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Èìà íåùî åðîòè÷íî â
æåëàíèåòî íà ÷èòàòåëÿ
äà ïðîíèêíå â êíèãàòà
è äà îáëàäàå ñìèñúëà
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“ÄÎÊÀÒÎ Î×ÈÒÅ ÌÈ ÂÈÆÄÀÒ,
ÄÎÊÀÒÎ ÊÐÀÊÀÒÀ ÌÈ ÒÈ×ÀÒ”

Èçìåðåíèÿ íà ðîäèòåëñêàòà ïîäêðåïà çà ìëàäèòå õîðà â Áúëãàðèÿ
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ÈÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ È
ÈÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Текстът беше представен от доц. д-р Аксен-
тия Замфирова като тезиси на кръглата маса,
посветена на икономическото образование и ико-
номическата политика.

Доц. д-р Аксентия ЗАМФИРОВА
1. Преходът от  централно планирана към  пазарно

ориентирана  икономика е  в основата   на   промените   в
икономическото   образование   у   нас.   Труден   и проти-
воречив,    той    предопределя    до    голяма    степен съдър-
жателните и институционални   изменения в тази сфе-
ра и обяснява основните проблеми, пред които е изпра-
вено в момента българското висше икономическо обра-
зование.

Â òàçè âðúçêà íàé-âàæíî çíà-
÷åíèå èìà ôàêòúò, ÷å èêîíîìè÷åñ-
êàòà ïîëèòèêà íà ïðåõîäà áåøå
ôîðìèðàíà êàòî âúíøåí èìïåðà-
òèâ /ñòàáèëèçàöèîííè ïðîãðàìè è
ñòðóêòóðíî ïðèñïîñîáÿâàíå/ è ñå
íàëàãàøå êàòî ñëåäñòâèå, à íå êà-
òî ïðè÷èíà çà ïîëèòè÷åñêèòå ïðî-
ìåíè /”ñìÿíà íà ñèñòåìàòà”/. Òà-
êà ñòàðàòà èêîíîìè÷åñêà ïàðàäè-
ãìà íå áåøå ïðåîäîëÿíà, à ñàìî
ñíåòà - íà íåéíî ìÿñòî íîâàòà ñå
íàëàãàøå êàòî èäåîëîãåìà,âêëþ-
÷èòåëíî ÷ðåç îáùåñòâåíèòå íàóêè
è èêîíîìè÷åñêîòî îáðàçîâàíèå.

2. Îòòóê è îñíîâíèÿò ðàçðèâ
ìåæäó èêîíîìè÷åñêà ïîëèòèêà è
èêîíîìè÷åñêî îáðàçîâàíèå  â  ïå-
ðèîäà  íà  ïðåõîäà:   â  ïðàêòè÷å-
ñêè  ïëàí  òå÷åøå  ïðîöåñ  íà ðå-
ôîðìèðàíå íà ñòîêîâèòå ïàçàðè
è íà ïàçàðà íà òðóäà, íà ñúçäà-
âàíå íà êàïèòàëîâè ïàçàðè è ïà-
çàð íà çåìÿòà, íà îñíîâíî ïðå-
ðàçïðåäåëåíèå íà ïðîèçâîäñòâå-
íè ðåñóðñè è  íà íàöèîíàëåí  äî-
õîä /ò.å. ïîëèòèêîíîìè÷åñêè  ïðî-
öåñè/;  â  ñúùîòî  âðåìå èêîíîìè-
÷åñêàòà íàóêà è îáðàçîâàíèå ôî-
êóñèðàõà âíèìàíèåòî ñè âúðõó
ñòàòèêàòà: ôóíêöèîíèðàíå íà ïà-
çàðèòå, åôåêòèâíîñò íà ïàçàðèòå,
íåîëèáåðàëíà èêîíîìè÷åñêà ïî-
ëèòèêà. Ïîëèòè÷åñêàòà èêîíîìèÿ
áåøå èçõâúðëåíà îò ó÷åáíèòå ïëà-
íîâå íà ÂÓÇ,íî ñòîïàíñêàòà ïðà-
êòèêà ñå ïðåêðîÿâàøå ïî íåéíèòå
ïðàâèëà; èêîíîìèêñúò ñòàíà òåî-
ðåòè÷íàòà è ìåòîäîëîãè÷åñêà îñ-
íîâà íà èêîíîìè÷åñêîòî îáðàçî-
âàíèå, íî â ñàìàòà èêîíîìèêà ëè-
ïñâàõà îñíîâíè åëåìåíòè íà ïà-
çàðíàòà èíôðàñòðóêòóðà.

3. Äèñêðèìèíàöèÿòà íà ïîëè-
òèêîíîìè÷åñêîòî çíàíèå /çíàíèå-
òî çà âúçíèêâàíåòî è ðàçâèòèåòî
íà ïàçàðà/ â èêîíîìè÷åñêîòî îá-
ðàçîâàíèå è íàó÷íèòå èçñëåäâà-
íèÿ   â òîçè ïåðèîä èìà ïðÿêî îò-
íîøåíèå êúì  íåäúçèòå íà èêîíî-

ìè÷åñêàòà ïîëèòèêà  íà ïðåõîäà. Â
íàé-îáù ïëàí òå ñå ñâåæäàò äî ñëå-
äíîòî:

Íåîïðåäåëåíîñò    íà    ñòðóê-
òóðíàòà    ðåôîðìà    ñ    âñè÷êè
ïðîèçòè÷àùè ïîñëåäèöè - íåäîñòèã
íà öåëåïîëàãàíå, ëèïñà íà àëòåðíà-
òèâíè âàðèàíòè çà äåéñòâèå, íåâúç-
ìîæíîñò çà ïðîãðàìèðàíå íà ïðî-
öåñèòå. Èçãðàæäàíåòî íà ïàçàðíà
èêîíîìèêà ó  íàñ  áåøå  ïîâå÷å  çà-
êëèíàíèå,  îòêîëêî-
òî     çàäà÷à  ñ êîí-
êðåòíè ïàðàìåòðè
/ñòîêîâèòå ïàçàðè
è ïàçàðúò íà òðóäà
íå áÿõà çàäà÷à íà
ðåôîðìàòà, çàùî-
òî ñúùåñòâóâàõà è
ñå íóæäàåõà ñàìî
îò äåðåãóëàöèÿ;
ïàçàðúò íà çåìÿòà
íå å è íèêîãà íå å
áèë êðèòåðèàëíî
ñâîéñòâî íà êàïè-
òàëèçìà; ïàçàðúò
íà êàïèòàë ñúùåñòâóâà ïîíå â òðè
ôîðìè, à áåøå ïðååêñïîíèðàíà ñà-
ìî åäíà îò òÿõ è ò.í./.

Îòêúñâàíå íà èêîíîìè÷åñêîòî
îò þðèäè÷åñêîòî îòíîøåíèå íà ñîá-
ñòâåíîñò â íåîáîñíîâàíî äúëúã ïå-
ðèîä. Òîâà å íàé-äúëáîêèÿò èçòî÷-
íèê è íà êîðóïöèÿòà â áúëãàðñêîòî
îáùåñòâî, è íà ñðèâà íà òðàíñôåð-
íèòå ïëàùàíèÿ è ñîöèàëíèòå óñëóãè
â Áúëãàðèÿ. Òóê ñëåäâà äà ñå òúðñÿò
è íÿêîè îò ïðîáëåìèòå íà íèñêàòà
åôåêòèâíîñò íà ñúçäàäåíèÿ ÷àñòåí
ñåêòîð, äîêîëêîòî òîé ðàáîòè ñ íîð-
ìàòèâíî íåçàùèòåíè /èëè íåäîñòà-
òú÷íî íîðìàòèâíî óðåäåíè/ ïðîèç-
âîäñòâåíè ðåñóðñè, êîèòî íå ñà ìî-
áèëíè.

Èçâàæäàíå íà ïàçàðà êàòî òà-
êúâ îò ñîöèàëíèÿ, èñòîðè÷åñêèÿ è êóë-
òóðåí êîíòåêñò, â êîéòî òîé åäèíñò-
âåíî ìîæå äà ñúùåñòâóâà. Ìàêàð ÷å
òîâà äî ãîëÿìà ñòåïåí áåøå ïðåäî-
ïðåäåëåíî îò èçáîðà íà ïîëèòèêàòà

íà ñòðóêòóðíî ïðèñïîñîáÿâàíå   êà-
òî   ìåõàíèçúì   íà  áúëãàðñêàòà
ðåôîðìà,   äåôèöèòúò  íà ïîëèòèêî-
íîìè÷åñêè çíàíèÿ è ïîäõîä    âíåñå
äîïúëíèòåëåí äðàìàòèçúì    â ïðåõî-
äà è â êðàéíà ñìåòêà èìàøå îòíîøå-
íèå êúì öåíàòà, êîÿòî áåøå ïëàòåíà
çà íåãî.     Òîçè     äåôèöèò     ùå
îêàçâà     âëèÿíèå     è      âúðõó
áúäåùàòà êîíêóðåíòíîñïîñîáíîñò íà
èêîíîìèêàòà, çàùîòî ïîëèòèêîíîìè-
ñòèòå çíàÿò, ÷å åôåêòèâíîñòòà íà ïà-
çàðíèÿ ìåõàíèçúì äî ãîëÿìà ñòåïåí
çàâèñè îò íàïàñâàíåòî ìó ñ ïî-ãî-
ëåìèòå îáùåñòâåíî-ïîëèòè÷åñêè

ñòðóêòóðè, â êîèòî
å âãðàäåí.

  4. Ïðåíåáðå-
ãâàíåòî   íà   êëà-
ñè÷åñêèÿ   èêîíî-
ìè÷åñêè   ìîäåë   â
èêîíîìè÷åñêîòî
î á ð à ç î â à í è å
ïðåç ïîñëåäíèòå
15 ãîäèíè äíåñ ñú-
ùî ñå îòðàçÿâà
íåãàòèâíî íà òåêó-
ùàòà èêîíîìè÷åñ-
êà ïîëèòèêà:

Ïðåäè  âñè-
÷êî, òîçè ìîäåë å ìåòîäîëîãè÷åñêà-
òà  îñíîâà íà òåîðèèòå çà èêîíîìè-
÷åñêèÿ ðàñòåæ. Åäíî ïîêîëåíèå èêî-
íîìèñòè, â íàé-àêòèâíàòà âúçðàñò -
ìåæäó 25 è 35 ãîäèíè, å ôîðìèðàíî
èçâúí èìïåðàòèâèòå íà òðóäîâàòà òå-
îðèÿ çà ñòîéíîñòòà è íå å äîñòàòú÷-
íî ïîäãîòâåíî äà ïðåâðúùà ðàñòå-
æà â ðàçâèòèå. /Íàøèòå âúçïèòàíèöè
âëàäåÿò ôîðìàëíèòå èêîíîìè÷åñêè
ìåòîäè è çíàÿò ìíîãî çà   ìàêñèìè-
ëèçàöèÿòà  íà   èêîíîìè÷åñêèòå   èí-
òåðåñè,   íî   â   ñúùîòî   âðåìå
ðàçãëåæäàò òàêèâà ñîöèàëíè ñèñòå-
ìè êàòî îáðàçîâàíèåòî è çäðàâåî-
ïàçâàíåòî êàòî åíäîãåííè çà èêîíî-
ìèêàòà è íå ðàçáèðàò õàðàêòåðà èì
íà ôóíäàìåíòàëíè èêîíîìè÷åñêè ôà-
êòîðè/.

Íà    ñëåäâàùî    ìÿñòî,    ñàìî
äúëãîñðî÷íàòà    èêîíîìè÷åñêà    äè-
íàìèêà, ðàçãëåæäàíà îò êëàñè÷åñ-
êèÿ ìîäåë, ìîæå äà ïðåäñòàâè öÿëà-
òà äúëáî÷èíà íà ïðîöåñà íà èíòåã-

ðàöèÿ è ôèëîñîôèÿòà íà åâðîïåéñ-
êîòî îáåäèíÿâàíå. Â òîçè ñìèñúë íà-
øåòî èêîíîìè÷åñêî îáðàçîâàíèå íå
å äîñòàòú÷íî ïîäãîòâåíî çà ðàçáè-
ðàíå íà ñòðóêòóðíàòà è êîõåçèîííà-
òà ïîëèòèêà íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç,
êàêòî è çà âúçïðèåìàíå íà äðàìàòè-
çìà, íååäíîçíà÷íîñòòà è ðèñêîâåòå
íà ôîðìèðàùîòî ñå ãëîáàëíî ñòî-
ïàíñòâî. Áîðáàòà çà ðåñóðñè    è
ïàçàðè, âîäåíà èçâúí òåñíèòå ðàìêè
íà ïàçàðíàòà êîíêóðåíöèÿ, îñòàâà
òîòàëíî íåäîîöåíåí ôàêòîð â íàøå-
òî èêîíîìè÷åñêî ðàçâèòèå.

  5. Â êðàéíà ñìåòêà íåîêëàñè-
÷åñêèÿò ìîäåë /èêîíîìèêñà/ êàòî ìå-
òîäîëîãè÷åñêà îñíîâà íà âèñøåòî
èêîíîìè÷åñêî îáðàçîâàíèå îáñëó-
æè ïîëèòèêàòà íà ïðåõîäà òî÷íî òîë-
êîâà óñëóæëèâî, êîëêîòî ìàðêñèñò-
êàòà ïîëèòèêîíîìèÿ - ñòðîèòåëñòâî-
òî íà   ñîöèàëèçìà.   Ïàçàðúò   å
ôåòèø,   ñàìîöåë   è   îïðàâäàíèå;
èêîíîìè÷åñêàòà åôåêòèâíîñò   å   îò-
êúñíàòà   îò       ñîöèàëíàòà   öåëåñú-
îáðàçíîñò;   îáùåñòâåíàòà ñîáñò-
âåíîñò   ñå ïðåíåáðåãâà âúâ âñè÷êè-
òå é ïðîÿâëåíèÿ /äîðè ïðè åñòåñòâå-
íèòå ìîíîïîëè èëè ïðè äðåáíèòå ñïå-
ñòÿâàíèÿ/, à ïëàíèðàíåòî è ïðîãðà-
ìèðàíåòî ñè ïðîáèâàò ïúò ñàìî çà-
ùîòî ãè èñêà ïîëèòèêàòà íà ïðèñúå-
äèíÿâàíå êúì  ÅÑ. Èêîíîìè÷åñêîòî
íè îáðàçîâàíèå å óíèôîðìåíî âúï-
ðåêè ìíîãîòî óíèâåðñèòåòè è àêàäå-
ìè÷íàòà  àâòîíîìèÿ  - òî  å   ñ  îãðà-
íè÷åíà ìåòîäîëîãè÷åñêà  îñíîâà  è
å íåäîñòàòú÷íî  ñâúðçàíî  ñ òàêèâà
ñôåðè íà îáùåñòâîçíàíèåòî  êàòî
èñòîðèÿòà, ïðàâîòî è êóëòóðàòà.

