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ПРЕДГОВОР

УВАЖАЕМИ ДОКТОРАНТИ,

Идеята да подготвим този кратък Наръчник възникна в 
ежедневната ни работа поради желанието да сме в помощ на 
нашите докторанти. 

В него са представени избрани лекции от обучението в Док-
торантското училище. Опитали сме се да систематизираме и 
най-често задаваните въпроси в хода на обучението за образова-
телна и научна степен „Доктор”. 

Всички представени отговори са базирани на Закона за висше 
образование, Закона за развитие на академичния състав в Репу-
блика България, Правилника за устройството и дейността на 
МУ-Пловдив и Правилника на Докторантското училище.

За Ваше улеснение те са систематизирани в раздели Докторан-
тура, Зачисляване, Обучение, Отчисляване и Защита. Приложени 
са също и Правилник на Докторантското училище и списък на 
документите по образец, необходими за администрирането на 
докторантурите.

Този Наръчник е удобно практическо помагало в допълнение към 
наличния Пътеводител за докторанти и представлява поредното 
издание от Библиотека за докторанта, която ръководството на 
МУ-Пловдив посвещава на своите докторанти. В него са описани 
подробно всички процедури, посочен е редът и документите, кои-
то се изискват, като бланковите формуляри по образец са отбе-
лязани с #. Те са налични в сайта на МУ-Пловдив.

Очакваме нови въпроси и допълнения, с които да обогатим след-
ващото издание на Наръчника.

Пожелаваме Ви лесно, безпроблемно и успешно ориентиране в 
нелекия път на научното израстване.

От авторите
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ОСНОВНИ АКАДЕМИЧНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

I
ОСНОВНИ АКАДЕМИЧНИ ОРГАНИ 

НА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Мария Токмакова

Катедрен съвет (КС) – основен орган  на управление на катедрата; със-
тои се от членовете на академичния състав в катедрата, които са на осно-
вен трудов договор в МУ-Пловдив.

Факултетен съвет (ФС)  –  представителен  квалифициран и  експертен 
орган за управление на цялостната дейност на факултета, избран от Об-
щото събрание на факултета с 4-годишен мандат.

Ректорски съвет (РС) – помощен съвещателен орган на ректора в опе-
ративното  управление,  който  включва:  заместник-ректорите,  деканите 
на факултетите, директорите на Медицински колеж и на ДЕСО, помощ-
ник-ректора и ръководители на административни отдели.

Академичен съвет (АС) – колективен квалифициран и експертен орган 
за управление на МУ-Пловдив, избран от Общото събрание на МУ-Пло-
вдив с 4-годишен мандат. 

Научен съвет – експертен орган към Факултетния съвет, назначен със 
заповед на декана.

Научно жури – експертен орган от хабилитирани лица,  утвърдени учени 
в съответната научна област, професионално направление или специал-
ност, избран от ФС по предложение на КС. 

Научен отдел – административно звено на пряко подчинение на зам.-рек-
тора по НИД, което организира, администрира, координира и контролира 
научно-изследователската дейност, вкл. и докторските програми.
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Докторантът е странна птица. Жонглира на едноколка 
(велосипед с много сложен баланс и неудобна седалка), 

за да установи няколко дребни факта, които рано 
или късно ще намери в добрите научни списания.
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II
ДОКТОРАНТУРА. ПРАВА И 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОКТОРАНТА

Мария Токмакова 
Виктория Сарафян

 Какво означава образователна и научна степен (ОНС) „Доктор“?
Това е третата степен на академично образование (след бакалавър 

и магистър), която се придобива след завършване на индивидуална док-
торска програма на обуч     ение и успешна защита на дисертационен 
труд. 

 Кои са нормативните документи, регламентиращи обучението за 
ОНС „Доктор“?

Закон за висшето образование, Закон за развитие на академичния 
състав в република България и Правилника за приложението му, Пра-
вилник  за  устройството  и  дейността  на  МУ-Пловдив,  Правилник  на 
Докторантско училище.

 Къде може да се придобие ОНС „Доктор“?

Образователната  и  научна  степен  „Доктор”  и  научната  степен 
„Доктор на науките” се придобиват само в първично звено (катедра) на 
висше училище, където има поне едно хабилитирано лице от съответно-
то акредитирано професионално направление. Висшето училище тряб-
ва да е получило акредитация за обучение в ОНС „Доктор” от НАОА, 
при условията и по реда на Закона за висшето образование.

 Коя е основната цел на обучението по време на докторската про-
грама?

Овладяване на научната специалност, по която се провежда док-
торантурата и придобиване на специфични изследователски и практи-
чески умения.
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 Кой може да придобие ОНС „Доктор“ по акредитираните док-
торски програми в МУ-Пловдив?

Всяко лице с образователно-квалификационна степен „Магистър“ 
в  съответното  професионално  направление,  преминало  докторантско 
обучение в МУ-Пловдив и успешно защитило дисертационен труд.

 В каква докторска програма може да се зачисли докторантът?

Докторските програми са по научни специалности, професионал-
ни направления и области на висшето образование. Научната специал-
ност трябва да бъде в същото професионално направление, както и при-
добитата магистърска степен.

 Каква е продължителността на една докторантура?

Продължителността  на  редовната  и  самостоятелната  форми  на 
обучение е с продължителност до 3 години, а на задочната е до 4 годи-
ни. За този период докторантът извършва изследователска работа, пише 
дисертационен труд, както и публикации, свързани с него, под ръковод-
ството на научен ръководител.

 Какви права има докторантът?

Докторантите в процеса на обучението си имат право да: 
1. Участват  в  учебната,  научно-изследователската  и  внедрителската 

дейност на МУ-Пловдив.

2. Ползват материално-техническата, учебната и спортната база.

3. Участват в изборните колективни органи за управление, в които е 
предвидено.

4. Дават свои мнения и препоръки по провеждането и съдържанието 
на учебната работа. 

5. Се сдружават по учебни, научни, културни и спортни интереси.

6. Ползват ваканция/отпуск не по-малко от 30 дни в рамките на една 
учебна година.

7. Получават  стипендии  (за  редовните  докторанти),  еднократни  фи-
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нансови помощи или да ползват кредит за издръжка на обучението, 
съобразно действащото законодателство. 

8. Бъдат здравноосигурени за сметка на МУ-Пловдив при условията 
на действащите нормативни актове.

 Какви са задълженията на докторанта?

Докторантите в процеса на обучението си са длъжни да: 

1. Изучават задълбочено и системно преподавания учебен материал и 
да изпълняват коректно индивидуалния си учебен план.

2. Упоменават във всичките си публикации коректно афилиацията си 
към МУ-Пловдив и финансовата подкрепа по проекти, финансира-
ни от университета.

3. Посещават редовно лекциите, практическите и семинарните заня-
тия в Докторантското училище.

4. Да покрият минималните национални изисквания за ОНС „Доктор“.

5. Изпълняват указанията на академичния персонал, които не противо-
речат на закона.

6. Спазват общоприетите морално-етични норми на поведение и от-
ношения към колегите си, преподавателите, пациентите и техните 
близки.

7. Не провеждат на територията на университета дейност и меропри-
ятия на организации с политически, религиозен, етнически или на-
ционалистичен характер. 

8. Не разпространяват сведения за пациентите и служителите на уни-
верситета, научени в процеса на обучението.

9. Се  отнасят  отговорно  към материално-техническата  база,  оборуд-
ването и обзавеждането на кабинетите, лабораториите, клиниките и 
общежитията. 

10. Спазват законите на страната и разпоредбите на административното 
ръководство.
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11. Специализантите  изпълняват  задачите  от  индивидуалния  план  за 
теоретично и практическо обучение на пълен работен ден и ползват 
регламентиран платен отпуск.

 Какви форми на докторантура съществуват?

Докторантурата може да бъде редовна, задочна или на самостоя-
телна  подготовка.  Осъществява  се  по  индивидуален  и  групов  учебен 
план в Докторантското училище на МУ-Пловдив и завършва със защита 
на дисертационен труд.

 Какво означава редовна докторантура?

Това е редовна форма на обучение в акредитирана докторска про-
грама с продължителност три години. Бройките за редовни докторанти 
за  всяка  академична  година  се  предлагат  от АС на МУ-Пловдив и  се 
утвърждават от МОН. По време на тази докторантура докторантите по-
лучават ежемесечна стипендия.

 Какво означава докторантура на самостоятелна подготовка?

Това е форма на докторантско обучение с продължителност до 3 
години (минимум 1 година). Приемът на докторанти на самостоятелна 
подготовка е без конкурс и през цялата академична година. По време 
на тази форма на докторантура, докторантите имат право да работят по 
трудов договор. 

 Какво означава задочна докторантура?

Това е форма на докторантско обучение с продължителност до 4 
години (минимум 2 години). По време на тази форма на докторантура 
докторантите имат право да работят по трудов договор, но не получават 
ежемесечна стипендия.

 Как може да се прекъсне и удължи срокът на докторантурата?

Прекъсване  на  докторантурата  се  разрешава  от ФС по молба  на 
докторанта и доклад на научния му ръководител по обективни причини:
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- бременност и майчинство;

- продължително боледуване;

- продължителна специализация в чужбина;

- сериозни социално-битови проблеми.

Удължаване срока на докторантурата се разрешава от ФС по из-
ключение, след решение на КС по мотивирано предложение на научния 
ръководител, но за не повече от шест месеца и без право на стипендия 
за редовните докторанти.

 Какво се случва при предсрочно отчисляване на редовен док-
торант по сериозни здравословни причини?           

Редовни докторанти, отчислени предсрочно от докторантура пора-
ди тежко хронично заболяване, доказано със съответните медицински 
документи, не дължат връщане на получените от тях стипендии. 

 Кога се връщат средства при отчисляване на редовен докторант?

Редовни  докторанти,  отчислени предсрочно поради неизпълнение 
на работния план или по тяхно желание, дължат връщане на получени-
те от тях стипендии. Същото важи и за редовни докторанти, пресрочили 
докторантурата, не изпълнили работната програма и не защитили в срок. 

 Кога може да бъде прекратена докторантура?

Когато редовният докторант не  се  е  явил на работното  си място 
в пет последователни работни дни без уважителни причини, когато не 
взема изпитите си, не посещава Докторантското училище и не изпълня-
ва задачите в сроковете определени в индивидуалния му план, се счита, 
че е напуснал по собствено желание и се отстранява от докторантурата. 
Докторантът се отстранява и при доказано научно плагиатство.

Ръководителят  на  научното  звено  или  научният  ръководител  са 
длъжни да сезират с писмен доклад до зам.-ректор НИД за самоволното 
напускане или нарушенията на докторанта. Отстраняването се извърш-
ва въз основа на доклад от научния ръководител, КС или Научния съвет 
на факултета, решение на ФС и заповед на ректора на МУ-Пловдив. 
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Докторант – изходна точка за бъдещи прегрешения в науката.
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III
ЗАЧИСЛЯВАНЕ

Мария Токмакова 
Виктория Сарафян

 Как се започва редовна докторантура?
Ежегодно, за всяка учебна година, МУ-Пловдив обявява в Държа-

вен вестник и в сайта на университета конкурси за редовни докторанти 
по  съответните  акредитирани  докторски  програми.  Бройката  за  всяка 
година се определя от МОН.

 Какви са изискванията за кандидатстване за редовна докторан-
тура?

За придобиване на ОНС „Доктор“ като редовни докторанти могат 
да кандидатстват лица, придобили ОКС „Магистър“ в научно направле-
ние, съответстващо на научната област, по която ще се провежда обу-
чението със среден успех от диплома, държавни изпити и по специал-
ността на конкурса не по-нисък от много добър (4.50).

 Какви са необходимите документи за участие в конкурс за редов-
на докторантура към МУ-Пловдив?

Подава се заявление# до ректора, CV-европейски формат, дипло-
ма или нотариално заверено копие за образователно-квалификационна 
степен „Магистър“ с приложението, други документи, удостоверяващи 
интереси и постижения в съответната научна област, документ за запла-
тена административна такса.

 Какво следва след подаване на документите за участие в кон-
курса?

Комисия, назначена със заповед на ректора, преглежда докумен-
тите на кандидатите и определя кои от тях отговарят на изискванията 
за допускане до участие в конкурса. Допуснатите кандидати получават 
уведомително писмо  в  15  дневен  срок и  конспект  за  изпита по  спе-
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циалността, както и информация за време и място за провеждане на 
изпитите по език и по специалността. Ректорът издава заповед за из-
питна комисия.

 Кой провежда изпитите за редовен докторант?

Конкурсните изпити се провеждат от комисии, назначени от ректо-
ра, включващи трима хабилитирани преподаватели по същата или близ-
ка научна специалност.

 Кой подготвя конспекта и на какви условия трябва да отго-
варя?

Конспектът за изпита по специалността се изготвя от ръководител 
катедра и следва конспекта, представен в акредитационните документи 
за докторската програма. Той включва – обща част (основни въпроси по 
дисциплината) и специална част с акцент върху разработваната темати-
ка или направление. Посочва се литература за подготовка.

 Как протича изпитът по специалността?

Изпитът  по  специалността  е  писмен  и  устен  с  отделни  оценки. 
Писменият  изпит  е  по  въпроси  от  предварително  обявения  конспект. 
Провежда се анонимно и е с продължителност 4 астрономически часа. 
До устен изпит се допускат само получилите оценка най-малко „много 
добър” (4.50) на писмения изпит.

За успешно положили изпита се считат кандидатите, които са по-
лучили  средна оценка от писмения и устния изпит най-малко  „много 
добър” (5.00).

Писменият и устен изпити се провеждат в един и същи ден, но при 
повече от двама кандидати това може да стане в рамките на два после-
дователни дни.

 Как се провежда конкурсът по език за редовен докторант?

Пред комисия от Департамент по езиково и специализирано обуче-
ние (ДЕСО) се полага писмен изпит по един избран от кандидата чужд 
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език – английски, немски или френски. До изпит по език се допускат 
само кандидати, които успешно са положили изпита по специалността. 
Успешно положили изпитите по чужд език  са кандидатите, получили 
оценка минимум добър (4.00).

 Как приключва конкурсът за редовен докторант?

Ръководител  катедра  представя  в  Научен  отдел  протокол#  от 
проведения конкурсен изпит и предложение за класиране (при пове-
че от един кандидат) и прилага към него писмената работа на канди-
дата. Председателят на изпитната комисия по  език също представя 
в Научен отдел протокола# с оценки и писмените работи на канди-
датите. В доклад до зам.-ректор НИД ръководител катедра посочва 
докторската  програма,  темата  на  дисертационния  труд  и  научния 
ръководител,  които  са  обсъдени  и  приети  от КС.  Зам.-ректор НИД 
насочва  документите на  кандидатите  към  съответния ФС  за  утвър-
ждаване. След решение на ФС, се издава заповед за зачисляване в ре-
довна докторантура. Научен отдел уведомява кандидата за резултата 
от конкурса.

 Какво представлява заповедта за зачисляване в докторантура?

Ректорът на МУ-Пловдив, на основание решението на ФС, издава 
Заповед за зачисляване на докторанта.

В Заповедта на ректора за зачисляване се посочват: основание за 
зачисляването; формата на докторантурата – редовна (държавна поръч-
ка, платена), на самостоятелна подготовка; докторската програма; фа-
култета и катедрата, в които се организира обучението; срока на обуче-
нието; темата на дисертационния труд; научната област и докторската 
програма; научния ръководител и/или научния консултант. При интер-
дисциплинарните дисертации се допуска по изключение да има двама 
научни ръководители или един научен ръководител и консултант от раз-
лични специалности.

 Какво трябва да направи докторантът след успешно издържан 
изпит за редовен докторант? 

Редовните  докторанти  заплащат  еднократно  годишна  такса  за 
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обучение в размер, определен с постановление на Министерски съ-
вет за съответната учебна година и представят документ за платена 
такса в Научен отдел. Сключват договор за обучението си в МУ-Пло-
вдив.

 Кой може да е задочен докторант в МУ-Пловдив?

Задочни  докторанти  могат  да  бъдат  всички  лица,  външни  за 
МУ-Пловдив и УМБАЛ. Те заплащат съответните суми за зачисляване, 
обучение и административни такси по процедура за защита в размер, 
определен от РС. 

 Кой може да е докторант на самостоятелна подготовка в МУ-Пло-
вдив?

Това са преподаватели или специалисти с висше образование на тру-
дов договор в МУ-Пловдив, както и ординатори в УМБАЛ. Преподавате-
лите не заплащат такса за обучение и защита, а външните за МУ-Пловдив 
лица, които са ординатори в УМБАЛ или заемат неакадемична длъжност 
в МУ-Пловдив са освободени от такса за зачисляване и обучение, но за-
плащат административна такса за разходите по защитата.

 Как се зачисляват докторанти на самостоятелна подготовка?

Кандидат-докторантите представят заявление до ръководител ка-
тедра и проект на дисертационен труд, разработен структурно в основ-
ната си част и две становища за дисертабилност от външни за катедрата 
хабилитирани лица.

 Кога се представят документите за зачисляване на докторанти 
на самостоятелна подготовка?

Най-малко 15 дни преди датата на разширения КС за зачисляване, 
докторантът представя проекта за дисертационен труд на разположение 
на катедрения колектив и внася за разглеждане документите си в Науч-
ния съвет на съответния факултет. Докторантите от ДЕСО и Медицин-
ски колеж внасят документите си директно в Научен отдел и Научния 
секретар на МУ-Пловдив.
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 Какви документи и къде се представят за зачисляване на докто-
ранти на самостоятелна подготовка? 

Документите  –  проект  за  дисертационен  труд,  две  становища  за 
дисертабилност и доклад от ръководител катедра се представят за раз-
глеждане  пред  Научен  съвет  към  декана  на  съответния  факултет  на 
МУ-Пловдив – МФ, ФДМ, ФФ, ФОЗ. Копие от доклада, в който са впи-
сани дата,  час и място  за  разширен катедрен  съвет и предложение  за 
подсилващи членове  (най-малко 3 външни за катедрата хабилитирани 
лица по научната специалност или темата на дисертацията) се изпраща 
до зам.-ректор НИД. При положително писмено становище от Научния 
съвет (до 15 дни след внасяне на документите), зам.-ректор НИД издава 
заповед за провеждане на разширен КС. 

 Как протича разширеният КС за зачисляване на докторанти на 
самостоятелна подготовка?

Ръководител катедра представя кандидат-докторанта, който прави 
експозе пред КС. Запознава колектива с научната идея, изследванията 
до момента по проблема, целта и задачите на проучването, материали 
и методи  и  предварителните  резултати. Очертава  предстоящите  зада-
чи. Хабилитираните лица, изготвили становища за дисертабилност, ги 
представят, след което докторантът отговаря на въпроси и коментари. 
При положително становище, разширеният КС гласува с явен вот пред-
ложение към ФС за зачисляване в съответната докторска програма, оп-
ределя темата и научния ръководител.

 Каква процедура следва след разширения КС за зачисляване?

Ръководител катедра изготвя доклад до декана с копие до зам.-рек-
тор НИД, в който предлага на ФС да утвърди зачисляването на докто-
ранта. Посочва се формата на обучение, докторската програма, темата 
на дисертационния труд и научния ръководител. При положително ре-
шение от ФС, зам.-ректор НИД издава заповед за зачисляване, която се 
изпраща служебно на докторанта, научния ръководител и ръководител 
катедра.
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 Какво трябва да направи докторантът на самостоятелна подго-
товка след успешно зачисляване на разширен КС?

След успешно преминал разширен КС за зачисляване, докторантът 
прилага в Научен отдел копие на диплома за придобита ОКС „Магис-
тър“ и автобиография европейски формат. 

Ако  докторантът  е  външен  за МУ-Пловдив  или УМБАЛ,  следва 
да заплати такса за зачисляване, както и таксата за обучение за първата 
година. 

Ако докторантът заема академична или неакадемична длъжност в 
МУ-Пловдив, разходите по обучението и защитата са за сметка на уни-
верситета. 
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Най-хубавото в докторантурите са докторантките.

ЗАЧИСЛЯВАНЕ
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ОБУЧЕНИЕ

ОБУЧЕНИЕ

Мария Токмакова 
Данаил Русев

 Кой провежда обучението на докторанта?

Индивидуалното обучение на докторанта става под ръководството 
на научен ръководител. Втори научен ръководител или  консултант  се 
допуска по изключение при интердисциплинарни теми, при условие, че 
двамата ръководители са с различни специалности. Груповото обучение 
се провежда в Докторантското училище.

 Кой може да бъде научен ръководител и кой го определя?

За научен ръководител се избира хабилитирано лице по съответната 
или близка до темата на дисертацията научна специалност. Предложе-
нието се прави от КС и се утвърждава от ФС.

 Кой може да бъде научен консултант и кой го определя?

За научен консултант по изключение се избира хабилитирано лице 
или специалист с ОНС „Доктор” с компетенции и специалност, различни 
от тези на научния ръководител, който е оказал съществена методична 
или теоретична помощ в разработването на дисертацията. Предложение-
то се прави от КС и се утвърждава от ФС.

 В какво се изразява работата на докторанта?

През периода на докторантурата докторантът извършва задълбочено 
изследване върху научен проблем, като темата и методиката на изследва-
нето се обсъждат и приемат на КС. Освен изследователска работа, през 
периода на докторантурата се провежда и образователна дейност, която 
се регламентира в индивидуалния план на докторанта и в плана на Докто-
рантското училище. След първата година, редовните докторанти участват 
в преподавателската дейност, като могат да водят практически упражне-
ния до 1/3 от годишния норматив на асистент по съответната дисциплина. 

IV
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Крайната цел на докторантурата  е докторантът да изработи, пред-
стави и защити дисертационен труд пред Научно жури. След защита на 
дисертационния труд, на докторанта се присъжда ОНС „Доктор”.

 Какви права има докторантът след зачисляване?

• Докторантът се включва в състава на научното звено (катедра), в 
което е зачислен и може да ползва химикали, реактиви, медика-
менти, консумативи, опитни животни, информационни продукти, 
статистическа обработка, клиничен контингент и други необхо-
дими за обучението и изследователската му дейност материали. 

• С решение на научния ръководител докторантът може да бъде изпра-
щан на специализации, конференции, научни форуми и др. в страна-
та и чужбина, ако темата на същите е в съответствие с темата на ди-
сертационния труд и проявата е предвидена в Индивидуалния план 
за обучение. Разходите са за сметка на приемащата страна.

• Докторантът може да бъде включен с раздели от своя дисертацио-
нен  труд  в  научни  екипи,  разработващи  изследователски  проекти, 
финансирани на конкурсна основа (Грантови разработки, Фонд науч-
ни изследвания към МОН, Фонд „Наука“, проекти, финансирани от 
МУ-Пловдив и др.).

• Докторантът може да бъде включен в учебно-преподавателската ра-
бота,  след  съответно  решение на КС,  така  че  преподаването  да не 
пречи на разработката и защитата на дисертацията в срок.

• Докторантът участва в цялостната диагностично-лечебна дейност на 
клиничното звено, в което се осъществява докторантурата.

• Ползва библиотеката, компютърни зали, лаборатории и кабинети при 
изработване на дисертацията си.• 

 Какви задължения има докторантът след зачисляване?

След зачисляване, докторантът се включва в състава и работата на 
научното звено, в което е зачислен и посещава Докторантското учили-
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ще,  включва  се  във  всички  инициативи  и форуми  на МУ-Пловдив,  в 
които участват докторанти. Спазва моралния и етичен кодекс на учения.

 Какво означава индивидуален учебен план на докторанта?

Това е план за обучение на докторанта, който съдържа структури-
рана научно-изследователска дейност, посещения и участия в курсове и 
лекции, изпит за докторантски минимум, преподавателска дейност. Ин-
дивидуалният учебен план# се представя за утвърждаване от декана и 
се прилага в личното досие на докторанта в Научен отдел. Всяка година 
докторантът представя писмен отчет# за изпълнение на индивидуалния 
си план пред ФС.

 Какво означава финансов план?

Финансовият  план#  е  бланков  документ,  достъпен  на  сайта  на 
МУ-Пловдив, който е необходим на всеки редовен или на самостоятел-
на подготовка докторант, който желае да се възползва от субсидия по 
време на докторантурата. В него докторантите имат право да разпре-
делят по направления съответните суми с решение на РС. Те включват 
покриване на такси за участия в научни форуми, отпечатване на научни 
публикации, реактиви, консумативи и други материали, необходими за 
разработването на дисертацията. Не се допуска закупуване на апарату-
ра. След първоначално изготвен и утвърден финансов план, промяна в 
него подлежи на ново разглеждане и одобрение на РС.

 Какво означава групов учебен план?

Груповият  учебен  план  е  учебната  програма  на  Докторантско-
то  училище,  която  е  утвърдена  от АС и  се  провежда  под формата  на 
лекции, семинари и уебинари по теми, свързани с формирането на из-
следователски  знания и  умения,  организация и методика на научното 
проучване,  оформяне на научни  трудове,  статистика,  етика,  педагоги-
ка, кариерно развитие, работа в екип, комуникативни, презентационни, 
езикови, информационни, компютърни умения и други. Кредити носят 
всички участия в научни форуми и публични лекции, организирани от 
МУ-Пловдив.
 Как и кога става записването в Докторантското училище?

В Докторантското училище се обучават задължително всички док-
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торанти, зачислени в МУ-Пловдив, веднага след издаването на заповед 
за  зачисляване.  Докторантите  са  длъжни  да  участват  в  дейността  на 
Докторантското училище и да преминат обучение по утвърдената про-
грама. Програмата е налична в сайта на МУ-Пловдив, а текущите съоб-
щения за графика се изпращат по електронен път от координатора на 
Докторантското училище и експертите от Научен отдел. С разрешение 
на директора на Докторантското училище в обучението могат да бъдат 
допуснати  преподаватели  от  МУ-Пловдив,  които  разработват  научни 
теми, но още не са зачислени.

 Как се удостоверява изпълнението на груповия учебен план?

При присъствие на  занятията в Докторантското училище, докто-
рантите получават полагаемите им кредити и сертификати за тях. Док-
торантите избират на  кои  теми  в  кой  учебен  семестър да присъстват. 
Груповият учебен план се провежда циклично през зимен и летен се-
местър, което дава възможност на докторантите да присъстват по избор 
и  във  време,  което не нарушава други  техни дейности. Присъствието 
се удостоверява от експертите от Научен отдел, а в края на обучението 
зам.-ректор НИД и директор на Докторантското училище издава серти-
фикат за завършено обучение и покрити кредити.

 При колко кредити се приема, че груповият учебен план е из-
пълнен?

Изискванията за редовни докторанти е изпълнение 75% кредити от 
груповия учебен план, за докторанти на самостоятелна подготовка 50% 
и за външни за МУ- Пловдив задочни докторанти - 30%.

 Кога докторантът подава документи за Етична комисия?

След утвърждаване на индивидуалния работен план във ФС (за ре-
довни докторанти) и след анотация на темата пред КС (за докторанти 
на самостоятелна подготовка), докторантите подават заявление# в Етич-
ната комисия. Отнася се за теми, които включват работа с пациенти и 
лабораторни животни. Същото важи и ако докторантът има вътреуни-
верситетски проект.
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 Какво представлява Етичната комисия? 

Експертен орган към Научния съвет на МУ-Пловдив, който следи 
за спазването на правата на човека и неприкосновеността на личността 
(чл. 101, ал. 1) и защита на животните (чл. 101, ал. 5) при научните из-
следвания, определени в Декларацията от Хелзинки.

 Кога и как се атестират докторантите?

Докторантите се атестират от КС и ФС в края на всяка академична 
година. Те представят пред КС отчет#  за извършената дейност,  който 
съдържа научна част (докладване на получените резултати) и отчет# за 
изпълнението на индивидуалния план.

Научният ръководител дава писмено мнение за работата на докто-
рантите пред КС и предлага (съвместно с докторантите) конкретизация 
на индивидуалния учебен план за следващата академична година.

КС приема становище за изпълнението на индивидуалния учебен 
план и оценка на дейността на докторанта и прави предложение за атес-
тация на докторанта. Предложението се утвърждава от ФС.

 Какво представлява изпитът за докторантски минимум и кога 
се провежда?

Изпитът за докторантски минимум представлява писмен и устен 
изпит по специалността, който се провежда преди отчисляването. 

 Каква е процедурата за провеждане на изпит за докторантски 
минимум?

Ръководител катедра изпраща до зам.-ректор НИД доклад (най-мал-
ко 2 седмици преди изпита) с предложение за дата, място и час на про-
веждане на изпита, състав на изпитна комисия и конспект. Комисията 
е в състав от 3 хабилитирани лица по специалността и един резервен 
член при задължително участие на научния ръководител на докторанта. 
Конспектът включва обща и специална част, които са насочени теоре-
тично, методично и практически към темата на дисертацията. Посочва 
се литература  за подготовка. Зам.-ректор НИД издава  заповед за про-
веждане на изпита.
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 Как протича изпитът за докторантски минимум?

Докторантите полагат изпита за докторантски минимум по специ-
алността,  преди  отчисляването  с  право  на  защита,  пред  назначена  от 
зам.-ректора  по НИД комисия  в  състав  най-малко  от  3  хабилитирани 
лица при задължително участие на научния ръководител на докторан-
та. Конспектът се състои от обща (по специалността) и специална (по 
темата на дисертацията) част. Изпитът е писмен и устен. Докторантът 
пише  по  два  въпроса  –  един  по  специалността  и  един  по  тематиката 
на дисертацията. На устния изпит се задават 4 въпроса – 2 по специ-
алността и 2 по тематиката на дисертацията. Членовете на комисията 
дават индивидуални оценки по всеки един от въпросите от писмената и 
устна част и формират средно аритметична крайна оценка за проведе-
ния докторантски минимум. 

В протокол# се вписват средната оценка от писмения и устния из-
пит и общата оценка от изпита за докторантски минимум. 

 Какво следва след провеждането на изпита? 

До 7 дни след провеждане на изпита, ръководител катедра предста-
вя в Научен отдел протокол# от проведения изпит, заедно с писмената 
работа на докторанта, които  се прилагат в личното досие на докторанта. 
Положеният изпит по специалността от докторантския минимум има ва-
лидност до 5 години след изтичане на редовния срок на докторантурата.

 На какво финансиране може да разчита докторантът за науч-
но-изследователската си дейност?

Докторантите  (редовни  и  на  самостоятелна  подготовка)  ползват 
средства, определени от РС и АС. Ежегодно АС на МУ-Пловдив опре-
деля размера на средствата, отделени от държавната субсидия за науч-
но-изследователска дейност и провежда конкурс за докторанти и пост-
докторанти по предварително обявени показатели, критерии, указания и 
специфична система за оценка. Право за участие имат зачислените док-
торанти на  самостоятелна подготовка, желаещите да  се  зачислят като 
докторанти на самостоятелна подготовка, редовните докторанти, които 
към момента на  сключване на договора имат  една календарна  година 
време,  в  което ще  са  със  статут на  докторанти. Всеки докторант има 
право да получи финансиране само веднъж като водещ изследовател по 
темата на дисертационния си труд.
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 Може ли да се сменят темата и научния ръководител?

Промяна на темата на дисертационен труд и промяна/добавяне на 
научен ръководител/консултант се допуска по изключение, но не по-къс-
но от 3 месеца преди отчисляването с право на защита (катедрен съвет 
за предварително обсъждане). Промяната се извършва със  заповед на 
ректора, въз основа на решение на съответния ФС по предложение на 
КС.

 Кога и как може да се смени научен ръководител?

Научният  ръководител може  да  бъде  сменен  по  предложение  на 
КС на катедрата, заявила докторантурата, с решение на ФС и Заповед на 
ректора в следните случаи:

• Продължително отсъствие (повече от 3 месеца) поради заболяване, 
престой в чужбина или друга уважителна причина

• При неизпълнение на задачите по научното ръководство

• Когато е осъден, с влязла присъда „лишаване от свобода“

• По лична мотивирана молба от докторанта до ректора на МУ-Пло-
вдив.

 Може ли да се смени заглавието на дисертацията?

Промяна  само  в  заглавието  на  дисертационен  труд  е  допустима 
не по-късно от 3 месеца преди датата на разширения катедрен съвет за 
отчисляване. Промяната не бива да касае естеството на разработвания 
дисертационен труд и изследванията в него, а може да прецизира фор-
мулировката на поставените в труда задачи и резултати. Целесъобраз-
ността за промяна на заглавието се обсъжда на КС и решението на КС 
се представя в Научен отдел и се издава заповед за смяна на заглавието. 

 Колко дни отпуск се полагат на докторант? Кога и как може да 
се използва?

Редовните докторанти ползват всяка учебна година 30 календарни 
дни ваканция при условията на платен годишен отпуск за всяка учебна 
година. Когато се налага да отсъства, докторантът е длъжен да уведоми 
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лично или по надлежен начин научния си ръководител и да получи от 
него или от ръководителя на научното звено съответното разрешение. 
Молбите за отпуск и болничните листове се представят в Научен отдел. 

Докторант на самостоятелна подготовка, който е сключил договор 
за асистент с МУ-Пловдив, има право на отпуск в рамките на 48 работ-
ни дни за календарна година.

 Какво е творчески отпуск и кога може да се използва?

Творческият отпуск представлява платен отпуск за обучение, ре-
гламентиран в Кодекса на труда /чл. 169, ал. (3)/. Редовните докторан-
ти и докторантите на трудов договор към МУ-Пловдив като асистенти 
имат право еднократно на платен отпуск от 30 работни дни за подготов-
ка и явяване на държавен изпит, включително и за подготовка и защита 
на дипломна работа, дипломен проект или дисертация.

Творчески отпуск се позволява след подаден доклад от страна на 
докторанта към зам.-ректор по НИД и решение на РС.
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Научната работа е като тичане по бягаща пътечка. 
Даваш 100% от себе си за 24 часа/7 дни в седмицата, 

а си оставаш все така далеч от оригиналните приноси.

ОБУЧЕНИЕ
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Мария Токмакова 
Данаил Русев

 Кога докторантът може да се отчисли с право на защита?

Когато е приключил с изследователската си програма, положил ус-
пешно изпит за докторантски минимум по специалността, покрил кре-
дитите от обучението в Докторантското училище и отговарящ на мини-
малните национални изисквания.

 Кой преценява дали докторантът е готов за защита?

Научният ръководител преценява готовността на докторанта за защи-
та и представя становище до 1 месец след получаването на дисертацион-
ния труд от докторанта. При отрицателна оценка на научния ръководител, 
както и непроизнасяне в определения срок, докторантът може да отнесе въ-
проса пред КС, който се произнася окончателно за готовността за защита. 

