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УВОД

Времето на икономически сътресения накара Европа 
и света да преосмислят отношението и нагласата си към 
образованието. С финансовата криза се засили интересът 
към инвестиции в образованието, вероятно дължащ се 
на факта, че това е най-сериозната инвестиция, която на 
по-късен етап възвръща капиталите на хората. Не само за-
щото насърчава създаването и прилагането на утвърдени 
и нови научни знания, но и защото способства за решава-
нето на специфични обществено значими проблеми. Ви-
сшето образование играе съществена роля в обществено-
то развитие, тъй като насърчава иновациите, способства 
за икономическия растеж и подобрява материалното и 
нематериалното благосъстояние на гражданите.

В световен мащаб образованието днес търпи дина-
мични по форма и размер промени, което налага преос-
мисляне на програмите и води до преструктуриране на 
съвременната университетска среда.

 В настоящата студия се разглежда образователното и 
научно пространство в рамките на Европейския съюз, като 
акцент в изследването са тенденциите в образованието и 
визията за бъдещето на университетите в Европа на фона 
на безпрецедентната световна пандемия, свързана с ко-
ронавируса COVID-19.
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ЕВРОПА ДО ДНЕС?!

Към настоящия момент университетите в Европа са 
около 5538, от които 3514 са в страните членки на Евро-
пейския съюз (ЕС), включително Великобритания, която 
по обясними причини присъства все още в графиките, 
свързани с общото европейско образователно и науч-
но пространство.

Въз основа на проведено изследване, от събраните, 
обобщени и анализирани статистически данни от края на 
м. октомври 2019 г. става ясно, че в началото на 2018 г. в 
ЕС е имало 19,8 милиона студенти, от които 7,4% са след-
вали в курсове с кратък цикъл на образование, което 
обикновено е професионално ориентирано за подго-
товка на специалисти за бърза реализация на пазара 
на труда, 61,0% са се обучавали в бакалавърска степен, 
27,7% – в магистърска степен, и 3,8% – в докторантски 
програми. През последните години приблизително 4,8 
милиона студенти завършват висше образование в рам-
ките на ЕС, от които близо три пети, или 57,6%, са жени.

Независимо от факта, че качеството на образованието 
е безспорна отговорност на държавите членки, ЕС оказва 
своята силна финансова и методологическа подкрепа за 
подобряване на образователните системи, иновациите и 
научните изследвания.

Образователното и научно пространство не съществу-
ва и не функционира извън обществената среда за раз-
витие. Поради тази причина то не е отделено от пробле-
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мите на социума. Свидетели сме как почти перманентната 
финансова криза изостри необходимостта от извършва-
нето на реформи в европейските икономики, целта на 
които беше постигане на устойчив растеж и засилване 
на конкурентоспособността в ЕС. И най-накрая европей-
ските лидери разбраха ноторния факт, че икономиката, 
образованието и науката са неразривно свързани.

Наблюдавайки тенденциите в световното развитие, не 
може да не споменем ролята на Европейския съвет във 
всички тези образователни, научни, културни и икономи-
чески процеси и да не отдадем дължимото на програма-
та „Европа 2020“, която още през 2010 г. предложи много-
странна стратегия за устойчив растеж и работни места за 
следващото десетилетие, целейки да подпомогне Европа 
в излизането от тежката икономическа криза. 

За постигане на визията „Европа 2020“ Европейски-
ят съюз си постави няколко амбициозни основни цели: 
повишаване на процента на заетост на населението на 
възраст между 20 и 64 г.; инвестиране от БВП в научноиз-
следователска и развойна дейност; увеличаване на дела 
на завършилите висше образование и намаляване на 
дела на преждевременно напусналите училище; намаля-
ване на броя на застрашените от бедност или социално 
изключване; повишаване на енергийната ефективност, 
увеличаване на дела на възобновяемите енергии и нама-
ляване на емисиите на парникови газове.

Формулираните цели и инициативи на стратегията на-
белязаха основните измерения, които позволиха да се 
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направи оценка на напредъка към постигане на заложе-
ните цели. Всяка от държавите членки установи своите 
национални цели, което е важна стъпка от стратегията, 
гарантираща, че те са били подложени на вътрешен по-
литически дебат и са били приети като собствени от вся-
ка страна.

Стратегията на Европейския съюз за растеж и заетост 
„Европа 2020“ имаше за цел да гарантира възстановява-
нето на Европейския съюз след претърпяната финансова 
криза, да постави стабилни основи за растеж и да гаранти-
ра устойчивост на икономиката, но също така да отчита на-
предъка на страните членки в областта на образованието.
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ВИЗИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ВИСШЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ „ЕВРОПА 2030“

Относно бъдещето на Европа Европейската комисия 
публикува през 2018 г. документа „Към устойчива Европа 
до 2030 г.“, с който ЕС си постави за цел да подкрепи пре-
хода към устойчивост в сферата на образованието, наука-
та, научните изследвания, технологиите, цифровизацията, 
иновациите, финансите, ценообразуването и много други, 
а също така и управлението и съгласуваността на всички 
нива.

Във връзка с това Европейската комисия създаде Цен-
тър за стратегия и оценка (Centre for strategy and evaluation 
services), предназначението на който е да извършва про-
учвания, въз основа на които да може да се определи ос-
новният набор от нужди, цели и стандарти, необходими за 
извършването на реформи в областта на научните изслед-
вания и иновациите в университетите. 

Резултатите не закъсняха и през м. февруари 2020 г. 
на базата на съществуващите знания и опит от предход-
ни проучвания беше представен доклад, който дефи-
нира работна трансформационна Платформа със загла-
вие “Towards a 2030 Vision on the Future of Universities in 
Europe”, засягаща едни от най-важните теми в областта на 
научните изследвания, иновациите и развитието в обра-
зователния сектор. 
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Като отчитаме ноторния факт, че Европа притежава 
много силна образователна и научна общност, можем 
да добавим, че тази общност се състои от високо ком-
петентни университетски преподаватели и учени, които 
са основен компонент на единната мрежова структура 
на Обединена Европа. Тази общност има потенциала да 
даде своя достоен принос в планираните и очаквани гло-
бални европейски промени в икономическата и соци-
алната сфера и в областта на опазването на природната 
среда. Независимо от горната констатация европейските 
университети се нуждаят от силна институционална под-
крепа в различните аспекти на своята социална, обра-
зователна, изследователска и иновативна дейност. Тази 
подкрепа трябва да е насочена в следните области:

• Ефективно управление на изследванията и иновациите;
• Споделена оперативна съвместимост на инфра-

структурата и на ресурсите им;
• Развитие на човешкия капитал;
• Отворена наука и отворен достъп;
• Коопериране между академията и бизнеса и формира-

не на предприемачески начин на мислене;
• Засилване на ангажиментите на отделните граждани и 

на обществото към научните изследвания и иновациите;
• Мобилност на учените;
• Финансови аспекти.