  6. Îñúùåñòâÿâàíåòî íà èêîíî-
ìè÷åñêîòî îáðàçîâàíèå â ðàìêèòå
íà åäèí êëàñè÷åñêè óíèâåðñèòåò å åñ-
òåñòâåíèÿò  íà÷èí äà ñå ïðåîäîëåÿò
òåçè  îãðàíè÷åíèÿ.   Ñòîè âúïðîñúò
çàùî, âúïðåêè ÷å âñè÷êè ïúëíîöåííè
óíèâåðñèòåòè ó íàñ èìàò ñòîïàíñêè
ôàêóëòåòè, èêîíîìè÷åñêîòî îáðàçî-
âàíèå âñå îùå íå å äîñòàòú÷íî õó-
ìàíèçèðàíî. Îòãîâîðúò íå å ëåñåí,
íî áåç ñúìíåíèå ìîæå äà ñå òúðñè â
ñëåäíèòå ïîñîêè:
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Ïúðâî, ñúùåñòâóâàò èíñòèòó-
öèîíàëíè áàðèåðè. Òàêèâà ñà ñòà-
ðèòå ñòðóêòóðè â èêîíîìè÷åñêîòî îá-
ðàçîâàíèå è â óïðàâëåíèåòî íà èêî-
íîìè÷åñêàòà íàóêà, êîèòî ñå îêàçà-
õà ñïîñîáíè äà ìîäåëèðàò ïðîìå-
íèòå â òåçè îáëàñòè ñïîðåä ñîáñòâå-
íèòå ñè  èíñòèòóöèîíàëíè  öåëè.  Òà-
êàâà å  íîðìàòèâíàòà óðåäáà  íà
âèñøåòî îáðàçîâàíèå, êîÿòî èçäèãà
ñòåíà ìåæäó ôàêóëòåòèòå ñ êîëè÷åñò-
âåíèòå èçèñêâàíèÿ çà ùàòîâåòå. Òà-
êèâà ñà ïðàâèëàòà çà íàó÷åí ðàñ-
òåæ íà àêàäåìè÷íèÿ ñúñòàâ, êîèòî

âúçïðåïÿòñòâóâàò èíòåðäèñöèïëè-
íàðíèòå èçñëåäâàíèÿ. Òàêèâà ñà óñ-
ëîâèÿòà çà àêðåäèòàöèÿ íà íàó÷íè
çâåíà è ñïåöèàëíîñòè è ò.í.

Âòîðî, îòäåëíèòå óíèâåðñèòå-
òè ðåàëèçèðàõà   îáðàçîâàòåëíèòå
ñè ïðîãðàìè ïî èêîíîìèêà ñïîðåä
âèçèÿòà ñè è êàòî ñå ñúîáðàçÿâàõà
ñúñ ñïåöèôè÷íàòà êâàëèôèêàöèÿ íà
åêèïèòå, íà êîèòî áÿõà âúçëîæåíè
ïðîãðàìèòå. Ïîëó÷è ñå èêîíîìè÷åñ-
êî   îáðàçîâàíèå   ñ   àêöåíò   âúðõó
êîëè÷åñòâåíèòå   ìåòîäè   èëè óïðàâ-
ëåíèåòî, èëè ïîëèòèêàòà. Ìàêàð è

êðà÷êà íàïðåä, òîâà å ñàìî ÷àñò îò
ïúòÿ, âîäåù êúì óñúâúðøåíñòâàíå íà
èêîíîìè÷åñêîòî îáðàçîâàíèå.

È òðåòî, ñúùåñòâóâàõà èçèñê-
âàíèÿòà íà ïàçàðà íà òðóäà. Ïðåç
ïåðèîäà íà ïðåõîäà èìàøå áåçñïîð-
íî ñèëíî èçÿâåíà îáùåñòâåíà ïîò-
ðåáíîñò çà çíàíèÿ ïî ïàçàðíà èêî-
íîìèêà. Òîâà ôîðìèðà òúðñåíå íà
èêîíîìè÷åñêî îáðàçîâàíèå, âðåìåííî
ñïîñîáíî äà ñêðèå òàêèâà ñúùåñòâåíè
íåäîñòàòúöè â ïðåäëàãàíåòî ìó êàòî òå-
îðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêà íåäîñòàòú÷-
íîñò, äåõóìàíèçàöèÿ è ñõîëàñòèêà.

7. Ñ ïðèåìàíåòî  íè â ÅÑ è
îòâúðçâàíåòî  íè îò ÌÂÔ ñå  èçï-
ðàâÿìå  ïðåä íåîáõîäèìîñòòà îò
äðóã òèï èêîíîìè÷åñêà ïîëèòèêà,
ñïîñîáíà äà àðòèêóëèðà íàöèî-
íàëíèÿ èêîíîìè÷åñêè èíòåðåñ è äà
ãî ðåàëèçèðà â äèíàìè÷íàòà ñðå-
äà íà ãëîáàëíîòî ñòîïàíñòâî. Íà
äíåâåí ðåä ñà äðóãè èçèñêâàíèÿ
ïðåä èêîíîìè÷åñêîòî îáðàçîâà-
íèå, êîèòî êîëåãèÿòà ìîæå è òðÿá-
âà äà äåôèíèðà.  Áåç ñúìíåíèå, ñ
ïðèîðèòåò, îñîáåíî çà êëàñè÷åñ-
êèòå óíèâåðñèòåòè, ñòîè çàäà÷àòà
çà ïðåäëàãàíå íà åëèòàðíî èêî-
íîìè÷åñêî îáðàçîâàíèå.

ÈÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ...

ÔÀÊÓËÒÅÒ ÏÎ
ÈÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈ È ÑÎÖÈÀËÍÈ ÍÀÓÊÈ
10 ÃÎÄÈÍÈ

Поредица от събития маркираха 10-годишния юбилей
на Факултета по икономически и социални науки. Според
декана доц. д-р Аксентия Замфирова тази годишнина е по-
вод и за равносметка, която показва значителното разви-
тие на ФИСН като кадрови потенциал, като идеи и като
брой и реализация на студентите.

Тържествената промоция на Випуск 2004.

Çà òåçè 10 ãîäèíè ÔÈÑÍ ñå ïðå-
âúðíà â åäèí îò âîäåùèòå ôàêóëòåòè â
Ïëîâäèâñêèÿ óíèâåðñèòåò, ðàçâèâàéêè
àêòèâíî ñúòðóäíè÷åñòâî ñ íàøè è ÷óæ-
äè óíèâåðñèòåòè è èíñòèòóöèè. Ïîíàñ-
òîÿùåì â íåãîâàòà ñòðóêòóðà âëèçàò ïåò
êàòåäðè ñúñ ñúñòàâ îò îêîëî 70 ïðåïî-
äàâàòåëè, îáó÷àâàùè ïîâå÷å îò 3000
ñòóäåíòè.

Ïúðâàòà îò þáèëåéíèòå ïðîÿâè áå-
øå êðúãëà ìàñà, ïîñâåòåíà íà èêîíî-
ìè÷åñêîòî îáðàçîâàíèå è èêîíîìè÷åñ-
êàòà ïîëèòèêà. Òÿ áå îòêðèòà îò çàìåñ-
òíèê-ðåêòîðà ïðîô. ä-ð Ìàðèàíà Ìè-
õàéëîâà, êîÿòî å ïúðâèÿò äåêàí íà ÔÈÑÍ
è ëè÷íîñòòà ñ íàé-ãîëåìè çàñëóãè çà
íåãîâîòî óñïåøíî ðàçâèòèå.

Äîö. ä-ð Àêñåíòèÿ Çàìôèðîâà è
äîö. ä-ð Ìàðèÿ Ñîòèðîâà ïðåäñòàâèõà
ñâîèòå òåçèñè ïî íÿêîëêî ïðîáëåìà,
êîèòî öåëÿõà äà äàäàò íàñîêà íà äèñ-
êóñèÿòà - èêîíîìè÷åñêîòî îáðàçîâàíèå
ìåæäó èêîíîìè÷åñêàòà òåîðèÿ è ñîöè-
àëíàòà ïðàêòèêà; ðåëåâàíòíîñòòà íà
èêîíîìè÷åñêîòî îáðàçîâàíèå ñ èêîíî-
ìè÷åñêàòà òåîðèÿ íà ïðåõîäà â Áúëãà-
ðèÿ; èêîíîìè÷åñêîòî îáðàçîâàíèå è ïà-
çàðà íà òðóäà çà èêîíîìèñòèòå ñ âèñ-
øå îáðàçîâàíèå è äð.

Ñðåä ó÷àñòíèöèòå â êðúãëàòà ìàñà
áÿõà ã-í Íèêîëàé Íèêîëîâ - ñúâåòíèê
íà ïðåçèäåíòà ïî èêîíîìè÷åñêàòà ïî-
ëèòèêà, äîö. ä-ð Òîäîð Ïîïîâ è äîö.
ä-ð ×àâäàð Íèêîëîâ - äåêàíè íà ñòî-
ïàíñêèòå ôàêóëòåòè ñúîòâåòíî íà Ñî-
ôèéñêèÿ è íà Þãîçàïàäíèÿ óíèâåðñè-
òåò, ïðîô. Éîðäàí Ìèòðîïîëèòñêè -
áèâø çàìåñòíèê-äèðåêòîð íà Èíñòèòó-

òà çà îáðàçîâàíèå, è Àëåêñàíäúð Áîæ-
êîâ - ïðåäñåäàòåë íà Öåíòúðà çà èêî-
íîìè÷åñêî ðàçâèòèå - íåïðàâèòåëñò-
âåíà îðãàíèçàöèÿ, ñïå÷åëèëà ìåæäó-
íàðîäåí ïðîåêò çà ìîíèòîðèíã íà âèñ-

øåòî îáðàçîâàíèå.
Â èçêàçâàíèÿòà ñè ó÷àñòíèöèòå çà-

ñåãíàõà ðåäèöà âàæíè ïðîáëåìè íà
èêîíîìè÷åñêîòî îáðàçîâàíèå, êîèòî â
ãîëÿìà ñòåïåí ìîãàò äà áúäàò ïðîåöè-
ðàíè è â äðóãèòå îáðàçîâàòåëíè îáëà-
ñòè. Îêàçà ñå, ÷å Áúëãàðèÿ å äîñòà íà-
çàä â ñðàâíåíèå ñ ðàçâèòèòå ñòðàíè ïî
îòíîøåíèå íà ìàñîâèçàöèÿòà íà âèñ-
øåòî îáðàçîâàíèå ñúñ ñâîèòå 40 ïðî-
öåíòà. Çà ñðàâíåíèå, â ñòðàíè êàòî
Êàíàäà - 87%, ÑÀÙ - 80%, Íîðâåãèÿ -
62%, áðîÿò íà çàïèñâàùèòå âèñøå îá-
ðàçîâàíèå å äâîéíî ïî-ãîëÿì. Ïðîô.

Ìèòðîïîëèòñêè îòáåëÿçà ëèïñàòà íà öÿ-
ëîñòíà ñòðàòåãèÿ çà âèñøåòî îáðàçî-
âàíèå, íåñúîòâåòñòâèåòî ìåæäó ðåãó-
ëèðàíèÿ ÷ðåç äúðæàâíà ïîðú÷êà ïðèåì
âúâ ÂÓÇ è ðåàëèçàöèÿòà íà äèïëîìè-
ðàëèòå ñå ñòóäåíòè íà ïàçàðåí ïðèí-
öèï. Ïðîô. Àñåí Êàðòàëîâ ãîâîðè çà
ìîòèâàöèÿòà íà ñòóäåíòèòå, êîèòî â
ìíîãî ñëó÷àè çàïî÷âàò ñëåäâàíåòî ñè
òîòàëíî äåìîòèâèðàíè, çàùîòî ñà ïðè-
åòè ïðèìåðíî ïî äåñåòàòà îò ñïåöèàë-
íîñòèòå, çà êîèòî ñà êàíäèäàòñòâàëè.

Äîö. Òîäîð Ïîïîâ ðàçêàçà çà ñòðàòåãè-
ÿòà íà Ñòîïàíñêèÿ ôàêóëòåò íà ÑÓ äà
ïðèåìà ãîäèøíî ìàëúê áðîé ñòóäåíòè -
îêîëî 120 äóøè, íî êîèòî ïúê íàìèðàò
ïî÷òè ñòîïðîöåíòîâà ðåàëèçàöèÿ ïî
ñïåöèàëíîñòòà. Àëåêñàíäúð Áîæêîâ
ðàçãëåäà âðúçêàòà ìåæäó îáðàçîâàíèå,
íàóêà è ðåàëíà èêîíîìèêà. Ñòàíà äóìà
çà íèñêàòà èêîíîìè÷åñêà êóëòóðà íà
áúëãàðñêèòå áèçíåñìåíè, îñîáåíî â
ñðåäíèòå è ìàëêè ôèðìè ñå ïðåäïî÷è-
òà äà íå ñå íàåìàò êâàëèôèöèðàíè èêî-
íîìèñòè, à õîðàòà â òÿõ ñàìè äà ñå
îïðàâÿò èç äåáðèòå íà ðåàëíàòà èêî-

íîìèêà, êîåòî ÷åñòî âîäè äî îòðèöà-
òåëíè ðåçóëòàòè. Èçíåñåíè áÿõà äàí-
íè è çà ðåàëèçàöèÿòà è ñòàòóòà íà
èêîíîìèñòèòå ñ âèñøå îáðàçîâàíèå.

 Íà 2 äåêåìâðè ñå ïðîâåäå òúð-
æåñòâåíî çàñåäàíèå íà ôàêóëòåòíèÿ
ñúâåò, íà êîåòî áÿõà ïîêàíåíè è âñè-
÷êè áèâøè íåãîâè ÷ëåíîâå. Ïðèïîì-
íåíè áÿõà âàæíè ìîìåíòè, ñâúðçàíè
ñúñ ñúçäàâàíåòî íà ÔÈÑÍ, ðîëÿòà íà
òîãàâàøíèÿ ðåêòîð ïðîô. äôí Îãíÿí
Ñàïàðåâ è ïðîô. äáí Äèìèòúð Ìè-
òåâ, ïîìîùòà íà êîëåãèòå îò Ôàêóë-
òåòà ïî ìàòåìàòèêà è èíôîðìàòèêà
çà èçãðàæäàíåòî íà ñïåöèàëíîñò Ìà-
êðîèêîíîìèêà è äð. Âðú÷åíè áÿõà âúç-
ïîìåíàòåëíè ïëàêåòè ñ ëèêà íà Ïàè-
ñèé Õèëåíäàðñêè íà âñè÷êè, êîèòî ñà
äàëè ñâîÿ ïðèíîñ çà ôàêóëòåòà, êàê-
òî è íà ïðèñúñòâàëèòå äåêàíè íà ôà-
êóëòåòè - äîö. ä-ð Àòàíàñ Äîíåâ, äîö.
ä-ð Äèìèòúð Ìåêåðîâ, äîö. ä-ð Äîðà
Ëåâòåðîâà, äîö. ä-ð Ãåîðãè Ìåêèøåâ,
äîö. ä-ð Êîñòàäèí Êúí÷åâ.