При положителна оценка, научният ръководител предлага на ръко-
водителя на катедрата свикване на разширен КС за откриване на проце-
дура за отчисляване и предзащита. Едновременно с това, ръководител 
катедра  представя  с  доклад  до  декана  и  с  копие  до  зам.-ректор НИД 
документите на кандидата за разглеждане в Научния съвет на съответ-
ния факултет. За докторанти от Медицински колеж и ДЕСО – в Научен 
отдел и Научния секретар на МУ-Пловдив.

 Какви документи се представят в Научния съвет за отчисляване 
с право на защита?

Докторантът представя проекта за дисертационен труд, две пред-
варителни становища от външни за катедрата хабилитирани специали-
сти, копия на публикациите.

 Къде се провеждат отчисляването и предзащитата?
Пред разширения КС, в катедрата където е проведено обучението, 

V

ОТЧИСЛЯВАНЕ
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не по-късно от 30 работни дни след направеното предложение от науч-
ния ръководител на докторанта. Ако ръководителят на катедрата не свика 
разширен катедрен съвет в определения срок, той се назначава служебно 
със заповед на зам.-ректор НИД по предложение на научния ръководител.

Катедреният съвет трябва да бъде проведен в срок до 1 месец след 
изтичането на срока на обучение в докторантура.

 Кой предлага състава на разширения катедрен съвет?

Ръководителят на катедрата представя доклад до зам.-ректор НИД 
с копие до декана с предложение за дата, час и място на разширения КС. 
Като членове на разширения КС с право на глас се вписват най-малко 
трима външни за катедрата хабилитирани лица или доктори по съответ-
ната научна специалност или по специалност, близка с  тематиката на 
дисертацията.

 Къде и кога докторантът представя проекта на дисертацията 
преди предзащитата?

До 15 дни преди датата на разширения КС докторантът представя в 
катедрата проекта на дисертацията и публикациите към нея за запозна-
ване и мнения. Същите материали, заедно с предварителните рецензии, 
се внасят за разглеждане в Научния съвет към съответния факултет. 

 Какви са наукометричните изисквания за дисертационен труд?

Преценката на наукометричните показатели се извършва от Науч-
ния съвет, където докторантът представя проект на дисертация във вид 
и обем, съответстващи на научната специалност и изискванията на ка-
тедрата, в която е разработена. Представя се доказателствен материал 
за покриване на минималните национални критерии (за зачислените по 
ЗРАСРБ от 2018 г.) и на допълнителните критерии на МУ-Пловдив.

Всички докторанти, зачислени до 04.05.2018 г., провеждат обу-
чение и процедура по силата на ЗРАСРБ обнародван в ДВ през 
2010 г. Докторантите, зачислени след 04.05.2018 г., провеждат 
обучение и защита, съгласно ЗРАСРБ (ДВ бр. 30 от 03.04.2018 г.) 
и Правилника за неговото приложение (ППЗРАСРБ - ДВ бр. 56 
от 06.07.2018 г.).
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Таблица 1. Минимални изисквани точки по групи показатели за 
различните научни степени и академични длъжности

Група 
от показатели Съдържание Доктор Доктор 

на науките
Главен 
асистент Доцент Професор

А Показател 1 50 50 50 50 50

Б Показател 2 - 100 - - -

В Показатели 
3 или 4 - - - 100 100

Г
Сума от 
показателите 
от 5 до 9

30 100 -

200

(160 за 

ПН 7.6)

200

(180 за 

ПН 7.6)

Д
Сума от 
показателите 
от 10 до 12

- 100 - 50 100

 Е
Сума от 
показателите 
от 13 до края

- - - -

100

(80 за 

ПН 7.6)
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Таблица 2. Брой точки по показатели

Група от 
показатели Показател Брой точки

А
1. Дисертационен труд за присъждане 
на образователна и научна степен 
„Доктор“

50

Б 2. Дисертационен труд за присъждане 
на научна степен „Доктор на науките“ 100

В

3. Хабилитационен труд - монография 100

4. Хабилитационен труд - научни 
публикации (не по-малко от 10) в 
издания, които са реферирани и 
индексирани в световноизвестни бази 
данни с научна информация

60/n за всяка 
публикация

Г

5. Публикувана монография, която 
не е представена като основен 
хабилитационен труд

100

6. Публикувана книга на базата на 
защитен дисертационен труд за 
присъждане на образователна и научна 
степен „Доктор“ или за присъждане на 
научна степен „Доктор на науките“

40

7. Публикации и доклади, публикувани 
в научни издания, реферирани и 
индексирани в световноизвестни бази 
данни с научна информация

60/n или разпределени в 
съотношение на базата 
на протокол за приноса

8. Публикации и доклади, публикувани 
в нереферирани списания с научно 
рецензиране или публикувани в 
редактирани колективни томове

30/n или разпределени в 
съотношение на базата 
на протокол за приноса

9. Публикувана глава от колективна 
монография 20/n

Д

10. Цитирания или рецензии в научни 
издания, реферирани и индексирани в 
световноизвестни бази данни с научна 
информация или в монографии и 
колективни томове

15

11. Цитирания в монографии 
и колективни томове с научно 
рецензиране

10

12. Цитирания или рецензии в 
нереферирани списания с научно 
рецензиране

5
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Група от 
показатели Показател Брой точки

Е

13. Придобита научна степен „доктор на 
науките“ 40

14. Ръководство на успешно защитил 
докторант

(n е броят съръководители на 
съответния докторант)

40/n

15. Придобита медицинска специалност 40

16. Участие в национален научен или 
образователен проект 15

17. Участие в международен научен или 
образователен проект 20

18. Ръководство на национален научен 
или образователен проект 30

19. Ръководство на международен 
научен или образователен проект 40

20. Публикуван университетски 
учебник или учебник, който се използва 
в училищната мрежа

40/n

21. Публикувано университетско учебно 
пособие или учебно пособие, което се 
използва в училищната мрежа

20/n

22. Обучение на стажанти, 
специализанти и докторанти 
(семинарни и практически занятия)

30

23. Завоювани отличия от национални 
спортни състезания (за ПН 7.6. Спорт) 10

24. Завоювани отличия от 
международни спортни състезания (за 
ПН 7.6. Спорт)

20

 Кога докторантът се допуска до предзащита и отчисляване?

При положително писмено становище от Научния съвет (до 15 дни 
след подаване на документите), зам.-ректор НИД издава заповед за раз-
ширен КС за предзащита и отчисляване.

ОТЧИСЛЯВАНЕ
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 Как протича разширеният КС за предзащита и отчисляване?

Ръководител катедра представя докторанта, който презентира ди-
сертационния си труд. След изчитане на предварителните становища на 
рецензентите, докторантът отговаря на въпроси и участва в обсъждане-
то. При положително становище, разширеният КС гласува предложение 
до ФС за отчисляване с право на защита и предлага състава на научното 
жури за официалната защита. При установяване на пропуски в дисер-
тацията,  по  изключение  се  взема  решение  за  отчисляване  с  право  на 
предзащита, която се провежда пред разширен КС, не по-късно от три 
месеца от предишния разширен КС.

 Как се определя състава на научното жури?

Разширеният КС обсъжда и прави предложение за състав на науч-
но жури от пет хабилитирани лица, като най-малко трима са външни за 
МУ-Пловдив и най-малко един от членовете е професор. Предлагат се 
и по един резервен член, съответно за групата на външните и вътрешни 
членове. Не могат да бъдат членове на научно жури научният ръково-
дител (по силата на ЗРАСРБ от 2018 г.) и лица, които имат общи трудове 
с докторанта.

 Кой може да бъде член на научното жури?

Това са експерти по специалността на докторската програма или 
темата на дисертацията, притежаващи ОНС „Доктор“ или НС „Доктор 
на науките“ и отговарящи на минималните национални критерии за съ-
ответната академична длъжност.

 Кой избира научното жури?

Научното жури се избира от разширен КС и се утвърждава от ФС. 
Ректорът издава заповед, с която назначава научното жури (по силата на 
ЗРАСРБ от 2018 г.).

 Може ли е научния ръководител да бъде член на научното жури?

Научният ръководител не може да е член на научното жури.
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 Коя е следващата стъпка след успешна предзащита пред разши-
рения катедрен съвет?

Ръководител катедра внася доклад до ФС с копие до зам.-ректор 
НИД за отчисляване с право на защита и предложение за научно жури, 
заедно с протокол от разширения КС и таблица# с данните на членовете 
на журито. След положително решение от ФС (в срок не по-късен от 30 
календарни дни), документите по процедурата се представят в Научен 
отдел. Зам.-ректор НИД издава заповед за отчисляване с право на защи-
та до 1 година, която се изпраща на докторанта, ръководител катедра и 
научния ръководител. 

 Кога трябва да се проведе официалната защита?

Докторантите се отчисляват с право на защита до 1 година, което 
означава, че до изтичане на този едногодишен срок трябва да бъде про-
ведена официална/публична защита пред научно жури. 

 Какви документи се подават за официална защита? 

Документите за стартиране на процедурата по списък, установен 
в Правилника, следва да се внесат в Научен отдел в срок, съобразен с 
едногодишния максимален за официална/публична защита.

1.  Заявление# по образец до ректора на МУ-Пловдив

2.  Дисертационен труд в 1 екземпляр на хартиен носител и в електро-
нен формат

3.  Автореферат 3 броя на хартиен носител и в електронен формат

4.  Творческа автобиография в европейски формат с подпис и дата

5.  Нотариално заверено копие от диплома за образователно-квалифи-
кационна степен „Магистър“

6.  Списък на публикациите и научните трудове по темата на дисерта-
цията

7.  Копия на публикациите и научните трудове по темата на дисертаци-
ята с подпис от докторанта

ОТЧИСЛЯВАНЕ
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8.  Заповед за зачисляване в докторантура

9.  Протокол от разширен КС за отчисляване с право на защита

10.  Заповед от ректора за отчисляване с право на защита

11.  Протокол# по образец от изпит – докторантски минимум по специ-
алността 

12. Декларация# за оригиналност и достоверност на приложените доку-
менти 

13. Сертификат за получени кредити от обучение по груповия учебен 
план

14. Други документи, свързани с процедурата

15. Информационна карта# НАЦИД за защитен дисертационен труд на 
български език 

16. Информационна карта# НАЦИД за защитен дисертационен труд на 
английски език 

17. Три диска с електронни варианти на дисертацията,  автореферат и 
карти на НАЦИД

Документите от точка 4 до точка 14 включително се представят в 3 
екземпляра в административна папка. Всяка папка се окомплектова с 1 
брой дисертационен труд и 1 брой автореферат.

 Как се регламентира отпечатването на материалите за защита-
та?

Въз основа на решение на РС, следните услуги, 
извършвани от Отдела за учебна и научна документа-
ция  (ОУНД),  се поемат  за  сметка на МУ-Пловдив  за 
редовните  докторанти  и  докторантите  на  самостоя-
телна подготовка на трудов договор към МУ-Пловдив. 
Пакетът  включва:  предпечат  и  отпечатване  на  30  бр. 
автореферати  40  стр.,  формат  А5;  3  бр.  дисертации 
по 150 стр., формат А4; 50 бр. покани – картон, формат 1/3 А4; 5 бр. 
афиши – формат А3, цветна хартия, черно-бял печат. Указанията и из-
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искванията за авторите са подробно описани в информационната база 
данни на МУ-Пловдив: http://publisher.mu-plovdiv.bg/za-avtori/ukazania-
i-iziskvania/ 
 Как и кога се разрешава отпечатване на материалите по защи-
тата? 

В срок не по-кратък от 30 работни дни преди подаване на официал-
но заявление за стартиране на процедура за публична защита докторан-
тът попълва заявление# до зам.-ректор НИД, в което упоменава необхо-
димия брой печатни материали. След одобрение, докторантът представя 
работните файлове в ОУНД.

Всички услуги, надвишаващи като брой, обем и вид упоменатите, 
се заплащат в касата на МУ-Пловдив, след представяне на вносна бе-
лежка от ОУНД. При условие, че докторантът е предвидил средства за 
извършване на гореупоменатите услуги във финансовия план за докто-
рантурата си, то средствата биват удържани от индивидуалната издръж-
ка на докторанта.

ОТЧИСЛЯВАНЕ
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Дори да сте спазили всички съвети в този Наръчник, 
едва на публичната защита ще разберете, каква тема 

за дисертация е трябвало да изберете.
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ЗАЩИТА

Мария Токмакова 
Данаил Русев

 Как функционира научното жури?

Заседанията на научното жури са публични. На своето първо за-
седание журито избира за председател един от вътрешните за МУ-Пло-
вдив членове и определя рецензенти. Членовете на журито изготвят две 
рецензии и три становища. Една от рецензиите трябва да бъде изготвена 
от външен за МУ-Пловдив член на журито.

 Какви са задълженията на председателя на научното жури?

• Председателят на научното жури се избира на първото заседание на 
научното жури, определено със заповед на ректора на МУ-Пловдив. 
Той задължително е вътрешен член. 

• Представя в Научен отдел всички данни, адреси и контакти на чле-
новете на научното жури.

• Напомня до 2 седмици преди крайния срок за предаване на рецен-
зии/становища на членовете на научното жури да изпратят рецензи-
ите. 

• След изтичане на крайния срок за предаване на рецензиите, уточнява 
с членовете на научното жури датата на заключителното заседание 
на научното жури, след предварително съгласуване със зам.-ректор 
НИД и експерт от Научен отдел за наличност на свободни дати и 
зали.

• В деня на  откритото  заседание посреща  заедно  с  експерт  от Нау-
чен  отдел  членовете  на  научното жури,  съдейства  за  събиране на 
попълнени и подписани договори за хонорари и уверения за IBAN 
(за външните членове) и председателства заседанието по утвърден 
сценарий.

• Осигурява подписването на протокола и решението от заседанието.

ЗАЩИТА

VI
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 Какви са сроковете за изготвяне на рецензии/становища от на-
учното жури?

Рецензиите/становищата на научното жури трябва да завършват с 
ясна положителна или отрицателна оценка и се предават в Научен отдел 
не по-късно от три месеца след датата на заповедта на ректора за на-
значаване на научно жури. Рецензиите/становищата и авторефератът на 
дисертацията се публикуват на интернет сайта на МУ-Пловдив в срок 
до един месец преди датата на зашитата.

 Как се определя окончателната дата за защита на дисертацион-
ния труд?

След предложение на председателя на научното жури, ректорът със 
заповед насрочва открито публично заседание на научното жури за за-
щита на дисертационния труд, което се публикува на сайта на МУ-Пло-
вдив. Докторантът е задължен да оповести публично (чрез афиши, по-
кани) дата, място и час на публичната защита.

 Как протича защита на дисертационен труд?

Публичното заседание на научното жури се води от председателя 
и се провежда при утвърден примерен дневен ред, достъпен на сайта на 
МУ-Пловдив. Протоколът се води от експерт от Научен отдел и се под-
писва от председателя на Научното жури. Предава се в Научен отдел до 
3 дни след заседанието.
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1. Председателят  на  научното  жури  открива 
публичното заседание. Представя темата на 
дисертацията и дисертанта, както и членовете 
на научното жури.

3-5 мин.

2. Научният  ръководител  представя  кратка 
академична справка за докторанта. 5 мин.

3. Експозе на докторанта. 20/30 мин.
4. Всички  членове  на  научното  жури 

последователно  представят  (прочитат)  по 
избор цялата рецензия/  становище, избрани 
пасажи или заключението, след което задават 
въпроси  към  дисертанта.  Дисертантът 
отговоря на всеки член на научното жури на 
зададените от него въпроси .

(~10 мин. дискусия с всеки член на журито).

50/70 мин.

5. Коментари и изказвания от научното жури. 10 мин.
6. Въпроси и изказвания от публиката. 10 мин.
7а. Председателят  на  научното  жури  приканва 

членовете да гласуват като обявят оценките 
си -положителна/или отрицателна, след което 
съобщава резултата от гласуването и връчва 
на  докторанта  уверение  за  присъждане  на 
научна степен. 

(Официалните дипломи се връчват от 
ректора на академична церемония).

10 мин.

7б. При  необходимост  или  разногласия  в 
оценките  на  научното  жури,  председателят 
на научното жури обявява 10 мин. почивка за 
обсъждане  (гостите  напускат  аудиторията). 
След  почивката  научното  жури  провежда 
явно  гласуване  и  при  положителен  вот 
председателят подписва уверението.

5 мин.

8. Благодарствено слово на докторанта. 2-5 мин.
9. Закриване на заседанието.

Максималната продължителност на процедурата при ОНС „Доктор” 
е до 120 мин.

ЗАЩИТА
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 Как се определя дали защитата на дисертацията е успешна?

За успешно защитен се счита дисертационен труд, получил на за-
щитата три или повече положителни оценки.

 Какво се случва, ако защитата е неуспешна?

Неуспешно защитената дисертация се връща за преработка. Нова 
процедура за защита пред научно жури се открива не по-късно от една 
година след датата на връщането. Резултатът след втората процедура за 
защита се счита за окончателен.

 Кога реално се придобива ОНС „Доктор“?

ОНС „Доктор“ се придобива в деня на успешна защита на дисерта-
ционния труд пред научно жури. Докторантът получава диплом за ОНС 
„Доктор“, издаден от МУ-Пловдив на български език, на официална це-
ремония пред АС. Таксата за издаване на дипломата се заплаща преди 
нейното официално връчване, според установените тарифи от МУ-Пло-
вдив.
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В докторантите трябва да променим онова, 
което образованието им е причинило.

ЗАЩИТА
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ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО 
И ДЕЙНОСТТА НА ДОКТОРАНТСКОТО 

УЧИЛИЩЕ ПРИ МУ-ПЛОВДИВ

Виктория Сарафян

Глава 1. Общи положения
1.1.  Правилникът урежда ръководството, организацията, дейностите и 

контрола в Докторантското училище.
1.2. Основни цели: 

• осигуряване административна, информационнa и консултант-
скa помощ по отношение на цялостното обучение на докторан-
тите и младите учени в МУ-Пловдив;

• подпомагане  на  общообразователната  подготовка  в  хода  на 
обучението за придобиване на образователната и научна сте-
пен  „Доктор“,  съобразена  със  спецификата  на  медицинското 
образование и научна дейност.

Глава 2. Организационна структура на Докторантското училище
2.1. Докторантското училище се оглавява от директор, който е замест-

ник-ректорът  по  научно-изследователската  дейност  (зам.-ректор 
НИД) и включва координатор (хабилитиран преподавател на функ-
ционален принцип) и организатори, които са на щат като експерти 
в Научен отдел.

2.2. Директорът отговаря за цялостната организация и функциониране 
на Докторантското училище, разработва стратегията, определя на-
соките за изпълнението й, възлага задачи и контролира изпълне-
нието им.

2.3. Координаторът отговаря за обучението в Докторантското училище – 
съгласува учебната програма с директора, подготвя графика на лек-
ции и семинари, кореспондира с лекторите, участва в организацията 
на различни инициативи,  свързани с обучението на докторантите, 
изпълнява други задачи, поставени от прекия ръководител.

2.4. Организаторите водят картотека и досие на всеки докторант, водят 
кореспонденцията с доктарантите, следят за присъствието им, под-
помагат директора и координатора в осъществяване на дейността 
им, изпълнява други задачи, поставени от прекия ръководител. 

VII

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДОКТОРАНТСКО УЧИЛИЩЕ ПРИ МУ-ПЛОВДИВ
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2.5. Организаторите осъществяват администрирането, информационно-
то и техническо обезпечаване при подготовката всички необходи-
ми материали за Докторантското училище. Те са взаимно заменя-
еми при изпълнение на оперативни и спешни задачи при отсъствие 
на титуляра, отговорен за съответната задача. 

2.6. В Докторантското училище се обучават всички докторанти,  зачи-
слени в МУ-Пловдив. Възможно е, с разрешение на директора, в 
него  да  участват  и млади преподаватели  от Университета,  които 
разработват научни теми, но още не са зачислени като докторанти.

2.7. Преподавателите, участващи като лектори в Докторантското учили-
ще, поддържат връзка с координатора и съгласуват учебната про-
грама с него.

Глава 3. Основни дейности на Докторантското училище
3.1. Докторантското училище работи по учебна програма (групов учебен 

план), приета от АС. Тя се актуализира своевременно при предло-
жение от директора. Лекциите и семинарите от учебната програма 
се провеждат в летен и зимен семестър.

3.2. В учебната програма са включени теми, свързани с формиране на 
изследователски знания и умения : организация и методика на на-
учното проучване, оформяне на научни трудове, статистика, етика, 
педагогика и други аспекти на научната работа. 

3.3. Обучение,  насочено  към  знания и  компетенции,  осигуряващи ка-
риерното развитие на младите учени и докторанти: работа в екип, 
комуникативни  умения,  презентиране,  подготовка  на  проектни 
предложения и др.

3.4. Обучение по чужди езици, информационни, компютърни и знания 
и статистически умения.

3.5. Популяризиране на съвременни високотехнологични методи и на-
учни постижения в областта на медицината чрез лекции на пока-
нени лектори и уебинари.

Глава 4. Организация на работа, подчиненост, връзки и взаимоот-
ношения
4.1.  Докторантското  училище  е  под  ръководството  на  директора  - 

зам.-ректор НИД.
4.2. Координаторът и организаторите изпълняват възложените им зада-

чи и отговарят за текущата работа въз основа на възлагателни уст-
ни или писмени заповеди. 
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4.3. Докторантското училище функционира на територията на МУ-Пло-
вдив и използва аудиториите, учебните помещения и читалните на 
БИЦ според тематиката на занятията.

4.4. Списък с имена и координати  за връзка на всички докторанти се 
съхранява в Научен отдел. 

4.5.  Докторантите  се  уведомяват  своевременно  от  организаторите  за 
графика на заниманията.

4.6. Всички присъствия се отразяват в досие на докторанта и се отбеляз-
ват съответните кредити.

4.7. Докторантите поддържат връзка с организаторите от Научен отдел.
Глава 5. Права и задължения на докторантите
5.1. Докторантите, зачислени в МУ-Пловдив, са длъжни да участват в 

дейността на Докторантското училище и да преминат обучението 
по утвърдената програма. 

5.2. Докторантите имат право на избор да присъстват на занятията във 
време, което не нарушава други техни дейности. Те могат да избе-
рат на кой  цикъл от повторение на груповия учебен план да при-
състват. 

5.3. Имат право да получат полагаемите им кредити и сертификати за 
тях за занятията, на които са присъствали.

5.4. Докторантите могат да изразят становище относно организацията и 
качеството на провежданото обучение.

Глава 6. Права и задължения на лекторите
6.1. Преподавателите-лектори в Докторантското училище се определят 

със заповед на ректора по предложение за директора. 
6.2. Лекторите са длъжни да изнесат компетентно и в определеното вре-

ме възложения материал от учебната програма.
6.3. Имат право да отправят предложения за актуализация на съдържа-

нието или формата на занятията, както и да предложат нови теми.
Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
7.1. Настоящият правилник е на разположение в Научен отдел и в сайта 

на МУ-Пловдив.
7.2. Контролът по изпълнение на правилника и  актуализацията му  се 

възлага на зам.-ректор НИД.

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДОКТОРАНТСКО УЧИЛИЩЕ ПРИ МУ-ПЛОВДИВ
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„Умирай трудно 1,2,3,4?“
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СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ 
ПО ОБРАЗЕЦ

Данаил Русев

Всички документи, маркирани с #, се изготвят по указания образец.

Документи за кандидатстване за докторски програми

•  Заявление за участие в докторска програма

•  Доклад за проведен изпит

•  Индивидуален учебен план

•  Финансов план

•  Атестационен лист

Документи за процедури по защита

Документи за докторант:
•  Доклад за използване услугите на ОУНД 
от кандидати за ОНС „Доктор”

•  Списък с необходими документи

•  Заявление

•  Декларация за оригиналност и достоверност

•  Примерна таблица с координати за Научно жури

•  Информационна карта НАЦИД на български език

•  Информационна карта НАЦИД на английски език

Документи за членове на Научно жури:
•  Инструкции за изготвяне на рецензия

•  Инструкции за изготвяне на становище

•  Инструкции за изготвяне на становище от научен ръководител 
(за защитаващите по стария закон)

VIII

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ ПО ОБРАЗЕЦ
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Документи за председател на Научно жури:
•  Инструкции за председател на Научно жури

•  Протокол от първо заседание на Научно жури

•  Примерен дневен ред за провеждане на открито заседание

Документи за ръководител катедра:
•  Протокол от изпит за докторантски минимум

•  Протокол от КС за пред защита и отчисляване
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Ако искаш да покориш планината, започни от върха!

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ ПО ОБРАЗЕЦ
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IX
ДОКТОРАНТУРАТА – ЗАДЪЛЖЕНИЕ, 

ПОТРЕБНОСТ, ЕГО ИЛИ ТРИУМФ?

Виктория Сарафян

УВОДЪТ

Всеки  изследовател,  приел  предизвикателството  да  стане  докто-
рант, се изправя пред нелек път – пътя на научното търсене, който се 
очаква да завърши с успешната защита на дисертация. Известни са два 
основи начина за правене на дисертация.

При първия докторантът знае точно какво и къде иска да го напра-
ви. Тогава той следва ясно определена посока, от време на време изпада 
в безверие и отчаяние, но в крайна сметка завършва успешно, освен ако 
не извърши нещо безкрайно глупаво или сам не се откаже.

При втория докторантът тръгва неуверено, с препъвания и въртене 
в омагьосан кръг в безверие и отчаяние (понякога доста дълго време) с 
възможен, но не задължителен, успешен край, след който продължава 
да се чуди накъде да продължи. В повечето случаи се разиграва вторият 
сценарий.

По кой път ще  тръгне  един докторант  зависи от  личните му ка-
чества, мотивацията, шанса да  срещне компетентен и отдаден научен 
ръководител и възможността да работи в подкрепяща академична среда.

МОТИВАЦИЯТА

Мотивите за започване на докторантура варират от чисто прагма-
тичен подход (придобиване на начален кредит за научна кариера) до на-
пълно идеалистичен (искрена любознателност). Със Закона за развитие 
на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ, 2011 г.) дисер-
тацията се превръща в задължително условие за заемане на академична 
позиция и това поставя прагматичния подход на водеща позиция. Поня-
кога (в най-добрите случаи), започвайки чисто прагматично, някои лю-
бознателни и интелигентни докторанти, попаднали на точното място и 
открили „своята“ тема, превключват на идеалистичния модел и тогава 
работата вече става удоволствие. Разбира се, много хора избират док-
торантурата и поради други причини като интересен въпрос, който ги е 

ДОКТОРАНТУРАТА – ЗАДЪЛЖЕНИЕ, ПОТРЕБНОСТ, ЕГО ИЛИ ТРИУМФ?
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вълнувал дълго време, начин да се отърват от тежка и скучна работа или 
просто да се самодокажат.

Статистиката показва, че едва 10% от докторантите проявяват ис-
тински научен интерес. 20% стават докторанти „по навик“, защото са 
ученолюбиви и продължават ученето след студентската скамейка. Още 
20% безработни приемат докторантурата като шанс за тригодишна по-
зиция, а останалите 60% са обладани от егото да се наричат „доктор“!?

СЪЩНОСТТА

Повечето  студенти  в  началото  си  представят  дисертацията  като 
грандиозен научен проект, който завършва с велико откритие. За съжа-
ление  почти  няма  докторанти,  номинирани  или  спечелили  Нобелова 
награда в хода на работата си. В повечето случаи дисертацията е дока-
зателство за научна компетентност. Чрез защитата на дисертацията си 
докторантът  доказва  няколко  важни  качества,  които  би  трябвало  да  е 
придобил: владеене на проблема; изследователски подход; дисциплини-
раност; възможност за самостоятелна работа; способност да представя 
резултати пред научна  аудитория. Тези качества отразяват  компетент-
ност и професионализъм, а не велики открития. Те по-скоро показват 
разбиране и осмисляне на работата, свършена и публикувана от други 
учени, отколкото на собствената.

Докторантурата трябва да предложи обучение за придобиване на 
професионална научна квалификация. Предполага значителна по обем 
изследователска работа, писане на научни трудове и обсъждането им с 
академичната общност. Въпреки наличието на един или двама научни 
ръководители и консултанти, инициативата е нужно да идва от докто-
ранта, който трябва да придобие умение да работи самостоятелно и точ-
но. В хода на това негладко и нелеко обучение понякога се налага да се 
разбере как не трябва да се прави наука и как тя да се прави ефективно 
и прецизно.

ДИСЕРТАЦИЯТА

Дисертацията или тезата са финалът на докторантурата. 

Не случайно „dissertation“ – от латински dissertātiō, означава „път“. 
Това е пътят, който следва всеки учен в търсенето на нещо ново и зна-
чимо, пътят, по който той се развива и израства. Използваният широко в 
чужбина термин „теза“ (thesis) – от гръцки θέσις, означава „предлагам“. 
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Интелектуалното предложение е предизвикателството, което събужда лю-
бопитството и стимулира аналитичното мислене и личностно издигане.

Съвременният прочит на двата термина разглежда тезата като ар-
гументацията, която се предлага в резултат на извършеното проучване. 
Дисертацията е писменият документ, който описва тезата. На практика, 
в разговорен план, дисертацията и тезата се приравняват.

В миналото докторатът е бил задължително условие, за да може ня-
кой да преподава. Едва в началото на 21 век ние се връщаме към акаде-
мичните принципи на ранното средновековие и сега, съгласно ЗРАСРБ, 
всеки преподавател във висше училище трябва да е защитил докторат.

„Doctorate“ – от латински docēre – преподавам, обучавам. Възпри-
еман е като лиценз за преподаване –  licentia docendi. Ранното христи-
янство нарича „doctor“ Апостолите, които преподават и интерпретират 
Библията. Първите докторати са давани от църквата след изпит, клетва 
и такса.

Не случайно „Doctor“ (учител) е човек, посветил се на учение, на 
придобиване и разпространение на знания. 

ИСТОРИЯТА

В Средновековна Европа университетите обикновено имали чети-
ри факултета: основен по изкуства и висши по теология, медицина и 
право. Завършващите основния факултет по изкуства били магистри – 
Master of Arts, а дипломантите на висшите факултети – доктори: Doctor 
of Theology/Divinity, Doctor of Laws and Doctor of Medicine.

Дисертациите  в  съвременния им вид  се налагат  в начало на 19 
век, когато започва образователната реформа в Германия. Първите на-
учни дисертации са защитени там. Водещият тогава, а и сега, немски 
университет е Хумболтовият, в който Факултетът по изкуствата е бил 
част от Факултета по философия. Всички, завършващи факултета по 
изкуства, трябвало да защитават дисертация, но поради администра-
тивното подчинение към факултета по философия, студентите са по-
лучавали степен Philosophiae doctor (Doctor of Philosophy, PhD). Фи-
лософията в широк смисъл тогава е означавала преследване на знания. 
Степента била присъждана след представяне на писмен труд на устно 
(viva voce) изпитване.

Доктор  по  философия  (PhD)  днес  е  всеки,  защитил  дисертация 
след докторантура, независимо от научната специалност. 
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Налагайки модела на дисертациите като път  за  академично при-
знание, немските университети започват да привличат студенти от Ев-
ропа и Америка още от средата на 19 век. Първият американски универ-
ситет, който присъжда PhD през 1861 г., е Университетът в Йейл (Yale 
University). По-късно дисертации се защитават в Канада (1900 г.) и едва 
от 1917 г. и във Великобритания. В средата на 20 век се утвърждава три-
степенното европейско образование – бакалавър – магистър – доктор. 
В този дух докторантурата е преди всичко образователна степен, а ЗРА-
СРБ я определя като тригодишна образователна и научна степен. 

ОБРАЗОВАНИЕТО

В схемата на тристепенното образование трите нива предполагат 
определена компетентност:

•  Бакалавърска  степен  –  общообразователна  подготовка  в  дадена 
специалност

•  Магистърска степен – сериозни знания в специализирано направ-
ление  (в миналото  това  е  бил лиценз  за практикуване,  главно  за 
теологическите дисциплини)

•  Докторска степен – задълбочени и детайлни знания в определена 
специалност и гаранция за пълноправно членство в академичната 
колегия (в миналото – лиценз за преподаване).

Неслучайно задължително изискване за участие в конкурс за асис-
тент във всеки университет е защитен докторат. Това е гаранция за на-
трупан опит в изследователската работа, но естествено бъдещата акаде-
мична кариера до голяма степен зависи от индивидуалните качества и 
възможности на докторанта.

КАЧЕСТВАТА

Освен заветната диплома и крачката към академична или бизнес 
кариера докторантурата би  трябвало да доведе до натрупване на  зна-
чителни  знания  и  да  изгради  някои  сериозни  умения. Най-важното  е 
комплексният резултат – самостоятелно работещ изследовател! И още 
по-важно – самостоятелно мислещ и работещ международен изследо-
вател! Това е целта, която си поставя всяко висше училище с визия и 
мисия за бъдещето.
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Гаранция за успех е и самият старт на докторантурата – дали дисер-
тантът притежава необходимите качества и мотивация за това предизви-
кателство.

Статистиката сочи, че най-надеждният предиктор за успешно и на-
временно приключване на всяка докторантура е ... дисциплината! Както 
самодисциплината, така и наложената чрез стриктен контрол дисципли-
на от страна на научен ръководител или висше училище, възпитават и 
гарантират успех.

ПРОФИЛЪТ

• на успешния докторант 
Той  е  амалгама  от  няколко  съществени  елемента.  Безспорно 

първи са вродените качества – интелект, трудолюбие, задълбоченост, 
почтеност и др. Следват придобитите умения и знания, които са клю-
чови фактори за реализиране на конкретната научна задача. Движе-
щата сила е съчетанието от любознателност, ентусиазъм и енергия. 
Неизменно и особено важно занимание за всеки докторант, както за 
всеки  изследовател,  е  четенето!  Непрекъснатото  четене,  четенето, 
което ни държи информирани, поражда идеи и ни прави по-знаещи. 
Всичко това обаче не може да се реализира, ако няма подходяща на-
учна среда и подкрепяща институция – както идейно и морално, така 
и финансово.

• на успешния научен ръководител
Обучението в докторантура, както всяка друга форма на обуче-

ние, е взаимен процес. В него израстват и се развиват и двете стра-
ни – докторант и научен ръководител. Най-желаните ръководители 
са тези, които имат не само доказан научен принос с добри публика-
ции, много спечелени проекти и международни контакти, но и тези, 
които водят т.нар. политика на „отворени врати“. Тя осигурява дос-
тъпност по всяко време и дискусия по всички въпроси. Изключител-
но важно е усещането за всеки докторант, че има стабилна опора и 
в научен, и в административен план. Тя може да се осигури само от 
ръководител, който умее да обединява сътрудниците си в екип, но и 
да работи индивидуално с  всеки от  тях. Компетентен,  комуникати-
вен,  критикуващ, но подкрепящ –  това  е прекрасното съчетание от 
добри качества на ръководителя, който помага на младия човек да се 
учи и усъвършенства.