От доклада става ясно, че целите, които Европейската 
комисия си поставя за бъдещето на университетите в Ев-
ропа до 2030 г., са насочени към трансформации, които 
включват насърчаване на знанията, интегриране на науч-
ните умения и практики, насърчаване на ангажираността 
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на гражданите и обществото, укрепване на сътрудничест-
вото между академичните среди и бизнеса. Разработ-
ването на тази „Визия 2030“ се реализира в контекста на 
европейските изследователски области, европейските об-
разователни сфери и европейското висше образование. 

Основните цели на новата стратегия, наречена „Визия 
2030“, са в органично единство с нейните подцели, а именно:

• Подобряване на управлението на европейските уни-
верситети;

• Развитие на човешкия капитал чрез университетското 
образование;

• Подкрепа и представяне на кооперирането между ака-
демията и бизнеса;

• Подобряване на уменията за работа в среда на отворе-
на наука;

• Насърчаване на ангажиментите на университетите към 
гражданите и обществото.

Поставените цели се имплементират в ценности, които 
рефлектират в най-доброто от традициите и практиките 
на европейската академична мисъл:

• Академична автономия;
• Свобода на изразяването;
• Традиционна европейска академична етика;
• Притежаване на чувство за общност;
• Прозрачност относно алокацията на ресурсите;
• Възможности за развитие на личността и за кариерно 

развитие;
• Споделяне на знанията с обществото.
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По принцип тези „специфични ценности“ са част от 
ценностите на Обединена Европа. 

Не бива да забравяме, че Европейското изследовател-
ско пространство е област, даваща възможност за свобод-
но движение на изследователи, научни знания и техноло-
гии. Основните приоритети са насочени към постигане 
на: по-ефективни национални изследователски (и инова-
ционни) системи; оптимално транснационално сътрудни-
чество и инфраструктура за конкуренция и изследвания; 
отворен пазар на труда за изследователи; равенство меж-
ду половете и интегриране на пола в научните изследва-
ния; достъп до и трансфер на научни знания; международ-
но сътрудничество и др.
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ОБРАЗОВАНИЕ, НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
И ИНОВАЦИИ ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА

В началото на 2020 г. светът, скован от страх, беше при-
нуден да се изправи лице в лице срещу една нова криза 
– пандемията от коронавирус, а Европа беше определена 
от Световната здравна организация за епицентър на тази 
пандемия (независимо от факта, че кризата се зароди в 
Китай).

Свидетели сме как бързо и адекватно голяма част от 
страните членки на Европейския съюз упражниха кон-
ституционното си право и въведоха извънредно положе-
ние на цялата си територия, затвориха граници, търгов-
ски обекти, културни центрове, детски градини, училища 
и университети и въведоха забрани за провеждане на 
масови мероприятия от всякакъв характер.

Всички тези действия породиха много въпроси, сред 
които: ще бъде ли в състояние светът да овладее тази 
криза, да защити ценностите и интересите на хората; 
ще бъде ли в състояние да защити и да обезпечи неот-
менимото право на човека на образование и на достъп 
до професионално и продължаващо обучение; как и при 
какви условия би могло да се случи всичко това.

В преследването на две основни цели – здравето на 
учениците, учителите, студентите, университетските пре-
подаватели, изследователите и иноваторите да бъде за-
пазено и образователните и научните процеси да не пре-
късват, държавите в ЕС предприеха различни действия. За 
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да се превъзмогнат последиците от разпространението 
на болестта, причинена от вируса COVID-19, се въведоха 
различни рестриктивни мерки в академичните системи, 
като почти всички държави спряха работа и физически за-
твориха образователните и научните си институции. Във 
връзка с взетите мерки мнозинството държави преминаха 
към неприсъствено учене от разстояние – чрез системи за 
електронно обучение, както и чрез излъчването на теле-
визионни образователни програми. 

Тук бихме желали да предоставим малко повече ин-
формация за това какво представляват системите (и 
платформите) за електронно обучение.

Системите за електронно обучение (СЕО) са познати под 
различни имена в зависимост от своето предназначение: 

• Системи за управление на курсове (Course Management 
Systems); 

• Системи за управление на обучението (Learning 
Management Systems – LMSs); 

• Системи за подпомагане на курсовете (Course 
Supportive Sysems); 

• Системи за управление на съдържанието (Learning 
Content Manager). 

Като по-общи би могло да се артикулират следните по-
яснения за СЕО: 

• СЕО са платформено независими и създават виртуална 
среда за потребителите;

• СЕО предоставят възможност за реализация на раз-
лични педагогически и дидактически подходи за обу-
чение;



-	18	- -	19	-

• Използването на СЕО осигурява единна среда за 
участниците в обучението;

• СЕО обслужват цялостния процес на обучение и съхра-
няват историята на всеки потребител. 

Архитектурите на тези системи са различни, но имат 
някои общи модули, като: административни, потребител-
ски – профил на обучавания и обучаващия, област на по-
знанието, дейности, средства за общуване, оценяване и 
потребителски интерфейс. Архитектурата на СЕО показва 
взаимна връзка между почти всички модули: 

• Модул обучаван – в двустранна връзка с обучаващия, 
областта на познанието, интерфейса, оценяването и 
едностранно – обратната връзка;

• Модул обучаващ – свързва двупосочно с областта на 
познанието, оценяването и доставя данни на обратна-
та връзка;

• Модул обратна връзка – попълва се от обучаващия;
• Модул област на познанието – отговаря за учебното 

съдържание (по-подробно ще бъде разгледан в след-
ващата секция „Ресурси“);

• Модул интерфейс – визуализира информацията;
• Модул администратор – осигурява работата на СЕО.

Кои са основните функционалности на СЕО?

