бил късметътl

като имаме предвид насле

дените дeфopмaI.oм 8 науч

ния и· преподавателския

състав, тази процедура га

рантира не само възnроиз

евждането на деформации

т&, но и разрастването им.

А принципите за децентра

лизация и право на науч,ни

те организации да избират

научния си състав според

собствените нужди и науч

на политика, както казва

дядо Базов в .Службоroн
ци", rи .окачихме на пиро

няМ. *

обходимо·условие за полу- ри, но и а и. ОитО-"f'1I._.._I8):tr:'....__qfillVТIP...........~..rgUf!illlир iXI 1Лi1f"'О ""'r"n<7-:ал=исти="""не""'"""""noзвoл==~ява~~да=-"""се~--
Ч8В8Н8fOна званието про- никога не са эauurraвали ...,...... • .JМ 110,...... зВание на хабиllитирано
фесор. Превада хабмлмтм- дори кандидатскадисврта- с.-.. 4 .. IlUце по научно нanpa8м- уеднаквят критериите по

рат... самоакредитира- ЦИЯ. А списъкът на профв- ~~e~~!~~.~f;fff~.~..;~" _--- ние-. да оставим настрана ~~~~ни 8МСWИ училища И науч- сорите без степента док- ~oyтaт••no"'" с-.... принципния въпрос дали е една и еьща нay!oIнa oбnacт
ни opraнмэaцим чиито нау- тор на науките е тревожно редно критериите да се

чнм СЬ88ТИ omiювops,m на . Дъnъrl Бедата идваше 1'01'8- създават от тези, които ~э::н=:.с::
onpegвмнu gorJыlнmвllнuи ва, когато тази .усложнена .-= следят за прилaraнето мм. . ВАК
иэucк8aНuR. Фактът, че ВУ система" се опростяваше ....... Този .CBpъxJCOMneтeнтeH учните комисии на
сами избират npвnoдaвa- и.научното развитие" св .. пред 7-чneннo жури а съввт- св състоиот 9 дywи, ~се.:-т с
телите СИ, rи npeдna3вa от .УСКОряваше". от дpyra пред' целия профеСорСки (ст. н. с. I ст.) със сериозни назначени от министър- ::: и обектиВни(=
нежелани професори. страна. при действието на сы;тав на фaкynтeтa, в кой- приноси в науката и меж- председателя по пpeдno- недОСТ8ТЬчно) са cneциa.

Тази проста и ясна схв- практически същия (но БIo- то участват учени от ееича дунарОдно признание жение на МОН. Зазпквали- лизираните cъeeтtt, където
ма бе пpeнeбpentaтa. Но не рократически по-тежък) катедри, а не само Т8ЗМ от .C1'PEWi от мания за вели- фикацията им в НRМa участват учени и от сролни
това е н8й-cыц8ств8нот. закон в бившия СССР от- дадената научна cneциan-- чие- (или желание да прв- нuкaк8u uзиCldJвнuя - те мо- специалнocrи. Неслучайно
Възможни са различни носителният брой на док- НОСТ. но ДОРИ втората за- lIJJДe знанията си) и иска да гат да бъдат и чиновници В раэВumume страни нвуч
схеми, доказателство за торите на науките на въз- щита не дава право за зае- работи в университет. Той от министерството. за взи- ните ЗВаНиЯ св npucьжgam
което са различните зако- раст под 40 roдмни бewв мане на съответмата дnъж- има право да стане npoфe- мане на решение са s:(ocтa- om ШUpoIOJ фopyIIu от типа
ни в страните на Европа, значителен. Добре извест- НОСТ. Кандидатът 1рябв& да сор навсякww по света. но тъчни 5 rласа. Няма да пи- на факултетните съвети.
САЩ и Япония. Това, което но е, че не изискването за noдroтви проект за курс не и В някое нoвoизnlOП8НO там КОЛКО са научните ttEtп. Съ3АаВаните noнякora ~
буди сериозно бeзnoкoйcт- защита на докторска ди- лекции и този проект да и неПву

ри3Н8ТО

Сыцатаот никoro равления И специалности, мощни opraни от по десе-
во и cьэgв8a ново нвnpeжs- свртация за6аМ1J8 разви- бъде зaщитetoI пред факул- наше. мярка св защото това днес никой у тина по-тесни cneциaлиcrи
ние и paзsguнвнuв lИIЖf1Y тието на някои Т8Л8НТJ1И8И Т81'НИЯ СЬ88Т. Изборът на пpилara и към чуждестран- нас не знае, а използвана- имат за задача да и3берат
yчвнumв у нас, е, че 88'1'0- учени. Улесняванетона не- професор пък е cъnpoвo- ните учени. Никое ВУ не та cera ноМ8Нкла1УР8 е ~ рвцвнзенти и обсъдят р&-
ptn8 .. зn 3.'••81' една кадърника едва ли е добър ден с" толкоеа мнoro ИЗИСК- може да покани за npoфв- лвзнено неадекватна. на- цензиите ИМ, но техният
КPaiIНa "eднocтpeнчaI88 мотив за закон. не е аа· В8J0!ИЯ, че заслужава спв- сор дори Нобелов лауреат, чинът, по който действа rлaс е само cъввщaтenвн.
ПOa8IЦIUI и npвдnaraт инс- ДW1)КIn'8nНО 8С8К11 ....с. циално Paзmежд8Н8. !КО той няма 3~ '1:; Държавната 8'l'8CТ8ционна
титуции и проц~и, които ШIICТ. стане професор. И така .законът пре- nъПодавателскняма 2 roдика~НОСТnpe~".... arенция (ДАА), засега е
не само нямат нищо общо с от дpyra страна, MНOfO махва втората научна сте- '.--.. i8ЙН8. Ще ни стане яено.
националнитени традиции от НО80Изmoneните уни- пендокторна науките. коя- вателеки стаж, той не Koraтo мс приеме правил
и опит, но противоречатна верситвти изпитват остра то ненужноусложняеасме- може да стане дори до- НИК за YCТPOtiICТВOТOИ дей

