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I.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОВЕДЕНОТО ПРОУЧВАНЕ

1. Основна цел, предмет и обект на проучването
Настоящото проучване е възложено от Българска академия на науките. Основните му цели,
съгласно Техническото задание, са:
 Да установи нагласите и отношението на българското общество към българската наука
 Да установи отношението към БАН като система от научно-изследователски институти,
изпълняващи специфични функции за социално икономическото развитие на страната, духовното
развитие на българската нация, изучаването и осмислянето на основните процеси в
трансформиращото се българско общество.

Предмет на изследването са нагласите и отношението на българското общество към БАН като
академичен център, обединяващ усилията на водещи български учени и създаващ върхови
постижения в съвременната наука. Предмет на изследване са също така представите и оценките
на българските граждани за функциите, които БАН изпълнява по отношение на обществото и
икономиката, както и за степента, в която институтите на БАН успяват да отговорят на
очакванията на обществото за създаване на модерна и социално полезна наука, с ясно изразени
ефекти в социален и икономически аспект.
Обект на социологическото изследване е пълнолетното население на Република България
(18+ г.).

2. Задачи и изследователски въпроси
В съответствие с поставената обща цел пред изследването, следва да бъдат решени следните
задачи:
 Да се получат обобщени данни за представите на българските граждани за ролята на
БАН в живота на обществото или доколко в съвременните условия БАН като академична
институция допринася за просперитета на обществото и нацията.
 Да се установи степента на информираност на българското общество за приносите на
учените и институтите от БАН за развитието на българската наука, за внедряване на нови
технологии и съвременни процеси в икономиката, за духовното развитие на българската
нация и изграждането на високо национално самочувствие, базирано на реални върхови
достижения в областта на науката.
 Да се проучи дали българските граждани имат реална представа за основните функции,
които БАН изпълнява.
 Да се оцени доколко успешна е ролята на БАН за развитието на образованието - както
висше, така и средно - чрез ученическия институт.
 Да се установи до каква степен се познават конкретни постижения на учените в БАН,
доколко се гордеят с тях, доколко се познават конкретни имена на учени от БАН.
 Да се установи какво доверие имат българските граждани към БАН и учените, работещи в
БАН. Да се сравни доверието към БАН в съпоставка с други национални институции, като
Парламент, Министерски съвет, Съд, Полиция, Медии и т.н.
 Да се проучи какви са очакванията на българското общество към БАН като академична
институция и представите за това какви би следвало да се приносите на БАН за
развитието на българското общество и българската икономика.

БАН в представите и оценките на
българското общество, май-юни 2018г.

`3
Въз основа на задачите, Техническото задание конкретизира следните изследователски въпроси:
 Каква е ролята на БАН за развитието на българската наука и българското общество като
цяло?
 Как съвременната наука, създавана от БАН, допринася за изграждане на информирани и
образовани българи?
 Да се установи какво доверие имат българските граждани към БАН и учените, работещи
в БАН. Да се сравни доверието към БАН в съпоставка с други национални институции,
като Парламент, Министерски съвет, Съд, Полиция, Медии и т.н.
 Да се установи степента на информираност на българското общество за приносите на
учените и институтите от БАН за развитието на българската наука, за внедряване на нови
технологии и съвременни процеси в икономиката, за духовното развитие на българската
нация и изграждането на високо национално самочувствие, базирано на реални върхови
достижения в областта на науката.
 Да се проучи дали българските граждани имат реална представа за основните функции,
които БАН изпълнява.
 Да се оцени доколко успешна е ролята на БАН за развитието на образованието - както
висше, така и средно
 Да се установи до каква степен се познават конкретни постижения на учените в БАН,
доколко се гордеят с тях, доколко се познават конкретни имена на учени от БАН.
 Има ли място за суеверията в живота на съвременния българин?

3. Характеристики на проучването и структура на извадката
Техническите характеристики на проведеното национално представително проучване е както
следва:
Характеристики на проучването
Период на провеждане на
изследването на терен
Таргет групи
Вид на проучването

08 юни 2018 г. – 25 юни 2018 г.