• Управление на потребителите и задаване на ролите: 
освен обучаващ, обучаем и администрация са налични 
и наблюдаващ (родител) и др.;

• Създаване, управление и поддържане на курсове съ-
образно с разписа на курсовете по седмици или теми;
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• Осъществяване на комуникация между потребителите 
с различни средства – синхронна (аудио, видео, чат по 
едно и също време) или асинхронна (форуми и задания 
в удобно за участниците в процеса време);

• Представяне на инструменти за оценяване и тестване. 
Използването на тези инструменти дава възможност да 
се види напредъкът на обучаемия;

• Предлагане на дневник с оценките след оценяване на 
обучаемите; 

• Проследяване на действията на потребителите в систе-
мата – в ежедневни и цялостни отчети за всеки потре-
бител независимо от ролята му в системата;

• Използване на игрови елементи – Gamification;
• Съвместими с IMS, SCORM – стандарти за електронно 

обучение, които гарантират съвместимост на платфор-
мата за обучение с други;

• Предлагане на мобилни версии;
• Възможност за персонализиране и брандиране на СЕО. 

Персонализирането прави СЕО по-привлекателни за 
обучаемите.

Облачно базирана СЕО или СЕО с отворен код?

Особености на облачно базираната СЕО:
• Не е необходима инсталация, т.е. по-бързо внедряване;
• Хоства се на сървъра на доставчика, като се предлагат 

сигурност и поддръжка на данни от доставчика 24/7;
• Бюджет – разходите се базират на нуждите на всеки 

клиент. 
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Особености на СЕО с отворен код:
• Изисква инсталация и настройка;
• Потребителят трябва да се грижи за поддръжката и 

данните, актуализациите се правят ръчно;
• Бюджет – евтино решение.

Списък на по-известните системи за електронно 
обучение

Списъкът е създаден на базата на препоръки на UNESCO 
и мрежата от медии и издателства eLearning Industry.

 Moodle
Moodle е широко известен сред СЕО решенията с отворен 
код. Той съдържа подробни ръководства за това как да на-
строите собствена система за управление на обучението, 
съвети как да създавате онлайн курсове за обучение и да 
преподавате с Moodle, както и голяма общност от потре-
бители на Moodle, които си взаимодействат по различни 
теми. Най-важното е, че системата е напълно безплатна и 
се предлага и с мобилно приложение. Интегрира в себе си 
приложения за уебинари, като BigBlueButton.

 Canvas
Представлява СЕО с отворен код, която е безплатна за ин-
структори. Това прави преподаването и ученето по-лесни по 
отношение на внедряване, усвояване, поддръжка на клиен-
ти и успех. Системата е надеждна и адаптивна. Интерфейсът 
и функциите ú са създадени, за да спестят време и усилия, 
което води до по-бързо и по-дълбоко усвояване в сравнение 
с много други системи за управление на обучението.
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 Google Classroom 
Тази система улеснява обучаваните и преподавателите 
да поддържат комуникация в университета и извън него. 
Услугата пести време и материални ресурси, като хартия, 
химикали и др., и позволява лесно създаване на курсове, 
разпределяне на задания, организиране и комуникация.

 Docebo 
Високо оценена система за управление на обучението, 
одобрена от реномирани компании като Thomson Reuters, 
Bloomberg и Sharp. Философията за учене, обучение и спо-
деляне на системата Docebo е напълно отразена в нейните 
практически характеристики. В Docebo се прилага гейми-
фикацията в ангажираността на обучаемите. Използват се 
механизми като баджове (значки), награди и класации за 
увеличаване на участието и успеха на курса.

 LearnUpon LMS
LearnUpon е СЕО за корпоративно обучение, за управля-
ване, проследяване и постигане на учебните цели чрез 
единно решение. Системата е обявена за надеждна от над 
1000 предприятия по целия свят, включително Zendesk, 
TripAdvisor, Booking.com, Intuit Quickbooks, Logitech и 
Twilio. LearnUpon е една от най-бързо развиващите се СЕО 
в света.

 Adobe Captivate Prime – платена
Adobe Captivate Prime може ефективно да управлява от 
край до край обучението на служители, клиенти и парт-
ньори. Със системата Adobe Captivate Prime може да се 
надградят уменията и да се повиши ефективността на 
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партньорските организации, като се разширят учебни-
те програми до външна екосистема. Тази СЕО притежава 
следните характеристики:

• лесна настройка на структурата на обучението – използ-
ва повторно модули в курсовете, за да създаде структу-
рирани пътеки за обучение; комбиниране на виртуални 
или живи класни стаи и курсове за електронно обуче-
ние в учебни програми и сертификати;

• отчитане на потребителски групи – създаване на пер-
сонализирани потребителски групи, за да се получат 
различни изгледи на учебните данни; проследяване на 
ефективността на потребителските групи;

• екипен изглед – всички мениджъри получават достъп 
до консолидирана обобщена информация за напредъка 
и обучението на техните екипи. 

 TalentLMS
TalentLMS е идеалната платформа за обучение на партньо-
ри, служители или клиенти. Тази система за управление на 
обучението се предлага с всички инструменти за предос-
тавяне на курсове. TalentLMS е една от най-универсалните, 
лесни за използване LMS в момента. Нейните отличителни 
характеристики са:

• налична е в облак;
• една тренировъчна платформа с неограничена мощност;
• премахване на езиковите бариери – избира се между 

38 различни езика.

 SAP Litmos LMS
SAP Litmos захранва обучения за интелигентно предприя-
тие. Решението съчетава мощна система за управление на 
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обучението, SAP Litmos Training и богата библиотека със 
съдържание, SAP Litmos Training Content. Тази система:

• е идеална за обучение на партньори и клиенти;
• улеснява обучението на изпълнители.

 Looop
Looop е разширена корпоративна СЕО за всички вътрешни 
и външни обучения. Независимо дали в малък бизнес, или в 
многонационално предприятие, Looop осигурява гаранти-
рана производителност със скоростта, мащаба и качество-
то, от които се нуждае потребителят, като предоставя:

• лесни интеграции чрез вградени или персонализира-
ни API;

• обучение чрез автоматизирани кампании и комуникации.

 Blackboard
Осигурява ресурси и инструменти за предоставяне на ка-
чествено преподаване и обучение онлайн. Платена систе-
ма, работи с издателство McGraw-Hill.

 CenturyTech 
Предоставя създаването на персонализирани пътеки за 
учене с микроуроци за справяне с пропуските в знанията, 
предизвикателство към учениците и насърчаване на дъл-
госрочното запазване на паметта.