ДОКТОРАНТУРАТА – ЗАДЪЛЖЕНИЕ, ПОТРЕБНОСТ, ЕГО ИЛИ ТРИУМФ?
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Не на последно място, желаният научен ръководител е този, който 
работи в желаната специалност – било тя перспективна от научна или от 
финансова и кариерна гледна точка.

РЕЗУЛТАТЪТ

Освен очаквания резултат – успешна защита и докторска дипло-
ма, смисълът на докторантурата е да осигури добър старт в професията 
чрез придобиване на още много важни компетенции.

Те включват:

•  Разпознаване и дефиниране на проблеми

•  Оригинално, независимо и критично мислене

•  Познаване на съвременните постижения в областта

•  Познаване на модерните методи и приложението им

•  Критичен анализ на собствени и чужди данни

•  Способност за обобщаване, документиране и докладване на резул-
тати

•  Познаване състоянието на проблема на национално и международ-
но ниво

•  Прецизност и точност в планиране и изпълнение на задачи/техни-
ки/експерименти

•  Познаване правилата на добрата практика – етични, морални, ав-
торски права, конфиденциалност, безопасност на труда и др.

•  Дисциплина, субординация, координация и добра научна практика

•  Умение за подготовка и изпълнение на научни проекти, осигурява-
не на финансиране

ЗАКЛЮЧЕНИЕТО

От задължение, наложено по силата на ЗРАСРБ, докторантурата се 
превръща в потребност за тези, които с ум и сърце прегръщат предизви-
кателството. Макар и някои да следват силното си его в този нелек път, 
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триумфът от успешната защита е важен както като знак за индивидуал-
на компетентност, така и като атестация за по-високо ниво на научната 
общност, която е изградила и подкрепила докторанта.

Дисертацията е шедьовърът на всеки докторант. В него трябва да 
личи цялата гама от лични качества, вложеният труд, прецизност, само-
уважение и най-вече собствени резултати и компетентен анализ.

През дългия път от чиракуването до шедьовъра често има периоди 
на съмнения, понякога дори на отчаяние, но много повече моменти на 
удовлетворение, окриляване и полет. Дано полетът не стихва и Ви от-
вежда към нови хоризонти и нови върхове.

Приятен и незабравим полет, скъпи докторанти!
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КАК СЕ ПИШЕ ДИСЕРТАЦИЯ? 
(ИЛИ КАК ДА НЕУТРАЛИЗИРАМЕ 

РЕЦЕНЗЕНТИТЕ?)

Стефан Костянев

По литературни  данни  една  немалка  част  от  дисертациите  са 
пълни с халосни патрони и  спокойно могат да бъдат рецик-

лирани. Затова нищо не ме плаши толкова, колкото библиотечен рафт, 
провиснал от дисертации. За да докаже, че има право да се занимава с 
научна работа, докторантът трябва да напише дисертация – това не е ли 
парадокс? Съветите, които ще Ви дам, ще Ви свършат работа, ако имате 
чувство за хумор и не искате да сте автор на поръчкова дисертация със 
сериен номер, каквито напоследък никнат като гъби.

Заглавието е най-важната част на дисертацията. Както при първия 
ход в шахмата, така и тук трябва да мислите с най-голямата сериозност, 
на която сте способни. Заглавието е върхът на айсберга и то трябва да 
изглежда като планински връх, а не като картонена конструкция. Поне 
формално,  то  трябва  да  съответства  на  съдържанието,  защото  според 
статистиката, такова съответствие има в не повече от 50% от случаите. 
Номерът  е,  че колкото по-мъгляво  е  заглавието,  толкова по-размазано 
може да бъде съдържанието. Заглавието и авторефератът са „най-види-
мата” част на Вашата дисертация за рецензентите и за интернет, затова 
се постарайте те да имат необходимия стил.

Целта на дисертацията трябва да съответства на амбициите Ви, на 
административната позиция на научния Ви ръководител и на методики-
те, с които разполагате. Ако едно явление може да се обясни просто и 
кратко, то не става за дисертация. По презумпция най-актуална е темата, 
която Ви е под ръка. Добре формулираната цел е наполовина свършена 
работа, защото усилията за защита на една дисертация са обратно про-
порционални на нейната логистика. За допуснатите грешки при опре-
деляне на целите и дизайна на изследването се плаща скъпо на финала.

Литературният обзор представлява нещо като снимка на науката 
по темата на дисертацията. Само от Вас зависи с какво увеличение на 
лупата ще представите проблема. При голямо увеличение и амебата из-
глежда като внушителен бозайник (грешката в таксономията е вярна). 
Съветвам Ви да бъдете разточителни не само по отношение на концеп-

X



66

НАРЪЧНИК НА ДОКТОРАНТА

циите, но и на схемите, като в тях залагате на пирамидалните структури. 
За повечето рецензенти идеалният обзор прилича на стелаж на библио-
тека от миналия век, заедно с праха по книгите. Ако имате достатъчно 
самочувствие, може да  завършите литературната справка с извода, че 
без Вашата дисертация науката ще тъпче на едно място още цяло десе-
тилетие. Но не признавайте, че мечтаете за Нобелова награда.

Методиките трябва да са актуални и надеждни. Ако не разпола-
гате с добри методики, Вашата наука ще е като гледане на кафе, а ката-
строфата Ви е гарантирана. Не казвам, че науката прилича на цепенето 
на дърва, но методиките могат да се сравнят с брадвата, с която се це-
пят  дърва  в  науката.  Най-добре  вложените  пари  в  науката  са  парите, 
вложени  в методики и  интелект.  Затова  с  цената  на  всичко,  което Ви 
позволяват финансите и съвестта, трябва да си осигурите солидни мето-
дики. Дисертацията е своего рода striptease на методичните, теоретич-
ните, интелектуалните и моралните качества на авторите. Не показвайте 
мръсно бельо.

Резултатите  в  дисертацията  трябва  да  бъдат  достоверни,  т.е.  да 
могат да  се получат  с наличните методики. Например данните, полу-
чени с електронния микроскоп, не са взаимнозаменяеми с данните от 
ксерокса. Ако резултатите Ви имат вид на пъзел, чийто елементи са в 
насипно състояние, те трябва да са в изобилие. Така доброжелателни-
ят рецензент ще може да изтъкне Вашата оригиналност. Резултати от 
дисертация, описани върху 300 страници, биха обезкуражили и най-съ-
вестния  рецензент и  са  застраховка  срещу вникване  в  същността им. 
Пожелайте си късмет и със Законите на Мърфи!

Фигурите и таблиците трябва да бъдат цветни,  да приличат на 
фериботи и да са многобройни. Съвременните методи предоставят та-
кова количество информация, че Вие спокойно може да удавите в нея 
всеки, който прояви нездраво любопитство. Ако например точността на 
едно измерване е до първия знак след десетичната запетая, нищо не пре-
чи точността на средните стойности да бъде представена до третия знак 
след десетичната запетая. Има и други статистически трикове, но към 
тях се прибягва, когато не знаете за какво говорите.

Обсъждането в дисертацията е като каденцата в музикалната твор-
ба и затова онези, които не умеят да жонглират с факти и с измислени 
тези, лесно могат да се провалят. Къде сме ние в света на науката? Това е 
въпросът, на който обикновено не ни е изгодно да даваме точни отгово-
ри. Затова дискусията е ахилесовата пета на почти всички дисертации.



67

При интерпретациите трябва да внимавате да не влезете в противо-
речие с литературния обзор и със собствените изводи, както и да не пре-
калите с въображаемите опоненти. Този раздел е мястото, където може 
да дадете воля на графоманията си и да пишете така, както е писал Л. 
Н. Толстой.

За да  критикуваш някого  в  дисертацията,  трябва да  си по-добър 
от него или да си сигурен, че в случай на нужда, можеш да го набиеш. 
Ако дисертацията Ви не срита поне един научен авторитет по краката, 
това е загуба на интелектуални усилия и канцеларски материали. Но ако 
критиката не Ви носи полза, не критикувайте! Неписаната единадесета 
божия заповед гласи: Не критикувай (силния)! 

Другото  основно  правило  при  дискусията  е:  импресионизъм  по 
отношение  на  първоизточниците  и  експресионизъм  по  отношение  на 
собствените приноси.  Затова  вече няма  слаби дисертации, просто  тъ-
пите са по-нахални от останалите. Когато дисертантът полага героични 
усилия да обясни онова, което не разбира, грешките му са многобройни 
и досадни като конски мухи. Последното обаче може да се констатира 
само от съвестни рецензенти, които са на изчезване.

Изводите са като черешките на тортата. Когато те са групирани да-
лече от истината, няма значение дали са с положителен или отрицателен 
знак. Изводите не бива да се променят произволно, а само когато трябва 
да подкрепят теорията на шефа Ви. Почти задължително е те да звучат 
по учебникарски познато и да не съдържат леснозапалими материали. 
Вие претендирате за образователна и научна степен, а не за Нобелова 
награда.

Когато пишете  заключението,  не  забравяйте,  че щом има  гаф  в 
една дисертация, той рано или късно ще стане достояние на другите. 
Но  не  се  притеснявайте  много,  защото  правилото  важи  за  всички! И 
ако наистина имате сериозни научни интереси, след шестата редакция 
идва моментът, в който трябва да седнете и да напишете дисертацията 
си отново!

Вместо съвет, за стила на писане на дисертации и научни статии, 
ще цитирам една чудесна мисъл на Съмърсет Моам: „Да пишеш добре е 
толкова трудно, колкото и да бъдеш добър.“

За библиографията основното изискване е да бъде обширна, без 
правописни грешки и да съдържа максимален брой статии на рецензен-

КАК СЕ ПИШЕ ДИСЕРТАЦИЯ? (ИЛИ КАК ДА НЕУТРАЛИЗИРАМЕ РЕЦЕНЗЕНТИТЕ?)
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тите и  членовете на журито. Спазите  ли  тези изисквания,  останалата 
част от литературата е без значение. Все пак, ако дисертацията Ви е в 
областта на медицината, в библиографията не трябва да попадат лите-
ратурни източници от изкуствознанието или наказателното право. Ци-
тирайте само неща, които наистина сте прочели, за да не се окаже, че 
карате в насрещното платно! Способността да бъдеш учен означава да 
се научиш да извличаш точната информация от морето  от факти или 
казано другояче – да успееш да напълниш чаша вода от водопад като 
Ниагара.

Публикациите по  темата  са  публичната  застраховка,  че  онова, 
което сте написали, не е кръгла глупост. Научните статии представляват 
най-сложния възможен начин за излагане на няколко прости умозаклю-
чения и без тях не може да отидете на защита. Изборът на списанието, в 
което смятате да публикувате, е почти толкова важен, колкото и познава-
нето на граматическите правила. Орисията на дисертантите е дълго да 
обикалят  (виртуално)  редакционните  колегии на  списанията. Добрата 
новина е, че нахалството винаги се възнаграждава, особено ако е под-
крепено и с други аргументи.

По отношение на приносите на дисертацията, които формулирате 
най-накрая,  важи  следното  правило:  Колкото  по-малки  са  приносите, 
толкова по-големи са претенциите. Колкото повече въздух, толкова по-
вече  пяна. Но не  прекалявайте  с  балоните,  пълни  с  хелий,  защото  от 
него гласът изтънява. Приноси с потвърдителен характер обаче няма.

Най-подценяваната част е тази с благодарностите, което е проява 
на незрелост. Тук трябва да бъдете умерено разточителни, т.е. ако един 
комплимент е достатъчен, не трябва да казвате повече от два. Най-до-
брият начин да получите индулгенция за заявеното от Вас желание за 
научна кариера е като организирате банкета след защитата като в народ-
ните приказки – три дена яли, пили и се веселили. За разлика от сватба-
та обаче Вие сте този, който раздава подаръците.

Колкото до рецензентите – оставете тази работа на научния си ръ-
ководител. Рецензентите са по-важни от докторанта, но не и от негови-
те покровители. За да бъде обективен един рецензент, той трябва да е 
паднал от Марс и да няма нищо общо с Меркурий. Правило №1: Ако 
искате да кажете нещо важно на рецензентите, не го казвайте, защото с 
рецензентите се спори само наум!

В заключение ще кажа, че най-трудното при писане на дисертация 
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е как да не се предизвикат съмнения. Ако искате дисертацията Ви да 
се прочете не само от рецензентите, не пишете само за рецензентите. 
Законът за съответствието изисква отделните части на дисертацията да 
са балансирани, а мислите Ви да бъдат на точните места по страниците. 
Всеки проблем е дисертабилен, щом е станал предмет на дисерта-
ция. Но нека да се разберем: Дисертацията е средство за серийно про-
изводство на хабилитации, а не на учени. 

Приятна работа!

P.S. Надявам се, че съветите по-горе ще Ви позволят да избегнете 
ситуацията по-долу:

Erratum: В тази статия вярно е изписано само името на третия ав-
тор, заключението е поставено след обзора, а глава „Методики“ и 
глава „Резултати“ са с разменено съдържание. Навсякъде, където 
се  говори  за пациенти,  трябва да  се  разбира  „морски  свинчета“. 
Дискусията е от статия на втория автор от друго списание. В лите-
ратурата няма грешки, тъй като е изпусната изцяло. Редакцията се 
извинява и за превода.

А СЕГА СЕРИОЗНО:

Примерна структура и съдържание на дисертационен труд 
за образователна и научна степен „Доктор“

Предложеният брой страници е препоръчителен. Всяка страница А4 
съдържа 30 реда и 80 – 90 знака на ред, междуредие 1.5 и шрифт с 

големина 12 или 13 pt.

1. Увод (обосновка на актуалността на поставения за решаване проблем, 
1 – 2 стр.). 

2. Литературен обзор  (около 30 стр.) включва анализ на състоянието 
на проблема (анализ на резултатите от научните изследвания по пробле-
ма) и се разделя на подглави според разглежданата тематика. Обзорът 
завършва с изводи или обобщение, където се излагат систематизирано 
достойнствата и недостатъците на известните решения на проблема и се 
очертават нерешените задачи.

3. Цел и задачи на дисертацията  (1 стр.) – целта е една, а  задачите 
4 – 6. Формулировката на целта обикновено включва в себе си темата на 
дисертацията.

КАК СЕ ПИШЕ ДИСЕРТАЦИЯ? (ИЛИ КАК ДА НЕУТРАЛИЗИРАМЕ РЕЦЕНЗЕНТИТЕ?)
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4. Материали и методи (около 10 – 12 стр.) – описват се използваните 
техники и материали/реактиви, както и групите пациенти или опитни жи-
вотни.

5. Резултати (около 30 – 40 стр.) – представят се резултатите по реали-
зирането на поставените задачи. Онагледяват се със собствени табли-
ци, графики, схеми. Резултатите могат да се групират в подглави според 
спецификата на изследването.

6. Обсъждане (около 25 – 30 стр.) – представлява критичен анализ на 
собствените данни  в  съпоставка на  такива,  публикувани от  други  ав-
тори. Формулират се научни хипотези, защитава се оригинална теза. В 
края на обсъждането е желателно да се представят предложения за из-
ползване на резултатите и виждания за насоките на по-нататъшна-
та работа.

7. Изводи (около 1 стр.) – изброяват се обобщено основните изводи от 
проучването. Обикновено отговарят по брой и съдържание на поставе-
ните задачи (не повече от 7 – 8 извода).

8. Използвана литература (не по-малко от 110 заглавия – монографии, 
книги, учебници, научни статии и доклади, фирмена литература, пове-
чето издадени през последните 5 – 10 години. Цитираната литература 
трябва да бъде тематично максимално близка до дисертационния труд 
и да дава пълна и точна картина за състоянието на проблема. Всички 
заглавия без изключение трябва да бъдат цитирани в дисертацията. 

9. Приложения – резултати от теоретични и експериментални изслед-
вания, проведени както от автора, така и от други лица и организации, 
които не са намерили място в основната част на дисертацията, напри-
мер поради ограниченията в обема; информирано съгласие, фишове за 
изследвания, анкети и др.

10. Научни и научно-приложни приноси – предложени, разработени, 
създадени нови или модифицирани методи, методики, алгоритми, моде-
ли, устройства, технически и/или програмни системи и др. с доказана 
полезност за практиката; от приносите трябва да се разбира, че поставе-
ните задачи са решени и то с използване на научни методи и средства и 
че целта на дисертацията е постигната.

11. Публикации – всички основни резултати на докторанта трябва да 
бъдат публикувани в реферирани научни списания и в сборници. Пре-
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поръчителен брой – 3 статии, като е желателно докторантът да бъде на 
първо място в списъка на съавторите на поне една от тях.

Така посочената структура е примерна. Във всеки конкретен случай 
структурата се съобразява с темата и с изискванията на висшето 

училище, в което се обучава докторантът.

Примерна структура и съдържание на авторефератна 
дисертационен труд

Предложеният брой страници е препоръчителен. Всяка страница А4 
съдържа 30 реда и 80 – 90 знака на ред, междуредие 1.5 и шрифт с 

големина 14 или 15 pt.

•  Въведение и актуалност на проблема (1/2 стр.)

•  Цел и задачи на работата – 1 стр.

•  Методи за изследване – 1 – 2 стр.

•  Резултати – 12 – 15 стр.

•  Обсъждане – 10 – 12 стр.

•  Изводи – 1 стр.

•  Приноси – 1 стр.

•  Списък на публикациите, свързани с дисертационния труд – 0.5 – 1 
стр.

•  Списък на участията в научни форуми, свързани с дисертационния 
труд – 0.5 – 1 стр.

•  Резюме на английски език (по желание) – 1 стр.

•  Благодарности – по желание.

Обемът на автореферата да не надвишава 30 – 40 стр. Желателно е 
номерата на главите, точките, фигурите, таблиците и формулите в авто-
реферата да съвпадат с тези от дисертацията.
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ЛИНГВИСТИЧНИ ПОСОКИ 
В МЕДИЦИНСКИЯ НАУЧЕН ТЕКСТ

Диана Милиева

Eзиковата способност се определя като ключова интелектуална 
характеристика на човека. Мисли се с понятия, но се пише и 

говори с думи. Езикът принадлежи на всички и затруднява всички. Да се 
създаде текст е по-скоро трудна задача. Всеки автор обикновено си за-
дава един и същ въпрос в началото на работата си „как да напиша това, 
което искам“ и един и същ въпрос в края на работата си „дали текстът 
казва това, което искам“.

Научното мислене предполага идея  за метод и концепция,  чието 
описание изисква привилегирован речник и редица  езикови познания 
за: семантика, структура, стилистика, лексика, морфология, синтаксис, 
презентация.

СЕМАНТИКА

Текстът  като  операция  по  оформяне  на  значение  и  набавяне  на 
смисъл се опира на текстов и на външен контекст.

Лингвистичната натовареност на медицинския научен текст се ос-
новава на неговия семантичен фокус, в който се противопоставят по-
нятия от екзистенциален характер  (норма/патология) до доказване на 
едно от контрастните значения.

За клиничните медицински текстове са типични вторични семан-
тични опозиции: често – рядко (срещано заболяване), наличие – липса 
(на симптоми), изяснена – неизяснена (етиология), неоперативно – опе-
ративно (лечение), подобрение – усложнение (на състоянието), добро – 
задоволително – лошо (качество на живот).  В редица случаи  тези се-
мантични характеристики се обобщават в събирателни съществителни 
имена в контекста на „симптоми” и се структурират по модела: група 
болни – заболяване – терапия – изход.

В строгите науки, за каквато се приема медицината, от първосте-
пенно  значение  са  опитните  данни. Семантичните  характеристики на 
медицинската наука я диференцират не само като строга, но и като при-
вилегирована наука от гледна точка на обекта на нейното познание.

XI
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СТРУКТУРА 

Характерна особеност на научния текст е самият начин на изложе-
ние, който поддържа общността на изложението според изискванията 
за  структурно-композиционно  оформяне  на  разнообразните  жанрови 
форми (резюмета, доклади, статии, студии, дисертации, монографии и 
техните презентации).

Структурирането  на  дисертационен  труд  например  изисква  ясна 
логическа подреденост на задължителните елементи: увод, основна част 
(включваща 2,  3 или повече  глави),  заключение,  списък с цитираната 
литература, съдържание, приложение (понякога), списък със съкраще-
нията, именен показалец. Обемът на работата е голям. Изисква се техно-
логично време за подготвяне и аргументиране на данни, осигуряване на 
необходима техника, консумативи, статистическа обработка. Фиксира-
ните процедурни срокове много често съкращават необходимото време 
за редакции, проверка на цитати, термини, библиография и съответните 
корекции, което се отразява върху качествени характеристики на текста. 

Особено отговорен е текстът на автореферата. По същество авто-
рефератът е аналитично-систематична разработка на първичния ориги-
нален  дисертационен  труд  и  представя  синтезирано  новата  информа-
ция. При неговото изготвяне би трябвало да се имат предвид критериите 
за: обективност и точност; краткост и изчерпателност; логичност; ясен 
и стегнат стил; единна терминология; стриктно графично оформление, 
безпогрешна  композиция.  Краткото  изложение  (20  –  30  страници)  на 
съдържанието,  структурата и  приносите на  дисертационния  труд има 
собствено място в процедурата по защита на докторска степен.

СТИЛИСТИКА

Смисловата цялост на научните медицински текстове се изгражда 
по законите на научния функционален стил: строго логичен, информа-
тивен, аналитичен, обективен, абстрактен, еднозначен. 

Едно от нелеките текстови решения е изборът на заглавие на науч-
ната публикация. Първият текстов елемент съзнателно, целенасочено и 
ясно формулира научния проблем, ориентира и привлича вниманието 
на читателите. Заглавието може да уточнява предмета на изследването, 
да  посочва  научния  подход  или  използваната методика,  да  акцентира 
върху  значимостта на научните  резултати. Препоръчително  е  да  бъде 
съдържателно, кратко и ясно формулирано, оформено в лексикално и 
синтактично прецизирана фраза.
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Например следващите текстови фрагменти от научни публикации 
подлежат на езикови редакции: 

Заглавие: 

Случай на малигнена патология в зоната на маточната шийка, уста-
новена интраоперативно и наложила радикализация на оперативната 
намеса, преценен инициално като сарком, а в последствие като още 
по-редкия първичен лимфом – изолирана екстанодална форма на ший-
ката на матката

Резюме:

Проучването обхваща 35 нормални мъже на възраст от 30 до 69 годи-
ни и без други заболявания… Резултати: Серумният и уринен калций в 
границата на нормата, под средната норма са РТН и 1,25/ОН/2 вит. Д, 
-ДХТ; общ тестостерон над средна норма; -ДХТ- в най-долна граница...

Изводи: Общия тестостерон е силноопределящ/P<0,001;t=5,91/; въз-
растта е значим фактор/P<0,001;t=3,42/ КМП гръбначни прешлени – 
предразполагаща и хроничната употреба на бира и цигари са рискови 
фактори за повишения фрактурен риск при мъжете.

Увод: 

Денталната професия изисква широк кръг от познания в областта на 
химията, физиката, материалознанието…, за да се провежда успеш-
но зъболечение. Денталният лекар трябва да е с фина моторика на 
ръката и координация със зрителния анализатор, за да е прецизен опе-
ратор. 

Художествената реставрация на зъбите предполага творческа нагла-
са на художник, който умело борави с форми и нюанси на цветовете. 
Освен добър клиницист, истинският професионалист – лидер на ден-
талния екип, се нуждае от знания и умения по мениджмънт и бизнес 
администрация.

Заключение: 

Успехът на една дентална практика, от финансова гледна точка и от 
гледна точка на професионална удовлетвореност на денталния лекар, 
зависи от ефективната комуникация с пациентите, с другите оралноз-
дравни специалисти и с цялото общество.
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ЛЕКСИКА

Терминология 

Най-информативният лексикален пласт на научния текст е терми-
нологичният.  Терминологията  компенсира  отчасти  ограничеността  на 
лексикално разнообразие. Типични са повторенията на термини, което 
е специфика на стила.

Чуждите термини се усвояват лексикално според съответни крите-
рии. Класифицират се като: стандартизирани, международни, приспо-
собени към терминологичната система на приемащия език. От гледна 
точка на номенклатурните изисквания задължителни за кодификация са 
анатомичните и фармакологичните термини. 

В терминологичната област на своята наука компетентни са съот-
ветните специалисти, които правят своя терминологичен избор обикно-
вено между термини дублети (чужда и родна дума) посредством:

•  механично  пренасяне  на  чужди  термини:  стречинг/ разтягане, 
атачмънт/ прикрепване, абатмънт/ надстройка, инспириум/ 
вдишване, експириум/ издишване, трансдюсер/ преобразувател;

•  копиране  на  синтактични  структури: аташирана (прикрепена) 
гингива, костен графт (присадка), провизорна (временна) гингива, 
чернодробен клирънс/ очистване;

•  графично представяне на синтактични структури: down-regulation 
(намаляване) гъстотата на рецептори, опознаване цялостната 
личност на пациента до common ground (съгласие). 

Като правило чуждите термини се приемат, когато са международ-
ни, кратки, ясни и лесно се усвояват. Условие за приемането им е тяхната 
способност да образуват производни думи и да влизат в терминологични 
съчетания.

При стандартизацията на термините се има предвид тяхната мотиви-
раност, т.е. дали значението на термина, изразено в езиковата му форма, съ-
ответства на неговото понятийно съдържание, фиксирано в дефиницията.

Авторите на медицински текстове имат противоречиви становища 
по отношение на терминологичния избор от „нерационално е да се тър-
сят български думи за утвърдени в науката термини с точно определено 
съдържание” до „необходимо е да се избере българската дума, когато 
термините са дублети”.
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Въпреки че всеки терминологичен избор е изцяло под индивидуал-
ния контрол на всеки автор на научен текст, би било в негов интерес да 
се съобрази с приемливостта и популярността на избраната терминоло-
гична употреба в медицинския дискурс.

По отношение на производните термини се наблюдават колебания 
поради  смесване  на  наставки  и  други  словообразувателни  елементи 
предимно в някои прилагателни имена: 

•  бактериологичен и бактериологически.  Разлика  в  значение-
то на думите няма. Препоръчва се употребата на българската 
по-кратка наставка –ичен, когато няма разлика в значението на 
думите: систематичен, кардиологичен, хистологичен, хипоте-
тичен, но практичен и практически, икономичен и икономиче-
ски.

•  бактериен и бактериален. Препоръчителна е употребата на на-
ставката –ен (артериен, санаторен), когато думата не е придоби-
ла популярност със словообразуване с –ал –ен. 

Правописът на сложните съществителни и прилагателни имена 
(слято, полуслято и разделно писане) е основан на смисловия принцип, 
т.е. дали отношението между двете основи на сложната дума е съчини-
телно (равноправно) или е подчинително (неравноправно): труднодос-
тъпен, бавнодействащ, тъмнозелен, научноизследователски, сърдеч-
носъдов, лечебнодиагностичен, лечебнопрофилактичен, но слухово-зри-
телен, зелено-син, лечебно-оздравителен.

Езиково обкръжение на термините 

Езиковото обкръжение на термините в значителна степен доприна-
ся за пълноценната научна стилистика.

Специалната  лексика  в  речниковата  система  на  книжовния  език 
включва  както  терминологични,  така  и  професионални названия. Ду-
мите от сферата на професионалната лексика се образуват преди всичко 
посредством наставки. Образуват се производни думи, в които се про-
меня граматичната, но не и понятийната категория:

• преживяемост, оточност, поносимост//понасяне;

• окосмяване; 

• носителство. 
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Изборът на словообразувателна наставка оказва по-скоро стилис-
тично влияние върху фразите и текста: 

• диференцировка/диференциация;

• моделаж/моделиране;

• увреда/увреждане;

• дискутабилен/дискусионен.

Оформят се съставни названия, в които е засилена степента на аб-
страктност на изказа:

• преживяемост на тъкани;

• надеждност при изхода от заболяването;

• случаи, регистрирани по обращаемост.

Абстрактната природа на някои съставни названия в медицинската 
научна литература им придава нестандартни характеристики: 

• в изследването са включени 40 зъба; 

• обследвани са 3 252 фрактури; 

• дебют на СПИН; 

• горна челюст на 7 години;

• драстично подобрение на пациента;

• пролежаване в клиника;

• нормална по оцветка кожа; 

• болен в запуснат стадий;

• добре охранен болен.

Изборът на лексикалните единици в текста е под контрола на не-
говия автор.

МОРФОЛОГИЯ

Морфологията  на  научния  текст  се  подчинява  на  обобщено  аб-
страктния характер на неговия стил. Характерно е последователното из-
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бягване на морфологични форми, изразяващи конкретност. Наблюдава 
се ограничена употреба на глаголи, която се компенсира с широкото из-
ползване на съществителните. По честота на употреба на прилагателни-
те имена научната литература надминава всички други стилове, което се 
обяснява с участието им в съставни термини, в които те имат логическа 
функция  или  означават  постоянен  признак.  Засилена  е  употребата  на 
отглаголни съществителни и нелични глаголни форми.

Граматичните характеристики на морфологичните категории са ка-
тегорични и този лингвистичен факт определя за некоректни употреби 
като: 

•  При 80% от проучваните случаи е установен благоприятен тера-
певтичен ефект (намаляване размерите на кистите, увеличаване 
плътността на съдържимото им, калцификати в стените им). 
При около 15% от случаите се наложи прекъсване на консерва-
тивната терапия поради развитие на токсичен хепатит. 

• След своевременно и адекватно антидотно лечение пациентите 
преживяха интоксикацията и са изписани в добро здраве. 

• Традиционните методи за затваряне на небцето, използвайки ло-
кални тъкани под формата на разместени или ротационни ламба, 
са свързани в значителен процент с неуспех. 

• Изследвани са 50 пациента с бронхиална астма. 

• Изследват се девет души – пет от тях са жени и четири мъже на 
възраст от 15 до 60 години. 

СИНТАКСИС

Синтаксисът представя думите като крайни елементи в една син-
тактическа единица (изречение). Изречението изразява смисъл, който не 
се съдържа в съставящите го думи, а произтича от тяхната комбинация.

Въпреки че научният текст е кохерентен, изреченията могат да се 
употребят извън него,  запазвайки относителна смислова самостоятел-
ност, т.е. те са автосемантични.

Изискването за обективност на текста налага безличността на из-
ложението: проведено е, представено е; провежда се, представя се, от-
нася се за…, предполага се.

Основният екстралингвистичен принцип на научния текст – ло-
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гичност, аргументативност на изложението – се постига посредством 
правия словоред: подлог, сказуемо, допълнение, обстоятелство.

Колкото  по-голяма  точност  изисква  текстът,  толкова  по-чести 
са местоименните, лексикалните и другите видове повторения в него 
(това явление, този процес, тази симптоматика).  Статистически 
данни посочват, че най-често повтарящата се дума в научния текст е 
предлогът „на”.

Стремежът към информативна наситеност на медицинския текст 
обяснява оформянето на сложни изречения или усложнени с обособени 
части, еднородни части, деепричастни конструкции, които се характе-
ризират със синтактични особености.

Членуване в синтактични конструкции с еднородни части: 

• връзката между дерматомиозита и неоплазии (вм. неоплазиите) на

вътрешни органи;

• патогенеза на стомашната и дуоденална (вм. дуоденалната) язва.

Съгласуване на еднородни части: 

• бледорозови (вм. бледорозова) кожа и видими лигавици;

• нервната и отделителната системи (вм. система);

Еднородност на изреченията: 

• Цел на работата е да се установи честотата на началния кариес 
по зъби и зъбни повърхности при деца на 7, 12 и 14 години и съ-
постави (вм. да се съпостави) с честота на клиничния кариес в 
същите популации.

Избор на съчинителен съюз: 

• Солитарният фиброзан тумор (СФТ) на плеврата е добре позна-
та, но рядко срещана нозологична единица.

Словоред: 

• На болния бяха направени две плеврални пункции сухи, което по-
твърди рентгеновите данни за масивни шварти двустранни.

Избор на предлог: 
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• избягване на минимум субективния фактор;

• холестероловите камъни са по големина от грахово зърно до слива;

• болният постъпва в клиниката като терапевтичен проблем;

• 30 години успех в епилепсията.

Необходим предлог:

• катедра (по) анатомия;

• сбора (от) точки;

• с оглед (на);

• по повод (на)...

Нарушена връзка между понятия: 

• Местата на синтез на мембранните гликопротеини е добре извес-
тен процес.

• По нашия материал – 25 589 аутопсии за 25 години – рак на панкре-
аса е установен в 419 секции – 274 мъже (65,4%) и 145 жени (34,6%). 
Цифрите показват недвусмислено преобладаването на мъжкия пол 
пред женския. Съотношението е почти 2 към 1 в полза на мъжете

Условие за семантична еднородност:

• Този модел предлага немалко предизвикателства и възможности 
за медицинските сестри, за да приемат те водещата роля при 
развиването и въвеждането от приемането до изписването на 
рентабилни грижи и процедури.

• Увеличаването на средната продължителност на живота и на-
растването на относителния дял на възрастните хора, включи-
телно и в България, поставя пред съвременната стоматология 
нови проблеми. Те са свързани с по-голямата загуба на зъби с на-
предване на възрастта... 

ПРАВОПИС

• Сложни думи 

Пишат се слято, когато отношението между двете основи на слож-
ната дума е съчинително (равноправно):

ЛИНГВИСТИЧНИ ПОСОКИ В МЕДИЦИНСКИЯ НАУЧЕН ТЕКСТ
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свръхтегло, здравноосигурителен, електронномикроскопски, нискока-
лориен, труднодостъпен, бавнодействащ, тъмнозелен, научноизсле-
дователски, научнопрактически, съдебномедицински, сърдечносъдов, 
лечебнодиагностичен, лечебнопрофилактичен, проектозакон, канди-
датстудентски (от кандидат-студент), осемгодишен (но 8-годишен), 
петчасов (но 5-часов).

Пишат се полуслято, когато второто съставящо име пояснява в ня-
каква степен първото и по този начин съответният обект се определя по 
два параметъра:

заместник-ректор (зам.-ректор), член-кореспондент (чл.-кореспон-
дент), кандидат-студент, план-програма, слухово-зрителен, зеле-
но-син, лечебно-оздравителен, българо-гръцки, аудио-визуален, морал-
но-етичен, санитарно-хигиенен, причинно-следствен, социално-битов.

• Съставни думи

Пишат се разделно поради сравнително самостоятелното им учас-
тие в словосъчетанието:

допинг тест, изложба панаир, офис техника, кафе пауза, студент 
първокурсник, студент чужденец, среща реванш, техно сфера, фитнес 
апаратура, HIV вирус, VIP стая, RAM памет. 

