
Р Е А К Ц И Я 

на уважаван авторитетен учен след запознаване с Отговора на доц. Л. Георгиев 

до САЧК на заявлението на чл.-кор. Е Нисимов 

   Относно отговора на доц. Л.Георгиев в точка 4 „Доклади за обявяване на 

конкурси за заемане на академични длъжности” (това се отнася и за отговора в 

точка 1 „Доклади за командировки”): 

    Съдържанието на този отговор (изцяло и във всички негови аспекти) отразява 

абсолютно погрешен възглед по въпроса, а именно напълно бюрократична и 

административнo-командна гледна точка, която е лишена до крайна степен от 

всякакъв научен смисъл. Трябва да се подчертае (въпреки че би трябвало да се 

подразбира!), че една научна институция не може (и не трябва!) да бъде управлявана 

по подобие на един завод, магазин или др. подобни. А именно, администрацията (и 

управата) на научните институции не нарежда/заповядва на учените да правят това 

или онова (както на работници/служители в завод...), а просто организира 

административната подкрепа на научната им дейност. 

    В частност, абсолютно безмислено е да се твърди че директорът трябва да 

преценява кой (млад или не) учен да изпрати на някаква международна проява ‘за да 

представлявал там института’. Учените, особено тези,  които искат да пътуват в 

чужбина със средства от договори с ФНИ,  в които те участват, представляват 

собствените си научни изследвания, а не някакви ‘институтски постижения’... 

Всъшност, ‘институтските постижения’ са съвкупността от индивидуалните 

резултати на учените, работещи в или асоциирани с института. И институтът би 

трябвало да се гордее с тези резултати и да спомага за промоцирането им (чрез 

участието на техните автори в международни конференции), а не да ги саботира, като 

отказва командировки на авторите им. 

    По абсолютно аналогични причини, дълбоко НЕнаучно е директорът да решава 

дали да отвори конкурс за доцент или професор, за даден заслужил учен, изцяло на 

базата на това колко други хора в същата  лаборатория заемат такива длъжности. 

Научната стойност на даден кандидат се определя само от собствените му 

постижения (и удовлетворяване на съответните критерии) и е изключително 

неприемливо както и абсолютно обезкуражаващо за младите и хората в най-активна 

възраст да бъдат държани изкуствено (т.е., когато многократно надвишават 

критериите за дадена длъжност) на  по-ниски длъжности,  само заради безсмислена 

статистика за броя на доцентите/професорите в лабораторията им. 