 ClassDojo
Свързва учителите с учениците и родителите за изгражда-
не на общности в класната стая.
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 Simbaloo
Безплатна облачна платформа за споделяне на разнород-
ни ресурси.

Платформи за масово отворени онлайн курсове 
(Massive Open Online Course Platforms) – MOOC

Платформите предоставят разработени курсове в раз-
лични области. Завършването на обучението най-често 
се удостоверява със сертификат за завършен курс. Такива 
платформи са:

 Alison – https://alison.com/ – онлайн курсове от експерти;

 Coursera – https://www.coursera.org/ – онлайн курсове, 
преподавани от инструктори от световно признати уни-
верситети и компании;

 EdX – https://www.edx.org/ – онлайн курсове от водещи 
образователни институции;

 University of the People – https://www.uopeople.edu/ – 
онлайн университет с отворен достъп до висше образова-
ние, Non profit;

 Future Learn – https://www.futurelearn.com/ – онлайн 
курсове за подпомагане на учащите да учат, да изграждат 
професионални умения и да се свързват с експерти;

 Canvas – https://www.canvas.net/ – учене през целия жи-
вот и професионално развитие за преподаватели.
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Учебно съдържание, което може да управляваме 
сами

 Byju’s – https://byjus.com/ – приложение за обучение с 
големи хранилища с образователно съдържание, приго-
дено за различни степени и нива на обучение.

 Discovery Education – безплатни образователни ресурси 
и уроци за вируси и епидемии, за различни нива на клас.

 Khan Academy – https://www.khanacademy.org/ – без-
платни онлайн курсове, уроци и практика.

 LabXchange – https://about.labxchange.org/ – курирано 
цифрово учебно съдържание, насочено към потребители-
те, което дава възможност за образователен и изследова-
телски опит.

 OneCourse – https://onebillion.org/onecourse/app/ – при-
ложение за деца, насочено към обучение за четене, писа-
не и смятане.

 YouTube – https://www.youtube.com/ – огромно хранили-
ще от образователни видеоклипове и канали за обучение.

Видео платформи – уебинар

 Hangouts Meet (връзката е външна) – видео разговори, 
интегрирани с други инструменти на Google G-Suite.
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 Skype (връзката е външна) – видео и аудио разговори с 
функции за разговори, чат и сътрудничество.

 Zoom (връзката е външна) – облачна платформа за видео 
и аудио конференции, сътрудничество, чат и уебинари.

 Team – функции за чат, среща, разговори и сътрудничество, 
интегрирани със софтуер на Microsoft Office.

 Dingtalk (връзката е външна) – комуникационна плат-
форма, която поддържа видеоконферентна връзка, упра-
вление на задачи и календар, проследяване на посещае-
мостта и незабавни съобщения.

 Lark – пакет за сътрудничество от взаимносвързани ин-
струменти, включително чат, календар, създаване и съхра-
нение в облак.

Нека сега, на фона на общата картина на кризата, да ана-
лизираме нейното влияние в дефинираните по-напред ос-
новни области за развитие на европейското университетско 
образование, научните изследвания и иновациите „Визия 
2030“.
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ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ 
НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА И ИНОВАЦИИТЕ

Управлението на университетите може да се разглежда 
както като фундаментална традиционна дейност, така и 
като дейност, свързана с тяхната настояща и бъдеща тран-
сформация в контекста на „Визия 2030“ за модерно обра-
зование, научни изследвания и иновации. При дискусии-
те, свързани с тази проблематика, трябва да се изхожда от 
постановката, че европейското академично пространство 
е много фрагментирано и разнообразно и с трудно пре-
одолими вътрешни различия. Независимо от последната 
констатация, до този момент европейският академичен 
сектор се управляваше прилично. Радостен е и фактът, че 
новата платформа „Визия 2030“ предвижда неговата екс-
пресна трансформация. 

За съжаление, от гледна точка на пандемията COVID-19, 
днес трудно може да се говори за ефективно универси-
тетско управлениие. Нито един университет в рамките 
на Обединена Европа не беше готов да посрещне това 
предизвикателство. Неочакваното затваряне на универ-
ситетите тотално дезорганизира тяхната работа. В този 
момент трудно бихме се съгласили, че съществуват някак-
ви форми (дори и кризисни) на университетско управле-
ние. Модерният телекомуникационен инструментариум 
за осъществяване на контакти между различни субекти по 
принцип не е приложим в традиционната (колкото и да е 
модерна) университетска среда. В основата на тази среда 
стои фактът, че фундаментът на университетското упра-
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вление е неговата колегиална форма за вземане на ре-
шения. Според нас в настоящия момент управлението на 
европейските университети трябва да се базира на прин-
ципа „Докато болните се лекуват и оздравяват, здрави-
те трябва да продължават да работят“.

Споделена оперативна съвместимост 
на инфраструктурата и на ресурсите им
Според платформата „Визия 2030“ една изключително 

важна задача в усилията за подкрепа на интеграционните 
процеси в областта на модерното образование и научни-
те изследвания е свързана със създаването на оператив-
на съвместимост, на обмяна на физически и виртуални ре-
сурси и на релевантна инфраструктура.

Текущата кризисна ситуация на Стария континент не 
само „слага прът в колелото“ на изпълнението на тази ва-
жна задача в настоящия момент, но има въздейстие и в 
целия последващ период, свързан с възстановяването на 
нормалната работа на университетите. Нормално е всяка 
университетска или научна общност първо да възстано-
ви своята налична инфраструктура и да направи преглед 
на реално съществуващите си ресурси и чак тогава да за-
почне да ги споделя.

Развитие на човешкия капитал
Въпросите, които се отнасят до човешкия капитал, са 

много важни, широкообхватни и с пренебрежими изклю-
чения покриват всички аспекти на глобалната универси-
тетска дейност. Във връзка с платформата „Визия 2030“, 
що се отнася до бъдещото развитие на човешкия капитал 
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в академичната сфера, тук бихме могли да препоръчаме 
усъвършенстване в няколко направления. 

