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545 дипломанти. Едновременно с това над

1070 лектори са водили повече от 160 лекци

онни курса, упражнения и семинарни занятия

в течение на над 160 хил. часа. Аз мисля, че

това е достатъчно убедителна цифра. В сис

темата на Академията на науките работят

1234 хабилитирани учени и 2345 нехабилити

рани доктори.

Много от институтите и лабораториите в

системата на академията са обзаведени на

съвременно ниво. Освен това международно

то сътрудничество, което е основен приори

тет на БАН, они дава възможност за много об

ширни контакти с чуждестранни учебни и на

учни учреждения, чрез които ние бихме мог

ли да провеждаме един учебен процес в рам

ките на Българската академия на науките.

Накрая ще споделя една моя мисъл - дъл
го време, а и сега обсъждаме въпроса за син

теза на учебната и научната дейност на ака

демичната общност. Много усилия се напра

виха досега нашите колеги в университетите

да вършат и научна работа. Ние искаме засе

га да прибавим научната дейност към учеб

ната дейност. Може би трябва да опитаме об

ратната задача - към научната дейност да при

бавим учебната дейност на колегите. Може

би тогава ще решим задачата по-лесно.

Проф. Дuмumъp Пyшkаро6,

Инститит по фuзuka на тВЪРиоmо тмо,

БАН

Реформата зависи от степента

на демократизация

Стана дума вече за това, че ще се прави

реформа. Доц. Румен Пранчов каза: рефор

мата трябва да започне от висшите училища.

Министерството ще наблюдава, ще напътст

ва и т,н. Аз лично виждам по по-друг начин

ролята на Министерството в настоящия

момент.

Той употреби освен това думите "да се спа

си" висшето образование. Аз съм против то

ва то да се спасява, защото да се спаси озна

чава да се запази в този му вид. То трябва не

просто да се спаси, а да се подобри. И това е

смисълът на реформата.

Когато се прави реформа, тя се прави в

зависимост от степента на демократизацията

на обществото. Не може една и съща рефор

ма да се прави във всяка държава по един и

същи начин. Законите не създават общество

то, а само регулират някои от неговите функ

ции. Ако това не беше вярно, ние досега щях

ме да сме в комунизма. Имахме си прекрасни

закони, написани, и кодекс на комунистичес

кото общество, и всичко, което трябваше, са

мо че стигнахме до никъде.

Така че, имаме едно общество, имаме ед

но висше образование, което е създадено по

определен тертип, носи тежкото наследство,

имаме едно общество, което е силно дефор

мирано. Каза се вече, че 80% от хабилитира

ния състав във висшите училища към 1990 г.

е членувал в БКП. Това сигурно означава не

що. Всички, И по-младите от мен, макар, че

такива не би трябвало да са много, знаят и си

спомнят, как се даваха степени и звания: обаж

да се, например, един човек в Института по

физика по телефона и пита един от нашите

ръководители: Еди кой си при вас ли рабо

ти? - При нас, отговарят. Той кандидат ли е

на науките? - Не е. - Защо? След 6 месеца

човекът е кандидат на науките. Същото ста

ваше и с хабилитациите.

Ако ние разчитаме само на една демок

ратизация от публичен тип -такава, каква

то се извършва изобщо в обществото - ние

няма да можем да постигнем нищо повече

освен възпроизводство на това, което е би

ло. Законът за автономията - законът, не са

мата автономия, беше въведен точно с тази

цел от комунистическото Народно събрание:

да попречи на реформата във висшето обра

зование и да закрепости, доколкото е възмож

но, това състояние, в което е, да си спаси кац

рите, да си спаси хората. Осъзнахме това не

що. Опитахме се да се преборим с него, но

продължават да битуват старите нагласи.

Не беше нужно да се чака да дойде ректо

рът на Йейлския университет, за да каже, че

ТАМ, КЪДЕТО ИМА ВИСОКА КВАЛИФИ

КАЦИЯ И ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ, НЯМА

ДЕМОКРАЦИЯ. Демокрация в публичен

смисъл. Не може Народното събрание да се

избира по същите принципи, ло които се из-

.. '
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бира Академичниятсъвет и по които се изби

ра професор, доктор на науките или члено

вете на Президиумана ВАК. Това са различ

ни ФУНХЦИИ и тук трябва да бъдем напълно

наясно.Ето защо, функциитена държаватане

могат да отпаднат в този момент.