Ïî-êúñíî â ðåñòîðàíò “Àìáàñà-
äîð” ñå ñúñòîÿ Âå÷åð íà ïðèÿòåëèòå
íà ôàêóëòåòà, íà êîÿòî ñè äàäîõà ñðå-
ùà âèïóñêíèöè îò ðàçëè÷íè ãîäèíè,
ïðåäñòàâèòåëè íà äåëîâèòå ñðåäè è
îáùåñòâåíîñòòà. Ñðåä ãîñòèòå áÿõà
êìåòúò íà Ïëîâäèâ ä-ð Èâàí ×îìà-
êîâ, ïðîô. Éîðäàíêà Êóçìàíîâà - ïðå-
äñåäàòåë íà Ñúâåòà íà ðåêòîðèòå,
ïðîô. Àíàñòàñ Ñëàâ÷åâ - ðåêòîð íà
ÀÌÒÈ, ã-í Èâàí Ñîêîëîâ îò “Ñäðóæå-
íèå çà Ïëîâäèâ” è äð.

Òúðæåñòâåíàòà ïðîìîöèÿ íà Âè-
ïóñê 2004 ñå ïðîâåäå íà 5 äåêåìâ-
ðè. Ñâîèòå äèïëîìè ïîëó÷èõà 512
âúçïèòàíèöè íà ôÈÑÍ, êîèòî ñå âëÿ-
õà â åæåãîäíî íàðàñòâàùèÿ áðîé àá-
ñîëâåíòè îò ôàêóëòåòà, íàìèðàùè ðå-
àëèçàöèÿ âúâ âñè÷êè ñôåðè íà ñòîïàíñ-
êèÿ è îáùåñòâåíèÿ æèâîò â ñòðàíàòà.
    “Пловдивски университет”
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“ÄÎÊÀÒÎ Î×ÈÒÅ ÌÈ ÂÈÆÄÀÒ,
ÄÎÊÀÒÎ ÊÐÀÊÀÒÀ ÌÈ ÒÈ×ÀÒ”
  Èçìåðåíèÿ íà ðîäèòåëñêàòà ïîäêðåïà

çà ìëàäèòå õîðà â Áúëãàðèÿ
Сийка КОВАЧЕВА
Изследване* на помощта, която младите хора полу-

чават при прехода от образование към заетост, показ-
ва, че равнището и продължителността на родителс-
ката подкрепа в България е най-висока в сравнение с дру-
ги 8 европейски страни. Основен метод за събиране на
информация са дълбинни интервюта с младежи една го-
дина след завършване на образованието им и с техните
родители.

Допитването във всяка
страна е проведено през 2003
година с 45 младежи на възраст
16-25 години, подбрани по
пол и тип и равнище на по-
лученото образование, и с
около 30 родители. Изслед-
ването се интересува от жи-
знения  опит  и  планове на
младите хора в повратен за
тях момент, както и от роди-
телските представи за дъл-
жимата и възможната помощ
за бъдещото поколение.

Общата картина показва,
че родителската подкрепа
навсякъде  е значима  във
време, когато младежките
преходи  в повечето евро-
пейски страни се удължават и
стават по-индивидуализирани
и по-несигурни. Семейството
в България, обаче, регистри-
ра най-високи нива на сплоте-
ност, при което родителите се
опитват да поемат върху себе
си тежестите на обществения
преход, както и рисковете на
младежките преходи. Три са
основните форми на подкрепа
за младите: материална, със со-
циални контакти и съвети.

Материалната помощ,
или достъпът до икономичес-
кия капитал на семейството,
включва предоставянето на из-
дръжка, жилище, финансира-
не на допълнително образова-
ние и пътувания. В България,
както и в южноевропейските
страни, семейството е главен
източник на доход за младежи-
те година след завършване на
образованието, докато търсят
работа. На другия полюс е Да-

ния, където родителите спират
финансовата подкрепа за младе-
жите, често в деня на получава-
нето на дипломата, като начин да
стимулират децата си към финан-
сова независимост и отговорност.
По средата са Германия, Холан-
дия и Великобритания, където
младежите разполагат с почти из-
равнени доходи от собствен труд,
държавата и семейството. Роди-
телите в България се
отличават от
тези в южно-
европейс-
ките страни
по своята
склонност да
правят жертви, като огранича-
ват личното си потребление или
поемат допълнителна работа, за
да предоставят възможности на
младежите да изчакат желаната
работа или да се върнат отново в
образователната система и пос-
тигнат по-високо образование.

- Аз настоях той да напусне
работа, - споделя 45-годишна са-
мотна майка, работеща като фри-
зьорка. - Защо да оставя един
дебел врат да го експлоати-
ра и лъже с парите, когато
аз мога да работя на две ме-
ста. Ще чакаме нещо по-доб-
ро за него.

На практика младежите в
България  (с изключение  на
трима) продължават да живе-
ят с родителите си и след за-
вършване на образованието
си. Дори и по-заможните се-
мейства, които вече са осигу-
рили апартамент или етаж от
къща на децата си, смятат, че е
още рано “децата да се отде-

лят”. Женитбата и намирането
на постоянна работа са посоч-
вани най-често като основания
за създаване на самостоятелно
домакинство. Съвсем различ-
на е ситуацията в Холандия и
Дания, където повечето младе-
жи са се отделили от родите-
лите си и живеят независимо.
Младежите в южноевропейс-
ките страни, също както бъл-
гарите, удължават престоя си
в родителския дом, като тези
в Италия се чувстват удобно
настанени в “хотела Мама”,
докато тези в Испания и Пор-
тугалия по-често възприемат
съвместното съжителство ка-
то принуда поради липса на
материални  възможности .
Българските младежи проявя-
ват не толкова склонност да

напуснат родителс-
кия дом, за

да живе-
ят  в со-
б с т в е н

дом, кол-
кото готовност да

напуснат родната страна. По
това те приличат на младите
хора в Северна Ирландия, за
които е характерна ниска мо-
билност вътре в страната и ви-
сока мобилност навън. В уси-
лията си да емигрират българ-
ските младежи най-често са
подпомагани от родителите си.

- Знам, че радостта ще на-
пусне къщата ни заедно с нея, -
заявява 60-годишен баща, пенси-
ониран учител, работещ като но-
щен пазач. - Но правя всичко въз-
можно да събера нужните па-
ри, за да замине за Англия. Тук
няма работа за способни млади
хора.

 Контактите на семейството,
или неговият социален капитал,
улесняват успешната интеграция
на младежите в сферата на заето-
стта. Като най-значима тази роля
се откроява в България и Испа-
ния. В двете страни повечето мла-
ди хора, които са започнали ра-
бота скоро след завършването, са
се включили директно в семей-
ния бизнес или са използвали кон-
тактите на разширеното семейс-

тво с работодатели, които разчи-
тат на лоялността в социалните
мрежи, за да попълнят ограниче-
ните свободни места. По-рядко
роля за намиране на работа иг-
раят социалните контакти на са-
мите младежи - с приятели, съу-
ченици и състуденти, познати от
младежки организации, музикал-
ни клубове и други. Специално
в България и родители, и младе-
жи считат търсенето на работа
чрез познати за продължение на
значението на “връзките” от ми-
налото, само че нараснало в но-
вите условия на висока безрабо-
тица.

- При тази безработица, ако
родителите не намерят работа на
децата си, те са загубени, - твър-
ди 47-годишна майка, домакиня.

Друга майка, 43-годишна
продавачка, се оплаква: Ние ня-
маме връзки, за да му намерим
работа. Всичките ни познати и
роднини са хора като нас.

Младеж на 24 години, завър-
шил филология, заявява: На на-
шия трудов пазар знанията и
уменията нямат значение. Дейст-
ват само връзките.

За родителите и младежите в
България социалният капитал съ-
ществува само под формата на
отношения “патрон-клиент” и
служи за подмяна на справедли-
вия подбор по способности. Бо-
гатството на социалните контак-
ти като отношения между парт-
ньори с еднакъв обществен ста-
тус се подценява и то в ситуация
на силно разслояване и затваря-
не на слоевете.

Съветите, които родители-
те дават на децата си, са проя-
ва на културния капитал на се-
мейството. Изследването във
всички страни отчита нарасна-
ло значение на семейния кул-
турен капитал за прехода на
младите хора от образование
към заетост - както на мотива-
цията, знанията и уменията на
родителите, така и по-конкре-
тно на познанията на родите-
лите за образователните трае-
ктории и  техните професио-

ÍÀ ÑÒÐ. 5

* Изследователският проект се осъществява по Петата рамкова програма на Европейс-
ката комисия с координатор Анди Бигарт от Университета на Ълстър, Великобритания. Уча-
стници в българския екип са Сийка Ковачева (ръководител), Петър-Емил Митев и Нели Деми-
рева.
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нални перспективи. Значими-
те промени в образователните
институции и трудовия пазар
в повечето европейски страни
затрудняват родителите да да-
дат компетентни съвети на де-
цата си при техния избор. Ако
в западните страни родители-
те са подпомагани в тази си ро-
ля от професионалисти, то в
България те трябва да разчи-
тат единствено на собствения
си жизнен опит, който обаче е
натрупан в коренно различни
обстоятелства.

Родителите в България са
почти по равно разделени на
три групи в зависимост от ро-
дителската си стратегия. Пър-
вата, която условно наричаме
“защитна”, се основава на раз-
бирането, че “ние, родители-
те, знаем по-добре. Ние сме
минали по  същите пътища,

няма смисъл и те да правят
нашите грешки”, по думите
на 42-годишна шивачка. Стре-
межът на родителите е да се на-
месват в изборите на младите,
като ги насочват в правилната
посока, за да постигнат пове-
че от родителите си. Втория
стил можем да наречем “неза-
висим”, при който “всичко за-
виси от  детето. На никого
не можеш да налееш акъл в
главата. Нека сам се опари,
за да разбере кое е грешка и
кое правият път”, както обя-
снява 49-годишен шофьор на
автобус. Понякога поощрява-
нето на младежката независи-
мост е съзнателен избор, а мно-
го често се възприема като на-
ложено от липсата на достатъ-
чно информация за даването
на правилен  съвет. Третата
група родители  възприемат

стратегията на “преговорите”.
Както пояснява 52-годишна
майка,  рентгенов лаборант,
“всички обсъждаме заедно в
семейния съвет, но решения-
та си взема  тя сама.” Този
стил е характерен най-вече за
родители, разполагащи с обра-
зователни и  материални  ре-
сурси над средното ниво.

Съпоставката  с другите
страни показва, че в Дания во-
дещ модел е този на “прегова-
рящото семейство”, където се
ценят мненията, знанията и ин-
формацията на всеки член, неза-
висимо от възрастта. В Източна
Германия повечето родители,
преценяващи собствената си ада-
птация към новите условия като
неособено успешна, са склонни да
оставят по-голяма свобода на де-
цата си и не се чувстват компе-
тентни да дават съвети. Защитна-

та стратегия е преобладаваща
в южноевропейските страни.

Родителите в България чу-
встват, че времената се проме-
нят, но се придържат  към
традициите на пожизнена
подкрепа за децата си - “до-
като очите ми виждат, дока-
то краката ми тичат”, както
се изразява 48-годишен ба-
ща, работещ като монтьор в
частна фирма. От своя стра-
на,  младите хора отдават
предпочитания на компро-
миса над конфликта, на съг-
ласието над еманципацията.
Възможно е нарасналата со-
циална мобилност да подко-
пае здравите семейни връз-
ки в близко бъдеще. Засега
обаче поколенията в семейс-
твото у нас проявяват висо-
ка сплотеност в лицето на
продължаващата социална
несигурност.

ÈÍÒÅËÅÊÒÓÀËÖÈÒÅ ÍÎÑßÒ ÎÒÃÎÂÎÐÍÎÑÒÒÀ
ÇÀ ÂÚÇÏÈÒÀÍÈÅÒÎ ÍÀ ÌËÀÄÈÒÅ ÕÎÐÀ

Николай ДИЧЕВ
специализант в ТУ - Мюнхен,
възпитаник на ФМИ - Пловдив

Посвещавам есето си на колегите, с които учихме заедно, на пре-
подавателите, които ни учиха, на семействата ни, които ни подкре-
пяха - с благодарност и признателност.

Класическата литература е
възпитателна. Отдавна вече не
съществуват изчистени персона-
жи. Някак си свикнахме с нашите
несъвършенства или по-точно се
опитваме. А толкова възпитател-
на е и чистата математика. Но тя
възпитава най-трудното, което
може да се възпита, а именно во-
левото мислене. Студент по ма-
тематика в чуждоговорящ мате-
матически факултет трудно мо-
же да бъде неразбран.

Впечатления относно обуче-
нието в Техническия универси-
тет в Мюнхен: Начин на провеж-
дане на  учебните занятия - семи-
нарно, с много самостоятелна ра-
бота, но, разбира се, обезпечени
с лекции, качени на локалния
сървър, както и отлична библио-
тека. Политика е обучението и
изследователската работа да са ед-
но цяло. Затова има много дейст-
ващи интердисциплинарни про-
екти, има сътрудничество между
различните факултети и универ-
ситети. Разбира се, зад всичко то-
ва стои огромен бюджет.

Обучението в България не е
нито по-добро, нито по-лошо, а

просто различно. То отразява
нашия манталитет, нашия поглед,
нашите методи. Разбира се, в то-
ва няма нищо лошо, стига да се
възпитават волевото мислене, ин-
дивидуалният подход, самостоя-
телността, коректността в пра-
вилната насока. Но коя посока е
правилна? Труден въпрос. Ето
един отговор, който аз считам за
правилен. Идва от съвременните
писатели. Нобелистът от 1999 г.
Гюнтер Грас (въобще нехаресван
в Германия, понеже се бе обявил
против обединението) е точно
толкова прозорлив, колкото и на-
шият Стефан Цанев (при все, че
начинът им на живот е толкоз раз-
личен). Той казва в едно от ин-
тервютата си, че интелектуалци-
те (в това число, разбира се, учи-
тели и университетски препода-
ватели) по време на криза носят
пълната отговорност за възпита-
нието на младото поколение, в
показване на правилния път, в из-
граждането на ценностна систе-
ма в будителстването. По фору-
мите често чета как интелектуал-
ци определят нашето поколение
за загубено (бел. на автора: кое-

то трудно може да се намери), за
духовната криза на обществото
ни и прочее. Ако приемем думи-
те на Цанев и Грас за верни, това
означава, че нашето поколение
(поколение на прехода, кризата)
е толкова добре възпитано, обу-
чено и духовно, колкото енергия
сте вложили вие, уважаеми инте-
лектуалци. Не казвам това с иро-
ния - просто използвам законите
на математическата логика.