Според нас най-важните от тях са:
• Система за оценка на кариерното развитие;
• Междудисциплинарна и междусекторна мобилност;
• Управление на университетските общности;
• Географска мобилност;
• Коопериране на академията и бизнеса;
• Стимулиране на гражданския ангажимент към пробле-

мите на образованието и науката и повишаване на не-
говото обществено въздействие;

• Въвеждане на максимално улеснени процедури за 
„циркулация на мозъци“ в европейското образовател-
но и научно пространство, както и в областта на инова-
циите;

• Осигуряване на възможности за намиране на гаранти-
рани работни места за завършващите висше образова-
ние (получилите докторски степени) млади европейци.

Нека сега да обърнем внимание на един друг много ва-
жен за бъдещото развитие на университетските структури 
проблем. Става въпрос за същността, мисията и задачите 
на всички университети на територията на Стария конти-
нент.

Според общоприетата и общопризната дефиниция уни-
верситетът (лат. universitas – цяло) е специфична структура 
за висше образование и научни изследвания, която пре-
доставя образователни и научни степени в различни на-
учни области. 
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Много е важно да отбележим факта, че думата „уни-
верситет“ произлиза от латинския термин „universitas 
magistrorum et scholarium“, което означава „общо (общ-
ност от) преподаватели и студенти“.

По своята същност социалната мисия на университети-
те е да създават и да предават човешкото знание, както и 
да развиват човешкия капацитет да създава, да трансфе-
рира и да прилага в практиката същото това знание.

Неслучайно по-напред в тази студия ние насочихме 
нашето внимание върху тематиката, свързана (най-общо 
казано) с неприсъственото обучение. Специален акцент 
в този (не финансово, но определено комерсиализиран) 
процес е прилагането на системите за електронно обуче-
ние и на различните системи и платформи за управление 
на курсове, за управление на обучението, за подпомагане 
на курсове и за управление на съдържанието. 

Обективно активирани от въведеното извънредно по-
ложение във всички държави на Обединена Европа, уни-
верситетите в Стария континет масово преминаха към 
неприсъствено обучение. Честно казано, това е една не-
обходима мярка за частично преодоляване на ситуация-
та, но в никакъв случай не трябва да се забравя, че е ВРЕ-
МЕННА МЯРКА. Апологетите на така наречените SMART 
университети „потриват ръце“ и с всички сили и средства 
се стремят да рекламират своята „SMART“ образователна 
среда. Вярно е, че системите за електронно обучение и 
базираните на тях образователни платформи имат своето 
място в съвременния образователен процес, но те в ни-
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какъв случай не могат, а и не трябва да заместват естест-
вения общностен процес на обучение в съвременните 
университети. Все пак УНИВЕРСИТЕТЪТ Е ОБЩНОСТ ОТ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ. И тази общност категорич-
но има своите социални ангажименти. 

Масовото навлизане на системите за електронно обу-
чение (в момента обективно подпомогнато от пандемията 
COVID-19) и тяхното конюнктурно налагане като бъдещ ос-
новен компонент на университетското образование са то-
тално погрешни. Този тип обучение е повече пригоден за 
обучение на роботи, отколкото на хора. Ако екстраполира-
ме тоталната доминация на неприсъственото обучение, то 
в скоро време ще трябва да зачеркнем от речниците дума-
та „университет“ и да я заменим с израза „магазин (според 
големината може и супермаркет) за продажба на дипломи“. 

Отворена наука
Почти всички автори тук стигат до съгласието, че в об-

щия случай терминът „отворена наука“ се отнася до въз-
можностите за подпомогнато от науката създаване на 
прозрачно и достъпно знание, което се обменя и развива 
чрез обединени общностни мрежи. Този термин стои в ос-
новата на едно позитивно световно движение на голяма 
част от представителите на научната общност, които смя-
тат, че науката трябва да се „измести“ към един по-отво-
рен, колаборативен и мрежови път за извършване на на-
учни изследвания и обмен на научни резултати.

Целта на отворената наука в крайна сметка е да направи 
публични (да отвори) изследователските процеси, да уве-
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личи степента на възпроизводимост на научните изслед-
вания и да адресира по-успешно влиянието на науката 
върху значимите социални промени.

В днешно време в академичните среди прилагателно-
то „отворен“ се асоциира не само с термина „наука“, но и с 
термини като „знание“, „софтуер“, „съдържание“ и „достъп“. 
В частност например в университетски контекст „отворено 
знание“ има много по-широк обхват от „отворен достъп“, 
докато „отворена наука“ се асоциира със създаване, възста-
новяване и свободен трансфер на знания.

В представената Платформа за развитие на универси-
тетите, научните изследвания и иновациите с хоризонт 
2030 г. Европейската комисия обръща специално вни-
мание на промотирането и имплементирането на иде-
ите на отворената наука в текущата социална практика. 
Кризисната ситуация в Европа, свързана с пандемията на 
коронавируса, се явява своеобразен лакмус на възмож-
ностите за изтъкване и увеличаване на предимствата на 
отворената наука.
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КООПЕРИРАНЕ МЕЖДУ АКАДЕМИЯТА 
И БИЗНЕСА И ФОРМИРАНЕ 
НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ НАЧИН НА МИСЛЕНЕ

Кооперирането между академията и бизнеса засяга ди-
ректните стратегически връзки между бизнеса и акаде-
мичната сфера, които водят пряко до значими и видими 
предимства и ползи не само за тези два сектора, но и за 
обществото като цяло.

Това коопериране е една от основните области за раз-
витие на европейското университетско образование, на-
учните изследвания и иновациите, посочени в платформа-
та „Визия 2030“. Предвиденото в платформата доминантно 
коопериране между академията и бизнеса ще спомогне 
за реализацията на една от съвременните образователни 
парадигми, а именно радикалното преминаване „от акре-
дитиранa квалификация към сертифицирани умения“. 

Засилване на ангажиментите на отделните гражда-
ни и на обществото към научните изследвания и ино-
вациите

Бъдещето на социалната ангажираност с проблемите 
на модерното образование, научните изследвания и ино-
вациите в Обединена Европа поставя ударението върху 
„съвместното“ продуциране на знания и рефлектира към 
динамичната нелинейна природа на научните изследва-
ния. В същото направление са и осъзнатите усилия на ака-
демичните общности да ангажират гражданите и цялото 
общество с проблемите на университетите. По принцип те 
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активно стимулират отделните свои учени, изследователи 
и иноватори да правят същото в посока към справянето 
с глобалните промени, защото всеки от тях е прозрял ис-
тината, че научните достижения остават „в сянка“, ако об-
ществото е затворено за (не е ангажирано с) тяхната про-
зрачна визуализация и ефективна имплементация.

