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АРОГАНТНОСТ, НАГЛОСТ И ПСЕВДОНАУКА – 

ВИЗИТНИТЕ КАРТИЧКИ НА ЕДИН „УЧЕН“ И 

ЕДИН „НАУЧЕН“ СЪВЕТ НА ИФС ПРИ БАН. 

 

 

 

„Ако един научен съвет не иска,  

нищо не е в състояние  

да го изведе от слепотата му“. 

(парафраза по мисъл на Ж. Сарамаго  

от романа му „Слепота) 

 

 

 

Преди броени дни (20 декември 2021 г.) – ден преди провеждането 

на поредното и последно за 2021 година заседание на Научния съвет (НС) 

на Института по философия и социология (ИФС), припомних в блога си 

една моя публикация от юни 2020 г. Става дума за: „Лоши практики в 

БАН. Законът като тоалетна хартия за полуфункционална употреба“1.  

Сега ще ви разкажа продължението на историята, свързана с плановия 

проект на гл. ас. д-р Миладина Монова. 

В дневния ред на заседанието от 21.12.2021 г., т. 15 гласи: „Докладна 

записка от проф. дсн Светла Колева относно: предложение за 

удължаване с една година на изследователския проект на гл. 

ас. д-р Миладина Монова на тема „Гъвкави домакинства за гъвкави 

пазари: Измерения на социалната иновативност и нейните граници“. 

Вместо резултатите от този проект да бъдат представени за 

обсъждане в НС на ИФС за вземане на съответното решение още в края на 

септември 2021 г., след 4 месечно закъснение и две мои настоятелни 

питания, кога това ще се случи, членовете на НС бяха сюрпризирани с 

искане за удължение.  

 
1 Материалът може да се види на: 
(https://bojidarivkov.wordpress.com/2020/06/18/%d0%bb%d0%be%d1%88%d0%b8-
%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-
%d0%b1%d0%b0%d0%bd-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%8a%d1%82-
%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be-
%d1%82%d0%be%d0%b0%d0%bb%d0%b5/?fbclid=IwAR0Bh6C0CGR_MjMJcJMNN7-
0OH8AsAZ4YNRZcXpGNxul-2mDO03wXWLStBA) 
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Тук няма да ви досаждам с т.нар. „Отчет“ на М. Монова и 

„обсъждането“ на проекта в секция „Общество на знанието: наука, 

образование и иновации“, отразено в Протокола на секцията, което 

повече ми прилича на фанфарните ласкателства при номинацията на 

проф. С. Колева за конкурса за чл.-кореспонденти на БАН, отколкото на 

реално научно обсъждане.  

Без да се впускам в повече излишни подробности, ще премина по 

същество към това, което се случи на заседанието на НС. 

След краткото представяне на решението на секцията и няколко думи от 

страна на Монова (ако добре съм запомнил), ето какво казах: 

„След 4 месечно забавяне и след две мои питания относно проекта на 

М.М. днес ни се представя един хаотичен каламбур, на основата на който 

се иска удължение с една година. Аргументите за това, представени в 

тезисен вид в докладната на проф. Колева, са както следва (цитирам): 

„(1) невъзможност за провеждане на планираните емпирични 

изследвания на терен в чужбина през 2020 г. и 2021 г. поради 

ковид пандемията и отлагането им за по-късен период;  

(2) модификация на първоначалния замисъл на проекта и 

допълнително включване на сравнителен анализ на 

ситуациите, произтичащи от две кризи – финансовата от 2009 

г. и ковид кризата от последните две години;  

(3) здравословни проблеми на авторката (счупване на ръка)“. 

На мен не ми става ясно, за какви планирани изследвания на терен през 

2020-2021 г. става дума, като в проекта, приет от НС за реализация в 

периода 2019-2021 г. няма и дума за подобно нещо. В него се твърди 

(цитирам): 

„Настоящият проект се занимава с обработката и анализа на данни 

от емпирично изследване, проведено в периода 2016-2018 г., 

проследяващо промените в домашната икономика на домакинства, които 

по време и непосредствено след глобалната финансова криза (2008) 

масово се пренасочват от индустриалния сектор в семейното 

предприемачество“. 

И още (цитирам): 

„Проектът ще проследи промените в стратегиите на домакинствата 

след глобалната икономическа криза, съпоставяйки данни от емпирично 

изследване между 2009-2012 г., с актуални данни (2016-2018)“. 
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Все в тази връзка в частта: „Методи, изследователски техники 

и начини на обработка на данните“ се твърди още нещо 

(цитирам): 

„Изследването през двата разглеждани периода е извършено с 

метода на продължителното включено наблюдение с цел описание и 

анализ на структурата и дейностите в различни моменти от жизнения 

цикъл на домакинствата. Преработват се два основни корпуса от 

материали – първият от периода 2009-2012 г., вторият между 

2016-2018 г. Количественото изследване (21 домакинства) е 

извършено в работнически квартал в периферията на Прилеп, на 

базата на единица „къща“, като всяка една отговаря на едно или повече 

домакинства“. 