• Думи или словосъчетания с отрицателната частица не:

▪ Не се пишат слято:

–  глаголи: не виждам (изключение правят глаголите с представка 
до-

недовиждам);

–  деепричастия: не виждайки;

–  несвършени деятелни причастия: не виждал.

▪ Отрицателната частица се пише слято, когато заедно с нея думата об-
разува ново противоположно значение: 

ненамеса, неделим, невинаги, невярно, ненапразно, неможещ.

• Употреба на главни и малки букви

▪ Допуска се писане с малка и с голяма буква на терминологични съ-
четания,  съдържащи  като  първа  част  притежателно  прилагателно  от 
собствено име: 



83

Брауново/брауново движение, Волтов/волтов ред, Кулонови/кулоно-
ви сили. 

Но: ампер, бекерел, рентгеново изследване. 

▪ С малка буква се пишат несъщински собствени имена при употребата 
им като нарицателни съществителни: 

Предшестващо  лечение:  колхицин,  купренил,  глюкокортикостероиди, 
нестероидни противовъзпалителни средства. 

Но: Провежда се лечение с GellCert в доза 1 g в продължение на три 
месеца.

▪ С начална главна буква се пишат съставните собствени имена, които се 
състоят от две или повече части и не съдържат други собствени имена:

Медицински университет (не Медицински Университет); Катедра по 
патофизиология (не Катедра по Патофизиология); Отдел за висше об-
разование (не Отдел за Висше образование).

▪ Когато първата част на името е цифра, съществителното нарицателно 
се пише с малка буква: 

1 аудитория, 5 зала, 3 март.

▪ Не се пише буква след число, изписано с римски цифри, защото с тях 
се изписват редните числителни: 

ІІІ конференция или 3. конференция (не ІІІ-та или ІІІ-а конференция).

ВЪТРЕТЕКСТОВА ПУНКТУАЦИЯ

•  Запетая (разделителна и ограждаща функция):

▪ Поставя се след въвеждащи вметнати думи и изрази: 

разбира се, изглежда, напротив, обратно, от една страна, от друга 
страна, първо, второ, последно.

▪ Не се поставя след въвеждащи думи и изрази:

следователно, всъщност, действително, несъмнено, очевидно, напри-
мер, по всяка вероятност, според мене.

▪ Отпада, когато пред изискващите запетая съюзи има „не” или уточня-
ващи думи: само, даже, дори, точно, още, едва, винаги:

Диагнозата беше потвърдена едва когато операцията беше направена.

ЛИНГВИСТИЧНИ ПОСОКИ В МЕДИЦИНСКИЯ НАУЧЕН ТЕКСТ
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•  Шпация (интервалът между думите):

▪ Има след и няма пред знаците: запетая, точка, многоточие, точка и 
запетая, двоеточие, затваряща скоба, затварящи кавички.

▪ Има пред и няма след знаците: отваряща скоба, отварящи кавички. 

▪ Има от двете страни на знака дълго тире, когато се използва в текста с 
разделителна функция. Няма, когато функцията е идеографска: 

Медицински университет – Пловдив, но Закон на Бойл–Мариот; ХХ–
ХХІ век.

•  Оформяне на рубрики

В  мултимедийните  презентации  кратката  писмена  информация 
по-често се оформя в рубрики. Текстът се изгражда според графични 
изисквания, някои от които се посочват в примерите:

Основни групи епилепсии според етиологията:                      

▪ симптоматични; 

▪ криптогенни;

▪ идиопатични.

Различни факти при хранителна алергия:                                                

▪ Разлики в хранителните алергии (ХА) в различни райони.

▪ Нови ХА.

▪ Непоносимост към храни и хранителни добавки.

МОДЕЛЪТ РOWER РOINT 

Моделът Рower Рoint обединява категории от различен порядък в 
научен, технологичен, социален, лингвистичен контекст. 

В т. нар. rich media се реализира преход от линейни към вертикал-
ни текстови структури. По-често текстовите връзки отсъстват. Изразни-
те средства и видовете свързвания в текста се минимализират. 

Мултимедийната  презентация  осигурява  визуална  информация 
посредством атака на фрази и на образи. Знаците от други знакови сис-
теми  (изображения,  графики,  звукове,  цветове) фиксират  представите 
за  понятия  или  разтоварват  от  информационното напрежение. В  този 
смисъл комбинацията на семиотичните елементи би трябвало да следва 
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семантичната последователност на темата и естетическите критерии на 
лектора. В противен случай съществува риск от еклектика. 

Специалистите по „мултимедийна грамотност” препоръчват: една 
идея – един слайд; повече визия – по-малко текст; 6 реда текст – 6 думи 
на  ред  (правилото 6х6);  посочват подходящите места  в  слайдовете  за 
знаците със семантична тежест, увеличават техническите възможности 
от комбинации и ефекти. 

Въпреки многопосочните указания,  основно и  за мултимедийна-
та перспектива остава изискването към информационните източници, 
които са единици от едно и също смислово равнище, търсещи пресечни 
точки към конкретни значения. 

Моделът Рower Рoint създава възможности, но и ограничения, свърза-
ни със семиотична проблематика (семантична, граматична и прагматична):

•  компресия на текстовата информация в слайда;

•  намиране на информационните акценти при оформяне на заглавия 
и подзаглавия;

•  комбинация на знаци от различни знакови системи (текст, изобра-
жения);

•  езикови неточности;

•  комуникативни бариери.

Преодоляването  на  тези  затруднения  осигурява  комуникацията 
между темата, презентацията и аудиторията. 

В  академичната  мултимедийна  презентация  локализацията  на 
„места” за импровизация изглежда трудна задача. В описанието, аргу-
ментацията, класификацията на информационни масиви обаче са въз-
можни специфични взаимодействия както между езика и речта, така и 
между езика и действителността. Те създават основания за проникване 
на междинни контексти в реториката на говорещия. В тях езикът може 
да придобива собствена виталност и да осигурява възможности за пре-
даване  на  научни  познания  под  контрола  на  професионалната  компе-
тентност и на лингвистичната идентичност. 

За организацията на устния научен текст са валидни прагматични-
те максими:

За качество: не казвай нищо, в което не си уверен и за което нямаш 
доказателства.

ЛИНГВИСТИЧНИ ПОСОКИ В МЕДИЦИНСКИЯ НАУЧЕН ТЕКСТ
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За количество: съдържанието – с не по-малко и не повече от необ-
ходимата информация.

За релевантност:

•  без непонятни думи и двусмисленост;

•  бъди кратък;

•  бъди вежлив.

Към утвърдените прагматични максими за презентация на устния 
научен текст могат да се прибавят и изисквания като не чети текста от 
слайдовете, както и потърси комуникацията между темата, презен-
тацията и аудиторията. 

АВТОРЪТ И ТЕКСТЪТ

Текстът в най-широк аспект се разглежда като феномен на култура-
та. Езиковите употреби в текста са значително по-либерални в устната 
комуникация, въпреки че нормативният характер на книжовния език ут-
върждава онези думи и форми, разпространени в говоримата реч, които 
са наддиалектни и непросторечни, произнесени с правилно ударение. 
За писмения текст са налице строги правописни и пунктуационни пра-
вила, които са достъпни в официалните книжни и електронни речници. 
Отклоненията от езиковите правила и препоръки както в устния, така и 
в писмения текст се класифицират като некоректни.

За добрите текстове не съществува общовалидна „рецепта”. Реди-
ца показатели обаче рефлектират върху тяхната стойност:  

•  прочетени текстове;

•  написани текстове;

•  редактирани текстове;

•  разрешени езикови въпроси. 

И все пак езикът винаги може да изненадва, защото: той е отворен 
и подвижен като непредвидимата морфология на жената, както казва 
художникът Хуан Миро в Women dreaming of escape.

Текстът функционира посредством езика като  система и посред-
ством езика като инструмент на общуването. Авторът тръгва от текста, 
за да стигне до текста. И когато текстът е налице (изказан, написан, из-
даден), той започва да говори за своя автор.
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РАБОТА СЪС СИСТЕМАТИЗИРАНА 
ЕЛЕКТРОННА НАУЧНА 

ИНФОРМАЦИЯ – БАЗИ ДАННИ

Мая Урумова

1. СТРАТЕГИИ ЗА ИНФОРМАЦИОННО ТЪРСЕНЕ

Информацията  се  определя  като  едно  от  най-стратегическите 
богатства днес. Бурното развитие на информационните и ко-

муникационни технологии съществено променя всяка сфера от живота. 
Научната комуникация се глобализира, а производители на научна ин-
формация изграждат  споделена инфраструктура  в  подкрепа на по-ви-
соката и́ ефективност. Появяват се нови модели за публикуване, куму-
лиране и разпространение на знанието. Голяма част от документалните 
потоци циркулират в електронен вид, индексирани, организирани и уп-
равлявани под формата на бази данни.

Индексирането е процес, при който основното смислово съдържа-
ние на документите и на информационните запитвания се разкрива с по-
мощта на информационнотърсещ език. Документите се индексират чрез 
процесите систематизация, предметизация и свободно индексиране.

Систематизацията се извършва на основата на класификационна 
схема с използването на класификационни индекси. За предметизацията 
се използват предметни рубрики, а при свободното индексиране – клю-
чови думи, извлечени директно от текста.

Базите данни са колекции от логически свързани данни, предназ-
начени за търсене и извличане на информация по зададени критерии. 
Състоят се от записи, представени под формата на файлове. Включват 
индекс – списък на всички думи или фрази, по които може да се търси, 
както  и  оператори  за  свързване на  индексираните  думи. Извличането 
на информацията се осъществява чрез информационно търсене, което 
протича в няколко основни стъпки:

1. Дефиниране на проблем, формулиране на информационно запитване.

2. Изграждане на стратегия за търсене, съобразена с очакваните резултати.

3. Провеждане на търсенето.

4. Прецизиране на резултатите чрез филтриране и сортиране.

XII
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5. Извличане и съхраняване на избраната информация.

Търсенето се осъществява чрез прилагане на стратегии, тактики и 
техники.

Основните стратегии са преглеждане чрез навигиране и аналитич-
ни стратегии, сред които:

•  изграждане на блокове (групи) и свързване на групите с логически 
оператори;

•  успешно разлагане – постепенно редуциране на голям брой записи 
чрез  използване  на  допълнителни  термини,  логически  оператори, 
критерии;

•  нарастване на „перличката“ – използване на термин от най-точния 
документ „перличка“ или от малка група документи, които го съ-
държат. Честа практика е „перличката“ да се съдържа в цитираните 
документи.

Сред техниките за изграждане на стратегии за търсене са:

•  Търсене по ключови думи – включват се синоними, граматически 
форми и производни, съкращения, абревиатури. Желателно е да се 
използва специфичен или тясно свързан с темата термин.

•  Търсене на комбинации от ключови думи и термини с използва-
не на логическите оператори AND, OR, NOT – стесняват или раз-
ширяват търсенето в зависимост от избрания оператор.

•  Маскиране – използват се символи за обработка на различни вари-
анти на изписване:

 * – замества няколко характерни признака. Обикновено се поста-
вя след корена на думата, което води до включване на производни 
форми  (терап*  открива  думите  терапевт,  терапевтичен,  терапия, 
терапии и др.); 

? – замества само един характерен признак (?ordanov открива фор-
мите: Yordanov, Iordanov, Jordanov);

# или $ – замества нито един/само един признак  (colо#r открива 
color и colour).

•  Използване на скоби – позволява контролиране реда на изпълне-
ние на заявката за търсене. Ограденият със скоби израз се търси 
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най-напред, като оградените в скоби думи, свързани с логически 
оператор, се възприемат като цяло.

•  Кавички – позволява ограничаване на резултатите само до точно 
срещане на поставения в кавички текст – ключова фраза, термини.

•  Търсене с използване на префикси и суфикси  –  буквени  съкра-
щения на полетата за търсене, използвано в разширеното или екс-
пертно търсене.

•  Контекстови оператори/оператори за близост  – използват  се 
между  два  термина  за  указване  на  допустимо  разстояние между 
тях или последователност.

•  Цифрови оператори – по-голямо или равно, по-малко или равно.

Операторите се изпълняват в следния ред: скоби, контекстови, ло-
гически (NOT, AND, OR), цифрови.

Информационното търсене се провежда в няколко режима – основ-
но, разширено и експертно търсене.

Използването на тезауруса или индексите на базата данни улесня-
ва търсенето и подобрява резултатите.

Наличието на огромно количество информация налага необходи-
мостта от критична оценка и стриктен подбор на използваните източни-
ци. Сред минималните критерии са публикуваната научна информация 
или уеб сайтове да са рецензирани. 

2. АБОНАМЕНТНИ (ЛИЦЕНЗИРАНИ) БАЗИ ДАННИ

Университетските библиотеки са сред доставчиците на качествена, 
актуална и често безплатна за потребителите научна информация.

Библиотеките изграждат собствени бази данни – електронни ката-
лози, в които индексират притежаваните фондове от книги, дисертации, 
списания и други видове издания. Осигуряват онлайн достъп до външ-
ни мрежови ресурси.

През 2015 г. университетската общност на МУ – Пловдив разпо-
лага  с  лицензиран  достъп  до  следните  бази  данни  и  информационни 
платформи:

 ScienceDirect (Elsevier)

 Scopus (Elsevier)
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 Web of Science (Thomson Reuters)

 InCites (Thomson Reuters)

 MEDLINE Complete (EBSCO)

 Dentistry & Oral Sciences Source (EBSCO)

 SpringerLink (Springer)

 Access Medicine (McGraw-Hill)

 Access Pediatrics (McGraw-Hill)

Абонираните електронни ресурси са достъпни от университетска-
та мрежа и отдалечено от персонални устройства за оторизирани потре-
бители.

Условията  и  цената  за  ползване  на  базите  данни  се  определят  в 
Лицензионно споразумение, което се сключва между носителя на автор-
ските права (производител/собственик на базата данни) и институция-
та – ползвател за срока на абонамента.

Лицензионното  споразумение  включва  императивни  разпоредби 
за разрешената и забранената употреба на лицензираното съдържание. 
С тези условия следва да се съобразява всеки индивидуален потреби-
тел, който е получил право на достъп по силата на принадлежността си 
към МУ – Пловдив.

Разрешената употреба включва:

•  Право на оторизираните потребители да търсят, визуализират, пре-
глеждат, изтеглят, съхраняват и разпечатват единични екземпляри 
от лицензираното съдържание за своя лична употреба за научни, 
образователни и изследователски цели.

•  Право да споделят такива материали с колеги за  горепосочените 
цели,  но  при  никакви  обстоятелства  за  продажба,  препродажба, 
системна дистрибуция, редистрибуция или други цели.

•  Право да използват, като посочват източника, стойности, таблици 
и кратки извадки от лицензираното съдържание в своята научна, 
изследователска или образователна дейност.

Неразрешената употреба включва:

•  Използване на лицензираното съдържание за търговски цели.
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•  Отстраняване, закриване или изменяне на уведомления за авторско 
право или право на собственост върху електронните документи.

•  Систематично сваляне и съхраняване на статии от поредни броеве 
на списания с цел обособяване на своя колекция.

Лицензодателят запазва правото си да налага санкции при устано-
вено нарушаване на споразумението, вкл. и да прекратява правото на 
достъп до лицензираното съдържание при системни нарушения.

Според вида на информацията базите данни се класифицират като 
библиографски, реферативни, пълнотекстови, фактографски и др.

Съвременните бази обединяват няколко вида информация и включ-
ват редица метрики, което значително повишава информационната им 
стойност.

2.1. Абонаментни (лицензирани) пълнотекстови бази данни

Пълнотекстовите бази данни предоставят достъп до първични източ-
ници на информация – книги, списания, изображения, мултимедия и др. 

 ScienceDirect

ScienceDirect е водеща пълнотекстова научна база данни на ком-
панията Elsevier, която предлага статии от близо 2500 списания и глави 
от над 30000 книги. Съчетава качествена информация с интелигентна и 
интуитивна функционалност за нейното използване.

ScienceDirect е с мултидисциплинарен профил и обхваща области-
те: физически и инженерни науки, науки за живота, здравеопазване, со-
циални науки и хуманитаристика.

Националният абонамент на МОН включва списанията от Freedom 
Collection и осигурява пълнотекстов достъп до съдържанието им за по-
следните  8  години.  Базата  данни  предлага  възможност  за  преглед  на 
публикациите по предметна област или по заглавие. В отделна секция 
са организирани списанията на отворен достъп.

Информационното търсене се осъществява чрез режими за основ-
но, разширено и експертно търсене.

Разширеното  търсене  позволява  ограничаване  на  резултатите  по 
вид  на  източниците,  поле  за  търсене,  съдържание,  предметна  област, 
вид на публикацията, хронологичен обхват.
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Фиг. 1. Разширено търсене в ScienceDirect

Списъкът с открити резултати подлежи на допълнително уточня-
ване чрез използване на опциите за филтриране и сортиране.

На ниво статия се визуализират библиографските сведения (списа-
ние, заглавие на статията, автори), резюме, графична информация, ци-
тирани източници.

DOI (Digital Object Identifier) е сериен код от системата DOI, който 
се използва за идентификация на електронните документи. Търсенето 
по DOI позволява да се открие свързаното с него съдържание в мрежата. 

CrossRef.org  предоставя  идентификационната  услуга CrossMark, 
която служи за проверка на автентичността на документа и дава инфор-
мация за евентуалното наличие на следваща редакция.
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Фиг. 2. Визуализация на сведения на ниво статия

Освен достъп до електронни документи ScienceDirect предлага до-
пълнително съдържание и услуги, сред които:

•  достъп до статии под печат – In Press;

•  информация за конкретно списание (About this Journal), вкл. биб-
лиометрични стойности – Impact Factor (IF), Scientific Normalized 
Impact per Paper (SNIP), Scimago Journal Rank (SJR);

•  хипервръзки със Scopus;

•  кръстосани връзки през CrossRef, което позволява връзки с други 
платформи;

•  достъп  до TOP25  най-нови  или  най-четени  статии  в  определена 
тематична област за следене на най-новите тенденции;

•  възможност за подаване на статия за публикуване в избрано списа-
ние;

•  информация  за професионални форуми – конгреси,  конферен-
ции и др.

Създаването на профил в ScienceDirect позволява използването 
на редица персонализирани функции и услуги, които пестят време и 
усилия:

•  изпращане на статия по електронна поща;
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•  експорт на цитации и резюмета;

•  абонамент  за  сигнална  информация  (Alert),  известяваща  за  нов 
публикуван брой на конкретно списание, за нов резултат от съхра-
нено търсене или сигнал при цитиране на избрана статия;

•  добавяне на списания към колекцията с предпочитани, което поз-
волява търсенето да се осъществява само в избран кръг списания;

•  запазване на история на търсенията;

•  запазване на избрани документи в персонална папка в профила.

 MEDLINE Complete

MED LINE Complete на EBSCO Health осигурява авторитетна ин-
формация в областта на медицината, здравеопазването, фармацията, се-
стринските грижи, предклиничните науки. 

Използва MeSH  индексирането  за  търсене  в  над  5400  биомеди-
цински списания. Предлага пълнотекстов достъп до 2500+ списания, от 
които 1800 индексирани в MEDLINE®. 

Част от списанията са с ембарго върху пълнотекстовия достъп до 
новопубликуваното съдържание, но редица реномирани списания са с 
незабавен достъп до текущия брой. Продължителността на ембарговите 
периоди варира и се определя от издателите на списанията.

MEDLINE Complete предлага следните начини на търсене:

•  Boolean/Phrase – търсене чрез логическите оператори (AND, OR, 
NOT) или търсене на точна фраза

•  Find all of my search terms – добавя AND между всички термини за 
търсене

•  Find any of my search terms – добавя OR между всички термини за 
търсене

•  SmartText Searching  –  позволява  да  се  вмъкват  копирани  фрази, 
изречения, параграфи или цели страници. Търсенето се базира на 
технология, която обобщава въведения текст за най-подходящите 
термини за търсене, след което се провежда търсене, но само в ба-
зите данни на EBSCO.

При  формулиране  на  стратегията  могат  да  бъдат  включени  раз-
ширители (related subjects, related words) и/или ограничители (full text, 
publication type).
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Информация за конкретно списание може да бъде получена в меню 
Publications. За всяко заглавие се посочват детайли за издателя, место-
издаване, промени в заглавието, хронологичен обхват, наличие на пъл-
нотекстов  достъп,  както и MeSH Subject,  указващ към коя предметна 
област се отнася списанието.

MEDLINE Complete позволява търсене на различни видове изобра-
жения от меню Images, както и директната им визуализация в статиите.

Търсене в индексите на базата данни и прехвърляне на избраните 
термини в полето за търсене се осъществява от меню More. 

Фиг. 3. Режими, начини и полета за търсене в MEDLINE 
Complete

Сред отличителните характеристики на базата е възможността за 
търсене чрез Medical Subject Headings – MeSH.

MeSH е  контролиран  речник на  биомедицинските  термини,  кой-
то се използва за предметизиране на съдържанието на всяка статия от 
индексираните в MEDLINE® списания. Съдържа около 26000 термина 
и се  актуализира ежегодно,  за да отразява промените в медицината и 
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медицинската терминология. Може да служи и като синонимен речник, 
който улеснява намирането на релевантна информация.

Анализаторите от Националната библиотека по медицина в САЩ 
оценяват статиите и присвояват на всяка една от тях от 10 до 12 най-спе-
цифични MeSH термини. 

Термините са подредени в йерархична структура по предметни ка-
тегории, което позволява търсене в различни нива на специфичност. 

MeSH Major Topic [MAJR] е една от основните теми на статията и 
се обозначава със звездичка – Asthma/*complications.

MeSH Subheading  се използват с MeSH термините,  за да опишат 
по-пълно  конкретен  аспект  на  предмета.  Напр.:  лекарствена  терапия 
при астма се описва като asthma/drug therapy.

Полето  на MeSH  Subheading  позволява  на  потребителите  да  из-
ползват в търсенето свободни комбинации от основни термини [mh] и 
подрубрики [sh]. 

Фиг. 4. Търсене на систематизирана информация чрез MeSH

 Dentistry & Oral Sciences Source

Dentistry & Oral Sciences Source на EBSCO e специализирана база 
данни в областта на денталната медицина. 

Съдържа статии от над 230 водещи списания и над 30 монографии 
в пълен текст. Предоставя възможност за търсене на цитирания в над 
120 от тях.
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Информацията в базата се обновява ежеседмично.

Фиг. 5. Специфични възможности за търсене в  
Dentistry & Oral Science Source

Достъпът до MEDLINE Complete и Dentistry & Oral Sciences Source 
се осъществява от обща платформа – EBSCOhost, но е препоръчително 
търсенето да се провежда в избрана база вместо едновременно в двете. 
Това позволява да се използва пълния набор от полета за търсене в кон-
кретната база, както и да се съкрати времето за отговор. 

 SpringerLink

SpringerLink на Springer International Publishing е интегрирана пъл-
нотекстова база данни, която съдържа повече от 2200 рецензирани списа-
ния, над 120000 книги и около 30000 протокола в областта на науката, тех-
никата и медицината. Предлага над 420 списания, публикувани по модела 
„отворен достъп“. Абонираното съдържание включва само списания.

Базата данни поддържа режими за основно и разширено търсене. 
Прецизиране на резултатите се постига чрез хронологично ограничава-
не и филтриране по съдържание, дисциплини, поддисциплини и език. 
Сортирането се извършва по релевантност или дата на публикуване. Пред-
лага се възможност за преглед на PDF документите преди записването им.
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Фиг. 6. Основно търсене в SpringerLink

Базата данни поддържа семантично търсене, представящо свързани 
документи и резултати. Търсенето се осъществява по концепции, които за 
конкретната статия са представени в Related Content. Резултатите и взаи-
мовръзките между документите се изразяват чрез динамична карта.

Потребителят  има  възможност  директно  да  активира/деактивира 
концепции и да преглежда свързаните с тях документи. 

Фиг. 7. Визуализация на резултати чрез семантично търсене
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За индексираните в SpringerLink публикации се предлага изчерпа-
телна библиографска и библиометрична информация, както и услугата 
CrossMark. 

Сред  допълнителните  услуги  е  получаването  на  известия  за  ци-
тирания. Те са базирани на DOI на статията/книгата и информация от 
CrossRef.org.  Веднага  след  получаване  на  информацията  от  CrossRef 
Springer известява кореспондиращия автор за цитирането.

Услугата  може  да  бъде  ползвана  от  персоналния  профил  в  My 
Springer с опция за получаване на списък на цитиранията, групирани в 
един имейл, седмично, месечно или годишно.

За  проследяване  на  цитиранията  на  публикуваните  от  Springer 
над 9 млн. статии и глави от книги е разработен изследователски ин-
струмент, достъпен на адрес http://citations.springer.com/. На базата на 
извлечена  от CrossRef.org  информация  се  предлага  достъп до пълния 
профил на цитиранията, с връзка между цитирана и цитираща статия и 
линк към съдържанието. Базата данни се актуализира в реално време. 

 Access Medicine

Access Medicine е онлайн ресурс по медицина, който включва над 
100 електронни учебника на издателство McGraw-Hill. Търсенето в ко-
лекцията се осъществява в режим на основно или разширено търсене.

Инструментите за бързи справки включват:

•  практически насоки в първичната медицинска помощ, които се ак-
туализират ежегодно;

•  диагностични  тестове,  включително  лабораторни  процедури  в 
клинични условия;

•  Quick Medical Dx & Rx – колекция от кратки, основани на дока-
зателства описания на състояния и заболявания, които се срещат 
най-често в медицинската практика;

•  интегрирана база данни с лекарствена информация, включваща до-
зировка, индикации и нежелани странични реакции за повече от 
1000 лекарства с генерични и търговски наименования;

•  изображения – десетки хиляди снимки и илюстрации;

•  възможност за интерактивна самооценка чрез тестове.

Персоналният профил в MyAccess позволява да се добавят учебни-
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ци, изображения и видеа в предпочитаното съдържание, да се преглеждат 
последно ползваните източници, да се проследява самооценката и др.

 Access Pediatrics

Специализирана колекция, която включва над 30 заглавия в областта 
на педиатрията и неонатологията, сред които учебници, атласи, наръчни-
ци и справочници. Разполага с богата мултимедия, описания на клинич-
ни случаи, възможности за интерактивна самооценка, база с лекарствена 
информация. Достъпна е през платформата на издателство McGraw-Hill.

Фиг. 8. Основно търсене в Access Medicine

2.2. Лицензирани реферативни и библиометрични бази данни

Прогресивното нарастване на обема от научна информация и не-
възможността да бъдат обхванати и проследени публикуваните печатни 
първоизточници довежда до появата на вторичните документи. 

В средата на XX в. се появяват т.н. документи за документите, кои-
то предлагат библиографска, реферативна и обзорна информация.

Сред най-авторитетните за това време вторични източници в облас-
тта на медицинските науки са: Index Medicus, Index to Dental Literature, 
Current Contents, Science Citation Index, Journal Citation Reports, Меди-
цинский реферативный журнал, Реферативный журнал и др.  
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Съвременните им наследници са базите данни MEDLINE, Current 
Contents Connect, Web of Science, Journal Citation Reports.

От 2009 г. до момента МОН осигурява за българската академична 
общност лицензиран достъп до Web of Science и Scopus – авторитетни 
информационни  продукти  на  компаниите Thomson Reuters  и Elsevier. 
Платформите предлагат библиографска, реферативна, цитатна, факто-
графска  информация,  както  и  редица  метрики  за  оценка  на  научната 
продуктивност и влияние. 

 Web of Science

Web of Science на Thomson Reuters е изследователска платформа, 
която предлага висококачествено съдържание и метрики, базирани на 
цитационната  активност  на  най-влиятелните  глобални  и  регионални 
списания.

В основата на платформата стои Web of Science™ Core Collection, 
включваща 7 цитатни и 2 химически индекса. Мултидисциплинарното 
съдържание обхваща повече от 12000 списания, вкл. и списания с отво-
рен достъп, както и над 150000 доклада от конференции. Съдържанието 
покрива 251 дисциплини от областите: наука, социални науки, изкуства 
и хуманитаристика. Хронологичният обхват се простира от 1900 г. до 
днес, а информацията се актуализира ежеседмично.

Подборът на индексираното съдържание се извършва на базата на 
строги  стандарти,  сред  които  са  импакт-фактор  (фактор  на  влияние), 
индекс за непосредственост, своевременност на публикуване и съответ-
ствие с международни редакторски стандарти.

Всяка година редакционният екип на Thomson Reuters оценява над 
2000 списания за включването им във Web of Science, от които приема 
около 10 – 12%. Тази селекция позволява в кръга на индексираните пуб-
ликации да попадат  ядрените  за  съответната научна  област информа-
ционни източници, както и качествено регионално съдържание. 
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Фиг. 9. Индекси и бази данни в платформата Web of Science™

Националният абонамент на МОН осигурява достъп до следните 
ресурси:

•  Web of Science™ Core Collection: Citation Indexes:

 Science Citation Index Expanded (1985-present)

Обхваща около 8060 списания, покриващи 164 научни дисциплини и 
осигурява пълни библиографски данни плюс цитати и резюмета. 

 Social Sciences Citation Index (1985-present)

 Arts & Humanities Citation Index (1985-present)

 Conference Proceedings Citation Index – Science (1990-present)

Включва данни от книги, списания, доклади, серийни издания и пре-
принти от най-значимите конференции,  симпозиуми, семинари, ко-
локвиуми, конгреси и други научни форуми по целия свят.

 Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities 
(1990-present)

 Book Citation Index – Science (2005-present)

 Book Citation Index – Social Sciences & Humanities (2005-present)

•  Web of Science™ Core Collection: Chemical Indexes: 

 Current Chemical Reactions (1995-present)

 Index Chemicus (1995-present)
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•  BIOSIS Citation IndexSM (1985-present) – представя изследвания 
и методи в областта на биомедицината и науките за живота чрез достъп 
до съдържания на списания, научни форуми, патенти и книги.

•  MEDLINE® (1950-present) – водеща база данни в областта на ме-
дицината и сродните науки (биомедицина, науки за живота, обществено 
здравеопазване,  клинична медицина),  създадена и поддържана от На-
ционалната библиотека по медицина на САЩ.

•  Journal Citation Reports® (2010 – 2014) – фактографска база дан-
ни за информетричен и библиометричен анализ, която покрива повече 
от 10800 индексирани в Science Citation Index и Social Science Citation 
Index списания, разпределени в над 230 дисциплини. JCR очертава мяс-
тото на конкретно списание в световната научна литература, като измер-
ва продуктивността и степента на използване на научните списания от 
световната научна общност. 

• Регионални индекси 

 KCI-Korean Journal Database

 SciELO Citation Index.

Фиг. 10. Интегрирани продукти в платформата Web of Science 
и режими за търсене във Web of Science™ Core Collection
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Платформата Web of Science позволява едновременно кръстосано 
търсене във всички бази данни. 

Намерените резултати са придружени от специфична за различни-
те бази данни информация – медицинска от MEDLINE, биологична от 
BIOSIS Citation Index, цитатна от Web of Science Core Collection, сигнал-
на от Current Content Connect и т.н.

Кръстосаното търсене се извършва в 3 режима – основно, разши-
рено и цитатно.

Тъй като интегрираните бази данни имат специфични характерис-
тики и полета, при избор на конкретна база опциите за търсене се раз-
личават. 

По подразбиране търсенето във Web of Science Core Collection се 
извършва във всички цитатни индекси с покритие за всички години. От 
меню More Settings е възможно селектирането на конкретен цитатен ин-
декс, което позволява елиминиране на излишна информация.

Предлагат се следните режими за търсене: основно, по автор, в ци-
татните справки, по структури и разширено. 

Съдържанието включва статии, доклади от научни форуми, книги 
и рецензии на книги, патенти. 

Сред полетата за търсене са: ключова дума (тема), автор, институ-
ция, адрес, географска област и др.

KeyWordsPlus са уникални за Web of Science и се състоят от думи и 
фрази, подбрани от заглавия и цитирани статии. 

Списъците на използваната литература са индексирани, което поз-
волява търсене на статии, които цитират даден автор или публикация. 
Търсенето се извършва по цитиран автор, цитирано произведение, ци-
тирана година или комбинация от трите.  

Разширяване на резултатите се постига и на базата на връзка меж-
ду съответстващи си документи. Тази информация се визуализира чрез 
линк View Related Records.

За  създаване  на  логически  връзки между  термини  за  търсене  се 
използват  освен  Булевите  оператори  AND,  OR,  NOT  и  операторите 
NЕAR/x и SAME.

NEAR/х е оператор за близост и позволява откриване на записи, 
в  които  термините  се  намират на  определен  брой думи  един  от  друг. 
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Напр.: asthma NЕАR/3 therapy открива записи, в които двата термина са 
на разстояние до 3 думи един от друг.

Операторът SAME указва, че търсените термини трябва да се на-
мират в същата фраза. 

При обработката на различни варианти на изписване на думите се 
използват символите за маскиране *, ? и $.

Чрез панел Refine Results се извършва уточняване и подбор на ре-
зултатите по редица критерии. Селектираните резултати могат да бъдат 
анализирани чрез Analyze Results, както и да се създаде доклад за цити-
ранията чрез Create Citation Report. 

Анализът на резултатите по субсидираща агенция дава възможност 
за отговор на въпроса кой финансира изследвания в тази научна област. 
Анализът по институция дава представа коя институция провежда из-
следвания в конкретната научна област, а анализът по автор позволява 
да се откроят експертите в изследваното научно поле. Докладите за ци-
тиранията позволяват да се анализират тенденциите.

Показателите за цитирания са калкулирани на базата на извлечени 
данни от всички цитатни индекси в платформата, а не само от Web of 
Science Core Collection. 

Създаването на собствен профил позволява да се активира услуга-
та „Известие за цитиране“, което осведомява потребителя за всеки но-
вопоявил се запис във Web of Science, цитиращ избраната статия. 

Изведените и селектирани записи могат да се добавят в списъка с 
маркирани документи или да се съхраняват в EndNote.

 InCites

Глобализирането на изследователска среда и нарастващата конку-
ренция за ресурси и влияние поставят необходимост от измерване ка-
чеството на научните изследвания и резултати. 

Осъзнавайки нуждата от претеглено измерване, позволяващо срав-
нения и нормализирана статистика, Thomson Reuters разработва анали-
тичните продукти InCites и Essential Science Indicators (ESI). Те позво-
ляват да се оцени изследователската работа чрез ефективно измерване, 
анализиране и сравняване на микро- и макрониво. Предлагат инстру-
менти за създаване на многоизмерни профили на институциите, както и 
възможност за получаване на цялостен поглед върху представянето им.