Във връзка с казаното по-напред, стратегията за проспе-
риращо бъдеще на университетите в Европа включва мно-
жество критични трансформации във всички обществени 
структури, насочени към засилване на ангажиментите на 
отделните европейски граждани и на обществото като цяло 
към модерното образование, научните изследвания и ино-
вациите. 

Кризисната моментна ситуация в Обединена Европа, 
свързана с пандемията COVID-19, показва по-висока анга-
жираност на обществото с проблемите на образователни-
те и научни структури.

Финансови аспекти
Един от съществените проблеми на нашето съвремие 

се отнася до темата за финансирането на университети-
те. И докато навсякъде се говори за единно европейско 
образователно пространство, то в условията на финансо-
ва криза, допълнена с пандемията COVID-19, ясно си про-
личават позитивите и негативите в работата на страните 
членки и респективно техните университети.

 
Свидетели сме как вследствие на кризата университетите 

започнаха да изпитват все по-голям финансов натиск, което 



-	36	- -	37	-

доведе и до промяна в механизмите за тяхното финансира-
не. Важен фактор в почти всички държави членки се оказват 
конкурентните на държавата източници на финансиране на 
научните изследвания. Някои университети са добре финан-
сирани, а други – слабо финансирани, едни са силно развити, 
докато други са централизирани. Отчитайки предимствата и 
недостатъците на различните начини на финансиране, ние 
обръщаме внимание на предоставената информация за раз-
личните методи на финансиране, включително на мерките 
за бюджетни кредити, базирани на получените резултати. 
Въпреки многообразието от инструменти и наличието на 
механизми за обратна връзка, обучение и адаптиране, на 
този етап не може да бъдат посочени и обобщени нито плю-
совете, нито минусите при финансирането на университети-
те, но независимо от това тук се поражда въпросът „Има ли в 
действителност единно европейско образователно и науч-
но пространство, щом една от основните точки в неговото 
функциониране, каквато е финансирането, не е ясно дефи-
нирана?!“. 

Мобилност на учените
Последните изследвания на Европейската комисия по-

казват, че университетските преподаватели, изследовате-
лите и иноваторите от Европа, които притежават между-
народен опит, обосновано биха могли да оказват голямо 
научно въздействие върху общественото развитие. Мо-
билността на учените е свързана и с решаването на един 
важен въпрос, а именно „изтичането на мозъци“ от държа-
ви със слаби сектори във висшето образование и научни-
те изследвания към държави с по-силни такива. 
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Бихме могли да кажем, че учените, като авангард в об-
ществото на знанието, стават все по-мобилни – и физиче-
ски, и виртуално. Физическата и виртуалната мобилност 
на хората е цивилизационна характеристика на времето, в 
което живеем днес. Като се има предвид посочената висо-
ка академична и пазарна стойност на труда на учените, за-
кономерно те са най-търсени на пазара на научния труд и 
съответно са по-мобилни от останалите в сферата на науч-
ните изследвания. От своя страна изявените учени търсят 
– и могат да си позволят – научна среда, която да им осигу-
ри оптимални условия за научноизследователска работа 
и придвижване на науката напред. Те най-често избират 
да работят в научни центрове със солидно финансиране, 
амбициозни научно-практически програми и проекти, 
добър мениджмънт, модерна техника и технологии и др. 
Мобилността на тези учени следователно е скокообраз-
на – те може да се преместят при стартиране на нов про-
ект, финансиране на нова програма, разкриване на ново 
научно звено и др. и да останат там до приключването на 
работата и при възможност за следваща изследователска 
дейност, на най-подходящото за нея място. При повечето 
учени обаче периодите на престой в дадена научна сре-
да са сравнително по-дълги поради по-големия мащаб на 
проектите, наличието на повече финансови средства и до-
брата среда на работа. 

Но наред с позитивни, налице са и негативни резултати от 
пазарното оформяне на научните центрове, което се дъл-
жи на прекалената централизация в науката. Малко на брой 
елитни университети „произвеждат“ елитни кадри, които 
после са наемани на работа в престижни научни звена и се 
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превръщат в значими учени. Ограниченият брой позиции 
на пазара за елитни учени обрича на липса на финансиране 
и благоприятна научна среда множество млади изследова-
тели, завършили огромното множество „неелитни“ универ-
ситети. Популярността на различни формални класации на 
университети също показва тази тенденция на маркетиза-
ция и силна конкуренция за присъствие в научния елит.

В резултат на описаните по-горе тенденции в обра-
зованието и науката може да се каже, че университети-
те представляват силно конкурираща се общност, която 
има потенциала да оказва влияние върху световните и 
европейските предизвикателства от икономически и со-
циален характер, преодолявайки границите на научните 
изследвания, подпомагайки различни инициативи и анга-
жирайки с тях населението. Поради тази и други причи-
ни университетите и другите научни центрове трябва да 
бъдат подпомагани непрекъснато в работата с различни 
технологии, в стимулирането на интердисциплинарните 
изследвания и при осъществяването на сътрудничество с 
държавните институции и бизнеса.

И в условията на пандемията COVID-19 Европейският 
съюз трябва да има водеща роля в създаването на рамка 
за политики, които да осигуряват регулаторни механизми 
и инструменти, насърчаващи сътрудничеството и раз-
пространението на знания, опит и добри практики за осъ-
ществяване както на реална (физическа) мобилност, така 
и преимуществено на виртуална такава.
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ВИЗИЯТА ЗА ЕВРОПА И СТОЙНОСТТА
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ЗНАНИЕТО

Предвид човешкия фактор като стратегически инструмент 
за осигуряване на прогреса на обществото, както и икономи-
ческата динамика в Европа, секторите, основаващи се на зна-
нието, интелектуалния труд и иновациите, се превръщат във 
все по-търсени и ценени показатели, гарантиращи проспе-
ритета на Европа. Изграждайки общество на знанието, ЕС си 
поставя за цел постигането на високи резултати в образова-
телния процес чрез създаването на социална и икономическа 
среда, в която научните изследвания и иновациите се разви-
ват паралелно с базовите и надстроечните умения на населе-
нието.