За съжаление,ние сега все още не вижда

ме адекватна реакция от ръководните орга

ни. Правят се плахи опити, но държавните

изискванияне представляватнищо друго ос

вен дадени права най-напредна самите вис

ши училищада си изработятизискванията,а

там, където не са успели да постигнат

съгласие,допълнителнитеизискваниясе оп

ределят от самото висше училище. Т.е., нап

раво им се делегират правата. Там, където

трябва да е държавата,тя просто се отказва

да вземе решение и делегира правата си на

тези, които иска да реформира.

Когато студентътвлиза във висшето учи

лище, той идва от средното училище. Кон

курсът, който се прави за постъпване, е ко

рекция към средното, а не към висшето об

разование,порадинееднаквитедипломи.Ако

ние имаменормалносреднообразование,ще

се спестятмногопари и многоусилияза кон

курсните изпити.

Записалиятсе студент, още не е студент в

истинскиясмисъл на думата.И когато се го

вори, че студентитетрябва да оценяват пре

подавателите,това е парадоксот твърдестра

нен тип. Студентътима право да оцени пре

подавателитеси, но да оцени преподавателя

си в първи курс тогава, когато той самият е

стигнал в пети. Тогава той би могъл да каже:

аз имах такъв и такъв преподавател, който

вършешеработа,от когото научихнещо, а от

някои други нямах полза. Но в момент, кога

то студентътсе бори да изкара тройка, него

вата оценка е просто недопустима!

Преподавалсъм в многовисшиучебниза

ведения у нас. Последните два семестъра

преподавахфизика в Техническияуниверси

тет на два различнифакултета- в единия по

компютърни системи със студенти от висо

ко качество и в другия, транспортния факул

тет със студенти, които са с по-ниски оцен

ки. Позволих си да проведа кратка анкета с

няколко въпроса. Тези хора не знаеха какво

представлява. Законът на Ом, не знаеха как-

во е Законът за запазване на енергията. Поз

волих си няколко въпроса от обща култура:

да назоват две драми на Яворов, две опери

на Чайковски и двама български певци със

световна известност. Чайковски го бяха на

писали с малка буква и с "е" - "чейковски",

Едни отричаха Яворов да е писал драми, дру

ги за драма представиха "Две хубави очи" и

т.н. Невероятно ниска култура! Студенти,

завършили физико-математически пара

лелки в провинцията не знаеха елементар

ните закони на физиката и не можеха да

привеждат под еднакъв знаменател.

Този ли студент ще оценява професора, ко

гато му чете лекции? Това ли е демократиза

цията? Това не е демократизация! Това е сни

жаване на изискванията във висшето образо

вание. Това снижаване повлича след себе си

много преподаватели. Когато преподавателят

вижда, че има 100души студенти и от тях по

вече от 1О не могат да преминат в следващия

курс, той е принуден да направи отстъпки. А

когато и това не помага, започват да го купу

ват. Колеги са ми предлагали да ми стават

"бушони". Тази дума я научих именно от тях.

Предлагали са ми пари директно или под ня

каква друга форма.

Но най-страшното е, че хора, които са

били уличавани директно, хванати с беля

зани банкноти, веднага след уволнението са

приемани за работа в друго висше училище

и им се позволява да продьлжат да препо

дават. Кой носи отговорност за тях? Може

ли такова нещо? Ще кажете, че имаме закон,

по който той може да бъде лишен от научно

то звание. Имаме в някои отношения закони,

които са без правни гаранции. Да вземем нап

ример ВАК. Там е записано, че който учен

или рецензент даде тенденциозна рецензия,

може да бъде наказан. Някъде да има текст,

който да предвижда съответното наказание?

Няма. Висящ параграф. Освен това, ако вие

поемате инициативата за отнемане на степе

ни и звания, кой ще плати таксите? Кое вис

ше училище ще се заеме да плаща 1 млн. ЛВ.

при тази немотия заради удоволствието да

свали степента на някого си? Още повече, ще

се занимава с един корумпиран тип, който е

вземал пари от студенти, или пък са го хвана

ли със студентка в неудобно положение.