РАБОТА СЪС СИСТЕМАТИЗИРАНА ЕЛЕКТРОННА НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ – БАЗИ ДАННИ
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InCites e персонализиран, базиран на цитиранията от Web of Science 
инструмент, който използва при оценката показатели като брой публи-
кации, сътрудничества, конферентни представяния, честота на цитира-
ния, патенти, генерирани външни приходи и др.

Анализът и сравняването се извършват на ниво документ, учен, ин-
ституция, националност. Продуктът предлага набор от инструменти за 
визуализация и отчетност, с които бързо и лесно може да се създават и 
споделят доклади.

InCites и Essential Science  Indicators са достъпни от платформатa 
Web of Science.

Essential  Science  Indicators  (ESI)  провежда  текуща  качествена 
оценка на изследователската производителност и следи тенденциите в 
науката. 

Степенува най-добрите учени, институции, държави и списания в 
22 изследователски области на науката въз основа на броя публикувани 
статии в списания и данните за цитиранията.

ESI дава информация за:

 Research Fronts – група високо цитирани документи по специа-
лизирана тематика, определяни като «ядрени документи» чрез 
клъстерен анализ;

 Highly Cited Paper  –  статии,  публикувани през  последните  10 
години, които са получили необходимия брой цитирания, за да 
попаднат в топ 1% за своята година и област;

 Hot Paper – статии, публикувани в последните 2 години, които 
са получили достатъчно цитирания през последните 2 месеца, 
за да влязат в 0.1% за своята област.

Статиите, които попадат в някоя от тези категории, са индикирани 
със съответната икона за бързото им разпознаване в списъка с намере-
ните резултати.

 SCOPUS

Scopus на издателство Elsevier е реномирана реферативна и цитат-
на база данни с ефективни и интелигентни инструменти за проследява-
не, анализиране и визуализиране на научните изследвания.

Съдържа 55 милиона записи и повече от 22000 заглавия от над 5000 
издатели от целия свят. Включва статии от списания, книги и доклади 
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от конференции. Индексираното съдържание се селектира от Консулта-
тивен съвет – международна група от учени, изследователи и библиоте-
кари. 

Съдържанието  обхваща областите:  науки  за живота,  здравни на-
уки, физически науки,  технически науки,  социални науки, изкуства и 
хуманитарни науки.

От главното меню се предлагат формуляри за търсене по документ, 
автор и принадлежност. При комбинирането на  термини се използват 
логическите оператори AND, OR, NOT.

Фиг. 11. Формуляри и опции за контрол на търсенето в Scopus
Информационното търсене се контролира чрез избор на опции за 

ограничаване по дата на публикуване, последно добавени документи, 
вид на документа и предметна област. По подразбиране са селектирани 
всички предметни области.

Търсенето на документ се извършва по ключови думи или фрази. 
Първите 20 резултата може да бъдат прегледани чрез кликване върху 
броя на резултатите по конкретния показател – автор, година, източник 
и т.н. 

Уточняването на списъка с резултати се извършва в панела Refine, 
чрез ограничаване (Limit to) или изключване (Exclude) на различни ка-
тегории документи. Предлага  се  възможност  за  търсене в рамките на 
текущите резултати, както и за филтриране и сортиране. 

Функцията Analyze search results позволява анализирането на ре-
зултатите по редица показатели. Преглед на цитиранията на селектира-
ни документи се извършва чрез View citation overview. 

Извлечената информация може да бъде съхранена, вкл. в Mendeley, 
или експортирана.
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При търсене на конкретен автор Scopus използва алгоритъм, за да 
определи кои имена на автори следва да бъдат групирани заедно под един 
номер в авторския идентификатор. Освен данни за името се вземат пред-
вид принадлежност, адрес, предметна област, заглавие на източник, дати 
на публикуване, цитати и съавтори. Документите с недостатъчно данни 
не могат да бъдат съчетани и остават в друг запис. По подразбиране в 
резултатите от търсенето се показват записи с повече от един документ. 

Името на автора е хипервръзка, което позволява директно търсене 
в базата данни за всички статии от този автор.

Scopus предлага възможност за търсене на автор и чрез идентифи-
катора ORCID (Open Researcher and Contributor ID). Всеки, регистриран 
в ORCID, изследовател получава уникален 16-цифрен код. ORCID поз-
волява да се преодолее неяснотата с имена/форми на имена на авторите 
и се използва от редактори, финансиращи агенции, издателства и инсти-
туции за надеждната им идентификация.

Търсенето по принадлежност се извършва след въвеждане на име 
на институцията или град. Позволява да се идентифицира и оцени на-
учната продукция на организацията, нейните сътрудничества, както и 
водещите автори.

В режим Разширено търсене стесняването на обхвата се постига 
с помощта на кодове на полета, оператори за близост и/или Булеви опе-
ратори.

Операторът PRE/n precedes by позволява да се укаже поредност и 
близост между търсени термини. Напр.: asthma PRE/3 therapy открива 
резултати, в които терминът астма предшества терминът терапия и два-
та термина са на отстояние 3 или по-малко думи.

Операторът W/n within позволява да се укаже близост между тер-
мините за търсене без значение на тяхната поредност. Напр.: asthma W/3 
therapy открива резултати, в които двата термина са в близост до 3 думи. 

От главното меню на Scopus чрез линк Browse Sources се предлага 
преглед и търсене на източници, но само периодични издания – списа-
ния, серии от книги, периодични сборници от конференции. За търсене 
на непериодични източници – книги и монографии, се използва форму-
лярът за търсене на документ.

В същата секция е поместена информация за метриките: SCImago 
Journal  Rank  (SJR),  Impact  per  Publication  (IPP)  и  Source  Normalized 
Impact per Paper (SNIP).
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Индексираните в Scopus списания на отворен достъп са индикира-
ни, като информацията се базира на два източника – Directory of Open 
Access Journals (DOAJ) или Directory of Open Access Scholarly Resources 
(ROAD).

Базата данни разполага с широк набор от метрики на ниво списа-
ние, статия и автор.

От главното меню чрез линк Compare Journals  се провежда ана-
лиз и сравнение на списания, базирани на показателите: SJR, IPP, SNIP, 
брой цитирания и др. Сравнението обхваща до 10 списания, като резул-
татите се визуализират в графичен или табличен вид.

Фиг. 12. Сравнителен анализ на индексирани в Scopus списания

Наличието на личен профил в Scopus позволява на потребителите 
да ползват персонализирани функции, сред които: 

•  Управление на предварително запаметени сигнали за търсене, до-
кумент или цитиране от меню Alerts.

•  Настройки в My Scopus, които включват информация за профил, 
предпочитания, парола, запаметени списъци, сигнали и търсения.

Elsevier предлага и библиометричния инструмент SciVal, разрабо-
тен на базата на индексираните публикации и цитирания в Scopus от 
1996 г. насам. SciVal позволява преглеждане на научните изследвания в 
света и оценката им на институционално ниво.

Освен представените лицензирани бази данни съществуват десет-
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ки други платени и свободнодостъпни електронни ресурси в областта 
на медицината и здравеопазването, които биха били от полза и интерес 
за изследователите.

Отправна  точна  за  тяхното  проучване  е  предлаганият  от Нацио-
налната библиотека по медицина на САЩ списък на електронни бази 
и директории на адрес: https://www.nlm.nih.gov/services/databases_abc.
html.

Съвременните бази данни са мощни инструменти  за изследване, 
анализ, споделяне и управление на електронна научна информация. 

Познаването на основните им характеристики, както и уменията за 
изграждане на успешни стратегии за информационно търсене, са сред 
ключовите информационни компетенции за успешна научна кариера. 
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ИМПАКТ ФАКТОР

Невена Дякова

БИБЛИОГРАФСКА СПРАВКА

Първата крачка към научното търсене е библиографската справка. Тя е 
средство за намиране на информация по даден научен проблем и, разби-
ра се, дава възможност получената информация да бъде използвана по 
най-полезния начин.

В  условията  на  информационното  общество  има  голямо  разноо-
бразие от бази данни за търсене на научна информация. В областта на 
медицинските  науки най-популярна и  с  голям  обхват  от  индексирани 
списания е реферативната база данни PubMed: www.pubmed.gov.

PubMed  е  създадена  от  Националната  библиотека  по  медицина 
(National Library in Medicine) в САЩ. Осигурява достъп до над 25 млн. 
заглавия  с  резюмета на  биомедицински  статии  от  петдесетте  години 
на миналия  век  до  наши  дни,  които  се  актуализират  ежеседмично. В 
PubMed се индексират над 4000 списания от над 70 държави. 

Начална страница на PubMed с полето за основно търсене 

XIII
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Добре е при организиране на търсенето да бъде правилно форму-
лирана стратегията му – дали ще е по ключови думи, име на автор, вид 
на статията, заглавие на списание, период и т.н. За да бъде избегнат т. 
нар. „информационен шум“ е необходимо прецизирането на ключовите 
думи и тяхното правилно съчетаване. 

Резултатите в PubMed се визуализират хронологично, но биха мог-
ли да бъдат сортират и по име на автор, списание или заглавие на ста-
тия. Представят се заглавията и резюметата на статиите. Достъпът до 
пълния текст на статиите се осъществява чрез опцията LinkOut – more 
resourses под резюмето, която осъществява препратки към сайтовете на 
научните издателства, в които е публикувана съответната статия.

Базата данни е достъпна безплатно, не изисква абонамент или спе-
циална регистрация.

ЦИТАТНА СПРАВКА

В съвременното общество значението на научните изследвания е 
безспорно, а библиометричните и наукометричните изследвания са по-
зната практика в редица страни.

Оценката в областта на научните изследвания е обект на повишено 
внимание и от страна на академичната общност в България. 

Два основни начина са определящи за научното развитие и оцен-
ката на отделните учени или институти: анализ на цитиранията и оп-
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ределяне  качеството  на  списанията,  в  които  се  публикуват  научните 
изследвания. За целта се използват специализирани бази данни, които 
съдържат сведения за всяка статия от включените в тях списания – биб-
лиографско описание, анотация и списък на цитираната в статията ли-
тература.

Общоприетата  мярка  за  значимост  на  научната  работа  на  даден 
учен  или  колектив  е  цитируемостта.  Тя  показва  колко  пъти  автор  на 
публикувана статия е цитиран от друг автор, т.е. доколко е полезен за 
работата на други изследователи. Цитирането на дадена статия е форма 
на одобрение, а базов показател за анализ е броят на цитатите. Нямат 
стойност автоцитатите, т.е. когато авторът цитира предишни свои пуб-
ликации.

Бихме могли да  кажем,  че цитируемостта  е показател  с  лични и 
обществени аспекти и измерения. В личностен план цитирането показ-
ва, че научните изследвания на  автора са оценени и признати. Това  е 
важен момент в неговото научно развитие, затова е добре всеки автор да 
знае броя на цитатите на своите публикации, както и техния характер. 
Защото цитирането може да е и под формата на критика, отричане или 
оспорване на позиция. 

В  по-общ план  цитирането  има  ролята  на  научен  барометър.  То 
показва кои са актуалните проблеми за изследване, кои са нерешените 
въпроси, перспективни насоки за изследвания и др.

Създадената през 2004 г. база данни Scopus на издателство Elsevier 
е специално проектирана и съобразена с нуждите на учените за търсене 
на наукометрична информация.

Scopus индексира над 20 000 научни издания по технически, меди-
цински и хуманитарни науки от 5 000 световни издателства. Базата дан-
ни е достъпна чрез национален абонамент от Министерството на обра-
зованието и науката. Потребителите от МУ – Пловдив имат възможност 
да ползват и отдалечен достъп след персонална регистрация в БИЦ. 

Посредством  разнообразни  инструменти  за  търсене  Scopus  дава 
възможност за лесен достъп до необходимата информация. За намиране 
на конкретен автор Scopus е изградила форма за търсене по автор.
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Author Search (търсене по автор) позволява търсенето на конкретен 
автор по фамилия и инициал на първото име. За допълнително стеснява-
не на  търсенето по автор в полето „Affiliation” може да се изпише името 
на институцията, в която работи авторът.
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Проследяване на цитати

Получените резултати дават информация за броя намерени доку-
менти на автора; броя документи, цитиращи този автор; броя съавтори; 
h индекс. 

Резултатите са подредени хронологично. За да бъдат открити ста-
тиите с най-много цитирания, се избира опцията „Cited by”.

Scopus  предлага  възможност  получените  резултати  да  бъдат  от-
печатани,  да  се  изпратят  на  e-mail,  да  се  въведат  към  програма  като 
RefWork, ProCite или EndNote. След персонална регистрация в базата 
данни авторът има възможност да бъде известен по e-mail, когато някой 
цитира негова статия чрез опцията Set citation alert.

Всеки автор има профил в базата данни Scopus с уникален иден-
тификационен номер. В профила са отразени публикациите на автора, 
цитатите,  които  е  получил,  цитиранията,  които  е  направил,  принад-
лежността му  към институциите,  в  които  работи или  е  работил,  не-
говите  съавтори,  изчислен  е  и  неговият h-индекс. H-индексът  е  по-
казател за оценка на въздействието на научната продукция на автора. 
Разработен от професор Джордж Хирш от университета в Сан Диего, 
Калифорния, h-индексът (от highly cited index) се изчислява на базата 
на броя цитати на публикациите на даден автор. За пример: ако даден 
автор има 50 публикации, но 6 от тях са цитирани 6 и повече пъти, то 
неговият h-индекс е 6.
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Друга наложила се база данни, в която могат да бъдат извършени 
цитатни справки, е Web of Science на корпорацията Thomson Reuters. 
Както Scopus, така и Web of Science е достъпна чрез национален лицен-
зиран абонамент от Министерството на образованието и науката и също 
предоставя възможност на потребителите за отдалечен достъп. Базата 
данни Web of Science дава възможност  за издирване на цитирания на 
публикации и автори с обхват от 1950 г. насам.

За търсене на автор в Web of Science от падащото меню се избира 
опцията „Author”, след което в полето за търсене се изписват фамилия 
и инициалите на първото име на автора. За допълнително стесняване 
на търсенето може да се добави поле, в което да се изпише месторабота 
или град, научната област, в която работи авторът и др.

Базата данни автоматично генерира резултатите, като се извличат 
всички индексирани публикации на автора. Проследяването на цитати-
те може да бъде осъществено по различни критерии – брой цитати, дата 
на публикуване и др. Тъй като при цитатната справка целта е проследя-
ване броя на цитатите, се избира „Times Cited – highest to lowest” или 
„Times Cited – lowest to highest”.
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Към библиографските записи на индексирания автор има възмож-
ност да се създаде Citation Report. Отчетът за цитатния анализ (Citation 
Report) се състои от две диаграми, отчитащи публикационната и цитат-
ната активност за всяка проучвана година, както и следните индикатори: 
количество на индексираните публикации в брой; общо количество на 
библиографските цитирания за индексирания автор в брой; общо коли-
чество  на  библиографските  цитирания  за  индексирания  автор  в  брой 
без автоцитиранията; брой на цитиращите статии; брой на цитиращите 
статии без автоцитиранията; h-index.
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ИМПАКТ ФАКТОР

За определяне качеството на научните списания Thomson Reuters 
налага  индикатора „импакт фактор“,  който  е  единственият  защитен 
като интелектуална собственост показател за стойността на дадено спи-
сание. Въведен през 60-те години на миналия век от Юджийн Гарфилд 
от Института  за  научна  информация  във Филаделфия,  импакт факто-
рът  и  до  днес  е  най-широко  приетият  индикатор  за  научен  принос  и 
стойност на едно списание. Импакт факторът е числов показател, който 
показва значимостта на списанието, в което е публикувана статията. Из-
числяването на импакт фактора се основава на тригодишен период на 
наблюдение на  публикациите  в  дадено  списание и  тяхното цитиране. 
Например импакт фактор  за 2014-та  година се изчислява по следната 
формула:  IF2014=A/B,  където А  е  броят  на  цитиранията  на  статиите, 
публикувани в списанието през 2012 и 2013 г., а В е броят на публику-
ваните статии през 2012 – 2013 г. Импакт факторът, като критерий за 
оценка на дадено научно списание, се базира на предположението, че 
списание,  чиито  статии  се  цитират  активно,  заслужава  внимание,  т.е. 
колкото по-висок е импакт факторът, толкова научната стойност на спи-
санието е по-голяма. 

За откриване на импакт фактора на дадено списание се ползват да-
нните от интегрираната в Web of Science база данни Journal Citation 
Reports (JCR).
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В полето за търсене в Journal Citation Reports (JCR) се изписва за-
главието или ISSN номерът на търсеното списание. Появява се пълното 
описание на списанието.

JCR предлага графично визуализиране на импакт фактора, както и 
начина, по който се калкулира той:
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Journal Citation Reports по своята същност е гъвкав продукт, който 
освен данни  за импакт фактора на дадено  списание,  предлага  редица 
други възможности за наукометричен анализ – сравняване на списания 
в дадена категория, задълбочаване до ниво статия за прозрачна инфор-
мация за източника и др.

Двете бази данни Scopus и Web of Science се конкурират, но и до-
пълват, като предлагат високо качество на информацията.

През  последните  години,  обаче,  в  специализираната  литература 
все повече се налага мнението, че използването на посочените специа-
лизирани бази данни се оказва недостатъчно, а основният аргумент е, че 
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в тях се включва главно англоезична периодика. За останалите списания 
се изисква задължително библиография и резюмета на английски език. 
Поради тази причина се заговори за необходимост от национални ин-
декси за цитиране. Страни като Китай, Япония, Полша, Тайван, Сърбия, 
Русия вече имат създадени национални индекси за цитиране. 

В България въпросът за съставяне на индекс за цитираната научна 
литература се поставя за първи път от д-р Димитър Томов през 80-те го-
дини на миналия век. През 1992 г. по инициатива на проф. Хр. Мутафов, 
ръководител на Центъра за информация по медицина,  група експерти 
и представители на ВАК обсъждат проект  за  съставяне на Български 
цитатен указател. Реализацията започва през 1994 г. с частично финан-
сиране на Фонд научни изследвания. От началото на 1995 г. до 2000 г. 
са обработени 55 периодични издания, 460 книжки с 2545 публикации 
и 33 889 цитирани статии. За съжаление, след настъпилите структурни 
промени натрупаният масив не  е  предаден на Централна медицинска 
библиотека, поради което от 1993 г. в нея се изгражда и функционира 
нова  автоматизирана  база  данни  „Българска медицинска литерату-
ра“. Тя съдържа информация за статиите от всички налични в библио-
теката български научни медицински списания и сборници. Включени 
са над 25 000 статии, а броят им се увеличава непрекъснато.

Усилия за проследяване на българските научни изследвания пола-
га и Националният център за информация и документация (НАЦИД). 
Центърът създава и поддържа „Списък на българските научни издания, 
реферирани в бази данни“. Включването на българските издания в све-
товните бази данни е косвена оценка за тяхната научна стойност.

Цитируемостта и импакт факторът са важни показатели за значи-
мостта на научните изследвания. Динамичното развитие на науката по-
ставя предизвикателства пред създателите на библиометричните и нау-
кометрични бази данни за изграждането на различни по вид показатели, 
отговарящи на  специфичните  потребности  на  университети  и  научни 
организации. За оценка на научната периодика Scopus прилагат два ин-
дикатора: SCImago Journal Rank – SJR и Source-Normalized Impact per 
Paper – SNIP. Индикаторът импакт-ранг (SCImago Journal Rank – SJR) 
е мярка за престижа на научните списания. Потенциалът за цитиране 
(Source-Normalized Impact per Paper – SNIP) предоставя информация за 
възможно бъдещо цитиране на научните издания. SNIP индикаторът е 
съотношението между средния брой цитати на всяка статия в опреде-
лено списание и потенциала за цитиране в неговата предметна област. 
С  дългогодишния  си  опит  в  библиометричните  изследвания Thomson 
Reuters в платформата InCites развиват серия от инструменти за оцен-
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ка на научните изследвания с цел:  сравняване на научната продукция 
на отделни държави, показване на продуктивни сътрудничества, точно 
идентифициране и проследяване на постиженията по факултети и отде-
ли и др.

В България на този етап с най-голяма тежест за оценка на научната 
продукция са разгледаните в настоящата статия цитируемост и импакт 
фактор.
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МЕТОДИ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ 
И ЛАБОРАТОРНИ НАУЧНИ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ 

(ЗА ДОКТОРАНТИ В 
МЕДИЦИНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ)

Мариана Мурджева

ВЪВЕДЕНИЕ

Разделът „Материали и методи” в научния труд (дипломна рабо-
та, дисертация, научна статия, клиничен случай) заема важно място в 
неговата структура. Той трябва да има логическа и смислена връзка с 
останалите части на работата. 

Определянето на най-подходящите методи за реализиране на кон-
кретните научни задачи в дисертацията невинаги е лесно. Докторантът 
би  трябвало  да  може  да  обоснове  мотивирано  използваните  методи. 
Техният избор става чрез съзнателен процес на обмисляне и оценка на 
преимуществата и недостатъците им за поставените цели. 

Научният метод е систематична процедура (начин) за откриване 
на научни знания за закономерностите на възникването и развитието на 
определен обект, предмет или явление. Методите се базират на реални 
данни и доказателства за установяване истинността на научните знания. 
В дисертационния труд могат да се използват няколко научни метода, 
но е необходимо те да бъдат взаимно съгласувани, а не хаотично пред-
ставени. Обединяването на методите на научните изследвания по опре-
делен начин в система за организиране, провеждане и анализиране на 
процесите и резултатите от научните изследвания е основа на методи-
ката в дисертацията. Изграждането на наука без методика е невъзмож-
но. Науката е неделима от научните методи, а те са основани на методо-
логия и методика. Ако няма методика, съществува риск изследванията 
да са стихийни. Целта на методиката и методологията в научния труд е 
систематизирането,  свързването и развитието на научното познание в 
единна структура (1, 2, 3). Средствата за това са методите за достигане 
на определени познания в теорията и практиката.

Дисертацията може да има смесена методика, използваща методи 
на различни научни области. Във всеки конкретен случай обаче трябва 
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да  се изготвя  конкретна методика  в  съответствие  с  конкретната  тема. 
Методиката  гарантира  научен  подход  към  решаването  на  проблема  и 
формулираните задачи. Няма обаче универсален научен метод за реша-
ване на поставения изследователски проблем.

ПОЗИЦИЯ, ОБЕМ, СЪДЪРЖАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ 
НА „МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ” В НАУЧНИЯ ТРУД

1. Позиция. В дисертационния труд е прието частта „Материали и 
методи” да се поставя след формулирането на целта и задачите и пре-
ди представянето на собствените резултати. В някои научни списания 
опорните пунктове на постановката и процедурите с по-подробно опи-
сание могат да бъдат изнесени в края като апендикс, т.е. след резултати-
те, дискусията и библиографската справка. Докторантските тези в някои 
страни включват отделни студия по определен научен проблем, всяко 
от които има характер на статия. Няма научна догма за позициониране 
на материалите и методите в дисертацията за ОНС „Доктор”. Все пак е 
желателно съобразяване с установени правила за структурата на труда 
(1, 6, 7, 8). 

Заглавието на раздела най-често е „Материали и методи”, но при 
клиничните дисертации се предпочита „Пациенти и методи”.

2. Обемът на секцията е около 15 – 20% от дисертацията (20 – 35 
стр.), но е възможно при научна разработка, фокусирана върху изграж-
дане на научна методика, да бъде и по-голям. И тук няма строго опреде-
лени правила за обем.

3. Съдържанието на раздела започва с описание на постановката, 
следват материалите за изследване и накрая завършва с използваните ме-
тоди.

Постановката на изследванията е част от разработения план (кон-
цепция) за тяхното извършване (4). Планирането е обоснован избор на 
оптимална структура на изследователския процес, която дава възмож-
ност за достатъчна обективност и надеждност. Планирането налага раз-
работване на методология  (формулиране на проблема, темата, обекта, 
предмета на изследването, целта и задачите, хипотезите, уточняване на 
понятията) и методика (общ план на изследването, образуване на групи, 
определяне на критериите и показателите на изследването, експеримен-
тален план и инструментариум, избор на методите за обработка на ре-
зултатите, календарен план). При изследвания в областта на медицината 
и здравеопазването планирането включва:
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- избор на изследователски проблем или въпрос;

- формулиране на изследователска цел или хипотеза;

- избор на изследователска стратегия (експериментална или неекс-
периментална).

Взема се решение за вида на конкретната интервенция – начин на 
лечение, лекарства, метод и продължителност на въвеждането им. 

4. В раздела „Материал и методи” последователно се описват:

- обектът на изследването – това, към което е насочено самото 
проучване. Обектът се определя в самото начало на изследването. Обект 
на изследването може да е конкретна болест или физиологично състоя-
ние, вид клетки, вид организъм (пациенти, здрави хора или контроли, 
опитни  животни,  растения,  микроорганизми),  метаболитен  или  друг 
вид процес, случай от клиничната практика, в зависимост от конкрет-
ното изследване и др. Опитните животни се избират и описват по вид 
(мишки,  плъхчета, морски  свинчета  и  др.),  пол, физиологичен  статус 
(тегло, ръст, възраст). За микроорганизмите се посочват вид, щам, серо-
тип. Уточняват се критериите за включване и изключване на единиците 
на наблюдение в проучването; 

- предметът на изследването  –  това  е  гледната  точка, от която 
изследователят  познава  цялостния  обект.  Предметът  на  изследването 
може да се определи като ново научно знание за обекта на изследване, 
получено от докторанта в резултат на научното търсене. Един и същи 
обект може да бъде предмет на различни изследвания (1, 2); 

- интервенциите –  лечебни,  профилактични,  експериментални. 
За използвани лекарства се дава име, доза и път на въвеждане;

- етапите (фазите) на проучванията;

- параметрите на изследванията с тяхната честота и динамика. 
Проучването трябва да е балансирано, с достатъчен брой на единиците 
на наблюдение и съпоставимост между прицелната и контролната група 
за коректна статистическа обработка;

- материалите за изследване;

- методите за научни проучвания; 

- техниките на обективизиране  на  проучванията  (прост  сляп 
опит, двойно сляп опит, посменно прилагане и др.).

Описанието на планираните изследвания, материалите и методите 
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е стегнато, но с възможност за възпроизводимост. Номерирането на под-
разделите в секцията „Материали и методи” е задължително за по-лесно 
възприемане на информацията. 

Чуждите методи може да не се описват подробно, но задължително 
се цитират. Ако  са  труднодостъпни, препоръчва  се да бъдат описани. 
Непубликувани предварително методи се описват в детайли с доказа-
телство, че са валидирани. Ако работата е методична и е направена мо-
дификация на съществуващ метод или е въведен нов оригинален метод, 
те  се представят подробно,  пълно и  точно,  така  че  да могат да  бъдат 
възпроизведени от други изследователи. Описват се и данните за апа-
ратите.

В раздела „Материали и методи” на дисертационния труд при кли-
нични изследвания се дава информация за етичния контрол на проучва-
нията и информираното съгласие от пациентите. Представят се данни за 
писмено решение и одобрение от Етичната комисия при Медицинския 
университет, на която предварително са подадени документите на про-
учването.

МЕТОДИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В МЕДИЦИНАТА – 
КЛАСИФИКАЦИЯ, СЪЩНОСТ И СЪДЪРЖАНИЕ

За избора на методите при научните изследвания също е необхо-
дим преглед на литературата. Обикновено се ползват събраните за обзо-
ра публикации (4). Необходимо е и запознаване с наличните материали 
и с методите, действащи в научната организация (катедрата, лаборато-
рията, университета). За сравнение на наличните с описаните подобни 
методи в литературата е нужно време, а въвеждането на нови експери-
ментални методи изисква много усилия и време.

Методите за научни изследвания могат да бъдат експериментални 
и неекспериментални. Решението дали ще се приложи експериментал-
на или неекспериментална (наблюдателна) стратегия на проучването се 
взема в самото начало на изследователския план. При експериментал-
ните стратегии (интервенция, скрининг, диагностични и прогностични 
проби) изследователят активно се намесва в изследваното явление. 

Експерименталните методи се прилагат in vivo и in vitro.

При експерименталните методи in vivo за медицински проучвания 
могат да се използват кокоши ембриони (с описание на възраст на ем-
бриона, начин на заразяване, време на инкубиране) и опитни животни 
(мишки, плъхчета, зайци, морски свинчета и др.).
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Експерименталните методи in vitro често са лабораторно базирани 
и включват използване на:

- клетъчни култури – първични и вторични клетъчни линии (HeLa, 
HEp-2, McCoy, CaCo2…), култивиране и субкултивиране на клетки;

- молекулно-биологични:  PCR-базирани,  блотове,  in  situ-хибриди-
зации и др.;

- химични и биохимични – газ-хроматография, мас-спектрометрия и 
др.;

- фармакологични;

- микробиологични (вкл. бактериологични, вирусологични, миколо-
гични и паразитологични) – рутинно култивиране на микроорганизми, 
съвременни автоматизирани системи за идентификация и антибиотична 
чувствителност на бактерии и патогенни гъбички чрез технологията на 
матрикс-асистирана  лазерна  йонизация  (MALDI-TOF),  мултиплексен 
PCR и микрочип технологии за директна детекция на бактерии, вируси 
и гъбички от патологични материали;

- имунологични и клинично-лабораторни  (нефелометрични,  тур-
бидиметрични,  флоуцитометрични,  ензимно-свързани,  имунофлуоре-
центни, хемилуминесцентни, флуориметрични и пр.). Имунологичните 
и клинично-лабораторните методи са предимно количествени и позво-
ляват измерване на изследваните параметри;

- инструментални – използват се предимно в образните клинични 
изследвания  и  включват  ехографски,  рентгенологични,  радиологични 
методи, тънко-иглена биопсия, ендо- и артроскопски, роботизирана хи-
рургия и др.

При  експерименталните  изследвания  може  да  има  несъвършен-
ства, които да дадат различия от методите в клинични условия. В такъв 
случай моделът или стратегията следва да се коригира. 

При неексперименталните методи на проучване (напр. описание 
на клиничните характеристики на дадено заболяване) и икономически-
те оценки (цена/клиничен ефект) изследователят само регистрира и ана-
лизира  явлението.  Използването  на  неекспериментални  методи  също 
изисква детайлно описание, особено ако се апробира нов метод. Необ-
ходимо е методът да бъде приложен и върху контролна група пациенти 
или други субекти на наблюдение за съпоставимост на резултатите.

МЕТОДИ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ И ЛАБОРАТОРНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
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Статистическият анализ играе сериозна роля за адекватно и дос-
товерно представяне на научните данни. Съвременните статистически 
програми дават възможност за богат избор на различни методи за ана-
лизи на получените резултати – вариационен, алтернативен, регресио-
нен, корелационен, непараметричен и др. При представянето им в ди-
сертационния труд накрая на раздела „Материал и методи” се изисква 
ясно посочване на избраното ниво за статистическа значимост.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВАЛИДИРАНЕ НА ЛАБОРАТОРНИТЕ 
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОДИ 

Характеристиките  на  лабораторните методи  за  диагностични и 
научни изследвания се представят чрез аналитичната и диагностичната 
надеждност на метода (5). Важно е преди избора на лабораторен метод в 
научните проучвания докторантът да е запознат с неговите характерис-
тики, които отразяват възможностите и ограниченията му.

1. Аналитичната надеждност на  методите  включва  неговата  въз-
производимост и невъзпроизводимост. 

1.1. Възпроизводимостта на  метода  се  означава  като  съвпадението 
между независими резултати от повтарящи се изследвания при опреде-
лени условия. Тя се определя чрез:

–  повторяемостта (repeаtability) – съвпадението между резултати от 
изследване на един и същ материал при едни и същи условия: ме-
тод,  апарат,  реактиви,  оператор,  лаборатория, при  еднакви други 
условия;

–  възпроизводимостта при променени условия (reproducibility) – съв-
падението между изследванията на един материал при променени 
условия: време, оператор, апарат, лаборатория.

1.2. Невъзпроизводимостта (imprecision) се определя от 4 характеристи-
ки:

−  коефициент на вариация (CV) – това е степента на невъзпроизво-
димост на метода. Колкото е по-малък този коефициент,  толкова 
по-добър е методът;

−  невъзпроизводимост в непрекъсната серия (intra-assay imprecision); 

−  невъзпроизводимост във време (inter-assay imprecision); 

−  междулабораторна  невъзпроизводимост  (interlaboratory 
imprecision).
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В наръчниците на отделните лабораторни методи са описани тех-
ните характеристики. 

2. Диагностичната надеждност  на  метода  –  известен  или  нов, 
включва: диагностична чувствителност, диагностична специфичност и 
предсказващи стойности.

2.1. Диагностичната чувствителност (ДЧ) е вероятността  (в  про-
цент) даден резултат да e положителен, когато е налице заболяването, за 
чиято диагноза той е предназначен. ДЧ се изчислява по формулата

където ИП е броят на истинските положителните проби, а ЛО е броят на 
лъжливо (фалшиво) отрицателните резултати.

Тест със 100% чувствителност правилно идентифицира всички паци-
енти със заболяването. Тест с 80% чувствителност определя 80% от паци-
ентите със заболяването (истински положителните), докато 20% от пациен-
тите със същото заболяване остават недоказани с този тест – те са фалшиво 
отрицателни. Скринирането на жените за рак на маточната шийка с намазка 
за микроскопско изследване (cervical smear testing) е чувствителен тест, но 
не е високо-специфичен, тъй като някои от изследваните са с положителен 
тест, а при колпоскопия не се открива патология на маточната шийка.

2.2. Диагностичната специфичност (ДС) е вероятността (в процент) 
даден резултат да е отрицателен сред индивидите без заболяването, за 
чиято диагноза той е предназначен. ДС се изчислява по формулата:

където ИО е броят на истинските отрицателните проби, а ЛП е броят на 
лъжливо (фалшиво) положителните.

Някои лабораторни методи са с ниска чувствителност, но с висока 
специфичност (напр. имунодифузия). Тест със 100% специфичност ко-
ректно идентифицира индивидите без данни за заболяването, за което е 
предназначен. Тест с 80% специфичност определя 80% от индивидите 
без данни за заболяването (истински отрицателни), но 20% от изследва-
ните без заболяването неправилно са доказани като положителни – те са 
фалшиво положителни.

МЕТОДИ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ И ЛАБОРАТОРНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ИП
ИП + ЛО × 100 (%) 

 

ИО
ИО + ЛП × 100 (%) 
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Повишаването чувствителността на имуноензимните, имунофлуо-
ресцентните и радиоимунните методи често води до понижаване на тях-
ната специфичност. В такива случаи пациентите без заболяването, но с 
положителни тестове, следва да бъдат обект на допълнителни проучва-
ния. Идеалната, но често нереалистична възможност е тестът да е със 
100% чувствителност и 100% специфичност. При наличие на положи-
телни резултати за здрави индивиди, от използване на тестове с висока 
чувствителност и ниска специфичност, е препоръчително да се прилага 
втори тест  с ниска чувствителност и висока специфичност. Така случа-
ите на фалшиво положителните данни могат да се идентифицират като 
отрицателни за заболяването.