Стремежът към по-високи постижения не пренебрегва 
и усилията за насърчаване на широк достъп до универси-
тетско образование чрез:

• осигуряването на единно пространство за университе-
тите, студентите и научните изследвания; 

• отчитането на несъответствията между търсенето и 
предлагането на знания, което да бъде поставено сред 
основните приоритети на образователната система; 

• успешната нова образователна парадигма „Учене чрез 
правене“ (“Learning by doing”), която да бъде основен 
принцип в образователната система; 

• създаването на ориентирана към гъвкавост и учене 
през целия живот култура, която да осигурява на хора-
та възможност във всеки един момент от тяхното раз-
витие, независимо от възраст и социално положение, 
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да могат да се върнат в образователната система;
• стимулирането на развитието на центрове за върхови 

постижения. 

Без да слагаме точка на европейската образователна и 
изследователска перспектива, трябва да кажем, че универ-
ситетското образование може не само да изостря чувстви-
телността на обществото към специфични проблеми, но и 
да насърчава научните знания и иновативните способности, 
които задължително да бъдат използвани за решаване на на-
болелите обществени предизвикателства. Ежедневните про-
блеми, като пандемията COVID-19, които от гледна точка на 
историческата перспектива на обществото имат минимален 
ефект върху неговото развитие, в действителност отвличат 
вниманието ни и ние губим от поглед важна част от това, кое-
то обогатява и дава смисъл на живота ни, а именно знанието. 

Като синтез на дискутираната тематика можем да пред-
ложим нашите кратки заключителни разсъждения върху 
темата за стойностите на образованието, научните из-
следвания и иновациите в Обединена Европа по време на 
криза. Защото в резултат на процесите на преодоляване 
на тази тотална криза модерното образование и наука в 
Европа ще станат по-силни. Тяхната естествена синергия 
не само ще подкрепи усилията им да не платят генерална-
та сметка на обществото, а подкрепени от гражданите, те 
успешно ще погасят тази сметка.
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РЕЦЕНЗИЯ
от проф. д-р Никола Аврейски

на студията ,,COVID-19 и ,,Визия 2030“ за бъдещето 
на европейските университети“ 

на проф. д.ик.н. Стоян Денчев 
и доц. д-р Диана Стоянова 

След впечатляващо над половинвековно развитие про-
цесът на обединението на Европа заслужено спечели при-
знанието за най-успешен политически проект на ХХ век. 
Но от началото на ХХІ столетие той започна да изпитва 
сериозни проблеми, породени както вътре в самия него, 
така и от неговите врагове и не без „помощта“ на „верни-
те“ му приятели. След шоковете от терористичните атаки 
срещу САЩ от 2001 г., привнесената от САЩ световна фи-
нансова криза от 2008 – 2009 г. и причинената от т. нар. 
,,Арабска пролет“ мигрантска криза от 2015 г. ЕС се изпра-
ви в началото на 2020 г. пред най-тежкото предизвикател-
ство – „заченатата“ в Китай пандемия от коронавирус, коя-
то превърна Европа в неин епицентър. Страхът за първи 
път се превърна в част от ежедневието на европейските 
граждани и в името на опазване на тяхното здраве прави-
телствата на държавите членки предприеха мерки, които 
не се родеят с изгражданата през следвоенните десетиле-
тия европейска солидарност. Захлупени в своето сурово 
ежедневие на социална изолация, приковали погледа си в 
националните простори, европейските граждани някак не 
усещат взетите от европейските институции мерки, които 
се премълчават от погълнатите в собствените си пробле-
ми национални власти и се изопачават от външни, заинте-
ресовани от разпадането на ЕС сили.
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В досегашните европейски дебати във връзка с пандеми-
ята натежават два кръга от проблеми: опазване на здравето 
на най-ценното – човешкия капитал, и ограничаване на по-
следствията за реалната икономика. Проблемите на образо-
ванието, науката и иновациите стоят някак встрани, въпреки 
че засягат на практика почти всяко европейско семейство.

Едно навременно и адекватно напомняне за изключител-
ната важност на тази проблематика е студията ,,COVID-19 и 
,,Визия 2030“ за бъдещето на европейските университети“. 
Заслужава си най-напред да обърна внимание, че тя е дело 
на двама видни представители на Университета по библи-
отекознание и информационни технологии: проф. д.ик.н. 
Стоян Денчев – математик, водещ национален експерт в 
областта на науките за информирането (Informing Sciences) 
и виден общественик, ползващ се с международна извест-
ност и признание, дългогодишен ректор на университета, 
доказал се като един от най-добрите мениджъри на висше-
то образование у нас (в момента председател на Общото съ-
брание и директор на Институт за информация и сигурност 
при УниБИТ), и доц. д-р Диана Стоянова – научен секретар 
на същия Институт и директор на Академичното издател-
ство ,,За буквите – О писменехь“.   

Авторите основават своя анализ на динамичните проме-
ни от началото на ХХI век, които заставиха ЕС да преосмис-
ли нагласата си и да засили своя интерес към инвестиции в 
образованието, доказали се като най-възвръщаеми, да раз-
бере необходимостта от преструктуриране на съвременна-
та университетска среда с оглед решаване на проблеми на 
пазара на труда, както и да засили интереса към иновации-
те, способстващи за засилване на конкурентоспособността 
и постигане на устойчив растеж. В тази встъпителна част на 
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студията са коментирани стратегическите мерки, взети от 
ЕС за укрепване на европейското образователно и научно 
пространство. Обърнато е внимание на приетата през 2010 
г. програма ,,Европа 2020“, целяща подпомагане на излиза-
нето от финансовата криза и съдържаща амбициозни цели, 
между които намаляване на дела на преждевременно на-
пускащите училище, увеличаване на дела на завършилите 
висше образование, инвестиране в научноизследовател-
ска и развойна дейност. По-специално място е отредено на 
публикувания през 2018 г. от Европейската комисия доку-
мент ,,Към устойчива Европа 2030“, получил известност като 
,,Визия 2030“, който си поставя за цел подкрепа на прехода 
към устойчивост в образованието, науката, технологиите, 
иновациите, цифровизацията и много други сфери, както и 
тяхната съгласуваност на различни равнища. Анализиран е 
и докладът на Центъра за стратегия и оценка от февруари 
2020 г., съдържащ работна трансформационна платформа.