Обем на извадката

1200 ефективни интервюта

Метод на формиране на
извадката

Стратифицирана по регион на местоживеене и тип населено място с
подбор на респондентите по квота въз основа на признаците пол,
възраст, образование

Метод на набиране на
информацията
Стохастична грешка

Пряко стандартизирано интервю лице-в-лице по домовете на
интервюираните лица
Max +/- 2.9 при 50% дялове,
Min +/- 0.8 при 5% дялове

Пълнолетното население на страната /18+/
Национално представително за страната

В рамките на националното представително количествено проучване структурата на извадката е
следната:
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Структура на реализираната извадка
Пол
Мъж
Жена
Възраст
18-30 г.
31-40 г.
41-50 г.
51-60 г.
61 г.+
Тип на населеното място
София
Областни градове
Малки градове
Села
Образование
Висше/ полувисше
Средно
Основно и по-ниско
Без отговор
Етническа принадлежност Българин
Турчин
Ром
Друго
Без отговор
Брой лица в
Един
домакинството
Двама
Трима или четирима
Над четирима
Без отговор
Деца в семейството
Пълнолетни деца
Непълнолетни деца
Без деца
Без отговор
Приблизителен месечен
Под 200 лв.
доход, разпределен между 201-300 лв.
всеки член от
301-500 лв.
домакинството
501-800 лв.
Над 801 лв.
Без отговор
Социално положение
Учащ
Работник, упражняващ ръчен труд
Служител, не ръчен труд
Интелигенция, свободни професии
Частен собственик/самонает/
Земед. стопанин
Безработен
Пенсионер
Домакиня
Друго
Без отговор

47 %
53 %
18 %
19 %
16 %
17 %
30 %
21 %
33 %
19 %
27 %
24 %
51 %
23 %
2%
87 %
7%
4%
1%
1%
15 %
32 %
40 %
12 %
1%
51 %
24 %
23 %
2%
9%
22 %
37 %
20 %
9%
3%
4%
26 %
26 %
4%
5%
1%
6%
26 %
0,5 %
1%
0,5 %
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II.

1

РЕЗЮМЕ/ ОСНОВНИ ИЗВОДИ



Националното представително проучване показва, че българите се отнасят към науката
и научните постижения като към високо престижна и важна за развитието на обществото
и отделния човек дейност, но в личен план се интересуват относително слабо от тях.
Сравнявайки с резултатите от проучването на Специализирания Евробарометър /401/1,
българите се оказват много близки до другите европейци както по вярата си в науката и
възможностите, които предоставя на бъдещите поколения, така и по тревогите си за
прекомерно бързите промени, които тя предизвиква в обществото и за рисковете от
злонамерено и неетично използване на научните открития.



Налице е обаче съществена разлика в интереса към науката. Средно за ЕС 53% се
интересуват от науката, докато за България този дял е 35%. У нас основно младите,
висшистите, по-високостатусните групи са тези, които проявяват по-голям интерес към
науката и са най-големи оптимисти за нейното развитие. Науката привлича преди всичко
хората с по-високо образование, с по-широк хоризонт и гледащи по-напред в бъдещето.
По-голяма концентрация на хора с такъв социален профил има точно сред младежите и
хората в активна възраст от столицата и големите градски центрове, чиито по-големи
доходи идват от заетост във високотехнологични и основани на знанието сектори.



Образът на природните науки в масовите нагласи е по-позитивен, отколкото на
социалните. На науката се разчита основно за изучаване и противодействие на негативни
природни явления, болести и пр., и в по-малка степен за по-доброто функциониране на
обществото, или опознаването на човека. Увеличаващите се в съвременния свят остри
психологически, социални и екзистенциални проблеми отварят широко вратата за други
„експерти“ и „лечители“, извън науката, което е допълнителен фактор за по-ниското
доверие в тези области.



Цялостните обществени нагласи по отношение на науката и нейната роля в обществото
са позитивни, но оценките за развитието на науката в България са по-сдържани. Налице
е практически пълен паритет между хората, които смятат, че през последните 5 години
науката в България се развива в положителна и в отрицателна посока (по 19.4%).
Мнозинството, малко под 60 на сто, застава в по-неутралната и донякъде конформистка
позиция – „без промяна, поддържа добро равнище, но липсват значими научни
постижения“.



В рамките на този социален контекст – позитивно отношение към науката по принцип, но
слаб личен интерес и по-критично отношение към развитието на науката в България през
последните години – се формират обществените нагласи към БАН, нейната мисия, роля в
обществото и оценката на конкретните страни от дейността й.



В условия на сериозна криза и ерозия на доверието към ключови държавни и обществени
институции през последните години, Българската академия на науките успява да запази

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_401_en.pdf
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относително високо положително отношение към себе си – както в абсолютно
изражение, така и в сравнение с други институции. С 48.8% положително отношение,
45.9% неутрално и 5.3% отрицателно, БАН се отличава с изключително благоприятно
съотношение между позитивни и негативни оценки – 9:1.