Героите в съвременните ро-
мани са сложни - те са непредска-
зуеми, динамично менят настро-
ението и нагласите си, аналитич-
ни са. Точно с тези думи В. Ар-
нолд описва съвременните проб-
леми на математиката. Зад тях сто-
ят проблеми от живота ни, или
по-скоро те са плод на изисква-
нията на обществата ни. Трябват
бързи решения, точни резултати,
скоростна имплементация. Да, то-
ва е нагласата в последните 15 го-
дини. И затова в образованието
се правят най-честите реформи,
за да може студентът, получил ди-
плома, да е в състояние да се спра-
вя. А връзката между универси-
тета и работното място е значи-

телна, вратите са винаги отво-
рени за сътрудничество. Ето
защо от 8 дисциплини във Фа-
култета по математика на Мюн-
хенския технически универси-
тет 7 са с приложна насоченост.
Но, както вече казах, обучени-
ето (в дадена страна) е просто
част от конюнктурата й. Зато-
ва, уважаеми преподаватели,
новите предизвикателства изи-
скват нови подходи, във ваши
ръце е обучението ни да бъде
осъвременено и съизмеримо с
новите изисквания.

Уважаеми колеги, държа да
знаете, че всеки възпитаник на на-
шия факултет, който е полагал
усилия и труд в своето обучение,
ще се справи където и да отиде да
учи или работи извън или в пре-
делите на нашата родина.

Завършвам с мисълта на
Гюстав Ларстон от романа “Де-
канът” (2003): Не съществуват
противоестествени неща. Про-
сто има разрешени и неразре-
шени категории. А кое е раз-
решимо и кое не? Университе-
тското ни образование ще ни
помогне да си отговорим.

ÄÎÊÀÒÎ Î×ÈÒÅ ÌÈ ÂÈÆÄÀÒ...
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Èìà íåùî åðîòè÷íî â æåëàíèåòî
íà ÷èòàòåëÿ äà ïðîíèêíå â

êíèãàòà è äà îáëàäàå ñìèñúëà
Интервю с доц. д-р Сава Василев - преподавател във ВТУ

Доц. Сава Василев

-  Доц. Василев, Вие сте
преподавател по съвремен-
на българска литература,
критик, белетрист, директор
на Университетската библи-
отека във ВТУ “Св. св. Ки-
рил и Методий”. Само хума-
нитарното начало ли спомо-
гна да интегрирате тази ре-
ализация?

- Едва ли, но хуманитарис-
тиката успя да целеустреми
разностройно темперирания
ми характер. По натура, ран-
ни приятелски кръгове, оби-
чайна среда не съм книжно
(академично) възпитан човек.
Завършил съм Механотехни-
кума в любимия ми град Вар-
на (по онова време елитно уче-
бно заведение, приютило, по-
ради липса на спортно учили-
ще, именити спортисти, бъде-
щи музиканти, хора на изкус-
твото). Занимавах се по малко
с много спортове, което пак е
белег на някакво непостоянст-
во. Свирих 6-7 години класи-
ческо пиано, после в поп гру-
па - 4 години в техникума и до
средата на втори курс в уни-
верситета. Тъкмо когато неща-
та започнаха да се професио-
нализират повече от нормал-
ното, групата се разпадна и аз
“прегърнах” литературата.
Независимо какви са били за-
ниманията ми обаче, две неща
са ме съпътствали. Първото е
някакво непреодолимо, колко-
то полезно, толкова и досадно,
желание да събирам хората
един с друг, да се опитвам да
ги организирам за нещо или в
името на нещо, а второто - да
се удивлявам безкрайно на
най-чудодейното от всички чо-
вешки творения - книгата. Ня-
къде в средата на 60-те години
родителите ми започнаха да съ-
бират своя домашна библио-
тека. Професиите им нямат ни-
що общо с литературата и ху-
манитарното знание, но любо-
вта им към книгата се оказа за-
разителна. Сега може да изг-

лежда наивно, смешно-романти-
чно, но помня, че майка ми пре-
върна един деловодителски дне-
вник голям формат в свой чита-
телски дневник и там записваше
всичко, което й бе направило впе-
чатление. Накратко, и тук за
крайния резултат са поработили
случаят и излюпеното в тайни-
ците на кръвта.

- Авторът на художестве-
ния текст и интерпретаторът
у Вас вероятно градят проти-
воречие?

- Не бих го нарекъл противо-
речие. Съществуваше и продъл-
жава да съществува неписаното
правило, че можеш да бъдеш са-
мо едното или другото. Съвре-
менната литература го опровер-
гава. Е, вероятността да изкопа-
еш по-дълбок кладенец, ако ко-
паеш само на едно място, е по-
голяма, но може да се поспори
дали още един опит на друго мя-
сто не увеличава шансовете за
откриването на водоносната жи-
ла. Мога само да си представям
или да се оправдавам пред себе
си на коя планета щях да живея
сега, ако цялата си енергия и вре-
ме през последните петнадесет
години например бях посветил
само на белетристиката. От дру-
га страна, не мога и не желая да
се откажа от литературоведски-
те си книги, които май засега ми
носят повече признание, имат по-

многоброен кръг от читатели. Не
мога да се откажа от книгата си
за Владимир Василев (“Литера-
турният мит Владимир Василев”,
2000 г.), от критическите си ин-
терпретации на българската ли-
тературна класика (“Литератур-
на класика. 13 интерпретации”,
1999 и “Българска литературна
класика. Анализи и интерпрета-
ции”, 2001), от “Преди и след по-
топа на мълчанието. Пет студии
върху българската литература”
(2002). Не искам да забравя или
омаловажа и книгите от типа на
учебната и учебно-помощната
литература, поредицата “Лите-
ратурни кръгове и издания” и др.
Истината е, че започнах не като
литературовед, а като белетрист.
И посвоему успявам да не смес-
вам едното с другото. В художе-
ствената проза се опитвам да бъ-
да едновременно пластичен и не-
натрапчиво иносказателен. Про-
дължавам да мисля, че писателят
има какво да пошета, почираку-
ва, пък и да помайстори в къщата
на езика. Двете ми белетристич-
ни книги “На лов без кучета”
(1993) и “Летище за пеликани.
Роман партитура” (2000) се рад-
ват на читатели от различни въз-
расти и прослойки. Но очевидно
не попадат в един вид литератур-
на конюнктура, пък и знаете как-
ви са тиражът и отношението към
българската художествена книга
днес...

- В какво да визираме дос-
тойнствата на съвременното
литературознание?

- О, те са много. Даже бих ка-
зал, че литературознанието ни
“по гачевски” ускори “забавено-
то” си развитие до степен да из-
превари с крачки художествена-
та ни литература. На първо мяс-
то то е умно. Дори дотолкова, че
нерядко се превръща във враг
на мъдростта. Освен това е сво-
бодно да избира езици, кумири,
методологически доктрини. Сво-
бодата на избора обаче също се
оказа опасно нещо и лесно мо-
жеш да разпознаеш кой или как-

во е на мода в момента. Несвобо-
дата непрекъснато да превежда-
ме (в буквален и преносен сми-
съл) чуждото литературознание
ни отрежда все надирното мяс-
то, кара ни някак на крепим сво-
ето с патериците на чуждия текст,
сякаш не сме сигурни колко сме
читави и какъв път можем да из-
вървим. Достойно е желанието да
обемаш все повече и повече (от
естетика, теория, философия,
лингвистика, психология, поли-
тика, културология и какво ли
още не), но подобно на жените и
книгите, и науките са необладае-
ми в своето множество. Може би
само възрастта е тази, която мо-
же да ни накара да заговорим по-
вече чрез себе си (но първо в се-
бе си) на собствения си език, с
авторитета на собствените си
идеи. Ето че се получи обратно-
то - уж въпросът беше за дос-
тойнствата, а все обръщам стра-
ницата...

-Кой от литературните ро-
дове издига крепостна стена
пред твореца?

- Трудно ми е да отговоря.
За таланта няма непревземаеми
жанрови рубежи. И все пак зна-
ете, че има периоди, когато до-
минира един или друг жанр или
род. За мен драмата е труден
жанр, но пък днес свободата на
режисьорските интерпретации
доказва, че всичко може да бъде
драматизирано - дори прогноза-
та за времето. Респектира ме и
романът, каквото и да означава
това днес. Струва ми се, че ли-
риката у нас през последните де-
сетилетия постигна повече в сра-
внение с епическите жанрове.
Може би защото имаме високи
образци във фолклора, защото
сме нация с големи музикални за-
ложби. Това развенчава мита за
уж пословичната ни неметафизи-
чност, аналитичност, битовизира-
ност...

- Статусът на българската
книга сега, положен във Ваша-

ÍÀ ÑÒÐ. 7



ÏËÎÂÄÈÂÑÊÈ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ ñòð. 7

ÎÒ ÑÒÐ. 6

та трактовка?
- Не зная точно какъв е. Като

никога досега се издават много
български книги. И добри, и гра-
фомански. Пазарът на българс-
ката книга е необозрим, бих ка-
зал - непознаваем. Неслучайно се
чуват гласове, че не съществува
- или поне в скоро време ще пре-
стане да съществува - понятието
българска литература. Съвсем
наскоро говорихме с Михаил Не-
делчев за това. Изглежда българ-
ската книга ще задоволява няка-
кви общности - регионални, ин-
телектуални, приятелски. Неин-
ституционализирането на лите-
ратурата си има своите предимс-
тва, но и ще ерозира нещо от ду-
ха, който ни крепи и ни дава са-

мочувствие. Книгите на Вазов,
Ел. Пелин, Йовков, Радичков са
опорни точки на себепознанието.
Те правят нацията, дават й леги-
тимност, улесняват срещите й с
другите и другостта. Финансо-
вите облекчения за издателите,
популяризиращи българската
книга, са много важно икономи-
ческо условие. Но има и други
условия, без които тя не може да
съществува. За последните сега
все по-малко иде реч...

- В една своя статия твър-
дите, че субектът читател и
книгата обект са бином от уха-
жващ мъж и дамата, която тър-
си обладателя си. Квинтесен-

ция от художествена услов-
ност ли правите?

- Не, не дръзвам да правя то-
ва. Визирате един шеговит, ар-
тистичен текст, част от поредица,
реализирана на приятелски кон-
ференции в с. Арбанаси, Вели-
котърновско, където с литерату-
роведи от няколко университета
търсим други форми за четене и
интерпретиране на литература-
та. И все пак има нещо еротично
в желанието на читателя да про-
никне в книгата и да обладае сми-
съла. Включително и в жеста на
любуването - знаете как ние, при-
страстените, се любуваме на ху-
бавата книга. Може би от това

става сюжет, разказ, трябва да
се помисли. Няма нужда от кой
знае какво насилие или въоб-
ражение, за да се типологизи-
ра фигурата на книжен герой,
заменил страстта и насладата от
общуването с жената и живота
с фетиша-книга. Едно по-раз-
крепостено съзнание, податли-
во на изкушенията в света на
модерното писане, сигурно ще
роди доста смущаващи ситуа-
ции и сцени на съприкосновя-
ване”... Желая Ви все пак - на
Вас и на читателите на вестни-
ка - да не сливате двете удо-
волствия!

Интервю на Тенчо
ДЕРЕКЮВЛИЕВ

Èìà íåùî åðîòè÷íî...

ÎÒÍÎÂÎ ÇÀ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÈÒÅ ×ÅÒÅÍÈß
Жанета КЮЧУКОВА
През ноември в рамките на инициативата “Универси-

тетът чете” бяха представени книгите на Емил Тонев
“Омбре” и Димитър Атанасов “Сметище за надежди”.

Събитието беше замислено
като среща-разговор на  студен-
ти и  преподаватели с авторите.
Първоначалният план на органи-
заторите не се реализира, защо-
то не присъстваше нито един сту-
дент. Това предизвика отрицател-
ното отношение на събралите се
преподаватели и коментара, че
явно това са четящите хора. Ис-
ка ми се да вярвам, че студентите
са били възпрепятствани заради
неудобното време - 17 часа, кой-
то беше и променен в последния
момент на 17:30 часа. Фактор би
могъл да бъде и първоначалният
пропуск да бъде упомената ау-
диторията за провеждане, както
и повсеместно известният факт,
че никой не чете постояно появя-
ващите се скучни бележки нав-
сякъде по таблата.

Дори да приемем, че причи-
ната за липсата на студенти е ши-
рещата се сред тях апатия към
всичко, пак не мисля, че позици-
ята на “малък елитарен, пропит
от тайственост кръг” от четящи е
правилната позиция, която тря-
бва да заемат нашите преподава-
тели. Смятам, че е очевидно, че в
един толкова голям университет
надали няма нито един четящ
студент! Крайно мнение, което
само създава отрицателни емо-
ции! Може и да са по-малко че-
тящите, може и да не са, но със
сигурност ги има.

     Друг е въпросът колко от
тях въобще знаят за срещата;
колко схващат четенето като ин-
тимен акт и колко не; колко се ин-
тересуват от личността на авто-
ра и колко не; колко проявяват
интерес към българската литера-
тура и колко към някоя друга.
Различни хора, различни пред-
почитания! Дори да не са това
причините, а липсата на духов-
ност сред студентите, “недоста-
тъчно йероглифи”, както казват
в Япония, пак не виждам какво
цели отношени-
ето на препода-
вателите. Какво
стана с идеята за
будителите? Ка-
кво пречи да
бъде измислен
начин да се съ-
будят тези “спящи” студенти? Та-
кова е времето, такова е и поко-
лението. Ничие внимание вече не
бива грабнато от малки инфор-
мативни листчета. Няма нищо ло-
шо в рекламата, дори на събития
от този род. Началото беше пос-
тавено от специалност Славянс-
ка филология, които напълниха
6 ауд. и представиха полската
култура чрез екстравагантния
филм “Денят на една откачалка”,
само благодарение на един по-
разчупен плакат! Значи все пак
нещо може да накара студентите
да са активни!

       Иначе няма смисъл да се
организират тези литературни
четения. Не е нормално препо-
давателите да споделят, че и без
това не са им били по-различни
очакванията по отношение на
присъствието на студентите! За
какво ги организират тези сре-
щи тогава? За себе си?! Вероят-
но трябва да се намери точната
формула.

Като изключим анализа на
студентите от присъстващите, са-
мото представяне на книгите от
гл. ас. Младен Влашки беше не-
посредствено и  интригуващо.
Разгледани бяха сюжетите, мре-
жите от герои, образите и отпра-
тките към българската действи-

телност, факта, че
и двете книги но-
сят от заряда на
бурните години
около 1989 г., в
които всички жи-
вееха с въпроси-
те за бързото

прекрояване на света. И двамата
автори ползват времевите реалии
много интересно. Димитър Ата-
насов, дистанцирайки се от тях и
отдръпвайки читателя в света на
фантазията, а Емил Тонев за да
създаде една забавна игра с вре-
мето. Езикът и в двете творби е
напълно освободен, което е про-
ява на невероятна смелост от
страна на авторите. През 90-те
много автори се изгубиха в пре-
комерната употреба на вулгари-
зми, заради това, че не владеят
езика в неговата пълнота. Тук то-
зи пласт служи само за постига-

нето на естетически ефект.
     Основната разлика ме-

жду двете творби е, че докато
“Сметище за надежди” е една
мрачна антиутопия, в която
“човекът е едно слабо същест-
во”, то “Омбре” е една светла
книга, в която “човекът е едно
светло същество”. Първата
книга представя действител-
ност, в която злото се разраст-
ва, за да превземе цялата все-
лена, защото хората живеят
против природата си и преди-
звикват собственото си самоу-
нищожение. Това е книга пре-
дупреждение, която ни кара да
се замислим докога ще се во-
дим от “тъмни биологични на-
гони”. Книгата на Емил Тонев
кореспондира с цялата балкан-
ска действителност като ни въ-
вежда в една група от герои
“освободени от щампи”. Чрез
тях се коментират актуалните
теми за дрогата, емиграцията,
безверието, манипулирания
печат и др.

