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\.Нарьчн~к на аrитатора сь~дават.депyrаtите от парламентарната комисия и ro препращат ПО поточната линия към пленарн~та зan~
!пpot и. димитьр и. ПVWКАРОВ власт) в научни TP~ДO- от 4 годмни • Оригинална е lIДеята.nро.ер- nро.эт.чаlЦ.;ar CWIТI8'iи." ета"" (11) 6u .

. ве, изработени от до6- . ката .а aнa JI18 •y.'''''JI18 да ета.а С.3- пр..... о6уч.и•• иа студент.. .
· Играта с духовните ценности у нас не е от ри учени, а понякprа е n.18· (а ив I!~ заседание на партийното бюро ~ • (3) Ра'Р''''И.' за nр•••• 06уч.и••

·).•чера. Тя и..а.поне 50-годишна история. Но учilствалединстве.НО или на nJJену.. ~a БСП), а цялостната оценка иа СТУА'нта no статут....а ••CII.тa У'!ln••'
"това, коеТо ни е подготвила парПа..е.нтарнатасъс закупената и пре- (дьР)Ц88Н изrilfi, дипломна работа).да ета- с. nР'Ао·ста." еР.".и •• иаНаро.иото
·~о..исияпо Qбразование Иllаука, не ..оже,да доставена ..у апарату- .а с ",астита иа n,..m.mп. ИI nспре- с1о6раи •• ма осио.i на npeдnoDИ.'иа мс, .
.учуди единствено депутатите от де..одирatlата ра. Ясно е, че ако бъ- 61Т81111е·. Д~ "у"ислят разннтета .. "ате- . ся•••ЗnW1И•••• иа .с.ча ~oin", noco~
)кстре..истка ко"унистическа коалиция. След • дат създадени нор"ал- ..атици, 8Сfрофизици, историци ит. н.• ако не ч.и•• иастО"lЦетар....и••••
>:разправата със зе..еДелието. про..ишленост- ни критерии ...ното си осиrypят потребители..Какво л.и би прав ип. Ситурно ня..а да е nесно да се обучаВаТ
;-,та. медицината, IIконо ..иката. съдебната професори по събира- Дйнщаiiн6ез потребllтел за Общата теория на 5000 студенти. без да ~ъдaт приеТII. досно-

аласт.И културата..qоЙДе ред фалшифицирано" не на членски внос ще ОТНОСIIТ8flноспа iI как ли се чувстват а..ери- вание да се изплащат запла!и на по'!ечеот
то мнозинство в Кародното събрание да оси- трябва да напуснат к.анските, физици. които откриха Щ8СТИЯ 50 професори и. "ножеcfво други преподава-
.rYPtIИ укрепи Ho..eHкnaтypaTa си вьв висшето ..естата си. Заедно с кварl<, беЗ да ..мат. потребител за него?1 Ние ТIЦIИ вероятно ще се на..ери.

, .образование и науката. Разбира се. и това' тях ..оже да пострадат обаче Нlllllадз допусне .. подобни безобразия. . Редно е след всичко това да запиТа..е
'щебьде направено под фор ..ата на .провеж- и някои институти и Чл. 2 ни Y'ЦI какво е това университет. колко от гласувалите 12 народни представи-

.\ дане на )!(изненоеaJКна рефор ..а· и .даваНе висши учебни заведе- Научаваме. четoii трябва да и..а поне 5000 тели в Ко"исията по образование и наука са
• на права·••за все по-нататьшенподе..•• •съ- ния. създадени от оп- студеНТII. не по-малко от 1 професор на 100 следвали в УнивеРСlIтет. колко от тях са по-
•08разено със световните стандарти'••за оце- ределени хора и за о,п- . студеt.ПII, да притежава финансово осигурена лагали !1\IAOBHO ИЗП.ИТИТil си. колко от тях са
':JIIIВilнето' ит. н. Липсва само обещанието да ределеНII хора. . програма.за научни изследвания и други ху-
'пtieвари.. Съединените щатll до.Н80. И ето че'на 6 юнlI баВII HeUU!. Едиl.lстве~отонеуАобство е. че не преподавали в университет след завършва-
· За какво 'ВСЪЩIfОСТ става ду..а? Добре' с 12 гласа .за" 11 2 .вЬздЬржали се" парnа- пожелателен характер и служат по-скоро ~a е ПОIICН8НQ далll се иска само финансовото нето си, колко научни труда ,и"ат и колко'