Общо 83% от анкетираните в отговор на свободен въпрос посочват организация, или
институт, които свързват с науката в страната. Сред тях БАН, въпреки всички проблеми
през последните години, остава най-силно разпознаваемата чисто научна институция –
със 70.6%, докато на второ място са университетите с 43.5%.



Същевременно, въпреки много по-голямата популярност и историческа значимост на
БАН и университетите, техните позиции са в относително отстъпление, когато става
въпрос за институции, съдействащи за решаване на конкретни социално-икономически
проблеми и предлагане на управленски решения. В този случай, те са изравняват по
значимост с изследователските центрове на бизнеса. Общо 71.5% свързват
университетите в голяма или в известна степен с изпълнението на тази роля, 70.4%
свързват с нея БАН, а точно 70% - смятат, че тя се изпълнява от лабораториите на
бизнеса. Би било добре БАН да бъде много по-активна в реализацията и отстояването на
тези си позиции. Още повече, че докато 68% от анкетираните смятат, че БАН изпълнява
ролята си на научен център, то за експертно консултативен така смятат 53%. На тази
основа може да се формулира хипотезата, че именно по-слабата идентификация на БАН
с експертно-консултативните дейности стои в основата на отстъплението и практическото
изравняване на позициите й с университетите и частните изследователски лаборатории,
когато става въпрос за управленска и приложна дейност.



В сферата на другите, съпътстващи дейности най-високи очаквания към БАН има за
изработването на прогнози – почти три четвърти от пълнолетните българи смятат, че е
необходимо Академията да прави различни видове прогнози. Следват дейности,
свързани с образованието на ученици и студенти (57.4%), както и консултантски дейности
за разработване на политики (51.7%). Относително най-слаби са очакванията
Академията да допринася за повишаване образоваността на населението, но и тук делът
достига почти 50 на сто



В общественото мнение най-слаба е идентификацията на БАН с „духовен център“ – едва
20.9% смятат, че тя представлява такъв център. 32% не смятат, че трябва да има такава
роля, 37% - заявяват, че не могат да преценят. Твърде е възможно тези ниски позиции да
се дължат на двуякото значение на думата „духовен“ – „просветителски“ и „религиозен“.
Хората, за които конотацията „религиозен“ е доминираща, отхвърлят тази й роля, тъй
като тя е антипод на науката. Прави впечатление, че сред висшистите, хората със
свободни професии и столичани делът на отхвърлящите тази й роля се колебае между
43 и 50 на сто. Ако БАН иска да работи в тази посока, би следвало да положи
целенасочени усилия, да разясни по-добре мисията си и да постигне публичност на
резултатите си в това поле.
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В събирателния образ на БАН доминира представата за Академията като един от
символите на българския духовен капитал – повод за самочувствие и гордост. Над две
трети от анкетираните споделят тезата, че „постиженията на учените от БАН са повод
за гордост и национално самочувствие“ (68.1%).



При преминаването обаче към едно по-конкретно равнище, т.е. когато БАН се разглежда
в контекста на настоящата си ежедневна дейност, се наблюдава специфично
разпластяване на общественото мнение. Позитивните оценки намаляват, рязко се
увеличава делът на хората без мнение, особено в две направления, в които БАН често е
критикувана медийно – прекалена ориентация към теоретичната наука и прекалено
раздут щат. Към момента високият символен капитал на БАН възпрепятства ръста на
негативни нагласи към институцията, но при продължаването на тази критика и при липса
на адекватен отговор чрез настоящата дейност на Академията и съвременните й
постижения, неутралните мнения лесно могат да бъдат обърнати в негативни.



Българските граждани имат обща представа за структурата и обхвата на БАН, но не и за
нейната администрация. Най-голяма част от хората се колебаят между една от двете
опции – „БАН се състои от институти и академици, които работят в тях“ (39.6%) и
по-разширената - от „институти и академици, които са както от БАН, така и от
университетите и институции в сферата на културата (31.8%). Мнозинството, 63%
нямат представа за администрацията на БАН, 9% смятат, че тя е раздута, а 12.5%,
обратното, че тя е малка.



В отговор на свободен въпрос „кои институти на БАН са им известни“, анкетираните
изброяват общо 44 института, като посочват основно научни области – напр. институт по
математика, по физика, метеорология и пр. Почти 45% от анкетираните са посочили поне
един институт на БАН, дори и името да не е прецизно цитирано. Две тенденции правят
впечатление – първо, най-разпознаваеми са институтите, които най-често присъстват в
медиите заради приложните си резултати; и второ, институтите, свързани с природните
науки, са по-популярни от социалните и хуманитарни науки.