Така че първият аргумент е абсолютно нерелевантен към 

ситуацията към днешна дата и за мен е абсолютно несериозен и 

ненаучен.  

По отношение на втория аргумент. Напълно възможно е по време 

на работа по даден проект да възникнат нови теми, да се наложи 

разширяване на едни и стесняване на други и т.н. Но в крайна сметка 

проектът трябва да бъде завършен в срок и във вида/дизайна, в който е 

приет за реализация. 

Вместо новата ситуация с пандемията да послужи за създаване на 

проект, продължение на въпросния, се иска удължение. Според мен няма 

как да има сравнение между нещо отсъстващо – незавършен проект и 

бъдещи – един господ знае, кога евентуално ще завършат – намерения на 

Монова. 

Ако се погледне внимателно отчетът по извършената работа, там 

няма и дума за „вторият корпус материали 2016-2018 г.“.  

Третият аргумент – здравословните проблеми, счупена ръка, не 

коментирам, защото нямам информация за: (1) кога, коя ръка и коя част 

от нея е била счупена, (2) доколко това в действителност е затруднило 

работата по проекта, (3) представен ли е съответен болничен лист и за 

какъв период; ако не – защо това не е направено, а сега се иска 

удължение на това основание, (4) колко време е продължил 

възстановителният период, (5) има ли посттравматични последици и ако 

да – какви, (6) наложило ли се е допълнително лечение на тези 

последици и ако да, колко време е продължило това лечение и т.н. Затова 

го приемам просто за сведение. 
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*** 

Много ми е интересно, какво общо има спечеленият проект 

„Европейски „градове на водата“ (цитирам данни от представения 

импровизиран отчет на Монова за свършеното до този момент) с проекта, 

за който се иска удължение? 

Недоумявам също, какво е общото между проекта, за който говорим 

сега и презентацията: „Power, religion and business: Celebrating Saint 

Nicolas in a Macedonian city“? 

И още нещо не ми е ясно. На основата на какви критерии и 

ограничители ще се сравняват две напълно различни по своята същност 

кризи – икономическата криза от 2008-2009 г. и Пандемията COVID – 19 

от 2020-2021 г.? 

Общото ми впечатление е, че по проекта няма готов текст и най-

вероятно не е работено или ако е работено, е било през пръсти без да се 

отдава голямо значение. Съществува пълен хаос в данните и на мен не ми 

е ясно кога и какво от казаното от Монова е истина: например спрягат се 

различен брой интервюта, различни периоди на емпирично изследване, 

различни държави (в заявения проект фигурира само РСМ) и пр. 

В заключение ще напомня началото на моето становище при 

приемането на проектното предложение от НС: „Общото ми впечатление 

от текста може да се изрази в един кратък, трикомпонентен израз: 

теоретико-концептуален хаос, предметно-смислова астения и обектна 

дезориентация“. За съжаление днес няма и бегъл намек за излизане от 

тази ситуация, а тъкмо напротив – хаосът, астенията и дезориентацията 

са се задълбочили“. 

Както може би се досещате отговор на нито един от поставените 

въпроси не последва. Единствено проф. Колева ми съобщи, че секцията е 

тази, която обсъжда и взема решение по проекта на М. Монова и моето 

изказване било обида за секцията и членовете й. Едвам се сдържах да й 

кажа, че 10 члена на НС, в т.ч. настоящи и бивши членове на 

ръководената от нея секция, буквално дефекираха върху лицето на 

секция „Публични политики и социални промени“, където работех 

доскоро, както и върху лицето на други уважавани колеги извън 

секцията, с отказа си да приемат тяхното обосновано предложение за 

удължаване на трудовия ми договор с една година. И това не е обида, но 

моето изказване е обида. 
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Казаното и начинът на казването му от М. Монова просто не си 

заслужава да бъде коментирано. 

И тъй като в моето изказване имаше предложение проектът в 

крайна сметка да бъде завършен, а не да се удължава срокът с една 

година, проф. П. Бояджиева ме попита дали държа моето предложение 

също да бъде гласувано. Отговорът ми – цитирам по памет – бе много 

простичък: „Не, няма смисъл. Вие и така ще си гласувате вашето 

предложение. Не разбрахте нищо от това, което ви казах, така че няма 

смисъл“.  

И така резултатът от гласуването бе повече от очакван:  

12 гласа „За“ и  

1 глас „Против“ (моя милост).  

Удължаване без аргументация, без никакво основание. И без – 

дебело подчертавам – никакъв дебат. Е, все пак М. Монова е протеже 

на бившата директорка проф. Румяна Стоилова. 

 

*** 

В заключение искам да завършва с две мои парафрази по цитати от 

книгата на Жозе Сарамаго „Слепота“. Дано поне тях разберат: 

„Когато вече е мъртво това, което още е живо, сме загубили себе си“. 

„Човек може да свикне с всичко, особено когато е престанал да бъде 

човек“. 

проф. дсн Божидар Ивков 

 

 