И двамата автори сподели-
ха, че не мислят за читателя,
докато пишат, но не искат и да
го лъжат, от него зависи дали
ще открие нещо за себе си.

Всеки сам решава кога и
къде ще потърси своята исти-
на. Нека не забравяме, че пи-
сателите търсят рецептата за
това как бихме могли да станем
по-добри, да живеем по-добре,
да открием и разберем себе си.
От нас зависи дали ще се възпол-
зваме от тази безценна помощ,
предложена ни от книгите!
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ÊÀÍÀÄÑÊÈ ÁÀÃÐÈ È ÐÈÒÌÈ
(впечатления от едно гостуване)

 Никола БАЛАБАНОВ
Тъй като не бих си позволил аз да дам изчерпателен

отговор на въпроса “Каква страна е Канада?” - ще при-
веда онзи, който ми даде нашият домакин Борислав: “Ка-
нада е такава страна, каквато бих желал да бъде Бълга-
рия!”

Продължение от брой 9

Имам желание да разкажа
нещо и за

КОЛЕЖА АЛГОНКИН,
където работи Настя Тух-

лова. Той е наречен на името на
алгонкините  - индианските пле-
мена, смятани за най-древните
жители на Северна Америка
(Те са били почти напълно уни-
щожени през първите етапи на
колонизацията и сега името им
навярно се афишира като из-
винение за онези действия).

Студентският кампус ни
посреща с девиза: “Хората, ко-
ито ще градят утрото, старти-
рат тук!” В колежа се учат по-
вече от 60 хиляди студенти - в
редовна, задочна и вечерна
форма, както и чрез т.н.  дис-
танционно обучение. В него се
подготвят специалисти по мно-
го направления - след двегоди-
шно обучение те могат да зае-
мат длъжности като: помощ-
ник- адвокат, помощник-лекар,
помощник-инженер, админист-
ратори за бизнеса, транспорта,
строителството, туризма, хоте-
лиерството, а също пожарника-
ри, полицаи и т.н. (Още веднъж
ще споделя, че в нашата страна
се подценява колежанското об-
разование и е създадено свръх-
производството на бакалаври и
магистри, които не могат да си
намерят работа).

Основните характеристики
на Колежа са следните:

1. Високо качество на про-
грамите. Гаранция за това е ви-
сокият процент от реализира-
ни специалисти. Например,
проучването, направено за
2003 година (задължително за
Канада), показва, че 87% от ви-
пускниците на Алгонкин коле-
жа са си намерили работа по спе-
циалността още през първите
шест месеца след завършване-
то.

2. Високо качество на обс-
лужването. През последните
шест години Колежът е полу-

чил 5 награди от Министерство-
то на образованието за отлично
обслужване - административно,
битово, финансово и т.н.

3. Колежът се е утвърдил ка-
то лидер в прилагането на нови-
те технологии. Видяхме 5 огром-
ни компютърни зали (с по 100 ра-
ботни места), които работят де-
нонощно през цялата седмица,
включително събота и неделя. Те
осигуряват свободен достъп на
студентите до Интернет-мрежа-
та. Всеки студент разполага с ли-
мит от 250 листа на семестър за
разпечатване на текстове: лекции,
тестове, необходима литература

Семейство Балабанови с Настя Тухлова пред колежа Алгонкин

и др. Отделно всяка катедра раз-
полага с компютърни лаборато-
рии за своите специфични нуж-
ди.

Четвъртият фактор е финан-
совата стабилност на Колежа. В
него има образцов ред, поддър-
жан от самите студенти. Интере-
сно е да се отбележи, че всички
стаи в общежитието са обзаведе-
ни с компютри, включени в Ин-
тернет-мрежата, телевизори,
климатици и битова техника.

Мисля, че накрая ще е поле-
зно да споделя нещо и за

РАБОТАТА НА НАСТЯ В
КОЛЕЖА

С изключителна упоритост
тя е постигнала позиция, доня-

къде сходна с длъжността “инс-
пектор” при нас. Разликата в съ-
държанието на работата обаче е
голяма и това личи още от назва-
нието на нейната длъжност: “Спе-
циалист по студентска успевае-
мост”.

Основната функция на спе-
циалиста по студентска успевае-
мост е да съдейства за постигане
на академичните, професионал-
ните и личните цели на студенти-
те. Той работи съвместно с пре-
подавателите за осигуряване на
всички възможности за успешно
и ефективно обучение на студен-
тите. Тази длъжност е звено от
затворения кръг, включващ пре-
подаватели, административни
служители и студенти, в който
трябва да се решават всички сту-
дентски проблеми.

Ето някои необичайни за на-
шия учебен отдел дейности, кои-
то влизат в задълженията на На-
стя:

-тя участва във факултетния
съвет;

- среща се със студентите още
в първия учебен ден и след при-
ветственото слово на Декана ги
запознава с техните права и за-
дължения, с проблемите, които
биха срещнали и възможностите
за тяхното разрешаване;

- след първите четири седми-
ци на семестъра обобщава инфор-
мацията, получена от преподава-
телите за състоянието на обуче-
нието и отделя студентите, нами-
ращи се в “рискова ситуация” (с
ниски резултати, с отсъствия и

др.). Свързва се с тези студенти,
проучва характера на проблеми-
те (битови, здравословни, финан-
сови, психологични и т.н.) и съ-
действа за решаването им. (Ето
една от най-разпространените
форми за подпомагане на изоста-
ващи студенти: към всеки от тях
могат да се прикрепват “тюто-
ри” от второкурсниците, които
имат успех най-малко “много до-
бър” по съответната дисциплина,
за да им помогнат да наваксат за-
губеното. За труда си тюторите
получават по 11 долара на час - 4
долара дава студентът и 7 - коле-
жът).

- два пъти на семестър Настя
се среща със студентите от раз-
личните групи, за да обсъждат
проблемите им. Сведенията пре-
дава на Деканата. В края на семе-
стъра провежда среща с всички
групови отговорници;

- в края на всеки семестър
специалистът по студентска ус-
певаемост събира и обработва
информацията за оценките, кои-
то студентите дават за процеса на
обучение, за обслужването им, за
хигиената, храната и т.н. (разпо-
лагам с бланки за такива анкети).

Както навсякъде на Запад, и
в този колеж изпитни сесии няма.
Студентите се оценяват през це-
лия семестър, в средата му се
провежда междинен изпит, а през
последната седмица - обобщаващ
тест. След 10-дневна коледна ва-
канция веднага започва 2-ият се-
местър.

Интересни са методичните се-
минари, които се организират в
помощ на студентите първокур-
сници. Ето някои теми: “Концен-
трация и памет”, “Ефективно че-
тене и водене на записи”, “Да бъ-
деш подготвен за изпит”, “Тол-
кова много за толкова малко вре-
ме” и др. (При нас направихме
всичко възможно да опорочим
идеята за “Въведение в специал-
ността”).

Алгонкин колежът няма ам-
бицията да се мери с универси-
тетите, но знае своето място в си-
стемата на висшето образование
и го защитава достойно. В него
се работи не ден за ден, а за годи-

ÍÀ ÑÒÐ. 9
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ни напред. Още през есента на
2004 г. учебните програми за
2005/2006 година са отпечатани
в книжки и се разпространяват в
училищата.

Малко е да се каже, че Настя
е доволна от своята работа, тя е
влюбена в нея. С удоволствие ни
разказва за пътя, който е извър-
вяла, за трудностите, срещани в
началото, за ежедневието и за ме-
чтите си. Благодарна е на Плов-
дивския университет, че й е дал
първия тласък и опит, който сега
й е полезен.

Тази млада, чаровна и инте-
лигентна жена не се бои от труд-
ностите, те са нейното предизви-
кателство и стимул. Природата
й е много градивна - тя не може
да бъде пасивен съзерцател и из-
пълнител, нахъсана е с професи-
онална “агресивност”. Има амби-
цията да расте, да се самоусъвър-

шенства, да бъде още по-полез-
на.

Приятно е да се общува с та-
къв човек. Винаги лъчезарна, тя
излъчва радост, която е зарази-
телна, тя сякаш озонира атмос-
ферата около себе си.

“За мене е удоволствие и ща-
стие да работя в Алгонкин коле-
жа. Работата със студентите обо-
гатява и разкрива моя живот” -
това е нейното признание и то го-
вори много. Признавам, че така-
ва емоционална самооценка не
съм чувал никога от нейните ту-
кашни колежки.

С подобни думи ми се иска
да завърша и своя разказ. За нас
беше удоволствие да гостуваме
на семейството на Настя. Благо-
дарение на пребиваването си в
Канада и в нейния дом ние обо-
гатихме и разкрасихме своя жи-
вот.

  Пловдив-Отава-Ниагара-
Торонто-Монтреал-София

ÑÒÓÄÅÍÒÈ ÄÎÊÀÐÀÕÀ
ÊÈÍÎÒÎ Ñ “ÄÅÍßÒ

ÍÀ ÅÄÍÀ ÎÒÊÀ×ÀËÊÀ”
През ноември трима енту-

сиасти върнаха колелото на
седмото изкуство. Остарели-
ят с около 20 години начин на
дублиране на филми се оказа
достатъчно екзотичен и при-
мамващ,за да напълни обно-
вената 6-та аудитория. Бяхме
свикнали там (в аудиторията)
да слушаме  сериозни лекции,
а сега поканихме колеги и
приятели просто за да се пос-
меем заедно. И се получи.
Филмът беше достатъчно от-
качен, за да събере публика,
рекламата беше на ниво, а
афишът, макар и малък, съ-
държаше достатъчно инфор-
мация и не на последно мяс-
то - живият дублаж - озадача-
ващ, но и също толкова прив-
личащ.

  Но да си дойдем на тема-
та. С полския филм “Денят на
една откачалка” се опитахме
(и вярваме, че сме успели) да

поставим началото на подо-
бен вид студентска самодей-
ност, която обещаваме, че ще
има продължения и разклоне-
ния, защото ентусиазъм не ни
липсва и, слава богу, освен хо-
ра, които го изсмукват, има и
такива (и те са повече), които
го разпалват. Но да не навли-
заме в подробности. Важно-
то е да отбележим началото.
Защо избрахме “старомод-
ния” дублаж ли? Ами, защо-
то харесваме живите неща или
по-добре - заповядайте и сле-
дващия път!

 Благодарим на хората, ко-
ито се посмяха заедно с нас.
Сърдечно благодарим на г-н
Стефан Стоянов, без чиято те-
хническа помощ не  бихме се
справили, както и на доц. д-р
Жоржета Чолакова за предо-
ставената апаратура и за морал-
ната и физическа подкрепа.

Крум КРУМОВ

Àòåëèå çà ôîòî- è
âèäåîäîêóìåíòàëèñòèêà
“Âèçóàëíè ïúòèùà ïðåä
èíòåðêóëòóðíèÿ äèàëîã”

Борислава ПЕТКОВА
Ателието по видеодокумен-

талистика, организирано от Фон-
дация “Критика и хуманизъм” и
ПРОКСАРфилм (в лицето на
Ивайло Иванов, който е главен
инициатор на идеята за този уър-
кшоп), се проведе през ноември
2004 г. в местността Цигов чарк.

Ателието по видеодокумен-
талистика цели да събере заедно
професионални фото- и кинодо-
кументалисти от няколко балкан-
ски страни (България, Румъния,
Сърбия, Турция, Македония -
поканени от режисьора Ивайло
Иванов) и ограничена група спе-
циалисти по визуална антропо-
логия (също от балканските стра-
ни, както и от Франция). От бъл-
гарска страна уча-
стваха специалисти
по визуална антро-
пология от различ-
ни университети и
академични звена -
НАТФИЗ “Кръстю
Сарафов”, Плов-
дивски универси-
тет, Институт  по
фолклор при БАН.
Като първа по ро-
да си инциатива в
тази посока, Атели-
ето има за цел да отговори на по-
требността от взаимно опознава-
не на тези професионални общ-
ности, като съдейства както за те-
хния творчески диалог, така и за
развитието на културните “сети-
ва” за разбиране на “Другия”
(етнически и национален).

Работата в ателието се изра-
зяваше в прожекции на докумен-
тални филми на участващите
творци ( “Салаш” - Георги
Шфайтер, “Човешки празници”
- Емилия Стоева, “Вяра” и “Да
вземеш времето в ръце” - Ивай-
ло Иванов и ред. др.), прожек-
ции на серийни данни и суров ви-
деоматериал. Тези представяния
бяха съпътствани от аналитични
дискусии върху елементите и
средствата на използвания от ав-
торите визуален език, в които
участваха кино- и фототворци-

те, от една страна, и визуални-
те антрополози, от друга.

Ателието завърши с учре-
дяване на Балкански клуб “Ви-
зуален документ”, който има
за цел да улеснява обмена на
информация и да подпомага
професионалистите по кино- и
фотодокументалистика и визу-
ална антропология в страните
от Югоизточна Европа.

В рамките на Ателието се
предвиждат две фотографски
изложби (една в Пловдив и ед-
на в София) на Ивайло Ива-
нов.

Познавам колегата Иванов
от около 4 години. За това вре-
ме бях свидетел на неговите
творчески търсения в област-

та на фотогра-
фията, киното и
документални-
те филми. Ивай-
ло Иванов се
доказва като
творец и про-
фесионалист,
чиито идеи са,
бих казала, дос-
та “заразител-
ни” и увлека-
телни както за
колегите в обла-
стта на етноло-

гията и социологията, така и
за студентите.

Не бива да подминаваме и
факта, че в последните две го-
дини Ивайло Иванов работи
като асистент освен в АТКИК
- Академията за телевизионно
и кино изкуство и интернет ко-
муникации, и в Пловдивския
университет, където изнася ле-
кции по Визуални методи в со-
циологията и Визуална антро-
пология пред студенти по со-
циология и етнология. Ивай-
ло Иванов доказа своя профе-
сионализъм и в академичните
среди. В рамките на курса по
Визуални методи в социологи-
ята Ивайло Иванов организи-
ра фотографска изложба от
курсови работи на студенти
социолози в Пловдивския
университет.
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ÁÚËÃÀÐÑÊÀ ÂÚÇÐÎÆÄÅÍÑÊÀ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ
Лидия МИХОВА
Новата книга на доц. д-р Юлия Николова, озаглавена

“Записки по българска възрожденска литература”, обоб-
щава дългогодишната изследователска работа на ав-
торката в областта на възрожденската литература и
култура, както и опита й на университетски препода-
вател.

В рамките на програмата “Университетът чете”
през седмицата на Издателска къща “Хермес” беше пре-
дставена книгата на доц. д-р Юлия Николова “Записки
по българска възрожденска литература”.

