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Subject: Re: Ваше интервю във в.”Култура” 

 

Уважаеми професор Константинов, 

Наскоро мои колеги ми обърнаха внимание на Ваше интервю публикувано в 

седмичника „Култура”, брой 6 (2489) от 14.02.2008 год. За мое най-искрено 

удивление и разочарование, в същото това интервю срещнах твърдения 

дотолкова абсурдни и некоректни, че ако предварително не бях се запознал с 

Вашата професионална биография от Вашия уеб-сайт, щях да приема, че сте 

допуснали да станете оръдие на някоя мутро-политическа групировка запътила 

се да погълне БАН. 

 

По повод „медицинския факт”, че „в БАН никой не ходи на работа”, 

позволявам си да Ви информирам, че само в нашата лаборатория по теория на 

елементарните частици има няколко човека, които по брой независими 

цитирания от чуждестранни учени стоят не по-ниско от Вас, а някои дори Ви 

надминават значително (с по над 2000 цитата). В частност, моята скромна 

„мързелива” и „неработеща” личност има засега „само” около 1000 цитата. 

Освен това аз не се занимавам по цял ден с „плащане на тока” и социалните ми 

осигуровки от „жалката” ми заплата, ами прекарвам в работния си кабинет 

всеки ден до много късна вечер, включително – в събота и неделя!! Същото 

това е вярно и за почти всичките ми колеги от нашата лаборатория. И аз нямам 

нужда да работя „настрани”, защото заедно с много други колеги участваме 

активно като равноправни партньори от името на нашата лаборатория в 

няколко големи международни проекти по линия на Европейската Комисия. Да 

не говорим за другите експериментални лаборатории в нашия институт, които 

са ангажирани в многобройни други големи международни проекти, вкл. в 

Европейския център за ядрени изследвания (ЦЕРН, Женева). 

 

Мога да Ви приведа многобройни други факти за нашето интензивно научно 

сътрудничество с крупни европейски и американски научни институции, и 

съвсем не само университетски, а големи национални изследователски 

центрове. Това не само илюстрира абсурдността на твърдението „ Медицински 

факт е, че в БАН никой не ходи на работа”, но доказва и некоректността на 

Вашето твърдение, че на Запад науката се правела предимно в университетите. 

Водещите в науката европейски страни като Германия (№ 1) и Франция (№ 2) 



ни най-малко не са „изключения”, а пък за САЩ – страната № 1 в света (не 

само по наука) няма изобщо какво да се спори – Лос-Аламос, Ферми-лаб, 

SLAC-Станфорд, Argonne Nat.Lab. и десетките други, както добре е известно, 

не са висши учебни заведения.  

 

По-общо, по повод Вашите директиви как и дали изобщо да правим физика, аз 

лично бих си позволил да Ви посъветвам за в бъдеще да бъдете по-предпазлив 

в препоръките си как да се правят науки, в които Вие самият нямате достатъчна 

компетентност. Впрочем, що се касае до нашата област – теоретичната и 

математична физика, ние се нуждаем от точно толкова скромни инвестиции, 

както и във Вашата област на приложната математика и както във всички 

области на фундаменталната математика. 

 

Убеден съм, че и други (справедливо) обидени колеги ще Ви изпратят 

протестни реакции по повод на въпросното Ви интервю в „Култура”. Аз все пак 

се надявам, че ще проявите обичайната в нашите академични среди научна 

обективност и почтеност при анализа на фактите, противоречащи и не 

поддържащи някои от изказаните от Вас тези. Корекцията на въпросните Ви 

тези в бъдещи Ваши медийни изяви би била един много съществен принос в 

отчаяната борба на застрашително свиващотото се интелигентно множество в 

тази страна за спасяване на науката и образованието преди да сме преминали 

„хоризонта на събитията” и да сме попаднали в черната дупка на 

идиотокрацията, от където завръщане няма!! 

 

С уважение, Емил Нисимов (скромен труженик от БАН) 
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