3. Предсказващи стойности (ПС)

3.1. Положителна ПС (PPV) е вероятността (в процент) даден па-
циент да е с положителен резултат, т.е. да има в действителност дадено 
заболяване. Изчислява се по формулата:

3.2. Отрицателна ПС  (NPV)  е  вероятността  (в  процент)  дадено 
лице да е с отрицателен резултат, т.е. да няма заболяването, което се из-
ключва. Изчислява се по формулата:

Положителните и отрицателните ПС зависят от преобладаване на 
болестта сред изследваните. За илюстриране може да се посочи след-
ният пример: изследва се популация от 4000 души, половината от които 
са със заболяването, за което тестът е предназначен, а другата половина 
са без това заболяване. Скриниращият тест за болестта има 99% чувст-
вителност и 99% специфичност. Това означава, че 1980 от изследваните 
ще са с истински позитивни резултати от теста, а 1980 души ще бъдат 
истински негативни. Двадесет от изследваните са с положителни резул-
тати, но всъщност са фалшиво положителни, а други 20 са с отрицател-
ни резултати, обаче са болни. Следователно положителната ПС (PPV) 
на този тест е 99%. Ако броят на болните сред изследваната популация е 
само 200, а броят на здравите е 3 800, броят на фалшиво положителните 
се увеличава и положителната ПС намалява (84%).

ИП
ИП + ЛП × 100 (%) 

 

ИО
ИО + ЛО × 100 (%) 
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Не на последно място диагностичната надеждност на изследова-
телските методи опира до правилния избор на лаборатория, спазваща 
съответните  стандарти  за  добра  лабораторна  практика  и  акредити-
рана според техните изисквания. При извършване на лабораторните 
изследвания е необходимо да се провеждат т.нар. вътрешен и външен 
контрол  на  качеството.  При  вътрешния  контрол  всеки  тест  следва 
да бъде провеждан в лабораторията с известни контролни материали 
–  положителна  и  отрицателна  проба,  както  и  със  стандарти  (кали-
братори). При външния контрол неизвестни тест-проби се изпращат 
от външна оторизирана организация за проверка на коректността на 
определени изследвания.

Валидирането на лабораторните методи  за научни медицин-
ски  проучвания  се  изисква  при  използването  на  нови,  както  и  на 
стандартни, но модифицирани методи. Валидирането показва в как-
ва  степен даден метод измерва  действително  това,  което  трябва  да 
се измери. Един метод е валиден, когато е адекватен на проблема на 
изследването  и  когато  приложението му  е  оправдано. Валидността 
включва:

• проучване на определени параметри:

–  надеждност (възпроизводимост) на метода

–  аналитична чувствителност (мин. откриваемост)

–  повторяемост

–  гранични (cut off) стойности.

• използване на специфични техники:

–  калибриране с референтни материали (с известни параметри)

–  сравняване с резултати, получени чрез други методи

–  двойно-успоредни изследвания

–  сравняване на данните между различни лаборатории

–  данни от повторни анализи.

При  описание  на  лабораторните  методи  в  раздела  „Материал  и 
методи” се уточняват техните характеристика с точното наименование 
на теста (метода), производителя, специфичността и чувствителността, 
минималната откриваемост и валидитета.

МЕТОДИ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ И ЛАБОРАТОРНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ 
В ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИТЕ И ЛАБОРАТОРНИТЕ НАУЧНИ 
МЕТОДИ

Научните методи изискват работа с различни материали – биоло-
гични и небиологични. За инструменталните изследвания е необходимо 
да  се познават  възможностите на  апаратурата  за работа  с определени 
материали. За микробиологични изследвания се използват разнообраз-
ни биологични материали от пациента или околната  среда –  секрети, 
пунктати  (вкл.  серум,  кръв),  смивове,  дребен  инструментариум.  Кле-
тъчните линии (HЕp-2, McCoy, HeLa и др.) са в основата както на кле-
тъчното култивиране на различни микроорганизми, така и на проучване 
действието на конкретни вещества и лекарства. При фармакологични-
те изследвания се прилагат като материали субстанции за лекарствени 
средства и химикали.

Осигуряване качеството на биологичния материал за лабораторен 
анализ  в медицинската наука и практика  е  нужно  в преданалитичния 
етап  на  изследването,  в  самия  анализ  (свързан  с  диагностичните  или 
научни процедури), както и в следаналитичната фаза (при интерпрета-
цията на резултата).

В преданалитичния етап на проучването следва да се имат пред-
вид няколко фактора, които освен по литературни данни, се консултират 
с научния ръководител и със специалисти по проблема:

- правилен избор на показател;

- подготовка на пациента за вземане на материала – оценка на пси-
хичен статус, физическа активност, положение на тялото; проверка за 
предшестващо хранене;

- вземане на материал – време, количество, процедура. Някои мате-
риали, изследвани в динамика, изискват съобразяване с т.нар. цикарди-
анни ритми;

- адекватен транспорт – в определени за целта контейнери и ако е 
необходимо чрез куриер;

- правилно съхранение на взетия материал – стайна температура, 
охладен на 2 – 8оС или замразен на -20 или -80оС. 

В преданалитичния етап лабораторията има основание за отказ на 
изследване поради непригодност на материала. Например за изследване 
на кръв от пациента наличието на хемолиза, липемия или мътнина може 
да бъде ограничаващ фактор. Други лимитиращи моменти за изследва-
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нето са: недостатъчното количество на материала, наличие на съсирек в 
епруветка с антикоагулант, късно или неправилно транспортирана про-
ба (незатворен контейнер, неправилен подбор, без етикет).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Планирането  на  научните  изследвания  с  избор  на  адекватни ме-
тоди е от решаващо значение за успеха на докторантурата. Добре по-
ставено проучване, но лошо анализирано, може да бъде спасено чрез 
повторен анализ, но лошо планирано проучване е непоправимо дори и 
със сложни статистически методи. Използват се съвременни научни ме-
тоди, които задълбочено и компетентно да решават избрания проблем, 
да позволяват провеждането на обстойни анализи, лесна обработка на 
данните и добро прогнозиране на резултатите. Събраните и обработе-
ни материали, свързаните с тях методи, както и последователността на 
провеждане  на  научните  проучвания  в  дисертацията  трябва  да  бъдат 
описани  прецизно,  ясно  и  точно,  така  че  да  позволяват  разбиране  на 
същността на извършените изследвания, както и бъдещото им възпро-
извеждане от други учени (6, 7, 8).

„Доктор“  е  образователна  и  научна  степен. Образователният  ха-
рактер изисква реална информираност, грамотност и знания за нейното 
придобиване, вкл. и практически умения в методичната част на труда. 
Тези умения не са задължение и ангажимент само на лабораторията и на 
научния ръководител, а преди всичко на самия докторант.
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МОРАЛНО-ЕТИЧНИ АСПЕКТИ 
НА НАУЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ

Мария Стойкова

Замисляли  ли  сте  някога  какво  точно  включва  понятието  „до-
бро”. Трябва ли да е част от нашия живот, от нашите действия и 

кой ни учи на него? Има ли място то в този забързан и огрубен свят като 
нашия? Отговорите на тези въпроси се крият в етиката. Защо? Защото 
етиката  е наука  за морала,  а моралът  съществува откакто  съществува 
човешкото общество. Още първобитните хора са си създали система от 
правила и норми за поведение и тези, които не ги спазвали, били сурово 
наказвани, т.е. той е обществен регулатор.

МОРАЛ

Моралът се определя като форма на съзнанието, обусловена от 3 
основни функции [1]:

1. ценностно-ориентираща – позволява разкриване на ценност-
та, която в определен момент е необходима на обществото и е съобра-
зена с неговия интерес.

Веднага изниква въпросът – „А какво е ценност?”

 Ценност  е  онова,  за  което  се питаме какво трябва да бъде. 
Ценностите  се  изразяват  чрез  норми, императиви, ръковод-
ства за етично поведение. 

Човешкото поведение е ценностно определено, свързано с норми.

Обществото само си създава норми, които се спазват. Естествено, 
с времето тези норми се променят. Така напр. нашите баби и дядовци в 
началото на миналия век не са можели да си представят, че ще живеят 
с някого на съпружески начала, но днес в България и в много страни по 
света това съжителство е узаконено.

2. регулираща – моралът регулира отношенията между: 

 големи социални групи; 

 различните поколения; 

XV
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 отношенията между различни професионални групи.

Помним дядо Вазов как описва вечерята в дома на чорбаджи Марко:

„Тая прохладна майска вечер чорбаджи Марко, гологлав, по халат, 
вечеряше с челядта си на двора. А тя беше многобройна. До бай Марка, 
до  старата му майка и  до  стопанката му  седяха около  трапезата  рояк 
деца – големи и малки.”

По време на вечерята чорбаджи Марко наблюдава децата си, рад-
ва им се, поучава ги. С описанието на патриархалната вечеря авторът 
утвърждава ценността семейство, нравите и обичаите на българина по 
онова време. Примерът със спазването на йерархията е емблематичен – 
в центъра на  софрата  е чорбаджията,  всички останали са около него. 
Днес това не е така. Семейните вечери със своята задушевност са ряд-
кост. Времената са забързани, живее се на високи обороти, алиенация-
та постави съвременния човек при коренно противоположни условия – 
хапва на крак или на бюрото, пред компютъра. 

Моралът е духовен регулатор на човешкото поведение. Той се 
променя с времето.

3. формираща –  позволява  изграждане  на  характеристики  у  ли-
чността и групата, които отговарят на изискванията на създадените от 
обществото морални принципи и норми.

Моралът формира определен тип поведение у хората. В зави-
симост от епохата то е различно. Илюстрира го една китайска прит-
ча: Жената на древен китайски владетел легнала болна. Дошли ле-
кари от всички краища на света, един от друг по-добри, на които 
тя разказвала как се чувства, но никой не разгадал симптомите на 
болестта и не можел да и́ помогне. Заръката на владетеля била тя 
да стои от единия край на завесата, лекарят от другия, така, че да 
не вижда лицето и́, защото това не било позволено от религията. 
Дошъл редът и на последния лекар. Той помолил придворните дами 
да завържат един конец на китката на принцесата. Хванал другия 
край на конеца и по пулса определил състоянието и́. Заключението 
му било, че принцесата е бременна и владетелят скоро ще става 
баща. Днес почти няма точка на света, в която да е забранено да се 
провежда обстоен преглед на пациента, с цел да се постави диагно-
зата.

Разбира се, формирането на определен тип поведение е нещо стро-
го индивидуално – моралът е създаден от обществото, но не всеки де-
монстрира моралните си изяви, те не се проявяват по един и същ начин 
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от различните индивиди. Изявата им зависи от типа личност, от възрас-
тта, от културата на отделния човек.

Според Едуард Тейлър: „Културата е онова комплексно цяло, което 
включва знания, убеждения, изкуство, морал, право, обичаи и всички 
характерни черти за индивида, придобити от него като член на дадено 
общество.” [1]

ЕТИКА 

Етиката  е  систематична  рефлексия  върху нормите, принципите 
и ценностите, които ръководят човешкото поведение и дейност. Днес 
казваме, че етиката е наука, която учи как да различаваме доброто от 
злото, правилното от неправилното. Тя е наука за доброто в различ-
ните му прояви. [1]

Етиката, подобно на морала, съществува от дълбока древност. За 
нея четем още в трудовете на Аристотел: В своята „Етика“ той подла-
га на критика Платоновата идея за благото. Въпросите на етиката 
според Аристотел трябва да се разглеждат в тясна връзка с въпроси-
те на обществения живот на хората. Етиката е учение за морала на 
човека като обществено същество – като „политическо животно“. 
Нравствеността според етиката на Аристотел е дадена по при-
рода само като възможност, но общественият живот я превръща 
в действителност. Добродетелният член на обществото трябва да 
избягва в своя живот както прекалеността, така и недостига – нрав-
ствеността е спазване на известна мярка. 

Първоначално етиката е вървяла ръка за ръка с философията и едва по 
времето на Ренесанса се отделя от нея. Другите науки, с които има допирни 
точки, са теология, право, деонтология, икономика. Разликата между етика-
та и правото е в санкцията – за неетична постъпка съвестта на човека ще го 
измъчва понякога до края на живота му, докато при правото има регламен-
тирани наказания и санкции, които се прилагат от обществото.

В заключение може да се каже, че нравствеността,  етичността и 
моралът са понятия, използвани за определяне поведението на хората в 
обществото. Всяко едно от тях има обективна и субективна страна – об-
ществени и лични измерения.

В професии, чиито обект е човекът, съществува понятието „профе-
сионална етика” – това са професиите: медицина, право, журналистика 
и др. Етика има и в науката.
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Според Виолета Цакова научната етика включва: 

- нормите за поведение на членовете на една научна общност

- самото поведение на тези членовете 

- техните духовни качества, които имат значение както за лични-
те им изяви, така и за научното им общуване. [2]

Авторът прави задълбочен анализ на нравствения аспект в богата-
та палитра от отношения, които се създават в научната общност.

ОТНОШЕНИЯ В НАУЧНАТА ОБЩНОСТ

Много е сложно отдиференцирането на чисто научни взаимоотно-
шения, защото човекът е една сложна структура, при която взаи-
моотношенията му в науката се преплитат с тези в другите сфери 
на обществения живот. Ето защо поведението в науката се разглежда 
в две плоскости:

- отношения между самите учени – непосредствени и опосредстве-
ни от научните резултати 

- отношения между учените и обществото. 

Науката е сфера на човешката дейност, която трудно, а в някои слу-
чаи и изобщо, не се поддава на регулиране. Основна причина за това, 
според авторката, е творческата природа на научния труд, на научноиз-
следователската дейност и на научния резултат. Там, където нещата се 
движат от творческия порив, от неразгадания процес на креативното 
мислене, нормативният подход не е желателен. Използването му крие 
риск да погуби инициативността, оригиналността, творческата нагласа 
и активност. Затова основен регулатор в науката са моралните норми, 
правилата, които научната общност изработва сама и се самозадължава 
с тях. Тези правила имат своята еволюция и настояще. 

1. Някои от тези норми са преминали през вековете и са се запазили 
до  днес  като  непреходни.  Благодарение  на  тях  науката  оцелява  и 
съществува като храм на знанието, в което творят умни, креативни 
личности, цветът на интелектуалната общност във всички времена. 

2. Други морални норми са отражение на конкретното време, в което 
науката съществува, развива се и се утвърждава, оцелява и дости-
га до следващите поколения, неподвластна на преходните режими, 
наложени отвън.
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Това,  което  е  съхранило науката,  нейната  загадъчност,  тайнстве-
на красота и притегателна сила, са собствените и́ морални норми, а не 
прилаганите спрямо нея административни, политически и партийни ре-
жими, някои от които са погубили интелектуално, морално и физически 
много учени, но не и науката. [2] 

Типичен е примерът с Галилео Галилей, който изправен пред съда 
на Инквизицията в Рим първоначално се отрича публично от възгледите 
си, че Земята се върти около Слънцето, след което свежда поглед към 
Земята  и  казва И все пак, тя, Земята се върти. Моралните  норми  в 
науката са онзи неписан и невидим регулатор, който действа по-силно, 
по-трайно и по-ефективно от най-строгия закон, декрет, заповед или съ-
дебна присъда.

Често учените са принудени да се съобразяват с правила, наложе-
ни отвън. Те невинаги ги одобряват и са съгласни с тях, но ги спазват, за 
да има известен ред в отношенията, да не настъпи хаос в системата на 
непрекъснато развиващи се научни изследвания. [2]

АДМИНИСТРИРАНЕ И МОРАЛ В НАУКАТА

Администрирането и бюрократизирането в науката е един акт, на 
който  учените  се  подчиняват.  То  представлява  съзнателна  намеса  на 
държавата, водеща до установяване на определени режими и взаимоот-
ношения в науката, а именно – създаване на академични организации, 
оценяване на капацитета им чрез акредитационни процедури и оценки; 
формиране на органи за управление в научните организации; създаване 
на експертни органи за оценка на научните постижения, какъвто беше 
у нас ВАК, а сега е Научното жури по силата на новия Закон за раз-
витие на академичния състав в Република България [3].  Тук  влиза  и 
моделирането на скали за научните степени и звания; класифициране 
на науките по области и  специалности. Бюрократизирането в науката 
не е беда, то е процес, който никога няма да приключи, защото редът в 
науката е необходим за нейното съхраняване. Стига да не се изместят и 
заместят същинските регулаторни механизми, а именно – моралните 
норми в науката.

Темата за морала в науката е толкова стара, колкото и самата наука. 
В цивилизованите държави тази тема се дискутира свободно, активно, 
целенасочено. У нас, за съжаление, няма такива традиции. В България 
няма кой да запознае младия учен с етичните правила на научната ра-
бота  и  научното  общуване.  Това  непознаване  доведе  в  науката много 
хора, които гледат на своята работа повече като служба, отколкото като 
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призвание, доведе хора, които не са готови да приемат изискванията да 
бъдеш учен, пренебрегват ги или гледат на тях като на отживели санти-
менталности. Това отношение рискува да погуби духовността в наука-
та и нейните ценности. Защото да правиш наука е призвание!

За да го осъзнаеш, за да го приемеш – трябва да познаваш нрав-
ствените норми на  взаимоотношения между учените и моралните  за-
дължения на отделния учен. Обикновено те са определени в кодекси и 
правилници.

В тази връзка през 2008 г. се приема Етичен кодекс на СУБ, в който 
е записано: Този актуализиран Етичен кодекс е подготвен и обсъж-
дан няколко пъти в Комисията по етика и утвърден от ОСП на СУБ 
в заседанието му от 20 март 2008 г. Съюзът на учените в Бълга-
рия приема настоящия кодекс като споделя общата загриженост 
за академичния морал в научната общност. Възприема принципа, 
че без спазване на този морал не може да има ефективна научна и 
учебно-възпитателна дейност, която да е в съзвучие с утвърдените 
в европейската и международната научна общност хуманистични 
ценности. [4]

Правилата на този кодекс се отнасят за членовете на СУБ по въпро-
си, свързани с морала при:

• съвместното търсене на научни истини;

• взаимоотношенията в научните колективи и между отделните учени;

• дискусиите, посветени на научните проблеми;

• теоретичната и експерименталната изследователска дейност;

• социалната отговорност за приложенията на научните резултати;

• обществените задължения и отговорност на учения.

НАПРАВЛЕНИЯ, ВИЗИРАНИ В КОДЕКСА

МОРАЛНИ НОРМИ ПРИ НАУЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ

1. Науката и обективната истина

• Основната цел на учения е търсене на обективната истина. В изследо-
вателската си дейност той трябва да се стреми към аргументирано до-
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казване на издигнатите от него хипотези и стигане до съответни изводи 
и заключения. Недопустими са непроверени и неаргументирани изводи, 
както и тълкуванията и използването на резултатите за частни или гру-
пови интереси, в ущърб на хуманното предназначение на обективната 
истина.

2. Ефективна научна дейност

• Ученият следва да осъществява ефективна научна дейност, като про-
вежда задълбочени и всестранни изследвания за достигане до обектив-
ната истина и за установяване на убедително и трайно ново познание, за 
обновяване и обогатяване на знанията за изследвания обект, в полза на 
обществото

• Висша ценност  при  съвременната  наука  е  знанието  да  се  развива  и 
обогатява чрез оригинални приноси. Особено ценни са те, ако намират 
приложение и са полезни  за обществото. Нужни са  специални грижи 
за изследвания, които имат престижен статус и водят до приноси в съ-
ответната научна област, заслужаващи: високи оценки; възможности за 
растеж и насърчения за работа; поощряване и награждаване (морално и 
материално); защита от научната общност.

• Ученият е длъжен да сигнализира за негативни прояви в своята профе-
сионална област, затормозяващи ефективната научна дейност: псевдо-
научни теории и твърдения, относно непроверени и съмнителни данни, 
непозволено  ползване  на  чужди  текстове  и  резултати  (плагиатство), 
което е едно от най-големите престъпления и от морална гледна точка.

3. Достоверни научни публикации

Едно от средствата за популяризиране на постигнатите научни ре-
зултати са публикациите в научния печат, както и в отделни изда-
ния.

• Авторите носят, освен пряка професионална, и морална отговорност 
за достоверността на научните си публикации:

- публикациите с оригинални приноси (оповестяващи нови научни 
постижения);

-  публикации,  опровергаващи  неприемливи  теории  и  твърдения, 
обвинения в плагиатство и др.

Недопустимо е да се фалшифицират данни и резултати при изследо-
вателската дейност.
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4. Обективно рецензиране

• Важно значение за успешното развитие на научната дейност имат ре-
цензиите. Авторите на рецензии носят същите отговорности (професио-
нална и морална), както и при научните публикации. Присъствието на 
оценката при рецензиите е респектиращ момент, водещ до нарастване 
на отговорността на автора.

• Рецензиите следва да бъдат компетентни и задълбочени. Те трябва 
да се основават единствено на преценката за реални, за обективни 
качества  и  резултати  на  научните  трудове;  без  да  спестяват  както 
положителните качества и резултати, така и недостатъците на тру-
довете.

• Рецензиите не трябва да преследват злепоставяне на авторите или ко-
лектива,  в  който  те  работят,  не  бива  да  допускат  предубеждения  или 
негативни личностни настроения.

МОРАЛНИ НОРМИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
ПРИ НАУЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ

5. Взаимоотношенията между учените

• Ученият трябва да проявява почтеност и коректност в отношенията си.

Не се допуска под каквато и да е форма присвояване на чужди 
научни постижения, отнемане на чуждо авторско право (плаги-
атство), „кражба” на чужди идеи, фалшифициране на чужди тру-
дове и др.

6. Съавторството при научната дейност

• При съвместна научноизследователска дейност е етично да се опреде-
ля реалният принос на всеки изследовател, съобразно извършената от 
него работа. „Почетно” авторство е недопустимо.

Като  съавтори  се  посочват  лица,  които  имат реален принос  за  про-
веждане на  изследването,  за  получаване,  анализиране и  тълкуване на 
резултатите или за написване на съответния авторов текст и ако другите 
съавтори са дали съгласието си за това, и за публикуване. Подкрепата от 
други звена и лица, както и от членове на ръководството на съответната 
научна организация, може да  се отразява като изказване на благодар-
ност, но това не ги прави съавтори.
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7. Научните дискусии

Академичният морал  изисква  да  се  дискутират  идеи,  а  не  личностни 
характеристики, да се прилагат аргументи, теоретични обяснения, а не 
персонални  характеристики  и  квалификации.  Значимостта  на  идеите, 
тезите, резултатите не трябва да се определя от научните степени и зва-
ния на авторите, от възрастта и положението им в научните среди и в 
обществото, а от силата на научните им доводи.

8. Обективна научна критика

• Наличието на безпристрастна и обективна оценка е неизменно мо-
рално задължение на научната общност. Проявите на завист, злоба, не-
доброжелателност и корупция са несъвместими с академичната етика.

9. Ръководството на научните институции

• Задължение на ръководителите на научни колективи е да следят за 
спазването на академичния морал в тях. Те трябва да осигуряват пра-
вилна организация за научна дейност и да дават личен пример за актив-
на морална научноизследователска работа и поведение. 

Особени грижи са нужни при подготовката на младите изследователи и 
за стимулиране на тяхното възходящо развитие, ако съществуват обек-
тивни възможности за това.

• Използване на всички форми на мобилност, които да гарантират устой-
чиви режими за израстване, професионално развитие и утвърждаване 
на изследователите.

•  Спазването  на  мандатността  и  другите  цивилизационно  утвърдени 
изисквания  при  ръководството  на  различните  научноизследователски 
институти  и  висшите  училища,  което  е  изключително  важен  не  само 
правен, но и морален проблем.

Неспазването на тези принципни положения е грубо нарушение на ака-
демичния морал и в този смисъл може да се разглежда като сериозно 
пренебрегване на най-значими етични норми и правила.

Формалното, повърхностно обсъждане  на  трудовете на научните ра-
ботници, предхождащо приемането им за печат, е грубо нарушение не 
само на трудовата дисциплина, но и на изискванията на академичната 
етика. Морална отговорност за това носят най-вече ръководителите на 
научните институции и колективи.

Необходимо е в научните общности да се гарантират условия за добро-
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съвестно, научно обективно участие на учените в различни конкурси за 
разработване на проекти, разпределение на субсидии и придобиване на 
научни степени и научни звания. Неаргументираното елиминиране на 
участниците в конкурсите е недопустимо.

10. Моралът при емпиричните изследвания

•  При  разнообразните  емпирични  (социологически,  психологически, 
правни, педагогически, етнографски и др.) изследвания, при които су-
бект е човекът, от когото се събират определени данни, не бива да се 
допуска каквото и да е накърняване на конфиденциалността или неу-
важение към правото на личен живот, достойнство и душевен мир.

НАУКА, ЛИЧНОСТ, ОБЩЕСТВО

11. Социалната отговорност на учените за резултатите от техните 
изследвания. Хуманизация на науката

•  Учените  носят  социална  отговорност  за  резултатите  от  техните  из-
следвания. Те имат моралното задължение да насочват и съдействат за 
хуманното използване на техните научни постижения: за стимулиране 
развитието на човека и на човешкото познание; за подобряване на ка-
чеството и продължителността на живота; за съхраняване на биологич-
ното разнообразие в природата.

Науката по своята същност е високохуманна и трябва да се развива 
като висше благо за човека. Ученият е морално задължен да противо-
действа на нехуманното използване на неговите научни резултати (във 
вреда на човека).

12. Учените и правния ред. Учените и бизнеса

• Учените са и морално задължени да спазват законите на страната. [4]

Освен Кодекса на СУБ, в България има приет и Етичен кодекс на БАН, 
който също е свързан с правилата за работата на учения. [5]

Без такива написани правила чисто формално учените в България 
не могат „да съблюдават научната и професионална етика” както е за-
писано в чл. 56, ал. 1, т. 2 на Закона за висшето образование.[6] Такъв 
документ и създадените в него правила издигат авторитета на учения в 
България, повишават уважението и респекта на обществото към него-
вия труд, обединяват учените около мисията и ролята им в обществото. 
По мнение на Виолета Цакова само при наличието на структурирани 
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правила е възможно да се ограничи самодоволното навлизане в хра-
ма на науката и посегателството върху нейните ценности. Според 
авторката това е пътят за приобщаване на българската научна общ-
ност и сътвореното от нея към европейските и световни морални 
норми и ценности. 

В  цивилизованите  държави  към  изработването  и  спазването  на 
етичните правила имат отношение както държавата, така и водещи на-
учни организации на базата на специално разработени програми и с по-
мощта на специализирани органи. [2] 

ОБРАЗ НА УЧЕНИЯ

Да си истински учен, да твориш на попрището на науката, да съз-
даваш нови знания е вид непокорство към статуквото, движение от-
въд пределите на установеното и познатото,  личен избор на хора  със 
свободен дух, които приемат и се подчиняват единствено на правилата, 
движещи научното познание. [2] 

Ученият е човек като всички останали – живее като другите хора 
–  обича или не  обича,  харесва или не  харесва, жени  се,  развежда  се, 
устройва дома си, чете преса, гледа телевизия, слуша музика, пътува, 
гласува,  т.е. прави това, което правят всички останали в обикновения 
живот. Това, което го отличава от останалите е попрището, на което се е 
посветил и което изисква от него да притежава и да развие определени 
качества:

- неспокоен творчески дух и добър изследователски нюх;

- свободомислие и склонност към поемане на риск в името на нау-
ката;

- чувствителност към проблемите на времето, в което живее, и реа-
лизъм към тяхното възприемане и отразяване;

- самовзискателност,  самокритичност,  взискателност  към  работата 
на другите;

- обективност и честност в оценката на собствените и чужди творче-
ски възможности и научни резултати;

- признаване на собствените грешки, смелост за посочване на чуж-
дите;

- колегиалност,  търпимост,  толерантност  и  уважение  на  чуждото 
мнение;
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- съвест  и  отговорност  за  научните  резултати  и  последствията  от 
тях;

- издръжливост  за  несгоди  и  неудобства,  за  трудности  и  препят-
ствия, за провали в начинанията (без които в науката не може);

- смелост за изказване и отстояване на научната истина;

- честност и неподкупност в работата;

- нетърпимост към научната измама и устойчивост на съблазни за 
нейното извършване.

Разбира се, не е възможно изчерпателно формулиране и посочва-
не на всички качества, които трябва да притежава учения, както и не е 
възможно всеки един да притежава всичките качества. Важно е ученият 
да се стреми да ги формира у себе си, да ги развива така, че да постигне 
хармонично единство и те да станат негова втора природа.

Решилият да се отдаде на науката, трябва да има пиетет към нау-
ката и призвание за научна работа. 

Свързването с науката не може да е мимолетно, то е за цял 
живот. Има хора, които не издържат на предизвикателствата на науч-
ната работа и се отказват от нея честно и с достойнство. Има и други, 
които не искат и не правят такова признание и остават в науката, ползват 
се от нея, без да я обогатяват и без да и́ дават нищо от себе си. Това е 
така нареченият клиентелизъм в науката.

Освен призвание, за да работиш научна работа, трябва да притежа-
ваш и благородство – готовност да подариш на другите резултатите от 
своя труд в тяхна полза и за тяхно благо.

Ученият трябва да притежава дарба за прозрение и да умее да я из-
ползва като зад видимото от всички открива невидимото и улавя ново-
то. Цел в живота му е да търси, открива и разширява света на знанието 
в полза на науката и обществото. [2]

Това се постига не с работа, а с много работа и пълното и́ отдаване. 
Истинският учен работи при голямо физическо, психическо и емоцио-
нално натоварване, но не заради материални облаги. Той изпитва жи-
тейска радост от работата си в процеса на търсене на научната истина, от 
магията на сътворяването и откривателството и изпитва удоволствие от 
това, че прави нещо, което не всеки може да направи. Неговият труд не 
винаги е овъзмезден по достойнство. Затова ученият не е богат, по-скоро 
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е принуден да живее скромно, изолиран от светски удоволствия и лукс. 
В класацията за най-богатите в света няма учени, макар на основата на 
техните постижения много хора да трупат несметни богатства.[2]

В науката няма лесен и удобен начин за достигане до истината. 
Пътят до нея е труден и изтощителен. Той е като лабиринт без пътни 
знаци  и  спирки  за  почивка. Необходими  са много  воля  и  психическа 
издръжливост, за да се следва лъкатушният път и да се извърви докрай, 
като в края невинаги се отреждат награди, почести и признание. Това, 
което помага на учения да не изгуби пътя към истината, е неговата на-
учна съвест. Тази съвест се придобива, тя не е унаследена. Формира се 
и се проявява, на базата на решения, които научният работник взима, 
когато трябва да направи избор между личния и обществения интерес, 
между личната изгода и научната истина. Отстояването на истината в 
науката изисква  смелост и  саможертва,  смисъла на  които не може да 
проумее всеки. Затова ученият трябва да свикне с мисълта, че за някои 
той е странник или неудачник.[2]

Ученият е силен в научното си поприще, там където властват 
знанието, разумът и научната истина. Той предпочита тяхното при-
ятелство, което често го прави самотник. И макар да желае и очаква 
обществено признание, за него са чужди светската суета и тържестве-
ните слова в негова чест. Те могат да го смутят и объркат, да го направят 
безпомощен, непохватен и скучен в очите на другите.

Трудно, дори невъзможно, е да се представи събирателния образ 
на учения. Някои ще разпознаят себе си в казаното дотук, други – не. Те 
ще искат да отнемат или добавят нови щрихи към събирателния образ 
на учения, което е естествено. Защото това, което по никакъв начин не 
кореспондира с образа на учения, е унифицирането. Защото учените 
са много различни. Да си учен е нещо много специално!

ЕТИКА ПРИ ПУБЛИКАЦИИТЕ 

Според Г. Тасев основните етични принципи, свързани с публикациите, 
се отнасят до:

1. АВТОРСТВО 

Общи положения 

Необходимо е да се подходи внимателно при избиране на методите 
за анализ на данните, макар че използването на несъответстващи мето-
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ди не винаги свидетелства за недобросъвестна практика в научните из-
следвания и публикации. За недобросъвестност говори откриването на 
фалшифицирани данни, случайни участници в изследването и вмеша-
телства в експеримента. (Много е важно как ще бъде направен дизайнът 
на научното проучване.)

Авторите  носят  отговорност  за  данните,  получени при научното 
изследване. 

Практически мерки 

1. На първо място в списъка на авторите трябва да стои лицето, което 
е внесло най-съществен принос в организацията и провеждането 
на изследването. 

2. За да се изключат всякакви недоразумения по дадения въпрос,  е 
необходимо още в началото на изследването да се договорят кой от 
изследователите ще бъде включен в списъка на авторите.

3. Всички автори са длъжни да носят отговорност за съдържанието 
на публикациите. 

4. Във връзка с липсата на единни правила, регулиращи въпросите на 
авторство, е наложително внимателно да се запознаете с изисква-
нията на конкретното списание, в което планирате да публикувате 
материалите от изследването. 

2. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 

Общи положения 

Конфликтът на интереси може да бъде очевиден (явен) или неявен, 
но във всеки случай той може да повлияе на автора, рецензента и редак-
тора. Наличието на неявни конфликти на интереси, открити след публи-
куване на резултатите от изследването, могат да предизвикат у читателя 
усещане, че са го измамили или го въвеждат в заблуждение. 

Конфликтите на интереси могат да бъдат лични, комерсиални, по-
литически, академични или финансови. 

3. РЕЦЕНЗИРАНЕ 

Общи положения 

За повишаване на качеството на изследване и публикациите редак-
торите трябва да привлекат за оценка на получените материали незави-
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сими експерти, които да изпращат своите рецензии в писмен вид. Пра-
вилата за работа с рецензентите в различните списания са различни, в 
някои от тях се публикува пълният или съкратеният текст на рецензията 
с имената на рецензента. 

Практически мерки 

1. Рецензентите трябва да се съобразяват с конфиденциалността на 
информацията, съдържаща се в отчета за проведеното изследване 
или публикацията. 

2. Рецензентът няма право да копира отчета и е длъжен да върне не-
говия оригинал на редактора. 

3. Рецензентът и редакторът могат да използват данните, получени в 
хода на изследването, а също така аргументи и изводи на авторите, 
но само с тяхно разрешение. 

4. Рецензентът  е  задължен  бързо  да  представи  точна  и  обоснована 
рецензия.

5. В списанията трябва да има подробно и точно описание на процеса 
на рецензиране, подбора на статии и подаване на възражения. 

6. Списанията трябва периодически да съобщават на авторите за при-
етите за публикуване статии и за срока на тяхното публикуване. 