Íàçîâàâàíåòî íà êíèãàòà êà-
òî “Çàïèñêè” å ñèìïòîìàòè÷íî è
ïðèïîìíÿ äðóãà êíèãà íà Þëèÿ
Íèêîëîâà - “Âúçðîæäåíñêè óðî-
öè” (ïðåòúðïÿëà íÿêîëêî èçäà-
íèÿ). Òî îòâåæäà êúì åäíîâðå-
ìåííî ñõîäíà è ðàçëè÷íà ïðè-
öåëåíîñò íà êíèãàòà, êúì ðàç-
ëè÷íè ìîäåëè íà ïðåäñòàâÿíå è
âúçïðèåìàíå íà òåêñòà. Äâåòå
çàãëàâèÿ åëåãàíòíî “çàèãðà-
âàò” ñúñ ñïåöèôèêèòå íà óñò-
íîòî è ïèñìåíîòî ñëîâî îò è
çà Âúçðàæäàíåòî è ñúâðåìåí-
íîòî óíèâåðñèòåòñêî îáùóâà-
íå ñ íåãî. È äîêàòî “Óðîöèòå”
îáãëåæäàò ïðåäñòàâèòåëíè çà
åïîõàòà æàíðîâå ÷ðåç àíàëè-
çè íà õðèñòîìàòèéíè òâîðáè
(îò “Èñòîðèÿ ñëàâÿíîáîëãàð-
ñêàÿ” äî Áîòåâèòå ôåéëåòîíè),
òî “Çàïèñêèòå” ïðåäëàãàò öÿ-
ëîñòåí ñèíõðîííî-äèàõðîíåí
ïðî÷èò íà âúçðîæäåíñêàòà ëè-
òåðàòóðà è íà èçñëåäâàíèÿòà çà
íåÿ.

Îðèåíòèðàíà íà ïúðâî ìÿñòî
êúì ñòóäåíòñêàòà àóäèòîðèÿ, êíè-
ãàòà å ñúîáðàçåíà ñ ïðîãðàìèòå
íà óíèâåðñèòåòñêèòå ëåêöèîííè
êóðñîâå ïî âúçðîæäåíñêà ëèòåðà-
òóðà. Òÿ âêëþ÷âà  ðàçðàáîòêè
âúðõó ñúùíîñòòà, ñïåöèôèêèòå è
åòàïèòå â ëèòåðàòóðíîòî ðàçâè-
òèå ïðåç Âúçðàæäàíåòî. Ïðåäñòà-
âÿ æàíðîâå, ïðîöåñè, ÿâëåíèÿ,
õðèñòîìàòèéíè è ïî-ìàëêî èçâåñ-
òíè àâòîðè è òâîðáè.

 Êíèãàòà å ìíîãî óáåäèòåëíî
ñòðóêòóðèðàíà. Òÿ óìåëî ïîäðåæ-
äà îãðîìåí ïî îáåì è ðàçíîëèê
åìïèðè÷åí ìàòåðèàë, êàêòî è èçñ-
ëåäîâàòåëñêèòå ïîçèöèè íà ïîêî-
ëåíèÿ ó÷åíè çà åïîõàòà íà Âúç-
ðàæäàíåòî. Ñúñòîè ñå îò ïåò ãëà-
âè: “Áúëãàðñêî âúçðàæäàíå. Ñú-
ùíîñò è åïîõà”, “Çà ñîáñòâåíèÿ
îáëèê íà ëèòåðàòóðàòà”, “Ëåòî-
ïèñ íà áúëãàðñêàòà âúçðîæäåíñ-
êà ëèòåðàòóðà. Îñíîâíè åòàïè íà

ðàçâèòèå”, “Æàíðîâå è æàíðîâè òåí-
äåíöèè” è “Ðåöåïöèÿ íà Áúëãàðñêàòà
âúçðîæäåíñêà ëèòåðàòóðà. Ìèòîâå è
êðèòèêà”. Â êðàÿ, îñâåí ðåñïåêòèðà-
ùàòà áèáëèîãðàôèÿ, ñà âêëþ÷å-
íè “Ïîñëåïèñåí óêàçàòåë”, ðåçþ-
ìèðàù êíèãàòà, à ñúùî è èìåíåí
ïîêàçàëåö. Âñÿêà îò ãëàâèòå è ïî-
äãëàâèòå ñúäúðæà è êðàòêà, íî
àíàëèòè÷íà îáîáùàâàùà ÷àñò
(ïîä ôîðìàòà íà “îáùà õàðàê-
òåðèñòèêà” â íà÷àëîòî èëè íà
“îáîáùåíèå” / “èçâîäè” â êðàÿ).

Â ïúðâàòà ãëàâà - “Áúëãàðñêî
âúçðàæäàíå. Ñúùíîñò. Åïîõà” - ñà
îòêðîåíè ñïåöèôèêèòå íà âúçðîæäåí-
ñêàòà êóëòóðà è ëèòåðàòóðà. Ïðåäñ-
òàâåíè ñà òèïîëîãè÷íèòå áëèçîñòè è
ðàçëè÷èÿ íà âúçðîæäåíñêàòà êóëòó-
ðà è ëèòåðàòóðà ñïðÿìî îáùîåâðî-
ïåéñêîòî ðàçâèòèå, “äèôóçíèòå ïðî-
öåñè íà ïðåêè çàèìñòâàíèÿ è âëèÿ-
íèÿ”, òðàäèöèîííèòå è èíîâàöèîííè-
òå ÷åðòè íà íîâàòà êóëòóðà, ôîðìè-
ðàëà ñå ïðåç Âúçðàæäàíåòî. Ïðåç
“òîïîãðàôñêè(òå) ïðîåêöèè íà áúë-
ãàðñêàòà ëèòåðàòóðà” ñà ïîñòàâåíè
âúïðîñèòå çà ôîðìèðàíåòî íà ïðå-
äñòàâèòå çà áúëãàðñêîòî ïðîñòðàí-
ñòâî, çà êóëòóðíèòå è ëèòåðàòóðíèòå
îáåäèíåíèÿ íà áúëãàðñêèòå èíòåëè-
ãåíòè, çà áúëãàðñêèòå êóëòóðíè ñðå-
äèùà âúâ è âúí îò ïðåäåëèòå íà
èìïåðèÿòà. Âúâ âòîðàòà ãëàâà -
“Çà ñîáñòâåíèÿ îáëèê íà ëèòåðà-
òóðàòà” - Þ. Íèêîëîâà ñèíòåòè÷-
íî ïðåäñòàâÿ è òîëåðàíòíî êîìåí-
òèðà ðàçíîðîäíèòå èçñëåäîâàòåë-
ñêè ïðî÷èòè è ïîçèöèè çà ãåíå-
çèñà íà íîâàòà áúëãàðñêà ëèòå-
ðàòóðà, çà êóëòóðíèòå âëèÿíèÿ (ñâîè
è ÷óæäè, òðàäèöèîííè è ìîäåðíè),
çà ëèòåðàòóðíî-èñòîðè÷åñêè îáçî-
ðè è êëàñèôèêàöèè, çà ïåðèîäèçà-
öèèòå íà âúçðîæäåíñêàòà ëèòåðàòó-
ðà.

Íàé-ãîëÿìàòà ïî îáåì ãëàâà,
çàåìàùà è öåíòðàëíî ìÿñòî â êíèãà-
òà, å òðåòàòà: “Ëåòîïèñ íà áúëãàðñ-
êàòà âúçðîæäåíñêà ëèòåðàòóðà. Îñ-

íîâíè åòàïè íà ðàçâèòèå”. Òóê ïðèî-
ðèòåòíî å ëèòåðàòóðíî-èñòîðè÷åñêî-
òî âãëåæäàíå âúâ Âúçðàæäàíåòî, áåç
äà áúäå ïðåíåáðåãíàò è æàíðîâèÿò,
è ðåöåïòèâíèÿò àíàëèç. Àâòîðêàòà
ðàçêðèâà ïðîöåñóàëíîñòòà â ëèòå-
ðàòóðíèÿ æèâîò ïðåç åïîõàòà, êàòî
îòêðîÿâà ïåðèîäèòå â íåãîâîòî ðàç-
âèòèå, îò÷èòàéêè ñëîæíîñòòà íà ïðî-
öåñèòå è ìíîãîîáðàçèåòî îò ãðàíè-
÷íè ÿâëåíèÿ.  Ïîäãëàâèòå, ïîñâåòåíè
íà ñúîòâåòíèÿ ïåðèîä îò ðàçâèòèåòî
íà âúçðîæäåíñêàòà ëèòåðàòóðà, ñà

åäíîòèïíî è ïðåãëåäíî ñòðóêòóðèðà-
íè. Âúâ âñÿêà ïîäãëàâà ñà ïðåäñòà-
âåíè àâòîðèòå, òâîðáèòå, æàíðîâèòå
è òåìàòè÷íèòå òúðñåíèÿ â ëèòåðà-
òóðàòà îò ïåðèîäà, â íÿêîè ñëó÷àè
è åçèêîâèòå õàðàêòåðèñòèêè íà
ïðîèçâåäåíèÿòà. Îòêðîåíî å íîâî-
òî, à ñúùî è ïðèñúñòâèåòî íà òðà-
äèöèÿòà (ïèñìåíà è óñòíà). Îáãëå-
äàíè ñà è ðåöåïòèâíèòå îñîáåíîñ-
òè íà òâîðáèòå. Î÷åðòàí å êóëòóð-
íèÿò êîíòåêñò íà ëèòåðàòóðíèòå
ïðîöåñè, ðàçêðèòà å ðîëÿòà íà
êóëòóðíèòå èíñòèòóöèè ïðåç Âúç-
ðàæäàíåòî çà ïðîâîêèðàíåòî
íà ñïåöèôè÷íî ëèòåðàòóðíè ÿâ-
ëåíèÿ. Â òàçè ãëàâà å îáãëåäà-
íî öÿëîñòíî ðàçâèòèåòî íà âúç-
ðîæäåíñêàòà ëèòåðàòóðà: îò ò.
í. “ïðåõîäåí (ïðåäìîäåðåí ïåðè-
îä)” äî åòàïà, êîãàòî ñå ïðîÿâÿ-
âàò “âúçðîæäåíñêèòå òåíäåíöèè â
ñëåäîñâîáîæäåíñêàòà ëèòåðàòó-

ðà”. Èìåííî òóê îñîáåíî ÿðêî
ïðîëè÷àâà ñèãóðíîñòòà â áîðà-
âåíåòî ñ ôàêòèòå, óìåíèåòî íà Þ.
Íèêîëîâà äà îáåäèíè îãðîìíèÿ è
ðàçíîðîäåí èçâîðîâ ìàòåðèàë,
äà îòêðîè ðàçëè÷íèòå èçñëåäîâà-
òåëñêè ïîçèöèè è ñòàíîâèùà, äà
ïîäíåñå çàäúëáî÷åíî, ÿñíî è ñèí-
òåòè÷íî ñâîèòå íàáëþäåíèÿ, èçâîäè
è îöåíêè.

Â ÷åòâúðòàòà ãëàâà - “Æàí-
ðîâå è æàíðîâè òåíäåíöèè” - Þ.
Íèêîëîâà ñòåãíàòî è àðãóìåíòè-
ðàíî ïðåäñòàâÿ æàíðîâîòî ìî-
äåëèðàíå íà âúçðîæäåíñêàòà ëè-
òåðàòóðà. Ðàçêðèâà åäíîâðåìåí-
íîòî ñúùåñòâóâàíå è ñúâìåñòÿâà-
íå íà ñðåäíîâåêîâíè, ôîëêëîðíè
è ìîäåðíè åâðîïåéñêè ëèòåðàòóð-
íè ìîäåëè. Ïðîñëåäÿâà ïîÿâàòà
è ðàçâèòèåòî íà ðàçëè÷íè æàí-
ðîâå è æàíðîâè ôîðìè ïðåç åïî-
õàòà. Ïîñëåäíàòà ÷àñò íà êíèãà-
òà - “Ðåöåïöèÿ íà Áúëãàðñêàòà
âúçðîæäåíñêà ëèòåðàòóðà. Ìèòî-
âå è êðèòèêà”, êîÿòî å íàé-êðàòêà
è ñèíòåòè÷íà, îòêðîÿâà è íÿêîè
îò îñíîâíèòå êà÷åñòâà íà òðóäà -
íàó÷íà çàäúëáî÷åíîñò, ñèñòåìà-
òè÷íîñò, ëîãè÷åñêà îáâúðçàíîñò
ìåæäó ïðîáëåìèòå, ÿñíîòà íà ïî-
çèöèèòå è èçâîäèòå è íå íà ïîñëå-
äíî ìÿñòî óâàæåíèå è òîëåðàíò-
íîñò êúì ðàçíîîáðàçèåòî îò ïðî-
÷èòè íà âúçðîæäåíñêàòà ëèòåðàòó-
ðà.

Â “Çàïèñêè ïî áúëãàðñêà âúç-
ðîæäåíñêà ëèòåðàòóðà” Þ. Íè-
êîëîâà àíàëèòè÷íî ïðî÷èòà ëèòå-
ðàòóðíèòå ïðîöåñè è ÿâëåíèÿ ïðåç
åïîõàòà íà Âúçðàæäàíåòî. Àâòîð-
êàòà ïðåäñòàâÿ è ïðîôåñèîíàëíî
êîìåíòèðà èçñëåäâàíèÿòà íà ïî-
êîëåíèÿ ó÷åíè. Êîðåêòíîñòòà ñïðÿ-
ìî îáåêòà íà èçñëåäâàíåòî, òîëå-
ðàíòíîòî îòíîøåíèÿ êúì èçñëåäî-
âàòåëñêèòå ïðî÷èòè “îòâàðÿò” êíè-
ãàòà è êúì ïðåäõîäíèòå è êúì áú-
äåùèòå ïðîó÷âàíèÿ âúðõó âúçðî-
æäåíñêàòà ëèòåðàòóðà, çàùèòàâàò
ïðåñòèæíèÿ é ñòàòóò íà “óíèâåð-
ñèòåòñêè ó÷åáíèê”.
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ÊÀÊÂÎ ÑÅ ÑËÓ×ÂÀ, ÊÎÃÀÒÎ
ÌÅ×ÒÈÒÅ ÑÅ ÑÁÚÄÂÀÒ?

Минка КОЛЕВА
БЕФЕ/ПУ и DEA/Sorbonne
Три години... След колко време се сбъдва една голяма

мечта? Три години бяха необходими, и много усилия, за
реализирането на големия френско-български проект: пи-
есата “Жорж Данден” от Молиер. Какво са три години
от живота на един човек на 27? Една девета част. Една
година мечтата да се роди и 2 години да живее... в сърцата
на актьорите. На 2 години е и малкият син на Вера и Киро,
актьори от Учебния театър.

Как можеш да общуваш с ня-
кого, като не говорите общ език?
Театърът - той говори всички
езици. Пък и каква част от мис-
лите си изразяваме с думи - спе-
циалистите казват: не повече от
17%.

