
БЛОГЪТ „БОЖИДАР ИВКОВ – СОЦИОЛОГИЯ НА 

ИНВАЛИДНОСТТА“ НАВЪРШИ 10 ГОДИНИ 

 

На 1 август се навършиха 10 години от създаването на блога ми. За тези 10 

години бяха публикувани над 1150 материала в различните категории, 

около 950 от които са написани от мен. Това са най-вероятно 5-6 хил 

страници текст. Почти 400 хил. посетители и над 550 хил. четения. 

Останалите около 200 материала са написани най-вече от български, 

руски и полски учени, които безпределно ценя и уважавам. Много или 

малко е това, няма никакво значение. Важното е, че вече 10 години 

успявам да го поддържам, като всеки месец има поне 5-6 нови 

публикации от мен и мои приятели и колеги. 

Това е доста сериозно усилие, защото превеждам от руски, полски и 

английски, а пиша и мои авторски текстове. Добри или лоши – това е 

преценка на времето и негово величество читателят. За мен е силно 

вдъхновяващо и удовлетворяващо, че някои от по-сериозните материали, 

посветени на здравето и болестта, се цитират в научни разработки. 

Покрай някои публикации блогът стана известен, макар и не много, по 

целия свят. Впечатляващо е, че от тези над 550 хил. четения над 54 хил. 

(или 9,8%) са от чужбина, като в първата петица влизат четения от САЩ, 

Германия, Великобритания, Испания и Гърция. Общо читатели (в т.ч. 

поне по един) съм имал от 137 страни по света. 

Досега не съм си позволил да не публикувам нито един коментар, нито да 

редактирам нечие мнение, независимо дали е положително или 

отрицателно. 

Покрай някои публикации в блога загубих приятели, но спечелих други, 

много по-стойностни и многобройни. Отнесох много похвали и 

благодарности, но и не малко критики – най-вече под формата на обиди 

или съдържащи такива. На най-яростните си критици ще кажа: 

направете същото за 10 години като количество и много по-добро като 

качество и тогава критикувайте. Лично аз съм жаден за градивна и 

аргументирана критика, но за съжаление я получавам само и единствено 

от мои много близки хора, които се броят на пръстите на едната ми ръка. 

Важното е да се върви напред. 



Най-силно ме натъжава фактът, че много стойностни, носещи 

информация и знание материали остават неразбрани и малко четени. Е, 

вината най-вероятно е в мен. 

Така или иначе блогът е факт. Да ми е честит. Благодаря на всички, които 

го четат. Използвам случая да поднеса най-искрените си извинения за 

допусканите грешки – най-често правописни и много рядко 

фактологични или стилови. 

Дължа огромна благодарност и на хората, които са ми помагали през 

годините за списването на материалите и за тяхното изглаждане и 

редактиране. Благодаря първо на инж. Живко Янков, който създаде 

технически и графично блога. Благодаря на Цвета Апостолова, Снежана 

Божинова, Боряна Ботева, Миглена Иванова и Юлиана Иванова за 

ценните съвети и редакторски бележки, както и за идеите им. 

На всички, които ще си направят труда да прочетат тези мои – уж 

празнични, мисли искам да подаря една мисъл на Яков Княжнин1: „Чете 

се по три начина: първият, четеш и не разбираш; вторият, четеш и 

разбираш; третият, четеш и разбираш даже това, което не е написано“, 

както и една моя парафраза по мисъл на Пиер Боаст2 – „Уединението с 

блога ми е много по-добро от общуването с глупци“. 

Пожелавам си през следващите 10 години да имам сили и да продължа 

поддържането на блога, а на моите читатели здраве и непресъхващ 

интерес и любопитство към знанието, науката и изобщо към света. 

проф. дсн Божидар Ивков 

 

 
1 Яков Борисович Княжнин (3 (14) октомври 1740 (1742?) в Псков – 14 (25) януари 1791 
Санкт-Петербург) – един от най-крупните драматурзи на руския класицизъм. 
2 Пиер Буаст (фр. Pierre-Claude-Victor Boiste) (1765-1824), френски лексикограф, автор 
на множество прекрасни афоризми, мисли и сентенции. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3

