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От участниците в Тържественото събрание, посветено на
Деня на народните будители и българските учени
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Научната общност в страната посрещна със задоволство и надежда
ангажимента на Вашето правителство за осъществяване на отдавна
чаканите реформи в науката и висшето образование. Реформи, които
предишни правителства обещаха и не реализираха, не превърнаха тези две
сфери в национален приоритет, не ги съобразиха с Лисабонската стратегия
и европейската политика.
Реформите действително започнаха. За съжаление, тяхното
обявяване и провеждане доведе до ситуация, непозната за страните-членки
на Европейския съюз – българските учени и научно-преподавателските
кадри да излязат на улицата и да протестират, да искат нормални условия
за труд, да настояват за ясна държавна политика за развитието на
националната наука и образование като едни от най-важните фактори за
икономически и културен просперитет на страната.
Логично е в период на икономическа и финансова криза да бъдат
намалени възможностите на държавата за финансиране на дейностите.
Наложително е да се провежда режим на икономично и ефективно
използване на бюджетните средства. Но не можем да приемем:
- че изявления и квалификации по медиите на отговорни личности от
изпълнителната власт за български учени и преподаватели, за научни
структури и университети представляват политиката на
правителството и на управляващата партия ГЕРБ;
- че орязването на средствата на научните организации и
университетите под санитарния минимум е грижа за развитието на
академичния състав и повишаване качеството на обучението;
- че атаката и компроматите срещу двете базови структури на науката
и висшето образование – Българската академия на науките и
Софийския университет „Св. Кл. Охридски”, са форма за провеждане
на реформи в тях;
- че исканията за реформи в научните организации и университети без
изясняване на критерии и претенции, без възприемане на ясна

система за оценка на научноизследователската дейност и качеството
на обучението е компетентно управление на двете сфери;
- че реформата в Българската академия на науките трябва да бъде
наблюдавана надменно и от високо, а след приключването й на
определен етап да се заяви неетично, че не е извършена и предстои
такава на основата на разработен и никому неизвестен закон;
- че пренебрежителното отношение към предложенията на научни
организации и университети, на синдикати, на научни и обществени
организации и на отделни учени, както и незачитането на препоръки
на Европейската комисия, водят до ускорено провеждане на
реформите, до предотвратяване на лобистки прояви в науката и
висшето образование.
Уважаеми господин Министър-председател,
Обръщаме се към Вас с последна надежда за решителна промяна на
създалата се ситуация, като очакваме:
- Правителството да излезе с ясна цялостна политика за развитието на
науката и висшето образование в България, която да предостави за
обсъждане преди нейното приемане.
- Да се предоставят необходимите средства за успешно приключване
на настоящата година в университетите и научни организации, а в
бюджета за 2011 г. да се заложи макар и минимален ръст в сравнение
с настоящата година.
- Да се прекратят своеволните изявления на отговорни личности от
изпълнителната власт и се установи ясен диалог на базата на взаимно
уважение със структурите и организациите в сферата на науката и
висшето образование.
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