Париж, Париж... Какъв го-
лям мит е Париж за българите.
Но съвсем различен е погледът
на туриста от този на човек, кой-
то се опитва да живее в един от
най-скъпите европейски градове.
Ето, вече ноември си отива, де-
кември зъзне навън, но важно е в
душата ни да е светло и топло.
Топлината на празниците ще
сгрява сърцата и развихря меч-
тите ни чак до Коледа, а и след
това... Дърветата по Шанзелизе
са празнично светещи и вечер
блестят, строени в две дълги ре-
дици, като достолепни войници
на пост за честта на Франция. На-
мига им на всеки кръгъл час Ай-
феловата кула, събираща погле-
дите на хора от всички световни
нации.

А в това време, в един кафе-
театър в 20-ти арондисман /квар-
тал/ играят “Жорж Данден” от
Молиер.

Публиката е малобройна по-
ради ранния час на представле-
нието, но реагира на всяка зака-
чка на актьорите и ги аплодира
от сърце за подарените мигове
щастие. И ги вика на четвърти
“бис”, за да им благодари...

“Жорж Данден” не е от най-
известните пиеси на Молиер, но
точно затова е интересна. Игра-
на в прословутия Версайски дво-
рец, сега тя бе претворена в съв-
ременен вариант от актьорите на
Compagnie des Minuits и плов-
дивския Учебен театър, от 26 ок-
томври до 7 ноември 2004. Пре-
дставянето й в България в плов-

дивския кино-театър “Одеон” е
било осуетено от дъжда, но това
е било само знак, че на актьорите
ще им върви по вода на турнето
във Франция:  Париж, Ньовил,
Пюизо, Орлеан... Как са стигна-
ли дотук, как са пътували и кол-
ко, само те могат да споделят. Но
сигурно е, че всичко добро и кра-
сиво се постига с много труд и

Участниците в спектакъла “Жорж Данден”

усилия. Колко беше приятно за
мен, студентка в Париж от годи-
на и половина, да преоткрия в
този спектакъл българските но-
сии в стилизиран вариант, поли-
фоничните народни песни и бо-
гатството на нашата култура и
обичаи! Това, което може би не
става известно у нас, е, че в Па-
риж - столицата на всичко - всъ-
щност има множество български
спектакли, концерти, изложби,
курс по хоро и какво ли още не
през цялата година... Един от тях
бе “Жорж Данден” - голямата
френско-българска пиеса! Казвам
голяма не само защото продъл-
жава 3 часа и половина, а защото
усещането за космично завладя-
ва публиката... Всичко започва с

един меден звън и вик на овча-
ри... Както звуците от моето дет-
ство на село в Родопите, при ба-
ба и дядо, когато хората се съби-
раха вечер на пейките да посре-
щнат овцете... Публиката се пре-
нася от шумния стресиран град
и ежедневието в света на изкуст-
вото.

Един човек е в центъра на пи-
есата - Жорж Данден, нещастни-
ят съпруг и зет. Оженил се за
красива и горделива девойка, той
страда от високомерието и изне-
вярата й, а тя нагло се оставя да
бъде ухажвана от друг, дори и в
присъствието на “благочестиви-
те” си родители. Трагикомедия,
в която всеки може да срещне по-
знати моменти. Идеята на голе-
мите пиеси - трагедии, предста-
вяни преди векове по времето на

Молиер и Луи ХIV, била между
различните сцени да се вмъкват
овчарски песни за развеселява-
не на публиката от трагичния сю-
жет. И така се получи френска
трагедия с български народни пе-
сни. Оригиналността на проекта
е не само в комбинацията на две-
те култури, но и в представяне-
то им: французите и българите
са изработили сами костюмите си,
а френските декори и осветление
са изключителни - пиесата е нап-
равена така, че да може да се по-
дготви и представи във всяка за-
ла по света  само за 2 часа. Защо-
то всички декори са върху сами-
те актьори, а звуците са само ес-
тествени... Публиката съзаклят-
нически е подредена в кръг, а въ-

тре играят актьорите, очи в
очи, до теб. Идеята е личното
пространство - страданието на
Жорж Данден - да се почувст-
ва и види като интимно - зат-
ворено в себе си, в кръга и във
всеки от нас. Малки лампички
и тиквени фенери осветяват
душата ни и търсим в нея къс-
четата споделеност.

През цялото време Жорж
Данден се опитва да разкаже
за страданията и унизенията
си, но никой не го чува, никой
не му вярва. Сам, сам на све-
та... Колко познато е чувство-
то за самота на интелектуални-
те хора. И на всички в големия
град... В известната си книга
“Земя на хората” Сент-Екзю-
пери казва, че най-голямото
богатство, това са човешките
взаимоотношения. “Има само
един начин да страдаме по-мал-
ко от преходността на живота:
установявайки една истинска
връзка с другия. Когато успе-
ем да го направим, сме достиг-
нали връхната точка на същес-
твуванието и разполагаме с
най-постоянното взаимоотно-
шение, присъщо на човека; и
това е единственото средство
против дълбаещия подсъзнате-
лен страх от смъртта.” /Бруно
Бетелхайм, “Психоанализа на
вълшебната приказка”, 1976,
стр. 23 /. Тогава можем да сме
сигурни, че след срещата  ни с
френските и български актьо-
ри се чувстваме сред прияте-
ли, по-щастливи и по-малко са-
ми.

След Париж идва Ньовиль
сюр Есон - домът на Compagnie
des Minuits с техните четири
овчици във фермата... Дали ов-
чиците са разбрали езика на
българските чанове? Очевид-
но, щом всички бяха доволни
и усмихнати. А публиката пре-
глъщаше вкусната българска
баница, приготвена специално
за антракта на спектакъла! Ат-
мосферата е различна, когато
залата е пълна, когато виждаш,
че хората разбират звукопод-
ражанията и перфектната ак-
тьорска игра, езика на жесто-
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вете. И зад маските на
кукерите накрая се пока-
зват французи, българи,
сърби - обединени във ви-
хрен танц в прослава на
Бакхус, на празниците и
любовта, за които грани-
ци и езици няма...

По време на целия
спектакъл си мислех
всъщност за един чо-
век, на когото този про-
ект е посветен - чове-
кът, който създаде вси-
чко това - учителят
Христо Церовски. Не-
ка си спомним днес за
него с огромната доб-

рина и мъдрост, на които
той ни учеше от висината
на Човешкия си опит. И
пак да му благодарим.

Ако искате да разгле-

www.compagniedesminuits. com
www.bulgaria-france.net
http://www.alliancefb.org/index.php
www.assobg.com
www.parisvesti.com

дате подробности за спек-
такъла и други френско-
български прояви и четете
френски, ето няколко бъл-
гаро-френски сайта:

ÊÀÊÂÎ ÑÅ ÑËÓ×ÂÀ, ÊÎÃÀÒÎ...

ÀÍÀÑÒÀÑ ÏÐÈÌÎÂÑÊÈ -
ÏÐÈÑÚÑÒÂÈÅÒÎ ÍÀ ÒÂÎÐÅÖÀ

È ÈÇÑËÅÄÎÂÀÒÅËß
Ако сега се упот-

ребяват  названията
родопология и родо-
познание, мотивите
са в делото на родо-
поведите. Сред тях е
и Анастас Примовс-
ки .  “Изследовател .
Творец. Родолюбец”
(2004) - тези деятел-
ни субстантиви създа-
ват заглавието на кни-
гата, където открива-
ме очерци за живота
и дейността на етног-
рафа, публициста, пи-
сателя и фолклорис-
та, публикации, оцен-
ки, признания за не-
го. Съставител и ре-
дактор е доц. д-р Ни-
кола Примовски, до-
скорошен преподава-
тел  по български
фолклор в Пловдив-
ския университет.

Основният  текс-
тов корпус е изграден
от материали, писани
във връзка с научна-
та конференция  в
Смолян през 2001 г.,
когато се чества 90-
годишнината от рож-
дението на Тасо При-
мо.  Наблюдавайки

“живите проявления на
традиционната култура
в българското общест-
во”, той прави принос-
ни проучвания - “Бит и
култура на родопските
българи”, “Медникарс-
твото в родопската об-
ласт”, “Българското ри-
боловство по брегове-
те на Бяло море”, “Ка-
миларството  в  Бело-
морска Тракия”, “Кова-
чите агупти в град Ма-
дан”.

Определян  е  като
изключително съвестен
професионалист  в се-
лекцията и издаването
на народното ни твор-
чество. В  резултат  се
появяват фолклорните
изследвания “Преобра-

женското въстание в по-
етическата памет на на-
рода” (1954), “Трудо-
во-поминъчни песни”
(1962),  “Родопа  пее”
(1963), “Родопски наро-
дни песни” (1968), съв-
местно с Никола Примо-
вски. Важно е да се из-
тъкне, че народната пе-
сен има статута на исто-
рически документ.

Вярна е и преценка-
та на ст. н. с. д-р Мила
Сантова, която извежда
утвърждаването на уче-
ния Анастас Примовс-
ки от трайния му инте-
рес  към  родопските
българи.

Пред  читателя  е
книгата, посветена на
Тасо Примо. Открива-
ме го като “явление в на-
шата култура и наука”.
Писал за преходността,
оценяван и в настояще-
то. Разнотематичното
му творчество загатва
първоосновата. Не със
стремеж  към архаиза-
ция. Напомнящ ни из-
конното, което неизбеж-
но влиза в новосъздава-
ните текстове.

Тенчо Дерекювлиев

ÁÀÙÀ ÌÈ -
ÍÀÉ-ÄÈÂÈßÒ ÐÀÇÊÀÇ

  Книгата на Елена
Хайтова - “Баща ми -
най-дивият разказ”, бе-
ше представена неотда-
вна в артсалон “Сезо-
ни”. За композицион-
но-стилистичните осо-
бености на творбата го-
вори литератур-
ният критик
Емилия Каме-
нова .  Според
нея тя съдържа
полифоничност
и липсват санти-
ментите. Плов-
див пък е гра-
дът, където се
формира Хай-
товият инстинкт
за самосъхране-
ние.

Елена Хай-
това синтезира-
но спомни лич-
ността на своя
баща и сподели как в
“Диви разкази” авторът
им е главният герой.
Писателят Иван Д. Хри-
стов нарече книгата
“ценна за поколенията”
и “откриваща други
черти в образа на Хай-
тов”. Физическия лик

на белетриста присъст-
ващите наблюдаваха в
сложения на сцената
художествен портрет,
рисуван с майсторство
от внучката му Елица
Гигова.

Сега архивът на Ни-

колай Хайтов е в едно-
именното пловдивско
учреждение, информи-
ра директорът Недялка
Петрова. Още приживе
Хайтов е пожелал кни-
жното му наследство да
бъде съхранявано в
Пловдив.

ЕЛЕНА ХАЙТОВА: В СПОРА
С УЧЕНИТЕ БАЩА МИ
УМНО ОТСТЪПВАШЕ

- Отведнъж ли се по-
лучи заглавието на та-
зи книга?

- Дълго мислих над за-
главието. Първо беше
“(...) - най-диво-дивният
разказ”. Сетих се, че баща
ми не обичаше претрупа-
ните заглавия...

- Пред какви отго-
ворности Ви е поставя-
ла Вашата  фамилия,
която е утвърдена в на-
ционалната ни култу-
ра?

- Пред големи отго-
ворности. Това име и на-
сън ме задължава. Да не

забравям бащините съве-
ти. Условно казано, и де-
визи. Един от тях, който
най-много ценя и се стре-
мя да спазвам, е: “Никога
не се отчайвай: ако днес си
паднал на земята, утре ще
бъдеш на върха”.

- Името му означава
победител. Къде в про-
тивопоставянията си
не е имал надмощие?

- Смятам, че винаги е
побеждавал. В споровете
си с учените обаче умно
отстъпваше...

 Тенчо
Дерекювлиев

Поздрави от Париж на зимния Пловдив и поже-
лания за весели празници в топъл дом, за здраве и
успехи на всички преподаватели, служители и сту-
денти на любимия ми Пловдивски университет.

Ако все още се питате какво се случва, когато
мечтите се сбъдват - просто тръгваме пак, към но-
ви мечти! И дано това да ви даде кураж да преодоле-
ете и невъзможното, за да реализирате следващия
международен проект.
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ÂÈÄÐÀÒÀ - ÁÈÎÈÍÄÈÊÀÒÎÐ ÇÀ
ÑÚÑÒÎßÍÈÅÒÎ ÍÀ ÏÐÈÐÎÄÍÀÒÀ ÑÐÅÄÀ
Димитър ПЛАЧИЙСКИ
Видрата (Lutra lutra Linnaeus, 1758) е  вид,

включен в Световния червен лист на IUCN (Ме-
ждународния съюз за защита на природата)
както и в следните международни конвенции
и директиви на Европейския съюз:

1. Конвенция за опа-
зване на европейската
дива флора и фауна и
природните местооби-
тания (Бернска конвен-
ция).

2. Конвенция по ме-
ждународната търго-
вия със застрашени ви-
дове от дивата флора и
фауна (CITES).

3. Директива 92/43
на ЕС от 21.05.1992 г. за
запазване на природ-
ните местообитания и
на дивата флора и фау-
на.

В българското зако-
нодателство видът е за-
щитен от Закона за био-
логичното разнообра-
зие (ЗБР). В Червената
книга  на Република
България видът е вклю-
чен в категорията “Зас-
трашен от изчезване
вид”. Фактът, че видът е
световно застрашен,
моментално го поставя
и под защитата на На-
казателния кодекс на Ре-
публика България (Чл.
278в), според който за
унищожаването му се
предвиждат до 3 годи-
ни лишаване от свобо-
да и глоба в размер на
2000 лв. за екземпляр.

(Видът е единстве-
ният представител на
подсемейство Видрови
/Lutrinae/, който се сре-
ща в нашата страна. Ви-
драта е приспособена
към полуводен начин
на живот, отлично плу-
ва, гмурка се и намира
храната си във водата.
Може да издържа под
вода около 2 минути.
Това е формирало про-

мени в строежа на тя-
лото - изтеглено, уплът-
нено, силно и гъвкаво.
Главата е гръбо-корем-
но сплесната и почти се
слива с конфигурация-
та на тялото. Опашката
е дълга, силна и муску-
леста, слабо окосмена.
Краката са сравнително
къси, с плавателна ци-
па между пръстите. Ко-
смената покривка е къ-
са, плътна, с изключи-
телно гъст подкосъм,
който я прави непромо-
каема. Козината слабо
се променя през сезо-
ните.

Хранителният спек-
тър на вида включва
риба, раци, земновод-
ни (предимно жаби),
дребни гризачи, птици
и др., като консумира
около 1 кг храна днев-
но. Тя е нощно активен
вид, поради което ней-
ното наблюдение и про-
учване е значително за-
труднено и се основава
предимно на следи, ос-
татъци от храната и ек-
скременти, които оби-
кновено са  оставени
върху издигнати над во-
дната линия камъни,
пънове или купчини пя-
сък при маркиране на
територия. В райони,
които са подложени на
по-слаб антропогенен
натиск, отделни екзем-
пляри могат да се наб-
людават и през деня, ка-
то това са  предимно
млади, играещи си вид-
ри. Също животни мо-
гат да ловуват вечер в
селища  с минаващи
през тях реки, дори в

участъци със силно
улично осветление. То-
ва може да се наблюда-
ва основно през зимни-
те месеци, когато риба-
та се съсредоточава в
селищата. Във водата
видрата практически
няма естествени враго-
ве и това я поставя на
върха на хранителните
пирамиди във влажни-
те зони. Поради тази
причина състоянието й
в дадена територия е

индикатор за стабилно-
стта в екосистемата и
отразява  промените,
настъпващи в нея.