Прави впечатление балансираността на оценките на ав-
торите за направеното от ЕС в десетилетието преди разра-
зяване на пандемията. Изтъкнати са солидните традиции 
на Съюза в областта на образованието, предимството на 
свободното движение на университетски преподаватели, 
изследователи, научни знания и технологии, много силната 
образователна и научна общност с потенциал да даде своя 
достоен принос в осъществяването на неговите политики, 
както и високото качество на европейската експертиза, 
впечатляваща със своето визионерство. Същевременно, 
разграничавайки се от необоснованите критики към ЕС 
за някои не докрай изпълнени ангажименти, авторите на-
помнят обективната трудност (,,европейското академично 
пространство е много фрагментирано и разнообразно и 
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с трудно преодолими различия“) и твърде съществената 
субективна трудност – ограничените му възможности за 
въздействие поради недостатъчните компетенции, деле-
гирани от държавите членки в тази област. Индиректното 
внушение на авторите в сегашната ситуация на обърканост 
и дезориентация е много убедително: ако искаме реални 
постижения на ЕС, се нуждаем не от ,,по-малко“ Европа, а от 
,,повече“ Европа; ако не осъзнаем това, ще продължаваме 
да наблюдаваме как основните глобални конкуренти на ЕС 
– САЩ, Китай и Русия, се справят по-добре с възникващите 
предизвикателства. 

В центъра на авторовия анализ за реакциите на държа-
вите от ЕС на пандемията е поставено т.нар. неприсъстве-
но обучение на ученици, курсанти, студенти и докторанти. 
Много полезни за цялата образователна общност са пред-
ставените в студията по-известни системи за електронно 
обучение в цялото им многообразие: облачно базираните 
системи и системите с отворен код, отворените и платените 
системи, платформите за масово отворени онлайн курсове, 
приложенията и образователните ресурси за различни рав-
нища на обучение и практика, видео платформите за обуче-
ние, аудио конференциите и сътрудничеството. Изтъкнати 
са общите елементи на тяхната архитектура и сходните им 
основни функционалности. Убедително са откроени техни-
те предимства: създаване на независими платформи и вир-
туална среда за потребителите, осигуряване на възможност 
за реализиране на различни педагогически и дидактически 
подходи за обучение, създаване на персонифицирани пъ-
теки за учене и съхраняване на историята на всеки потре-
бител, дори на възможности за обучение в многонационал-
на компания и премахване на езиковите бариери. 
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Авторите се съгласяват, че при неподготвеността за 
предизвикателствата на пандемията, затварянето на уни-
верситетите и дезорганизацията на тяхната работа непри-
съственото обучение се оказа необходима мярка. Съще-
временно, разграничавайки се от настъпилата еуфория 
сред апологетите на т.нар. ,,SMART“ университети и опитите 
за тяхното конюнктурно налагане от някои среди като бъ-
дещ основен компонент на университетското образование, 
проф. Ст. Денчев и доц. Д. Стоянова с пълно основание на-
блягат, че системите за електронно обучение ,,в никакъв 
случай не могат, а и не трябва да заместват естествения 
процес на обучение в съвременните университети“. Защото 
университетите обучават не роботи, а хора, а и по дефини-
ция университетът е общност от преподаватели и студен-
ти (същото впрочем се отнася в пълна мяра и за основните 
и средните училища). Тръгването по този погрешен път на 
трансформация ще превърне университетите в супермар-
кети за продажба на дипломи, предупреждават авторите. 

Проф. Денчев и доц. Стоянова си дават ясна сметка, че 
въпреки наличния модерен телекомуникационен инстру-
ментариум, в сегашните условия трудно може да се говори 
за университетско управление, както и за неокуражител-
ната краткосрочна перспектива, тъй като след пандемията 
всеки университет ще трябва първо да възстанови налич-
ната инфраструктура и да установи реално съществуващи-
те ресурси, преди да започне да ги споделя. Изключително 
важно според тях е още сега да се осъзнае, че неприсъстве-
ното обучение е временна мярка в условията на пандемия, 
да не се поставят под съмнение стойностните постижения 
на европейското образователно и научно пространство и 
да не се губи от поглед правилната посока – необходимост-
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та от трансформация в духа на ,,Визия 2030“. Това означава, 
че в основен принцип на образователната система трябва 
да се превърне новата образователна парадигма ,,Учене 
чрез правене“, че следва да се върви по пътя на коопери-
ране между университетите и бизнеса за осъществяване на 
преход ,,от акредитирана квалификация към сертифицира-
ни умения“, че трябва да се утвърждава отворената наука 
като визия за нейното поставяне в мрежа за извършване на 
изследвания и обмен на научни резултати. 

Много находчиво е коментиран въпросът за мобил-
ността на учените, който има различни последици за 
държавите от ЕС, доколкото ,,изтичането на мозъци“ на 
практика е едностранно движение от по-бедните към 
по-богатите страни. В търсенето на изход от това положе-
ние, сочат авторите, България е заинтересована от насър-
чаване на виртуалната мобилност на учените, а не толкова 
на реалната (физическата).

Сред най-силните страни на студията е направеният в 
нея вещ анализ на проблема за финансирането на евро-
пейските университети. Оценява се по достойнство из-
вършената след финансовата криза промяна в механизма 
на тяхното финансиране чрез въвеждане на бюджетно 
финансиране в зависимост от получените резултати и на 
конкурентни на държавата източници на финансиране. 
Но се обръща внимание, че проблемът с финансирането 
на университетите не е ясно дефиниран на общоевропей-
ско равнище. Уреждането му е вече належащо, сочат ав-
торите, но не чрез заставяне на образованието, науката и 
иновациите да платят генералната сметка на обществото 
за пандемията, а по начин, отчитащ потенциала им да по-
гасят тази сметка. 
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Въз основа на изложеното по-горе препоръчвам студи-
ята на проф. д.ик.н. Стоян Денчев и доц. д-р Диана Стояно-
ва ,,COVID-19 и ,,Визия 2030“ за бъдещето на европейските 
университети“ за печат, тъй като тя е своевременен и дос-
тоен научен отговор на недооценявания, но изключител-
но важен въпрос за съдбата на европейското образова-
телно и научно пространство в условията на пандемията и 
за обозримото му бъдеще. Убеден съм, че студията трябва 
да стигне до всяко училище, университет, научен институт, 
неправителствен аналитичен център, до БАН, Министер-
ството на образованието и науката и други заинтересо-
вани държавни институции. Предлагам да се обмисли и 
издаването на брошурата на английски език, за да се раз-
прати на многобройните ни международни контрагенти. 

София  проф. д-р Никола Аврейски
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