Относително слабата запознатост с конкретната научна дейност на Академията
проличава и в отговорите на отворения въпрос за конкретните области, или постижения
на българската наука. Въпреки разнообразието от 90 посочвания, общият дял на
анкетираните, които са отбелязали поне едно постижение, или област, достига едва
34.9%. Изключително слабо е равнището на конкретика. Би било добре да се изработи
специална комуникационна стратегия за популяризиране на българските научни
постижения. Това би позволило историческият символен капитал на БАН да бъде
уплътнен и от знания за съвременните и постижения.



Идентифицирането на конкретни имена на учени от БАН следва общата тенденция на
относително слаба запознатост на гражданите с нейната конкретна дейност. 29.3% от
анкетираните посочват общо 121 имена. Най-често се посочват медийно известни учени,
както и фигури от близкото минало.

БАН в представите и оценките на
българското общество, май-юни 2018г.
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Сред българските граждани категорично доминира мнението, че науката и научноприложните дейности трябва да бъдат национален приоритет, защото те са в
основата на по-доброто развитие на страната (61.4% смятат така), а не обратното –
България първо да стане по-богата, и едва тогава да започне да отделя повече
средства за наука и научно приложни дейности (мнение, споделяно от 38.2%).
Същевременно, 67% от анкетираните (и 87% от висшистите) смятат, че развитието на
науката, подобно на другите страни в ЕС, трябва да бъде приоритет и за България.
Въпреки тази категорична позиция, когато стане въпрос конкретно за финансирането на
БАН, мненията се поляризират. 43.2% смятат, че БАН разчита прекалено много на
държавата, вместо да се опитва да привлича външно финансиране. 53.4% са на
обратното мнение - БАН получава недостатъчно финансиране от държавата, което пречи
на развитието на науката.



Именно високата ценност и значение, придавани на развитието на науката, определят
очакванията към усилията за нейното развитие, които гражданите възлагат на
правителството, а на медиите – за нейното отразяване. Мнозинството от анкетираните,
68.5%, са на мнение, че правителството не прави достатъчно за развитието на науката в
България. Аналогични са оценките и за медийното отразяване на БАН – според 67.9% от
анкетираните то е недостатъчно.



Основният фокус в интереса на българите към дейността на БАН са високите научни
постижения и успехите на младите учени. Тези нагласи трябва да бъдат използвани, за
да се привлича интереса на обществото и и да се повишават знанията на хората за
конкретната дейност на БАН и за днешните й постижения. Само на това може да се
базира в дългосрочен план устойчивия позитивен образ на БАН и българската наука. Посериозно би трябвало да се популяризира и ролята на БАН за подготовката на млади
учени. Благоприятно обстоятелство е, че мнозинството има позитивно мнение за тези
страни от дейността на Академията – основно при подготовката на докторанти и млади
учени, както и включване на представители на Академията като преподаватели във
висшето образование, а по-слабо – и за работата с талантливи ученици. Предвид
високото реално и символно значение на последната отговорност е добре този аспект,
както и информацията за него, да се засилят.



Негативният извод от проучването е, че относително малко хора се интересуват от наука,
а образователната система слабо стимулира учениците да се занимават с нея. Като
резултат, е налице съществен риск през следващите години човешкият потенциал в
науката рязко да намалее, а с това – и общата образованост и информираност на хората,
което от своя страна да доведе до намаляване и на подкрепата за развитието на науката.



Позитивният извод от проучването е, че науката, научните институции, БАН запазват
престижа си в българското общество. Науката продължава да пребивава в регистъра на
високото, престижното и ценното, дори и когато ежедневието я „загърбва“. Поради това е
налице и висока обществена подкрепа за приоритетно финансиране на науката, за
необходимостта от сериозен ангажимент към нея от страна на правителството и медиите.
В събирателния образ на БАН ролята й на научен център е основен фокус, по-слабо е
БАН в представите и оценките на
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иидентифициирането й с експертно-пприложната дейност. Огромното мннозинство от
о хората
ннастояват заа балансираано развити е на фундам
менталната и приложнаата наука и усилията
у
в това напраавление тряябва да намеерят своята публичностт.

III.

АН
НАЛИЗ НА РЕЗУЛ
ЛТАТИТЕ

1. Интерес към науката. Рол
ля на нау
уката и научните институции
зза развитието на
а обществ
вото
1.1.