НАУКА- КН. ;.611998. том VIJI
Издание на Съloза на учените в България 23



__и_НА_У_КА....JI _

Ето това са основни неща. И прав беше

проф. Шишков, когато каза, че когато се об

ръщаме към новите степени - бакалавър и ма

гистър, това направихме самоцелно. Факти

чески с тези държавни изисквания ние се обър

нахме с гръб към Европа, а не тръгнахме към

Европа. Защото сега не знаем, какво да пра

вим с този бакалавър, какви права има той в

обществото, какъв може да бъде бакалавърът

и какви постове може да заеме с образова

телна степен "магистър". В Германия е мно

го ясно -този, който е дипломиран инженер,

за него има определени места в промишле

ността, а този, който не е дипломиран, не мо

же без да се дипломира да заема по-високи

длъжности. Това у нас не е регламентирано и

ние сега ще произведем нещо, което не знаем

къде можем да го сложим.

Трябва да си уточним понятията. Това

уточняване на понятията се извършва в съот

ветни инстанции. Те трябва хубаво да ги де

финират, да поемат политическата отговор

ност за тях и да се опитат по законодателен и

административен път да ги наложат там, къ

дето е допустимо. Без тази намеса, със собс

твени сили, при тази деформация на правила

и нравственост, която цари в момента, ние

няма да можем да се придвижим напред.

Искам да изкажа мнение относно Закона

за автономията. Този закон беше вече апро

биран в бившия Съветски съюз спрямо съ

ветската Академия на науките. Стана ясно, че

ако у нас се даде автономия на ВУ, никой няма

да може да ги бутне отвън и по този начин да

направи каквато и да е реформа в тях. Това

беше не работа на студентите, а съвсем доб

ре организирана дейност на тогавашното На

родно събрание и на Българската комунис

тическа партия. Това трябва да ни бъде на

пълно ясно. Законът направи от университе

тите крепости, в които да не може да се наме

си никаква външна реформаторска сила. То

ва беше целта и тя се постигна. Законът за

автономията от 1990г. и автономия са две

съвсем различни неща.

Що се отнася до Славянския университет,

този университет изобщо не беше създаден

от Закона за висшето образование и дори по

Закона за автономията. През 1993 Г., като

Зам.-министър аз изпратих всички докумен-

ти на главния прокурор г-н Татарчев, за да Се

вземат мерки за премахването на това висше

училище. То не беше висше училище, а дейс

тваше като фирма със записани функции

за работа според закона за ВО. Защо г-н Та

тарчев не придвижи нещата по-нататък, пи

тайте него. Мен ме уволниха наскоро след то

ва.

Ст.Н.С. 1еш., gбн Huнa Баkъpg1kuе6а

Необходимите условия за

провеждане на реформата

вьв висшето образование

Трябва да сме особено загрижени за бър

зото реформиране на нашето висше обра

зование. Аз смятам, че всяко забавяне би би

ло една грешка, защото то дава резултат З3

много години напред. Не са толкова неясни

нещата и едва ли ни е нужна дефиниция за

висше образование, за да пристъпим към ре

форма, защото трябва да се знае преди всич

ко задачата на висшето образование, а тя е

ясна навсякъде. И аз мисля, че сега тази за

дача е особено ясна с целите, които си пос

тавя нашата страна в нейното бъдещо раз

витие. Генерална линия на нашето разви

тие сега, обща тенденция, която общество

то споделя, е приобщаването ни към Евро

пейската общност и към ценностите, които

съществуват в науката и образованието не

като правила или модели, а просто като за

дачи, които се постигат по този начин. Не

само за науката и образованието, всичко то

ва е валидно за всяка една сфера на нашия

културен, стопански и други сфери на жи

вота. Ние сме си поставили за цел Бълга

рия да бъде член на общността на Европа и

на света. Това предполага, че задачите на

висшето образование трябва да бъдат чо

векът, който излиза от един университет със

своята диплома, да бъде способен в своята

специалност, независимо дали ще работи в

областта на науката, образованието, селс

кото стопанство, промишлеността или дру

гаде, да развива нещата така в нашата стра

на, че те да са съизмерими с европейските

ценности и, отивайки в Европа, да има общ

език със съответните специалисти. Аз мис-
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