4. ДУБЛИРАЩИ ПУБЛИКАЦИИ 

Общи положения 

Недопустимо е публикуване в няколко списания на статии, съдър-
жащи едни и същи материали (хипотези, фактически данни и аргументи 
в разделите „Обсъждане” или „Изводи”).

5. ПЛАГИАТСТВО 

Общи положения 

Плагиатът може да се прояви по различен начин: от използване на 
идея, заимстване от публикувани и непубликувани материали, включи-
телно заявки за финансиране на нови изследвания, до предаване в спи-
сание на чужди статии с изменение на списъка на авторите, понякога на 
друг език. 

Плагиатът може да  срещне на  всеки  етап от изследването  – при 
неговото планиране и провеждане, написване на статии и техните пуб-
ликации. 
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Практически мерки 

Преди да се използват фрагменти от други разработки като напр. 
фигури, инструменти (напр. инструменти като скали за оценка, въпрос-
ници), и др. е необходимо да се получи разрешение от авторите. 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СЪС СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА 
ИНФОРМАЦИЯ 

Общи положения 

Средствата за масова информация – вестници, списания, телеви-
зия, радио и информационните Интернет-агентства – проявяват растящ 
интерес към изследванията. Журналистите може да посетят различни 
научни  заседания,  на  които  докладчиците  представят  предварителни 
свои резултати, в резултат на което в средствата за масова информация 
нерядко се появяват преждевременни съобщения за провежданите науч-
ни изследвания. 

Практически мерки 

1. Автори, към които са се обърнали представители на средствата за 
масова информация за разясняване или интервю, трябва да дадат 
премерено (много добре обмислено) описание на своята работа, да 
укажат, къде завършват фактите и къде започват предположенията. 

2. Авторите трябва да помогнат на журналистите в подготовката на 
точно и ясно съобщение за изследването, което не съдържа съмни-
телна информация. 

3. Организаторите на научни конференции и симпозиуми са длъжни 
да информират авторите за това, че на заседанията ще присъстват 
представители на средствата за масова информация. [7]

ЕТИКА ПРИ КЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

За основоположник на емпиричния подход в медицината се смята 
Галилео Галилей. Той е първият, който настоява за провеждане на екс-
перименти, като отхвърля практиката научните въпроси да се решават с 
позоваване на авторитети и призовава всички научни изводи да се опи-
рат на експерименти.

В експерименталната медицина Нюрнбергският кодекс и приетата 
в Хелзинки Декларация на СМА през 1964 г., ревизирана и допълвана 
по-късно многократно в Токио, Венеция ….1975, 1983, 1989, 1996, 2000, 
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2002, 2004 г. са двата най-важни документа, касаещи експериментите с 
хора, а вторият и с животни. [8, 9]

Какво представлява научният експеримент?  Това  е  метод  на 
познанието, при който, за разлика от наблюдението, се осъществява ак-
тивно въздействие на човека върху природата и изкуственото възпро-
извеждане на различни природни явления, с цел опознаване на техните 
обективни закономерности.

Провеждането му преминава през следните етапи:

1. Проучване на научната литература

2. Формулиране на целите, хипотезите за очакваните ефекти, преценка 
на рисковете и евентуалните ползи от експеримента за напредъка на 
медицинското познание и изготвяне на план на експеримента.

3. Извършване на лабораторни опити

4. Експериментиране върху животни

5. Провеждане на медико-биологични изследвания върху хора. [10]

Експериментите с животни  се  използват  за  постигането  на  3 
основни цели:

1. Експериментиране на нови лекарства или продукти

2. Изучаване на основните физиологични  и регулаторни механизми 
на организма при здраве и болест

3. Изпитване на хипотези, отнасящи се до определени физиологични 
и патологични процеси.

От морална гледна точка противниците на използването на живот-
ни в експериментите са на мнение, че не е морално да се предизвикват 
болка и страдание на което и да е живо същество дори когато залогът е 
откриване на начини за лечение на заболяване при хора. Научният аргу-
мент се основава на биологичните различия между животните и хората 
и невъзможността получените при експериментите резултати да се об-
общят и приложат при хора.

Опитите с животни обаче са довели до по-доброто разбиране на 
болестните и нормалните процеси, както и на функции на организма. 
Следователно експериментите с животни, макар и нежелани, са необ-
ходими, но изискват спазване на определени принципи, основният от 
които е – да се използват само в краен случай и отношението към 
тях да е достатъчно хуманно – като при хората. [10]
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Експерименти с хора:

Различават се 2 основни вида експерименти с хора:

1. Медицински изследвания, съчетани с професионални грижи (кли-
нични изследвания)

2. Нетерапевтични  медицински  изследвания,  включващи  човешки 
същества (неклинични биомедицински изследвания).

1. Медицински изследвания, съчетани с професионални грижи 
(клинични изследвания)

Целта  е  да  се  определи  ефективността  на  дадено  ново  лечение 
или процедура – сравняване на различни методи на лечение. 

Крайните цели на изследователската дейност са свързани с подо-
бряване здравето и грижата за пациентите като това не се отнася винаги 
за конкретния пациент, участник в изследването. Понякога лекарят може 
да изпадне в конфликт между задълженията му като лекар и задължени-
ята му като изследовател, при което той се стреми да осигури валидни и 
надеждни резултати (6, 8, 11 член от Хелзинкската декларация [9]).

Моралното решение при провеждане на  такива  експерименти  се 
базира  на  принципа моята майка. Лекарят  определя моралната  пра-
вилност на експеримента чрез отговор на въпроса дали бих подложил 
най-близките си и обичани хора на същия експеримент. [10]

Фази на клиничните изпитания на нови медикаменти

1-ва фаза  се провежда върху малък брой здрави доброволци, на 
които се заплаща за участие. 

Цел:  да  се  определи  каква  доза  от  медикамента  е  нужна,  за  да 
предизвика реакция в човека; как организмът преработва лекарството; 
има ли странични и токсични ефекти.

2-ра фаза провежда се върху група от пациенти, които страдат от 
конкретното заболяване, което ще се лекува с медикамента.

Цел: да се определи дали лекарството повлиява благоприятно за-
боляването и дали има вредни и странични ефекти.
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3-та фаза  е  клиничният  експеримент,  при  който  лекарството  се 
прилага при голям брой пациенти.

Цел: апробираното  лекарство се сравнява с друго лекарство, ако 
има такова за съответното заболяване, и/или с плацебо. Където е въз-
можно такива експерименти се провеждат като „двоен сляп опит”, т.е. 
нито лекарите, нито обектите на изследването знаят кой кое лекарство 
получава.

4-та фаза – извършва се след лицензиране на лекарството и изли-
зането му на пазара. 

Цел: през първите няколко години се следи за странични ефекти, 
които не са се проявили в по-ранни фази. Фармацевтичната компания 
обикновено се интересува как се приема лекарството от лекарите и от 
пациентите. (Правила на СМА, 2002). [10]

2. Нетерапевтични медицински изследвания върху хора

Целта на тези изследвания е чисто научна – разширяване на науч-
ното познание и задълбочаване на разбирането за процесите и явлени-
ята в определена медицинска област. Участниците в такива проучвания 
обикновено са доброволци – здрави лица или пациенти, за които проуч-
ването не е свързано с налично заболяване.

ОСНОВНИ ЕТИЧНИ ПРИНЦИПИ ПРИ БИОМЕДИЦИНСКИТЕ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ

Провеждането на биомедицински експерименти с хора е свързано 
с поемането на редица правни и етични отговорности от страна на из-
следователския  екип при планирането, провеждането и  съобщаването 
на резултатите от експериментите. (Хелзинкска декларация и нейните 
изменения, 1964 г. [9]) Застъпени са четирите принципа в етиката: ува-
жение към автономността на индивида, благодеяние, ненанасяне 
на вреда и справедливост.

При  провеждането  на  медицински  изследвания  с  участието  на 
хора лекарят е терапевт и изследовател. Като терапевт той трябва да 
използва  всичките  си  знания  и  опит,  за  да  предостави  най-добрите 
грижи според нуждите на пациента. Като изследовател той има задача 
да обогатява познанието чрез пациентите като средство за постигане 
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на  тази цел,  дори и  те да бъдат разглеждани като партньори. Благо-
деянието и ненанасянето на вреда придобиват по-особен аспект при 
изследователската работа, тъй като рисковете и ползите се преценяват 
не  само по отношение на изследваните лица, но и по отношение на 
лицата, които биха имали полза потенциално от експерименти. Следо-
вателно експериментът създава напрежение между 3 групи ценности: 
уважение на индивидите, обективност на научните знания и общест-
вено благо. Този конфликт е удачно илюстриран от Jean Bernard с ду-
мите: Експериментите с човешки същества са морално необходими и 
по необходимост неморални.

Информацията за организацията на експеримента, целите и необ-
ходимостта от провеждане на експеримент с човешки същества, поста-
новката и продължителността на експеримента, броят и групите изслед-
вани лица, критериите за включване в експеримента, очакваните ползи 
и предвижданите рискове за участниците, методите за гарантиране на 
конфиденциалност на данните, процедурите по получаване на валидно 
информирано съгласие и др. въпроси, касаещи изследователския проект, 
се представят от изследователите в писмен документ, наречен протокол 
на научното изследване, който се представя за одобрение от Етична ко-
мисия, която се произнася по етичните аспекти на експеримента и евен-
туално дава разрешение за неговото провеждане. [10]
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ПРЕЗЕНТАЦИЯТА – НАЧИН 
НА УПОТРЕБА

Стефан Костянев

За да станете добри учени, са Ви необходими интелект, страст, 
животворна научна среда и още сто неща. Едно от най-важните 

между тях е умението да презентирате направеното. Самият живот е низ 
от презентации. Затова главата за презентацията реших да Ви я предста-
вя като презентация. Примерите са най-добрият начин да усвоим азбу-
ката на презентирането, да „опитомим” презентацията и да изплуваме 
от морето на  посредствеността. Когато  осмислите азбучните истини 
за този занаят, дори да ги срещнете в мрака, няма да ги пропуснете! 
Затова  си позволявам да Ви дам и няколко допълнителни  съвета  към 
показаното в „handouts“.

Ако имате да кажете нещо важно – то Вие имате нужда от умения 
да презентирате и от малко чар!

Нищо не може да компенсира липсата на съдържание, на послание 
в  една  презентация!  Нито  реториката,  нито  мултимедийните  фокуси, 
нито артистичните заложби.

Ако смятате, че презентацията е монолог, мястото Ви не е на три-
буната! 

Ако смятате, че една презентация не може да вдъхнови или да про-
мени нещо, значи още не сте имали късмета да чуете такава презентация! 

Имайте предвид, че няма идеална публика. И светът не е идеален.  
Затова Вашата презентация няма как да бъде идеална. Не е възможно тя 
да бъде насочена едновременно към всеки поотделно и към всички. Но 
трябва да бъде добра! 

Не забравяйте, че публиката се състои предимно от скептици и ци-
ници! Имайте предвид също, че не е лесно да бъдеш публика! – напри-
мер в петък следобед... 

XVI
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Ако искате постоянно да сте интересен на публиката, постоянно 
сменяйте публиката! Вижте „Съвети към младия лектор“ в Патоафо-
ризмите®.

Всички големи презентатори са имали чувство за хумор! Хуморът 
разтапя ледовете,  озонира въздуха,  той  е допинг  за мозъка,  спасява в 
трудна ситуация. Но хуморът е черешката на тортата, а не самата торта.

Презентаторът трябва да разбира и от психология – нали е мани-
пулатор! 

Някой от Вас познава ли Дзен будизма? Почти всички най-добри 
презентатори са били негови поклонници – Стив Джобс, Гари Рейнолдс, 
Гай Кавазаки.  

Театралните умения са важни, защото сте на сцена! Големите лек-
тори са минали скъпи курсове по реторика, сценично поведение и всич-
ко онова, което има отношение към успеха. 

Един много важен съвет: Използвайте слайдовете за илюстрация, а не 
за четене. Това е най-често допусканата грешка! Стойте с лице към ауди-
торията, поддържайте очен контакт и говорете на нея, не на тавана. Когато 
говорите с гръб към публиката, Вие сякаш и́ казвате „Не ми пука за Вас!“  

Давайте най-доброто от себе си.

Вие самият сте аудио-визуално средство! Лекторът може да не из-
глежда перфектно, но трябва да изглежда добре! 

Не подражавайте, а си създайте собствен стил.  

Вашата мантра трябва да бъде: Аз съм добър, много добър лектор! 

Упражнявайте се, докато Ви омръзне. След това продължете да се 
упражнявате! 

Стриктно спазвайте определеното време! Това се оценява високо 
от всички присъстващи.
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Бенжамин Франклин е казал: Времето е пари! 

Не пилейте пари, време и любов! 

Пожелавам Ви много успешни презентации!
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НАУЧНИЯ ТРУД ПРЕЗ ПОГЛЕДА 
НА РЕЦЕНЗЕНТА

Тодорка Цветкова 

Рецензията1* е писмена критична оценка на научните ка-
чества и допуснатите слабости в представен за обсъждане 

научен труд. 

По-долу са изложени някои принципни положения при рецензии, 
отнасящи се до дисертационен труд и научна статия. Тъй като в много 
аспекти има припокриване, ги коментираме паралелно.

ИЗБОР НА РЕЦЕНЗЕНТИ

Рецензентът е централна фигура при защита на дисертация, 
както и за публикуване на научна статия.

Процедурата и критериите за рецензиране на дисертационни тру-
дове за образователната и научна степен (ОНС) „доктор” и за научната 
степен „доктор на науките” се определят от висшето училище на база-
та на двата основни действащи нормативни акта – Закон за развитие-
то на академичния състав в Република България Обн. ДВ.  бр.  38  от 
21.05.2010 г. и Правилник за прилагане на закона за развитието на ака-
демичния състав в Република България Обн. ДВ. бр. 75 от 24.09.2010 г.

Научното жури е компетентният орган, който оценява профе-
сионалните и научни качества на дисертационния труд. Съставът на 
научното жури се избира на разширен катедрен съвет и се утвърждава от 
съответния факултетен съвет. За ОНС „Доктор” научното жури е в състав 
от пет хабилитирани лица в съответната научна специалност или науч-
на/-и област/-и по темата на дисертацията. Най-малко един от членовете 
на журито е професор. Най-малко трима от членовете са външни за ви-
сшето училище. Научният ръководител е член на журито. При двама на-
учни ръководители само един, избран от катедрения съвет, е член на жу-
рито. Не могат да са членове на журито и лица, които имат общи трудове 
 * За първи път рецензирането е ползвано през 18 в. от Кралските дружества 
на Лондон и Единбург за биомедицински публикации, но до Втората световна война 
не се е наложило като практика в науката.

XVII
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с докторанта, с изключение на научния ръководител. За научната степен 
„доктор на науките” научното жури  е  в  състав  от  седем хабилитирани 
лица в съответната научна специалност или научна/-и област/-и по темата 
на дисертацията. Най-малко трима от членовете на журито са професори. 
Най-малко четирима са външни за висшето училище. 

При избора на членовете на научното жури (и за ОНС „Доктор” и 
за научната степен „доктор на науките”) следва да се съблюдават и огра-
ниченията съобразно §1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗРАСРБ.

При ОНС „Доктор” се изискват 2 рецензии и 3 становища, а при 
научната степен „доктор на науките” – 3 рецензии и 4 становища.

Членовете  на  научното жури  следва  да  спазват  при  оценката  си 
критериите, заложени в правилниците на висшите училища (чл. 114 на 
Правилника за устройството и дейността на МУ – Пловдив). 

Не могат да бъдат рецензенти за научната степен „доктор на нау-
ките“ лица, които имат над 10% общи трудове с дисертанта. Не може да 
бъде рецензент и лице, което е било рецензент/научен ръководител на 
кандидата при придобиване на ОНС „Доктор” или при предшестваща 
хабилитация.

Заседанията на научното жури са публични. От членовете на науч-
ното жури се очаква не само професионална и научна компетентност, 
но също така и градивна критичност, аналитичност и безпристрастност. 
Само така може да се гарантира научното развитие на докторантите и да 
се стимулира израстването им като учени.

Броят на рецензентите при оценка на научна статия е съгласно ре-
гламента на редакцията на научното списание – един или двама. Рецен-
зенти могат да бъдат: членове на редакционния съвет, редакторите или 
специалисти извън кръга на списанието. 

Основен фактор при избор на рецензент е познаването на под-
ходящите експерти в дадена област. Оптималният рецензент трябва 
добре да познава предмета на дисертацията. Недобре запознат с пробле-
ма рецензент може да окаже „мечешка” услуга като хвали точно онова, 
което би трябвало умерено да критикува. Нека не забравяме, че корифе-
ят в дадена област може да намери някоя дребна грешка и „да направи 
от мухата слон”. Патили предупреждават, че следва да се избягва кане-
нето  за  рецензенти на  наскоро  хабилитирали  се млади и  амбициозни 
лица. Те тепърва се борят за „място под слънцето” и по-малко добросъ-
вестните от тях в стремежа си за изтъкване ще преровят дисертацията за 
неточности, пропуски и формални грешки. Обръщането към беловласи 
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деятели  на  науката  често  е  добър  ход,  тъй  като  с  приближаването  на 
старостта всички стават, ако не по-добри, то в повечето случаи лениви. 
Разбираемо е, че тези разсъждения се отнасят за несъществени грешки 
или пропуски по оформяне на дисертацията. При наличие на същест-
вени пропуски и разминаване с правилата на научното търсене и 
младите, и старите ще бъдат безпощадни.

Много  издания  на  научни  списания  поддържат  база с данни за 
рецензенти и информация за областите, в които те са експерти, за ка-
чеството на направени от тях рецензии и срока, за който те ги изготвят. 
С течение на времето се създава мнение за предпочитане или избягва-
не на определени лица като рецензенти. За установяване на авторитети 
в дадена област редакционните колегии използват и библиографския 
списък към статията. Има  случаи,  когато на  редакторите на  големи 
списания се налага дори проучване на литературата за откриване на 
подходящи рецензенти.

Проучването на опита и мнението на над 30 редколегии показва, че 
е налице и практика, при която авторите предоставят списък с предло-
жения за рецензенти, като посочват лица, за които считат, че не трябва 
да се канят, поради съображения за предубеденост. Редакторите могат 
да се съобразят с тази информация, но изборът на рецензенти е техен. 
Тяхна е отговорността да различат истинската похвала или критика 
от предубеденото мнение за или против дадена статия. От своя страна 
етичността изисква рецензентите да разкрият пред редактора за нали-
чие на възможни конфликти на интереси, които имат относно дадена 
тема или автора на статията.

Относно разкриване или не личността на автора/ите и рецен-
зентите се счита за все още неуреден въпрос на рецензията.

При дисертациите – този въпрос е ясен. Авторите знаят името на 
рецензентите, като в много от случаите те са предложени от самите ин-
ституции, а често познават и дисертанта, и работата му.

Политиката на списанията по този въпрос варира. В инструкци-
ите на списанието е посочено дали името на авторите и институцията 
трябва да остане неразкрито. Качеството на такива рецензии е по-висо-
ко. Всъщност прикриването самоличността на авторите невинаги е ус-
пешно: то се установява от самоцитирания, от познаването на областта, 
в която е работата и пр. По-често се използва „едностранно сляпа“ ре-
цензия: рецензентите знаят имената на авторите, а рецензентът остава 
анонимен. Това улеснява рецензентите при проследяване на евентуални 
опити за дублирани публикации и поощрява обективната рецензия. 
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Основното тук е подходящият рецензент, освен експерт, да е и до-
бронамерено критичен.

Обобщено представяме десет качествата на сполучливо избрания/
добрия рецензент:

1.  Компетентност – експерт в научната област на рецензирания труд.
2.  Последователност и съпоставимост както в самата рецензия, така 

и между отделни рецензии на същия рецензент.
3.  Конфиденциалност.
4.  Отговорност при обратна връзка с автора – конструктивност, обу-

чителен подход (авторът научава нови неща), безпристрастие.
5.  Добро познаване на научния процес (изследване и написване).
6.  Цялостност в оценката на рецензирания труд.
7.  Непредубеденост на рецензията.
8.  Своевременност на представяне на рецензията.
9.  Задълбоченост и изчерпателност на рецензията.
10. Отлична езикова компетентност.

КАЧЕСТВА НА НАУЧНИЯ ТРУД 

Формулирането на качествата на научния труд като вид продукция, 
а не като процес, е изключително трудно и отговорно. Проблемът за ка-
чеството в материалната сфера отдавна е намерил съответната яснота и 
измерване. В духовната сфера все още има непълноти, въпреки че е на-
лице общоприета постановка за качествата на научния труд. По-долу са 
формулирани, по наша преценка, онези качества, които следва да прите-
жава един научен труд, и които най-често са обект на оценка от научно 
жури, университетски научни съвети и комисии,  както и от редакции на 
издателства. Повечето от тях са и критерии за оценка на научни проекти 
в конкурсни програми. Могат да се ползват и за самооценка от авторите 
на научни трудове. Тези основни качества включват:

1. Научност. Способността на изследователя да изследва, анали-
зира и обобщава явленията в тяхната истинност. Истинността, верност-
та не трябва да се схваща като вид отражение на фактите или като съ-
брани факти. Същността е в анализа и интерпретацията на явленията 
и фактите. Но фактите  още  не  правят  наука. Научността е израз на 
способността на учения не само да се освободи от субективизъм, но 
и да стигне до истинността на явленията.
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2. Новост. Качество, което се свързва с необходимостта научните 
трудове да съдържат открития, да разкриват неразкрити досега факти 
или връзка с други факти.

3. Значимост. Същността на това качество се свежда до отговор 
на въпроса какво и колко този труд дава на науката и практиката. Има 
трудове, които по своя замисъл и изпълнение са с голямо значение за 
развитието на науката – това са научни открития и трудове, с които се 
прибавя към разкритото вече. Значимостта на даден научен труд трябва 
да се оценява не само от гледна точка на настоящето, а и от гледна точка 
на бъдещето.

4. Актуалност.  Способността  на  учения  да  вижда  и формулира 
проблеми, които отговарят на нуждите на практиката на дадения етап от 
развитието им. Актуалността на проблема характеризира научния труд 
като степен и същевременно възможност да се отговаря на определена 
нужда и да се поставят въпроси, които практиката и науката трябва да 
решат.

5. Задълбоченост. Способността на автора да разглежда явленията 
и получената информация в тясна връзка и зависимост, но същевремен-
но да очертава тенденциите в техните изменения.

6. Оригиналност. Израз  на  способността на  учения да  вижда и 
открива значими явления от незначими факти. Намира израз както във 
формулировката на проблема, така и в анализа на информацията.

7. Приложимост. Същността на качеството приложимост на науч-
ния труд или постановки от него се свежда до възможността на труда да 
подобри и усъвършенства практиката. Не всичко, което е установено в 
науката, може и трябва да се усвои 100-процентово от практиката.

8. Перспективност.  Способността  на  автора  да  очертава  какво 
следва за разработване в бъдеще по проучвания от него проблем.

9. Достоверност. Това качество се доказва чрез  статистическите 
методи. Несъмнено те позволяват на автора да докаже достоверността 
на фактите като вид извадка. Когато в една наука има вече разкрити за-
кони и зависимости, тогава извадката, достоверно доказана, се прибавя 
към един от тези закони или зависимости.

10. Адекватност. Качество, което има сравнително широк диапа-
зон. Изразява умението на автора да долавя същността на проблема и 
не на последно място да прави изводи в унисон с интерпретацията на 
фактите. 
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11. Системност. Способността на автора да следва хода на логи-
ката, да анализира информацията етап след етап. Системността в изло-
жението намира израз в целия труд – и в интерпретацията на чуждия 
научен опит, и в анализа на собствените резултати.

12. Обобщеност. Качество, чрез което трудът придобива убедите-
лен и завършен вид.

13. Йерархичност. Способността  на  автора  да  вижда фактите  в 
тяхната йерархична структура, връзки и зависимости.

14. Структурирането на научния труд изразява способността на 
автора да формулира части, глави и параграфи. Правилното структури-
ране е израз на високо майсторство на автора в научната работа.

15. Критичност. Способността на автора да се отнася обективно 
и прецизно към чуждите постановки и собствените резултати и изводи.

16. Доказателственост. Умението на автора убедително и с аргу-
менти да обосновава постановката си както при анализа на резултатите, 
така и при изводите.

17. Нагледност. Онагледяването се реализира под формата на схе-
ми, диаграми, фигури, фотоси,  очертаване на  зависимости. Те  трябва 
да  са  ясни, прегледни и да не повтарят информацията, представена в 
таблици.

18. Пестеливост при изразяване. Изразява способността на авто-
ра с малко думи да изразява богато съдържание.

19. Богатството на стила  в научния труд изразява културата на 
автора. То е израз и на неговата научна ерудиция. В случая става въпрос 
за синтез между знания в науката и способност за излагането им. Не-
мислимо е богатство в стила без знания в науката и без сполучливото 
им излагане.

РЕЦЕНЗИРАНЕ

Процесът на рецензиране зависи основно от усилията на рецензен-
тите, които предоставят за целта своето лично време, понякога значи-
телно много време, и усилия. Рецензията се изготвя след задълбочено 
запознаване с формалната и предимно със съдържателната, същ-
ностна страна на научния труд.  Рецензентите  предоставят  писмено 
коментара си относно силните и слабите страни на дадена научна рабо-
та, вкл. и предложения за подобрение (напр. при вътрешни рецензии на 
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дисертации, което е от голямо значение за успешна официална защита). 
Препоръките са важни и за евентуални бъдещи научни разработки. 

Недостатъците, отразени в рецензиите, достъпни в редакционните 
колегии на научните списания, допринасят за усъвършенстване на ре-
дакционната политика, подобряване качествата на списанията и пови-
шаване на техния престиж. Препоръките, направени от рецензентите, 
са от съществено значение при научни статии за тяхното дооформяне 
преди публикуване. Рецензентите правят препоръки и към редакторите, 
обикновено чрез формуляр на изданието, ако то има такава практика.

Във всичките тези случаи специфичните критики и предложе-
ния са по-важни от обобщените данни в рецензиите.

Рецензентът прави две основни преценки за научния труд:

I. Правилно ли е разработена темата по отношение на:
•  Общ обем на работата.

•  Стандарт и обем на отделните структурни части.

•  Обвързаност и логическа последователност на отделните части.

•  Степен на задълбочено разглеждане на материала.

•  Познаване на нормативните и литературни източници, тяхното це-
ленасочено използване.

•  Значимост и актуалност на проблема – аргументи.

•  Яснота при формулиране на целта и задачите.

•  Съвременност  на  използваните  показатели,  методи  и  апаратура, 
адекватност по отношение на поставената цел.

•  Връзка на проучването с практиката.

•  Качество на представяне на резултатите и онагледяването им.

•  Основават ли се изводите/заключението от получените резултати 
и съответстват ли те на целта. Изисква се съответствие до 99% на 
заглавие/цел и задачи/резултати/изводи.

•  Научен стил на статията.

•  Доказани научни и научно-приложни приноси, които са лично дело 
на кандидата: новост в науката, национално значение, обогатяване 
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на съществуващи знания и теории (потвърдителни данни в резул-
тат на повторителни работи).

II. Способност на автора/авторите:
•  Да извеждат нерешени проблеми от литературния обзор.

•  Да развиват дискусия на различни авторови тези, да определят об-
щото и различното между тях.

•  Да аргументират изводи.

•  Да извеждат препоръки.

Освен по съдържателната страна на научния труд, рецензентът из-
казва своето мнение по външния вид и техническото оформяне на рабо-
тата. Прави конкретен преглед на допуснатите слабости под формата на 
въпроси, забележки или препоръки. Те могат да бъдат представени по 
два начина: хронологичен или по значимост в отделните глави/части на 
труда.

Много важно е, когато се подготвя научна статия, авторът/авторите 
да се запознаят с изискванията на редакцията. Знаейки критериите на 
редакцията, научният труд може така да бъде подготвен, че да получи 
висока оценка.

Според мнението на около 40 редакции оценката за добра статия 
включва следната последователност:

 Кара читателите да се питат: Как не съм се сетил досега?

 Третира  важна,  интересна и  съвременна  тема  с  ясно  определена 
цел.

 Представлява интерес и за читателската аудитория на списанието, 
и за клиничната практика.

 Разработваната идея е оригинална.

 Резултатите са възпроизводими.

 Добре подбрани експерименти, които са в отговор на въпроси, не-
дискутирани досега в литературата.

 Адекватен анализ и обсъждане на резултатите.

 Ясна и стегната организация на цялото проучване.
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 Стимулира идеи у читателя, лесна е за четене.

 Отстранени са всички неподходящи, несъответстващи моменти.

За улеснение на младите учени обобщаваме най-често установя-
ваните слабости, обект на критика от страна на рецензентите в четири 
групи: 

1. Относно общия план на проучването (дизайн)

•  Слаба постановка на експериментите.

•  Неясно и неадекватно описание на методите, водещо до неверни 
резултати. Описанието на методите трябва да бъде така направено, 
че те да могат да бъдат възпроизведени.

•  Остарели методи – не толкова като давност, а квалифицирани вече 
като аналитично ненадеждни. 

•  Неадекватни  първични  проби  или  неподходящото  им  събиране. 
Напр. изследване показатели на хемостазата в серум?? или на био-
логичен материал, взет несъобразено с биологичните ритми?? 

•  Неотчетени съпътстващи фактори.

•  Неподходящ или никакъв контрол, доказващ достоверност на про-
учването; липса на валидиране на анализите. Там където се полз-
ват количествени изследвания – критериите на аналитичната на-
деждност следва да се включат в методичната част. 

•  Липса на хипотеза.

•  Малък брой проби/пациенти, недостатъчен за достоверни изводи.

•  Отсъствие на безпристрастен избор на единиците на наблюдение – 
включващи и изключващи критерии.

•  Неподходящи сравнения.

2. Относно важността и значението на темата

•  Повтаряне на установени факти и на данни, съобщени вече в лите-
ратурата.

•  Незначим предмет на изследване, проучване на незначими въпроси.

•  Недостатъчно нова информация.

•  Ниска степен на клинично съответствие.

НАУЧНИЯ ТРУД ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА РЕЦЕНЗЕНТА
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•  Невъзможност да се обобщи и да се генерализира темата.

•  Нисък читателски интерес.

3. Относно представянето на резултатите

•  Слабо фокусирани, съобразно целта и задачите.

•  Неорганизирано представяне. 

•  Недостатъчно пълно описани резултати, особено при експеримен-
ти. 

•  Твърде обстоятелствено или твърде рекламно/самоизтъкващо опи-
сание на резултатите.

•  Слаба граматика и синтаксис.

•  Неспособност  за  осъществяване  на  ясна  комуникация  между 
структурните раздели.

4. Относно интерпретацията на резултатите

•  Безкритично приемане на статистическите резултати, липса на ко-
релация.

•  Раздуване и спекулация със значимостта на резултатите. 

•  Неуспешно оценяване при алтернативно обяснение на получените 
резултати.

•  Неадекватна връзка на резултатите с практиката.

•  Свръхинтерпретация на данни и надценяване на изводите или из-
води в явна диспропорция с резултатите.

•  Погрешно изведени или неподкрепени от проучването изводи.

•  Заключения, базирани върху неконтролирани данни.

•  Наличие на необяснени несъответствия.

Най-често срещаните слабости са свързани с общия план на 
проучването.

Докато  редакторите на издателства акцентират предимно на 
важността на темата, рецензентите фокусират вниманието си пре-
димно върху интерпретацията на резултатите, върху способността 
на докторанта/автора за самостоятелни научни изследвания.
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Позволяваме  си  да  систематизираме  най-важните  правила,  за  да 
останат Вашите рецензенти доволни:

По отношение на методите

•  Покажете добра методология и добър общ план на проучването!

•  Определете точно проблема на изследването!

•  Използвайте  само  валидирани  (удостоверени)  методи,  методи  с 
контролирана аналитична надеждност и външна оценка на резул-
татите! 

•  Изследванията, включени в научния труд, да се правят от профе-
сионално  ангажирани  специалисти,  а  не  аматьорски!  Зад  анали-
зи  като:  клинично-лабораторни,  микробиологични,  разчитане  на 
функционални данни и пр.,  следва да  „застанат” утвърдени кли-
нично-лабораторни, функционални, рентгенови или др. звена. От-
давна мина времето на изискването дисертантът сам да е извършил 
лабораторните и функционални анализи (освен ако не работи в та-
кива звена).

По отношение на резултатите

•  Определете точно ключовите елементи в текста и опитайте включ-
ването им в таблици!

•  Използвайте прости, лесни за четене и разбиране фигури, диагра-
ми и таблици!

•  Опростете претрупаните таблици!

•  Организирайте логично дисертацията/статията!

•  Представете  данните  непредубедено,  като  оставите  читателя  да 
стигне до заключението, още преди интерпретацията на данните в 
обсъждането!

•  Следвайте правилата на научния език, използвайте сбити, пестели-
ви изрази; избягвайте ненужна сложност; уверете се, че ръкописът 
се „лее”!

•  Коригирайте допуснатите правописни грешки дори ако се налага и 
консултация с филолог!

По отношение на статистическия анализ
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•  Използвайте подходящи статистически методи, съобразно клинич-
ния, респ. експерименталния материал! 

•  Обяснете ясно използваните статистически методи!

•  Избягвайте предубеденост или поне я контролирайте!

По отношение на обсъждането и изводите

•  Обяснете клиничната връзка на проучването!

•  Обяснете как да се използва проучването!

•  Дайте препоръки!

По отношение на изискванията

•  Стриктно следвайте указанията на редакцията на научното списа-
ние! Това ще Ви спести много неприятности.

•  Представяйте научни съобщения, които не са били публикувани в 
други научни списания!

По отношение броя на авторите

•  Избягвайте  броя  на  авторите,  особено  без  доказано  участие,  да 
надвишава броя на проучваните субекти!

Причините, поради които най-често не се приема научна статия за пуб-
ликация, подредени низходящо, са:

•  Неадекватни, нестандартизирани условия и методи – близо 90%.

•  Неадекватни резултати – около три четвърти.

•  Незадоволително представяне на научния труд – около една чет-
върт.

•  Неподходящ статистически анализ – около една четвърт

•  Неправилно ползване на литературните източници – около 20%.

•  Слабо обсъждане или тълкуване на отделни мисли – около 10%.

•  Отсъствие на оригиналност – около 10%.

•  Липса на обвързаност между отделните структурни части на раз-
работката – под 6%.

•  Неадекватни изводи/заключения – до 5%.
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•  Стилови грапавини – 3 – 5%.

•  Несъответствия между темата и съдържанието – около 5%.