о" .звестно е. че БКП ОУА8ЛЯlUе спвциално вни- ..ентарната КОМIIСIIЯ по' образование и наука размиване на КРllтериите, отколкото за. тях- осиТУРявatlе, IIЩI трябват обектlIВНО потвър- пъти техните трудове са цитираНII в чужбина
;II3Нllе на образованието вьв всичките ..у об- насочва към пленарната зала на Народното ното сьздаваl:l8. Така напри ..вр виcwето УЧIl-дени peзym3ТIIна съответно нивci 11 ~ой ще ГII' или у нас, влизали ли са в чуждестранно
~.сти и с помоЩта на CТPOГII партийни крите- събрание проец за .Решение за реда и усло-. Лllщll тряб.а да .е .06IЦОДOCТ1dlIl. о6раоаа- прецени. r:..,. ' Вllсше У'lИ)1l1ще. ПРlI.ilI ЛИ.разлмка ..еЖду'
• IIИ (.без ко"про"иси в идеологичната 06- вията за откриване и преобразуване на вис- тenHa IНCТlтyцIIЯ·, .AI ОСЬЩ8CТl"lа06р. Друг.рьх в създаването на критерии в' съществуващите8 ..о.."нта у нас 8ИСШИИ
:JlaCT·. както е каз311 Ленин) СИ.ОТГЩlждаше ши Учиnища в РепуБЛllка БългарИI". В него на. ЗО.IТ8nИ. А'ЙНОСТ със с.пеu n • .,...н ха- чл. 4. Тук;най-после се появява люби ..ата ко- ПОnYВIIСШИ училища, ЗНaJlТ ли; че унивеРСII-
~и под лозунга .на нас умни не ни тряб- депутатите и .. се предлага да влязат в ролята р.пер·(което означава. че неможе да сь,. "унист,lIЧ4Ска думичка цen.сlo06p13НО, която. .тетите се СЪСТОIТ от факултети 11 че общата
'I8Т, трябват ни верни' (Братя СТругацки). В на експеlПИИ да решат на кои от същвствува- ществуват Духовни акаде ..ии). ВръХ на HOP~ прев8ДtIнана прост български езиl<, оЗначава бройка c~дeнТlI и' преподаВlI.тели са идеал-
"резултат днешното общество е постаеено щитвунас ЗЗ висши и46 полувисши учили- ..отворчеството е изискването ..... С8 пред- незаконосЪбразно и решаеа всички труднос- нат.а форма д~ се прикрие пълната липса на
· ред трудната задача да се освобоДи от нека- ща да дадат статут на университети~ ТЪй като ..... 06"' НI сп.ц.an.cu .ад сред- ти пред napламентариcnпе.И така професори и доценти на щат в отделни фа-

Нllците както средпреп0д8в8телите.така и доста от депутатите на дина"ичното ..алцинс- ио 06р830..и което за някои по-трудно .Чn.4 (1) В Cnучаi, ч. ДIД"'O bpaдnO- куптети ... И че тези факултетисамопроизвол-
i:i:peA техните ученици. Нека бъде .. НaJlСНО - тво. гласуващо като "нозинство, нямат пред- ВЫПРll8мащи еПОl!снено в скобll - .06",.- аии .1tIJIicIo06p13HO, ио и.'опо.Вр" н.- но с..енят имената си, за да заблуждават
срвд преподавателския състав имаи много става какво е УНllверситет, то еаествено е те "Нта "••i.CDa 31.........0 CPtWIO обр.- IiW1IO 11. аOCOЧ8lUlТlI ЧN. 1,2 м. 3 успа- студентите. че ще и.. дадат съвременно обра~
• сококвалифицирани специалисти. Отрица- да бъдат снабдени с ПОРеДНИI наръчник на . ЗОI I.ar страНI Hi DIIДIIД8Т-cтyдIlIТIПt, .1" H.,.,I'" ~pa.l••0•• АI а... зоваНllе, а често служат за прикритие на

"!8J1HaTa селеКЦИI/ провеждана ГОДIIНИ наред, агитатора. Тqзи наръчник трябва да замести • ар nnо••раи. да се ар...... 110-••-. р а. cmrplllH. н•••С•• ",MI.' С бившата и днешна-комунистическа номвнк-
· е напраВllла обаче мапцинство. Липсват и акредитациоilната агеНЦИI. ЧIIЯТО структура и СОI8 06p13O.all•• ar ср....ота· - наllстина .pa CТ8IYJ.. А следващитеалинеи пре- латура. която 'иЗс..уква 11 поCJiвдните CТYДBH~ .'
· НII критерии. по КОIIТО може да се отдели функции се обсьждат вече пет ГодИНII. lI1tДPa МIIСЪЛ! Обърнете ВНlIмаНllе • на mагола AOcTai 'за ты1уванеe на любознателния тски СТОТИНКIIС ПО..ПОЗНII обещаНll1i и пара-
JblI(еспециалистьт. тьйкато нзй-често той се Документьтсе състои от n8J члена; раз- ·n,..••JrДI. а не nро....а. По-нататьк че- .. читатеЛ: '.' . зитира върху традиционния стреме,,! на бъл-

::1 присламчвал Иnll вписвал като сы8тор.(из- делени на ..ножество алинеи, точки и flодточ- тем. че трябва.А. с. пА.".". (КУРСIIВЪТ ..ой) .(2) "о.".,.,.т, .IC... уч.n••а сгарина Кьм знание. Най-страшното.е,'че ня-
~ОJlзвайки ад"инистративна и парт~йна ки. Всъщност много от текстовете имат чисто ПродЬЛжителностна обученll8ТО не по-..алко .р......:статут,•••т .С.".I! ара., на, . КОII от тях знаятl
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