Репродуктивните
възможности на вида
са сравнително слаби.
Половата зрялост нас-
тъпва на 2-3 годишна
възраст. Размножител-
ният период започва от
февруари до юли. Бре-
менността продължава
60-70 дни и се раждат от
2 до 5 малки, които на-
пускат бърлогата след 2
месеца. Малките оста-
ват с майката около 14
месеца.

Разпространението
на вида обхваща Евра-
зия, южно от линията
на тундрата и Северна
Африка или това е Па-
леарктичния биогеог-
рафски регион. В Евро-
па се среща във почти
всички страни, но е ря-
дка, застрашена и защи-

тена  повсеместно.
Oсновни местообита-
ния, в които се среща
видът, са реки с постоя-
нен воден дебит, езера
(включително солено-
водни), потоци, залив-
ни гори, оризища, кана-
ли, океански брегове,
пещери, фиорди и др.
Бърлогата и местата за
почивка  на видрата
представляват тунели в
земята, в коренища на
дървета и скали, като

обикновено има два из-
хода, единият от които
под водното ниво. У
нас е разпространена в
предпланините и нис-
ките планини до 1000 -
1200 м.н.в. Най-плътни-
те популации на вида за
цяла Европа са устано-
вени в Странджа и Из-
точните Родопи. При-
чините за това са сла-
бия антропогенен на-
тиск, наличието на по-
дходящи местообита-
ния, богатите на храна
реки и традиционните
земеделски практики в
тези региони.

Заплахите за вида,
определящи намалява-
нето на неговата числе-
ност през последните
години, а оттук и висо-
ката степен на защита,
са: Незаконният отст-
рел и търговията с ко-
жи,  месо,  черепи и
други продукти от вид-

ра; поставяне на ка-
пани, примки и при-
мамки; незаконно
преследване и убива-
не на екземпляри на
територията на ри-
барници, микроязо-
вири и други влажни
зони; унищожаване
на цели котила на ви-
да от ловни и бездо-
мни кучета; безпо-
койство през размно-
жителния период от
недобросъвестни ло-
вци и риболовци; ни-
ска природозащитна
култура на населени-
ето; замърсяване на
реки, главно в долни-
те им течения; уни-
щожаване местооби-
танията на вида в сле-
дствие на корекция
на речните корита.

Световни автори-
тети в природозащи-
тата като IUCN алар-
мират, че, ако не се
вземат спешни при-
родозащитни мерки,
видрата може да из-
чезне от лицето на
Земята в близките го-
дини. В тази връзка
опазването на видра-
та е сред приоритети-
те на Българско дру-
жество за защита на
птиците (БДЗП) през
последните две годи-
ни, а опазването й е
залегнало в дългосро-
чната природозащитна
стратегия на организа-
цията. Ако желаете да
се запознаете в детай-
ли с опазването на ви-
да и цялата работа на
организацията, не се ко-
лебайте да ни потърси-
те.
За контакти:
БДЗП-Регионален
офис гр.Пловдив
Тел/факс: 032 62 62 12
plovdiv@bspb.org
www.bspb.org
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ÊÀËÅÍÄÈ

ËÓÄÎÑÒÈ
ВАЗКЕН НАЛБАНТЯН

Преди няколко дни
разбрах за камъка, кой-
то се откъснал от сър-
цето на дъщеря ми. Гле-
дам го, твърд е като вя-
ра, а по хребетите му
лесно могат да се раз-
личат няколко църкви.
Нося го в малкия джоб
на джинсите си и през
повечето време прили-
ча на млечен зъб. Ху-
бавото е в това, че
ако навали сняг, аз ще
го хвърля на покрив
с тридесет и пет ке-
ремиди и ще събера
малките лавини на де-
тството й.

Но за да заспи, ще
ви разкажа една прика-
зка.

Една майка имала
три  сина .  Единият
бил на двадесет, дру-
гият - на четиридесет,
а третият на шестде-
сет години. Прилича-
ли си  като човек на
три възрасти еднов-
ременно и били изве-
стни  с чудесата си .
Всеки един от тях ста-
вал сутрин и търсел
брат  си .  “Йехпайр
Агоп, йехпайр Агоп,
артънцир!” са думи-
те, които съм запом-
нил от езика им. Пре-
дполагам, че в тях се
говори за събуждане,
защото след това се
събирали на закуска.
Винаги преди изгре-
ва на слънцето и след
преброяването на зве-
здите. “13997”, казвал
единият. “13998”, каз-
вал другият. “13999”,
казвал третият.

А майка им се ус-
михвала от тъгата си
и  им повтаряла,  че
никога няма да стиг-
нат  до четиринаде-
сет.

Сигурно искате да
научите имената им, но
те се произнасят труд-
но. Аз ги различавам

по благородните смоли,
които натриват в ноздри-
те си.

Братът, за когото не
знаели, все пак се родил.
Това било на 25 декемв-
ри, сряда - в четиридесет
и втората година от упра-
влението на император
Август или 5500 години
след Адам. Но братята не
знаели. “Нека да отброим
пет дни от новата година,
а на шестия ще го откри-
ем”. За мен е пълна загад-
ка защо се отправили към
Витлеем. Водели няколко
камили, чиито гърбици
били пълни с подаръци.
Нямало как да сгрешат по
пътя. Звездата, която им
липсвала, висяла като са-
мар и оставяла пред себе
си родилни следи. През
това време единият от тях
случайно споменал, че в
Рим похапват деца, втори-
ят добавил, че в Алексан-
дрия празнуват Кикелий,
а третият  някак си се до-
сетил за празника на но-
вия Храм в Ерусалим.

Намерили града вет-
ропуст като след пребро-
яване на дъжд. За брат си
попитали един ветропока-
зател. “Аз съм петел”, от-
върнал ветропоказателят,
“а за брат ви може да раз-
каже магарето”.

Разказ на магарето:
“Един човек имал

магаре с четири раме-
на и две уши, които ви-
на г и  тършували  по
въздуха. На това мага-
ре му било изключител-
но трудно да пие вода.
Когато се навеждало
над  локвата ,  винаги
виждало ноздрите си.
Били огромни като очи
и често пъти засенчва-
ли водата, независимо
от това дали вътре си
хвърлил камък или слам-
ка. Та това магаре си
живеело, натоварено с
мисли и дърва, скрити
в дисаги. “Как да не ги

ненавиждам - мислело
си  магарето - прили-
чат ми на търбуси, ама
са пълни с дърва. Да ре-
чеш да са тръни - добре,
все някак ще ги предъв-
ча, ама то дърва, пък аз
- магаре.”  Добре, че ма-
гарето си имало стопа-
нин, при това от най-до-
брите. Нещо между ци-
ганин и фараон. Носел
три пирамиди в джоба
си и когато ги показвал,
едната винаги изчезвала,
а на мястото й се нами-
рал извор. Цигански ми
работи, циганско ми и
магаре. Само  че вед-
нъж  магарето  наис-
тина  ожадняло ,  вие
разбирате, че дървата
миришат на риба през
есента - и решило  да
натопи муцуната си в
някакъв мираж. Сър-
бало  дълго, семка  по
семка ,  от  Слънчог -
ледите на ван Гог. На-
края се обърнало към ци-
ганина и му казало, че
той не го обича. “Ти не
ме обичаш” - казало ма-
гарето. А циганинът са-
мо това и чакал. Изме-
рил височината му по не-
говата си сянка и доча-
кал часа, когато ще
стане на една дължина с
животинската. След
това се нарекъл Талес и
започнал да лъже. Отво-
рил самарите и какво да
намери там - девет ма-
гаренца. Четири подре-
дил отдолу, три по сре-
дата, а на върха - ни по-
вече, ни по малко от две.
Все пак нещо му липсва-
ло. Талес казал, че не мо-
же да брои до десет и от-
рязал главата си. А мага-
ренцата от самарите се
разбягали.

Като кръв”.
Тримата братя не на-

учили нищо.
Но аз ще събера дла-

ните на дъщеря си и ще й
върна подарения зъб.

ÏÈÑÌÎ ÄÎ ÒÅÁ
È ÄßÄÎ ÊÎËÅÄÀ
ЕЛЕОНОРА ПЕНЕВА

Защото е зима, защо-
то няма сняг, защото идва
Коледа. А ти нямаш с ко-
го да  се напиеш, нямаш
самолет, нямаш парашут.

Чувствам се като бо-
клук, отпадък, сещаш ли
се. Когато излизам от къ-
щи, все едно, че излизам
от контейнера. И когато се
прибирам пак. Понякога

дори не си правя труда да
ритна капака. Той пък един
капак...

Павилионите са с колед-
на украса, мигат лампички,
светят играчки. Около пъс-
тра елхичка седем джуджен-
ца с лопатки и фенерчата
трупат пълни чували с по-
даръци и вали. Вали сняг ка-
то в приказка.

Аз бях добра през ця-
лата година. Ядях това, ко-
ето не обичам, но си изя-
ждах всичко. Живеех, къ-
дето не искам, но запазих
приличие. Работех рабо-
тата, която не обичам, но
ходех редовно. Плащаха
ми криво-ляво и работех
през отпуската.

На това му викат бор-
ба за хляба. Аз пък му ви-
кам - порно. Понякога на-
двивам над мене си и се
държа учтиво с хора, ко-

ито ме лъжат, взимат ми
залъка от устата, черпят
се с моите цигари, сядат
върху главата ми и ме за-
дължават да им слушам
глупостите. Говорят ми за
достойнство. Не знам как
си ги мислят тези работи.

Пия вода, без да се оли-
вам, без чаша и без достойн-
ство. Пие ми се. Спя без въз-

главница, без пижама и без
достойнство... Но понякога
сънувам, че съм достойна.
Без да искам.

Не изпитвам нужда от
достойнство, прилича ми
на голямо зло куче, от ко-
ето ме е страх, пък трябва
и да го храня. Иначе оби-
чам кучетата, котките,
цветята, хората... Прие-
мам живота като нещо
светло и безкрайно, но
днес ми е лош ден.

Аз бях добра през ця-
лата година, без перспек-
тива да задобрявам допъл-
нително и с уговорката,
че не знам  кога ще си из-
пусна нервите. Павилио-
ните са с коледна украса,
мигат лампички, светят
играчки, седем рошави
деца с торбички и тояжки
ровят в кофите за смет, ва-
ли дъжд и е наистина.
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ÇÀÄÀ×È. ÃËÀÂÎÁËÚÑÊÀÍÈÖÈ
1.Куб от дърво има ръб

4 см и е оцветен целият в
зелено. Разрязваме на малки
кубчета с ръб по 1 см. Колко
от получените кубчета ще
имат поне една зелена стена?

2. Коварни въпроси:
а) Шахматна дъска - (8 х

8) може да се покрие изцяло и
без застъпване с плочки от
домино - (2 х 1). Може ли по
същия начин да се покрие
дъската без две диагонални
квадратчета? (За простота

ОТГОВОРИ НА ЗАДАЧИТЕ
ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ

1. Задача от Алберт Айнщайн:

2. Швейцария. 15 души говорят немски, френски и
италиански език.

                        Подготвил: доц. д-р Георги КОСТАДИНОВ

ÇÀ ÂÑÅÊÈÃÎ ÏÎ ÍÅÙÎ

Фаткултета по обществени науки към УИСОККО (Университет за Изучава-
не Социалните Особености на Качественото и Количествено Ориентиране)

предлага новата разширена Магистърска програма по

СПЕЦИАЛИСТИКА
Широкоспектърна специалност с многообразие от дисциплини, предназначена за

създаване на ръководни кадри
Кратка анотация на изучаваните дисциплини:
Кирилика (Увод към Методиката)
Думодупконеправистика (особено полезна за бъ-

дещи политици; изучава изкуството как можеш да не
кажеш нищо с много думи, и как да се дават предиз-
борни обещания)

Кученанивистика - изучава методите и начините
на вършене на работа.

Подкрушезнание - изучава методите за ориенти-
ране в това докъде е стигнала дадена работа.

Подволотелистика - изучава начините и похвати-
те за избягване отговори на щекотливи или неудобни
въпроси. Типичен пример е отговорът на руснака на
въпрос от страна на американците колко харчи новият
модел Лада (да речем): А вие защо биете негрите, а?

Ситнагладенневеристика - особено важна дисци-
плина за ръководните кадри; изучават се трудове на
Смирненски, Алеко и Макиавели.

Номенклатистика - изучава изкуството да си кла-
тиш номена, като при това създаваш впечатление, че
вършиш страшно много работа и си направо незаме-
ним.

Социостъкмистика - хибрид между социология и
статистика.

Кокалономикс (с дялове):

Макрококалономика - изучава начините да се до-
копаш до кокала в макрорамката и да го пазиш от дру-
ги кокалисти.

Микрококалономика - изучава начините да се до-
копаш до кокала в регионални условия и да го пазиш
от други кокалисти.

Презуйология с поддисциплини (дялове):
Увод в Презуйологията
 Обща Презуйология
Непукистика - изучава начините да се запази са-

мообладание, бистър ум и обективност при решаване
на важни проблеми.

 Непуткистика, специфичен женски раздел на Не-
пукистиката.

Дремепуткистика и Дремепичкистика - изучават
феминистките направления в презуйологията.

На завършилите магистратурата, стремящи се към
академична кариера, ще бъдат предоставени възмож-
ности за разработка на достотинкура или доцентура, с
включено изучаване на дисциплината Прососънувис-
тика.

...Как да не се запише човек?

Програмата подготви
Сашко ПАВЛОВ

ØÊÎËÀ
ÏÎ ÁÚËÃÀÐÑÊÀ

ÍÀÐÎÄÍÀ
ÕÎÐÅÎÃÐÀÔÈß

Педагогическият
факултет организира
през учебната 2004-
2005 година специализа-
ция на учители по Бъл-
гарска народна хореог-
рафия. Срокът на обу-
чението е три семестъ-
ра, като занятията се
провеждат в удобно за
кандидатите време.

Необходими доку-
менти:

1.Уверение от инс-
пектора на основната ви
специалност

2.Молба
Справки и подаване

на документи: Всеки по-
неделник от 9 .00 до
12.00 във физкултур-
ния салон на Универси-
тета. Информация може
да получите и от г-н
Иван Загорчев на тел.:
032/65-27-81; GSM
0898/587-157/.

опитайте дъска 4 х 4).

б) На студент по химия се
налага да работи с три вредни
за кожата на ръката реактива,
смесването на които не се
разрешава. Той разполага
само с две ръкавици. Как да се
справи с положението?

в) В кашон има десет черни
чорапа и десет червени
чорапа. Колко пъти най-малко
трябва да бъркаме, за да сме
сигурни, че сме извадили два
чорапа от един цвят?

1

2

3 45

6

7

8

9
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