Научната общност има изисквания и към рецензентите и към 
качеството на рецензиите:  Рецензентите  трябва  да  са  експерти,  по-
знаващи достатъчно добре научната област, в която работи кандидатът, 
както и да не са съавтори на дисертанта в публикации, включени в ди-
сертацията. Рецензията не преразказва научния труд,  а  го  оценява, 
трябва да  е  критична,  но добронамерена. Оценките и  критичните бе-
лежки следва да  са  аналитични и конкретни,  а не общи. В  таблица 1 
представяме примерен чек-лист на рецензента:

Таблица 1. Контролни пунктове за рецензиране: обстоен и критичен 
коментар на качествата на научния труд (чек-лист)

1. Проблем / тема на проучването – важност, значение и полезност, 
приложение

2. Оригиналност на проучването

3. Силни и слаби страни на методологията, дизайна на 
експерименталната част / клиничното проучване, статистическия 
подход и тълкуването на резултатите

4. Стил и яснота на писане, оформяне на отделните раздели в тяхната 
взаимовръзка 

5. Представяне на фигури, графики и таблици

6. Етични съображения – при експеримент с опитни животни и при 
клинични проучвания, конфликт на интереси

Като централна фигура в процеса на рецензиране, рецензентът има 
отговорности и към авторите на научни трудове (дисертации и научни 
статии), и към редакторите на издателствата, и към читателите на спе-
циализираните научни списания (табл. 2, 3 и 4):

Таблица 2. Отговорности на рецензентите към авторите

1. Своевременно изгответе писмена, честна и непредубедена обратна 
връзка

2. Като експерт в областта, изразете критично мнение относно 
дисертацията / статията (детайлност, методология, значение и 
приложимост за теорията и практиката, прецизност и оригиналност) 
по колегиален и конструктивен начин
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3. Коментирайте стила на писане, особено неговата яснота

4. Избягвайте коментари и критика на личностна основа
5. Поддържайте професионализъм и конфиденциалност, особено 

имайки предвид конкурентния характер на изследването, 
възможностите за финансиране и публикуване.

6. Въздържайте се да контактувате директно с авторите без позволение 
от издателя (редактора), освен ако това е разрешено  от политиката 
на изданието

Таблица 3. Отговорности на рецензентите към редакторите

1. Отговорете незабавно на издателя, ако не сте в състояние да 
рецензирате статията 

2. Препоръчайте имена на други експерти като потенциални рецензенти, 
ако Вие не можете да изготвите рецензията

3. Определете научните качества (достойнства) на представената статия 
(научен труд) и препоръчайте нейното приемане или отхвърляне

4. Посочете възможности, с които авторите могат да подобрят статията 
(научния труд)

5. Изтъкнете потенциални етични съображения относно методологията 
на изследването или прилики с други научни трудове или други 
провеждащи се проучвания

6. Уведомете издателя (редактора) в случай на наличие на конфликт на 
интереси (за рецензента или за автора) 

Таблица 4. Отговорности на рецензентите към читателите

1. Уверете се, че статията се придържа както към стандартите на 
списанието, така и към стандартите на научната практика

2. Предпазвайте читателите от неверни (погрешни) или опорочени 
изследвания

3. Идентифицирайте пропуснати препратки (референции) или 
погрешни цитати – погрешно цитиране или неправилно тълкуване на 
констатации, направени от други автори
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С пожелание към всички бъдещи автори да представят успешни 
научни публикации и дисертации, да преодоляват посочените 

възможни слабости и да бъдат оценени с положителни рецензии. 
А много от тях, като бъдещи хабилитирани специалисти 

и рецензенти, да познават изискванията за добра рецензия 
и най-вече отговорностите на рецензента.
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КАК ДА ОТГОВАРЯМЕ 
НА РЕЦЕНЗЕНТИТE? 

Христо Добрев

Никога не започвайте да четете коментарите 
на рецензентите преди да сте изпили поне една чаша вино.

Dr. Rosalin Cooperman

Изключително рядко се случва една статия да бъде одобрена във 
вида, в който тя е била първоначално изпратена. Всеки автор 

трябва да очаква, че може да се наложи да ревизира своя ръкопис в слу-
чай, че бъде приет за публикуване. Дори след като статията бъде реви-
зирана, няма гаранция, че тя ще бъде одобрена за отпечатване. Авторът 
може да бъде помолен за допълнителна ревизия или,  ако е отговорил 
недостатъчно добре на препоръките, статията може да бъде отхвърлена. 
Това е  свързано с желанието на редакторите и рецензентите да бъдат 
отпечатвани единствено добри в научно отношение статии. Със своите 
коментари рецензентите имат за цел да подобрят първоначалния ръко-
пис в научно и техническо отношение. Техните препоръки трябва да се 
приемат без да се оспорват. 

Целта на настоящата глава е да запознае авторите на научни статии 
с техниката за отговаряне на препоръките на рецензентите.

ПОДХОД ЗА ОТГОВАРЯНЕ

Не забравяйте, че ръкописът е Ваш, но крайното решение за пуб-
ликуването  му  се  взема  от  редактора!  Ето  защо,  при  отговаряне  на 
коментарите  на  рецензентите  трябва  да  се  придържате  към  следния 
подход:

1. Спазване на срока за отговор, определен от редактора. В случай 
че  се  нуждаете  от  допълнително  време,  за  да  направите  промени,  да 
добавите нови данни или, ако желаете, да дискутирате пристрастно или 
недобросъвестно направена рецензия, Вие трябва да изложите на редак-
тора подходящи причини за това.

2. Обмисляне точка по точка на коментарите на рецензентите и взе-
мане  на  отношение  спрямо  всички  направени  от  тях  предложения  за 
промени.

XVIII
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3. Ако не сте съгласни с някой от направените коментари и пред-
ложения, посочете своите аргументи за това на редактора. Избягвайте 
противопоставяне, самооценяващи и гневни отговори. 

4.  Ако препоръчаните промени се вече налице в статията, посоче-
те, че Вие ще «подчертаете» това, което е поискал рецензента.

5. В случай че двама или повече рецензенти са направили сходни 
коментари или предложения, Вие трябва да обърнете особено внимание 
върху тях. 

6. В случай на погрешно разбиране или неразбиране на Вашите 
думи и изречения от рецензентите, прегледайте ги отново и ги перифра-
зирайте, за да звучат по-ясно и по-добре.

7. Ако рецензентите са поставили въпроси и са изявили съмнения 
към методологията на Вашата статия, Вие разполагате с две възможности:

• Да решите дали ревизирането на Вашите методи ще направи из-
следването Ви по съдържателно и ако да, да обсъдите тази възможност. 

• Ако промяната на Вашите методи е невъзможна, обмислете из-
пращането на статията до друго списание.

8. Ако рецензентите са Ви помолили за пълна ревизия на ръкописа, 
Вие отново имате две възможности: 

• Да направите това, ако прецените, че пълното ревизиране и пре-
написване на статията е по-добро за Вашето проучване в сравнение с 
удобството да я изпратите в друго списание. 

• Ако тази препоръка не е основана на сериозни причини, обмисле-
те да изпратите статията някъде другаде.

9. В случай че не  сте изпълнили изискванията по отношение на 
стила,  граматиката, фигурите и книгописа на съответното списание и 
сте посъветвани да направите съответни промени, запознайте се с из-
искванията на списанието и направете необходимите корекции.

10.  Понякога може да бъде дискутирана дължината на Вашата ста-
тия. Вие можете да я съкратите, като за това помолите Ваш колега да 
прочете внимателно и подробно ръкописа и да отстрани ненужния спо-
ред него текст. Ако е било необходимо текста да бъде съкратен или да 
се направят допълнения, отбележете това в своя отговор до редактора 
точка по точка.

11. Най-добрата тактика на отговаряне е да бъдете учтиви и профе-
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сионални. Можете да напишете отделни писма съответно до редактора 
и до рецензентите с отговор на техните коментари. 

• В  писмото до редактора  започнете  с  благодарност  към  него  и 
рецензентите. Включете резюме на направените от Вас промени.

• В писмото до рецензентите  започнете  с  благодарност  към  тях 
(напр.,  „Благодаря  за  направените  полезни  коментари  и  препоръки“). 
След това напишете подробно как сте отговорили на всеки един от тех-
ните коментари.  

12. Ако смятате, че рецензентите са допуснали грешка (напр. те са 
поискали нещо, което Вие вече сте направили), никога не посочвайте 
това, а просто им отговорете необходимото с аргументи.

13. Не изпращайте ревизирания ръкопис единствено с коментара, 
че  сте  обърнали  внимание  на  всяка  забележка  и  препоръка.  Посоче-
те подробно промените, които сте направили и не пишете единствено 
„променено“ или „ревизирано“. 

14. В  писмото  си  последователно  посочвайте  точния  текст  на 
всеки коментар, направен от рецензентите, заедно с Вашия отговор 
на него, както и информация за други корекции, които сте направили 
в ръкописа. 

15. Посочвайте  точното място  на  направените  промени  в  текста 
(номер на страница и ред) в оригиналната и ревизираната версия, така 
че на редактора и рецензентите да не се налага да ги търсят.

16. Опишете всичко, което сте направили, за да преодолеете поста-
вените проблеми.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ЗА ОТГОВАРЯНЕ НА КОМЕНТАРИТЕ 
НА РЕЦЕНЗЕНТИТЕ

Всеки автор се страхува, че ще получи писмо с коментари на рецен-
зенти с препоръка за съществена ревизия на ръкописа. Необходимостта 
от пренаписване на нещо,  за което вече сте отделили много усилия и 
време, е неприятна. Но не бързайте да се предавате. Най-често крайният 
резултат си струва усилията. Ето няколко съвета как да постъпите:

1. Дайте си време, за да обмислите случилото се. Първоначалното 
раздразнение е естествено и е необходимо малко време за успокояване. 
След това прочетете отново внимателно коментарите на рецензентите, 
за да сте сигурни, че сте разбрали техния смисъл.

КАК ДА ОТГОВАРЯМЕ НА РЕЦЕНЗЕНТИТE? 
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2. Номерирайте коментарите на рецензентите и им отговорете по-
следователно точка по точка. Започнете с „Рецензент 1“, после „Комен-
тар 1“ и т.н. Това ще помогне на редактора и рецензентите да проследят 
какво сте направили. Съществено е да се обърне внимание на всяка точ-
ка, поставена от редактора или рецензентите.

3. Дайте добре обосновани отговори. Ако не сте съгласни с някой 
коментар на рецензент, Вие не трябва да го казвате директно. По-добре 
е да дадете достатъчно детайли и, ако е възможно, да цитирате вече пуб-
ликувани статии в подкрепа на Вашите аргументи, които да помогнат на 
рецензента да разбере същността на направения от него коментар.

4. Обърнете внимание на детайлите. Те са важни, когато обясня-
вате своя отговор. Напр., ако рецензентът е препоръчал да включите/
интерпретирате отново данните, Вие можете да опишете изследвани-
ята, които сте направили и резултатите, които сте получили и да посо-
чите къде сте добавили тази информация. Вие мож ете да вмъкнете в 
отговора си копие на точния абзац, който сте добавили или променили 
в ръкописа в резултат на препоръките на рецензента, тъй като по този 
начин ще улесните редактора и рецензентите да търсят сами тази ин-
формация.

5. Пазете  добрия  тон. Помнете,  че  рецензентите  критикуват Ва-
шата работа, а не Вас. Не използвайте резки и язвителни отговори. Ако 
не сте съгласни с някоя точка, кажете това открито, но с уважение, поч-
тително и подкрепете своето становище с разумно, научно обяснение, 
цитирайки литературни източници във Ваша подкрепа.

6. Ценете  труда  на  рецензентите.  Рецензентите  са  отделили  от 
своето време, за да рецензират Вашия ръкопис безплатно. Повечето от 
тях са с намерение да Ви помогнат да подобрите своята статия. Дългият 
списък от подробни коментари и препоръки в действителност означава, 
че рецензентът е отделил достатъчно време да оцени Вашето изследва-
не и да даде конструктивни препоръки. Не забравяйте да благодарите на 
рецензента за неговото усилие.

КАК ДА ПОСТЪПВАМЕ В СЛЕДНИТЕ СИТУАЦИИ?

1. Приемане на ръкописа след малка ревизия

Ако сте щастливец, редакторът ще Ви помоли да направите само 
малки корекции. В този случай вероятно е най-добре просто да ги на-
правите без да търсите много аргументи. Ако бързо изпратите ревизи-
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раната статия до редактора, той все още ще я помни и Вие вероятно ще 
получите бързо одобрение за публикуване.

2. Препоръка за голяма ревизия на ръкописа
В писмото от редактора са изброени коментарите на рецензенти-

те, някои от които са доста важни. При тези условия Вие ще трябва да 
поработите  доста  върху  осмислянето  и  отговарянето  на  всеки  комен-
тар, прилагайки трите златни правила, които са описани по-долу. Този 
процес може да отнеме няколко дни, тъй че не подценявайте задачата. 
Единствено Вие можете да решите дали си струва отделянето на толкова 
време. Ако коментарите са справедливи и уместни, желателно е винаги 
да ревизирате и изпращате повторно статията в същото списание дори 
ако времето, необходимо за това, е повече. Трябва да се стремите да на-
правите статията по-добра, на базата на коментарите на рецензентите и 
да я изпратите обратно до списанието заедно с направените корекции.

Някои автори, когато бъдат помолени да направят голяма ревизия, 
просто  изпращат  статията  другаде. Те  трябва  да  имат  предвид  обаче, 
че е възможно техните ръкописи да попаднат при същите рецензенти. 
Няма да бъде никак благоприятно,  ако  статията попадне  в  рецензент, 
който види, че авторите напълно са игнорирали неговите предшестващи 
коментари.

Понякога редакторът може да препоръча съкращаване на текста, напр. 
с една трета. Причината за това обикновено е стремежът на редакторите да 
публикуват повече висококачествени статии при липса на достатъчно мяс-
то. В тези случаи Вие нямате избор и ще трябва да изпълните тази препоръ-
ка. Съкращаване на текста с 30% по принцип изисква тотално пренаписване 
(което е бавно и трудно). Обикновено е по-лесно да се съкрати цял раздел, 
който не е основен за статията. Може да се помоли колега да прегледа ста-
тията и да предложи несъществени нейни части за съкращение. Разделът 
дискусия обикновено е най-доброто място за радикално изрязване на цели 
параграфи. Уводните раздели би трябвало да бъдат кратки, с 1-2 параграфа, 
достатъчни да посочат защо се прави изследването, а не да бъдат място за 
изчерпателен обзор на литературата. Моля не икономисвайте от материал 
и методи, освен ако не направите отпратка до методика, която може да се 
постави в интернет или е описана в книгописа.

Препоръката може да бъде също за добавяне на допълнителни дан-
ни или текст. Това може да е свързано с политиката на списанието,  с 
която Вие трябва да се съобразите. Преди това бихте могли да се консул-
тирате с редактора с колко допълнително място разполагате.

КАК ДА ОТГОВАРЯМЕ НА РЕЦЕНЗЕНТИТE? 
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3. Препоръка за пълна ревизия

Единствено Вие можете да вземете решение дали си струват уси-
лията за извършване на цялостна ревизия.  

Ако е ясно, че рецензентите и редакторът са заинтересовани от Ва-
шата статия и че техните препоръки са детайлни и конструктивни с цел 
да помогнат статията Ви да бъде публикувана, би било по-добре да от-
говорите на техните желания за пълна ревизия. Може да бъде трудно на 
редактора след това да върне ръкописа ви, ако Вие точно сте изпълнили 
всичко, за което сте били помолени.

Ако от друга страна, поканата за пълна ревизия е студена, напр. без 
предложения за това какво точно е нужно да се направи и къде, тогава 
може да бъде по-добре да вземете под внимание останалите коментари 
и да изпратите статията другаде.

Понякога рецензентите могат да препоръчат разделянето на части 
на статията, ако тя е част от голямо проучване, което се опитва да об-
общи прекалено много различни резултати. Такава препоръка от някой 
от рецензентите може да представлява подарък за автора – 2 за цената 
на 1. Но внимание – ако Вие решите да пренапишете оригиналната ста-
тия в две свързани статии, няма гаранция, че и двете ще бъдат приети. 
Най-доброто при тези условия е да проведете разговор с Вашия редак-
тор, за да разберете какви са реалните възможности в тази насока.

4.  Неясен отговор – отхвърляне или възможно повторно изпра-
щане?

Понякога формулировката на писмата-отговор на някои списания 
трудно може да се интерпретира. Напр. фрази като Ние не можем да 
приемем за отпечатване Вашата статия в настоящия и́ вид, но ако 
решите да я изпратите отново, тогава бихме я обсъдили само след ос-
новна преработка могат да звучат като отхвърляне, макар че всъщност, 
те могат да означават възможност за повторно изпращане. Ако Вие не 
сте сигурни как да „четете между редовете“, помолете колега с опит или 
някой, който извършва рецензии за същото списание. Ако нямата въз-
можност за това, Вие можете просто да пишете обратно до редактора и 
да го помолите за изясняване.

Понякога  списанието  може  да  Ви  помоли  да  изпратите  отново 
ръкописа във формат „писмо“, вместо като „оригинална статия“. След 
това Вие трябва да решите дали си струва това усилие в сравнение с 
възможността за изпращане някъде другаде, или ако Вие сте склонни да 
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приемете принципа за „птичка в ръката“, можете да изпратите Вашата 
статия като писмо. Обикновено този тип писмо е доста кратко, с лип-
са на възможност за повторно изпращане на ръкописа. Категоричното 
отхвърляне може да се дължи на това, че ръкописът не е подходящ за 
списанието или защото са направени от рецензентите „жизнено важни“ 
методологични забележки.

Понякога редакторите, които винаги са притиснати от необходи-
мостта от място за публикуване, просто не намират Вашата статия за 
интересна, новаторска или достатъчно важна, за да заслужи включва-
не. Вие просто трябва да приемете това и да изпратите статията дру-
гаде.

5. Категорично отхвърляне

Приемането на категоричното отхвърляне на Вашия усърден труд 
може да не бъде лесно, особено ако списанието се е забавило много с 
отговора си. Вие имате две основни възможности на този етап:

• Ако  считате,  че  коментарите  на  рецензентите  са  очевидно  не-
справедливи или просто погрешни, Вие можете да се обърнете към ре-
дактора с молба за нови рецензенти и решение. Успехът на тази молба 
зависи  от  това  колко  уверен  сте,  че  тяхното  решение  е  неправилно и 
дали реалното решение за отхвърляне действително е било свързано с 
коментарите, които са Ви изпратени. Подобни молби обаче са рядко ус-
пешни.

• Другата (по-добра) възможност е да спрете „подсмърчането“, да 
се вземете в себе си и да изпратите статията някъде другаде. Ако решите 
да направите това, важно е първо да прочетете и обективно да оцените 
коментарите на рецензентите на списанието, което е отхвърлило стати-
ята ви. От една страна, направените коментари биха могли да подобрят 
статията ви, а от друга страна, както вече беше посочено, Вашата статия 
може да попадне на същите рецензенти, макар и да е изпратена в друго 
списание.

Ако Вие наистина сте убеден, че Вашата статия е «разбивач», то 
тогава не трябва автоматично да я изпращате отново до списание, в 
което приемането и́ би могло да стане по-лесно. Понякога се случва 
статия, която е била отхвърлена от списание със среден ранг, да бъде 
след това приета от списание с по-висок ранг – това е непредсказу-
емостта на процеса на рецензиране и на редакторските предпочита-
ния.

КАК ДА ОТГОВАРЯМЕ НА РЕЦЕНЗЕНТИТE? 
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ТРИ ЗЛАТНИ ПРАВИЛА ЗА ОТГОВОР НА КОМЕНТАРИТЕ 
НА РЕЦЕНЗЕНТИТЕ

Правило 1. Отговаряйте изчерпателно

Особено важно е да отговорите последователно на всички комен-
тари на рецензентите, макар че те могат да бъдат дразнещи или неясни 
за Вас. Номерирайте  коментарите  и  ги  повторете  във Вашето  писмо, 
използвайки  подзаглавия  като  „Рецензент  1“  след  това  „Коментар  1“ 
последвано от „Отговор“. По този начин ще улесните работата на ре-
дактора и рецензентите в разбирането на това, което сте направили. Но-
мерирането и подреждането на коментарите на рецензентите Ви помага 
също по-добре да разберете какво всъщност Ви казват рецензентите и 
по-добре да разберете колко отделни забележки са направили рецензен-
тите.

Доста често Вие просто ще получите параграф с няколко комен-
тара,  смесени помежду си. В тази ситуация Вие можете да разделите 
параграфа в отделни точки 2 или 3 (коментар 1.1, 1.2, 1.3) и след това да 
им отговорите. Дори ако някои коментари са в действителност заслуже-
ни комплименти, повторете ги в своето писмо, заедно с фраза като напр. 
„Ние благодарим на рецензента за тези коментари“.

Правило 2. Отговаряйте вежливо

Имайте  предвид,  че  почти  всички  рецензенти  са  отделили  поне 
един час от своето лично/семейно време, за да рецензират Вашата ста-
тия без да им се плаща за това. Ако Вие (като водещ автор) получите 
голям списък от коментари, това обикновено означава, че рецензентът 
се  опитва  сериозно да Ви помогне да подобрите  статията,  за  да бъде 
приета. Становищата за отхвърляне са обикновено къси и не дават въз-
можност за повторно изпращане. Изцяло Ваше право е да не се съгласи-
те с рецензентите, когато отговаряте, но го направете по начин, който да 
кара рецензента да се чувства оценен. Избягвайте надути или надменни 
изрази. Човешката природа ни кара да се чувстваме леко обидени, кога-
то някой друг критикува нашата работа, но това трябва да не проличава 
във Вашия отговор.

Вашият отговор трябва да бъде научен и систематичен. Дайте на 
някой друг да го прочете преди да го изпратите. Опитайте се да избяг-
вате фрази като Ние изобщо не сме съгласни или Рецензентът очевидно 
не познава тази област. Вместо това опитайте се да използвате някои 
познати обичайни фрази започващи с думи като Ние сме съгласни с ре-
цензента ....., но ..... 
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Списък на полезни фрази за начало на отговор на критични препо-
ръки на рецензентите: 

1. Ние сме съгласни с рецензента, че ...., но ...

2. Рецензентът е прав да подчертае …., въпреки това обаче ...

3. В съгласие с препоръките на рецензента, ние променихме това изре-
чение така …

4. Вярно е че …, но ...

5. Ние признаваме, че нашата статия може да бъде …., но ...

6. Ние също бяхме смутени от ниския резултат …

7. Ние сме съгласни, че това е важна област, която изисква по-ната-
тъшни изследвания …..

8. Ние подкрепяме мнението на рецензента, че …., макар че ... 

9. С цялото си уважение към рецензента, ние чувстваме, че тази точ-
ка е неправилна …10. 

Правило 3. Отговаряйте аргументирано

Ако не сте съгласни с коментарите на рецензентите, не казвайте 
единствено „ние не сме съгласни“. Обяснете защо не сте съгласни като 
посочите ясни аргументи или цитирате други публикации.   Случва се 
някои  рецензенти  да  подскажат  пропуснати  в  книгописа  публикации 
или  дори  да Ви  посочат  как  да  пренапишете  важни  части  от Вашата 
статия. Те могат да бъдат уместни и би било благоразумно да ги вклю-
чите в ревизирания вариант. Допустимо е да се използват коментарите 
на рецензентите, за да се добавят данни и текст. Ако това обаче изис-
ква повече от страница, би било благоразумно да го дискутирате с ре-
дактора. Друга възможност е да подскажете на редактора, че по-големи 
допълнения ще се направят в следваща публикация. Ако липсват ясни 
публикувани до момента данни, които силно да подкрепят Вашия ме-
тодологичен подход, Вие можете да го дискутирате с експерт в същата 
област. Ако той е съгласен с Вашия подход, Вие можете да кажете в своя 
отговор Въпреки че други подходи са били използвани в миналото, ние 
дискутирахме използваните от нас статистически методи с проф. 
....., който е съгласен, че те са били подходящо използвани. 

КАК ДА ОТГОВАРЯМЕ НА РЕЦЕНЗЕНТИТE? 



202

НАРЪЧНИК НА ДОКТОРАНТА

СЪВЕТИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ДРУГИ СЦЕНАРИИ

1. Рецензенти с противоположни гледни точки
Тази ситуация може да се окаже доста трудна за начинаещите ав-

тори, макар че на нея трябва да се гледа като на “подарък”. Вие, авторът, 
имате възможност да изберете с коя точка сте съгласен най-много (или 
още по-добре, тази, която е вярна, правилна!). Вие можете винаги да се 
обърнете към редактора с молба за финално решение, като в същото вре-
ме му подскажете аргументирано предпочитаната от Вас възможност.

2. Рецензент, който греши
Рецензентите са човешки същества, които могат да правят грешки. 

Понякога те не са прочели Вашата статия внимателно и не са забеля-
зали, че в действителност Вие сте обърнали внимание на техните ко-
ментари на друго място в статията. Опитайте се да сдържите желание-
то си да им „натриете носовете“ със саркастични фрази като напр. Ако 
рецензентът си беше направил труда да прочете нашата статия …. 
Вместо това кажете нещо подобно: Ние сме съгласни, че това е важна 
точка и вече сме и́ обърнали внимание на стр. A, параграф B, ред C. По-
някога рецензентът просто е сгрешил за нещо. Ако е така, глупаво е да 
се съгласявате с него и Вие трябва да посочите добър аргумент. Ако сте 
убеден, че сте прав, посочете факти, които могат да се подкрепят с ци-
тати. Редакторът може след това да прецени чии аргументи са по-добри.

3. Рецензентът е груб и оскърбителен
Всеки,  който  е  извършвал  научни  изследвания,  осъзнава  колко 

трудно е това и че няма място за оскърбления от страна на рецензен-
тите. Понякога се случва възрастни изследователи да  забравят своето 
скромно начало, когато станат рецензенти на чужда работа. Списанията 
обикновено дават ясни напътствия на своите рецензенти да избягват за-
бележки, които те самите ще оценят като неуместни, ако са използвани 
за тяхната собствена работа. Въпреки това някои игнорират този съвет и 
правят нетактични и саркастични коментари, може би в резултат на за-
вист или несигурност. В тези случаи, всичко, което трябва да направите, 
е да се оплачете на редактора и да го помолите за друг рецензент.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Редакторите и рецензентите решават съдбата на нашите статии. Ето 
защо, начинът на общуване с тях е жизненоважен за успешното публику-



203

ване. Коментарите на рецензентите често представляват отлична възмож-
ност да се подобри качеството на ръкописа. Адекватното им отговаряне 
може да увеличи шансовете за неговото отпечатване, ако не в същото спи-
сание, то поне в някое друго. Правете своите отговори така, че Вашите ре-
цензенти да се почувстват полезни, без да правите компромис със собст-
вените си стандарти. Ползвайте съветите за отговаряне на коментарите на 
рецензентите, за да можете успешно да публикувате своите статии. 
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ЗАБАВНО ЗА НАУКАТА 
И ДИСЕРТАЦИИТЕ

Стефан Костянев

ЗА НАУКАТА

Научната кариера е като слалом между вратички само че не по надолни-
щето, а по нагорнището. 

* * *

Между  кадърния  и  некадърния  зее  пропаст.  Затова  те  не могат  да  си 
протегнат ръце.

* * *

Скритата цел на науката е да докаже, че Бог не съществува, но не е не-
възможен.

* * *

Колкото по-малко оригинални идеи имате, толкова по-трудно ще ги скри-
ете.

* * *

Ако правиш наука с това, което имаш, а не с това, което трябва, ще по-
лучиш не това, което трябва.

* * *
Ученият е странна птица. Блъска се десетки години, за да установи ня-
колко дребни факта, които рано или късно ще намери в научните спи-
сания. 

* * *

Ако сте решили да ставате учен, опитайте се да измерите квадратурата 
на жилището си с помощта на кибритена клечка. Ако успеете и задачата 
Ви се стори интересна, посветете се на научни изследвания в областта 
на медицината.

ЗАБАВНО ЗА НАУКАТА И ДИСЕРТАЦИИТЕ

XIX
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* * *

Образователните клишета могат да ликвидират оригиналното мислене 
само там, където го няма.

* * *

Основният проблем в експерименталната наука е, че броят на необходи-
мите експерименти винаги е N+1, където N е броят на експериментите, 
за които имате консумативи, а N-1 е броят на експериментите, при който 
се изчерпва търпението Ви.

* * *

В науката неистина са такива варианти на истината като: премълчана 
истина, украсена истина, преиначена истина, преувеличена истина, ап-
риорно приета истина. 

* * *

Ученият  трябва  да  притежава  всеотдайност,  търпение,  издръжливост, 
безкористност, честност и други нечовешки качества.

* * *

Една научна проява може да се счита за успешна, ако броят на участни-
ците в нея е по-голям от броя на лекторите и техните придружители. 

И в науката има хора, които заслужават да им се каже: „Хей, горе ръце-
те!”

* * *

Научните  звания  и  степени  зависят  от  купчината  публикации,  върху 
които е стъпил научният работник. Смятате ли, че е лесно да се изкачиш 
върху купчина от книги?

* * *

Питате ме  защо  трябва  да  има жени  в  науката? Ами  кой ще направи 
украсата за празниците, кой ще напише поканите и честитките, кой ще 
поплаче за героинята от телевизионния сериал и ще ти сервира послед-
ната клюка, и накрая – кой ще извърши най-трудоемките експерименти, 
ако не са жените в науката?
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* * *

Ако  сме  обективни,  жената,  която  върти  къща,  семейство  и  кариера, 
трябва автоматично да получава образователната и научна степен „док-
тор”, а приносите на жените в науката трябва да се умножават по две. 
Затова се извинявам на жените в науката за казаното по-горе.

* * *

Каквато и научна тема да изберете, някой вече е бил там и е откъснал 
цветята. А за четирилистна научна детелина Ви трябват упорито тър-
сене и огромен късмет, при шанс, не по-голям от 10-6 (приблизително).

ЗА ДИСЕРТАЦИИТЕ

Докторант – изходна точка за бъдещи прегрешения в науката. 

* * *

Най-трудното при писане на дисертация е как да не се предизвикат съм-
нения.

* * *

Ако трябва с една дума да се обясни защо науката се развива бавно през 
последните години, думата е дисертации.

* * *

Една рецензия е доброжелателна, когато в нея оценяваш онова, което си 
струва да се оцени, и пропускаш нещата, за които се досещаш.

* * *

Този, който пише слаби рецензии, вероятно е писал и слаби дисертации.

* * *

Самоцелната дисертация е кариеристичен фетиш на безполезното зна-
ние. Така би се изразил отегченият философ от миналия век.

* * *

ЗАБАВНО ЗА НАУКАТА И ДИСЕРТАЦИИТЕ
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Лепило – методическо средство за писане на дисертации. Като ножица-
та, локумите, пудрата, С&P, връзките, словесните плевели, сексапила, 
подаръците и обещанията.

* * *

Разликата между студента и докторанта е, че на докторанта му се разре-
шава да преписва.

* * *

Основният закон на футурологията е: „От бъдещето може да се очаква 
всичко.“ Същото може да се каже и за докторантите. 

* * *

У докторантите трябва да променим онова, което образованието им е 
причинило. 

* * *

Няма закъсняла дисертация, както няма и закъсняла любов. 

* * *

Приемам, че в дисертацията може да има методическа грешка. Прие-
мам, че в дисертацията може да има логическа непълнота. Приемам, че 
броят на случаите по някоя задача не е достатъчен. Но всичко това не 
трябва да бъде в една дисертация.

* * *

Повечето учени започват научната си работа с докторантурата. За ра-
дост повечето приключват с нея.

* * *

Всяка дисертация може да получи както положителна, така и отрицател-
на рецензия.

КОЛКОТО... ТОЛКОВА ЗА НАУЧНИТЕ СТАТИИ

• Колкото по-дълго е заглавието на статията, толкова по-малко ще нау-
чите от нея.
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•  Колкото  по-голям  е  авторският  колектив,  толкова  повече  случайни 
хора има в него.

• Колкото по-помпозно е резюмето, толкова по-маловажна е статията.

• Колкото по-дълга в статията, толкова по-малко хора ще я прочетат. 

• Колкото по-големи са таблиците, толкова по-незначителни са данните 
в тях.

• Колкото повече статистика има в една статия, толкова по-несигурни са 
изводите.

• Колкото по-гръмки са изводите, толкова те са по-далеч от истината.

• Колкото повече грешки има в цитиранията, толкова по-малко ориги-
нални източници са използвани.

• Колкото по-малки са приносите, толкова по-големи са претенциите.

ЗАБАВНО ЗА НАУКАТА И ДИСЕРТАЦИИТЕ
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стефан Костянев

Скъпи докторанти, ние трудно можем да променим науката и света 
с нашите дисертации, но едно е сигурно – дисертациите ще Ви проме-
нят! Онзи, който се е занимавал с наука, има по-особена визия за света – 
той е по-скептичен, но и по-толерантен, по-многопластов.

Тук искам да предложа най-важните въпроси, на които всеки док-
торант трябва да си отговори сам – честно и възможно най-рано:

Каква е мотивацията му и защо иска да бъде докторант?

Какво ще спечели от докторантурата?

Какво ще загуби?

Какво трябва да направи, за да успее качествено и в срок?

Какво очаква (и би трябвало да изисква) от своя научен ръководи-
тел?

Най-честите причини за провал на дисертациите могат да се сис-
тематизират по следния начин: 

•  Методологични.

•  Неубедителни резултати.

•  Логически несъответствия.

•  Инсуфициентна дискусия.

•  Плагиатство.

•  Мошеничество.

•  Лошо разпределение на времето.

•  Комбинации от посочените.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

XX
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Докторантурата може да бъде провалена и поради други причини:

•  Ако докторантът не я желае, а желае нещо друго.

•  Ако не разбира природата на дисертационния труд.

•  Надценявайки това, което е необходимо за ОНС „Доктор”. 

•  Подценявайки това, което е необходимо за ОНС „Доктор”.

•  Ако загуби контакт с научния си ръководител.

•  Ако има неизпълнима, нереалистична тема.

•  Ако има ръководител, който няма представа от научно ръковод-
ство;

•  Ако започне друга работа, преди завършването на докторантурата.

Тъй като защитата на дисертация е сложен проект в академичния 
театър, мениджмънтът на времето се оказва от много важно значение. 
На следващите две фигури са представени схематично основните стъп-
ки (крайпътните камъни) на докторантската одисея – веднъж сериозно 
и веднъж – шеговито.

За докторантите в Медицински университет – Пловдив, които се 
обучават в животворната среда на Докторантското училище, имат под 
ръка изданията от Библиотека на докторанта и подкрепата на академич-
ното ръководство, мисията е възможна.

Приятна работа!
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