основнипринципи,възnри- H~ от хабилитирани тематана научноизрастаа- цент. Единственият изход ността М. Знаем, че тя св
ети в напредналитестрани. првподаватели. Те бързат не" (Мотиви, т. 1) и на ней- според ПЗ е този учен състои от АС и създадени
Недостатъците на ЗП бяха да хабилитират всеки, кой- но място остава к8aNJфuкa- ~ в някой .Макс от..-о 7-членни .научни
Mнoroкp8ТНO критикувани В то св cъrласи да работи цuoнeн 8aIcyyAt. институт" в Герма- комисии по научни направ
оФициалните мнения на при тях, за да покрият~ Авторите на ЗП твър- ния, CNR - Италия, CNRS - ления". Броят им не се
БАн, СУ, БАК, СУБ и др. малните критерии на AreНo .1»", че насърчават.мобил- Франция, и т. н.) да стане уточнява - КОМOtТЮ са нау
Против ЗП св изказаха и цията за акредитация. наспа на научните кадри асистент, да атработи 2 ro- чнuте наnpa8мнuя, tnQIIКo
видни наши учени и интв- Така интересите на слаби- чрез даване право на науч- ДИНИ В някое ВУ, след кое- ва са и КOМUCUUтвI!!
лектуалци. При това ICP,,· те университети и C1Iабите ните съвети да провеждат то да кандидатства в кон- Cneдв81Ц8Т8 смел8
ТИК11Т8 на Н08IIЯ 3" _ко- ученисъвпадати товаводи изборза поnъnвaнвна нау- курс за доцент, а слвд още крачка към неи3ll8C1'НОТО
ra не е 03fU!Ч8118118 noдк- до снижаване на критерии- чния СИ състав въз основа една roдИН8 - и за npoфe- • C1t3Д8MH8ТO Н8 нацио-
pen8 38 Д8IICТ88IIUIUI" те. на вече п~и научни сор. Този път обаче среща нaneH експертен C1ICТ8B
ко"" ДМneIIaТa не е .,;18" Възражението срещу ~•. С дpyrи думи, нау- дpyrи законови пречки, за- (НЕС). Това също е ново
.... .,nPCmIВ-8АК, • дanм втората xaбиnитaция зеучи чнumв эВвнuя имат общо- щoro нexaбиnитирано лице въведение, което няма
N088IЯТ амон е no-дo6Iф странно. НВЦUOНtWfS 8aAUgНOCm не- (според ЗВО) може да чете аналог в световната прак
еп cтepIIЯ. Ня... PU8II11I евро- З88ИСММО от коя opraниэa- лекции само· по ИЗКЛIOЧ8- тика. Според чл. 4 .НЕС е

Неудовлетворението' neicкa страна, 8 КOЯIO м. ция са присъдени (чл. 8). ние. Хубава мобилност, СПИСЪК от хабилитирани
залочва още с М0ТИ8И'Т'8. ~T не Н8IU81'8 Какъв тип .мобилност" няма що! лица, разпределени по на-
Направеният анализ на ОНС дoкrop.e дос._... пpвдnara ЗП, ще видим но това не е всичко. учни специалности. Лицата

ЗНСНЗ е неубедителен и чен • "a6IIpeнeтo на про- след малко. шансоеете на нашия учен се включват в НЕС по тях-
не съвсем коректен. Твър- фесор беа ДDПЫ1НИТ8IIНII Преди това да ВИДИМ след тази саможертва са но искане от ДАА въз осно

ди се, че ЗНСНЗ .реrла- ПIpIiIIЦIU1 38 научна КII8- какво законопроектът не нищожни в сравнение с ва на определени от нея

ментира мноro усложнена n"фIIК8ЦI8Я. пpeдnara. тези на някой негов колега, критерии". И отново никак-
система за научно разви- В Германия например Той запазва отдавна получил званието си чрез ва идея за тези критерии.

тие. Например за достиra- втора защита на дисврта- отреченото от научната об- усърдно събиране на пар- И отново те се създават от
не до научното звание про- ционен труд (наричан хаби- щност разделен.,.. на стар- тивн члвнскм внос или в ня- тези, които rи прилагат. И

фвсор се преминава през литационвн) е ЗадълЖИТ8л- ши научни сътрудници (1 и 11 кое друro nocрвдствено дали такива критерии

придобиването на ОНС на още преди noлyчаване- ст.), от една страна, и до- ВУ, каквито винаrи има изобщо могат да бъдат ко
доктор, на научното зва- то на доцентско звание. центи и професори - от достатъчно. Ако двамата реlmlО формулирани?
ние доцент и през втора Тази защита се извършва дpyra. ТакоВа YНUК8llHO яtИв- се явят на конкурс, то cъr- Следват забраните и