Интер
ресът на съвреме
енния бъ
ългарин към
к
наукката

Проучваането регисттрира относително скроомен интереес на съврем
менния бълггарин към науката
н
и
научните постижениия – както свветовните, ттака и бългаарските. В съ
ъотношениее почти две към
к едно
анкетирааните прояввяват по-скоро слаб, илии никакъв, отколкото сил
лен интересс към наукатта.
Графикаа 1
В каква степпен се интересувате отт:

Развитиетто на наукатаа и научните
постиженияя
6,8%
в света

277,6%

46,1%

19,6%

Развитиетоо на българскката наука и
7,3%
българскиите научни поостижения

277,1%

46,9%
%

18,7%

Силно

По-скооро силно

По-скоро слаабо

Въобщ
ще не се интерресувам

По-висоок от средноото е интереесът към наауката сред младите хоора и учащиите се, но и при тях
ниската заинтерессованост прееобладава ннад силнатаа (55%:42%)). Единственните групи, които се
отличавват с подчерртан интереес, са висшиистите и хората с най-високи дохооди. В съотношение
приблиззително 3:2 те
т деклариррат, че следяят както раззвитието на световните научни постижения,
така и наа българскиите.
По отношение на иннтереса към
м световнатаа и към българската науука, както е видно и от Графика
м
дветее. Хората, кооито имат интерес, следдят тенденцциите и в
1, няма съществении различия между
двете поолета, докатто онези, които нямат, нне следят в нито едно от
о тях. Тази картина мооже да се
приеме и като своеего рода инддикатор, че общественоото мнение не ги разглеежда като антиподи.
Без значчение, дали е българскаа или световвна, наукатаа привлича преди
п
всичкоо хората с по-високо
п
образоввание, с по-ш
широк хоризонт и гледащ
щи по-напреед в бъдещеето. По-висоока концентрация на
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хора с ттакъв социаллен профилл има точно сред онезии младежи и хора в акттивна възрасст, чиито
по-голем
ми доходи идват от заеттост във виссокотехнологични и осноовани на знаанието сектоори.
Въпрекии че интерессът към наууката и науччните постиж
жения от страна на съввременния българин
б
може даа бъде опредделен като умерен
у
към слаб, то науката сама по себе си е запазила престижа
п
си на уввлекателно, престижно и благороддно заниманние. Всеки четвърти
ч
аннкетиран твърди, че
според ннего занимаанието с наука е много иинтересно, още
о 61% - в известна сттепен. Едва 12.5% са
убедении в обратнотто. Почти 744% биха насъ
сърчили собсственото си дете да се занимава с наука, а
26% не ббиха го напрравили.
Графикаа 2

Интересно ли
И
л е човек дда се
занимав
ва с наука?

Ако вашеето дете про
ояви
интерес къ
ъм науката, ще го
насъ
ърчите ли?

о и да е важен общият поли
итически избор,
и
не по-малко важен оба
аче е и
Колкото
ежедне
евният, життейски изб
бор на хор
рата. Ако в първия може
м
да и ма известна доза
деклара
ативност, то вторият е много
о по-директтен и отразява в по-голяма степен
баланса на всичкки „за“ и „п
против“, кои
ито всеки човек прав
ви за себее си. В рам
мките на
проучва
ането на всеки
в
респо
ондент беш
ше предосттавена въз
зможносттаа да заяви
и своето
предпочитание за
а няколко ключови
к
жи
итейски перспективи: избор на страна, къ
ъдето би
могъл д
да получи добро образование ; страна, която
к
е постигнала ввисок станд
дарт на
живот и спазване на законитте; която п редоставя високи ша
ансове за ууспех. Резу
ултатите
от този изследова
ателски екс
сперимент са повече от недвусм
мислени:



З
За получав
ване на доб
бро образо
ование 44%
% биха избр
рали някояя европейскка
сстрана, 41%
% - Българ
рия, 10% - С
САЩ,1.8% - Русия, Ки
итай – 0.1%
%, другаде – 0.4%.
З
За живот за страна с добър ста ндарт и спазване на законите
з
– изборът на някоя
е
европейска
а страна на
араства с 1
11% (до 52%), Българ
рия губи 100 пункта (31
1%),

Отново същите соцциални группи – младитте хора, виссшистите, представителлите на своободните
професиии и интелиигенцията – са онези, които вижддат в наукатта възможноостите, интеересната
професиия и вълнуващите откриития, а не тоолкова битовите неволии. Позитивниите резултатти, които
получавваме в отговвор на тези два
д въпросаа, са отражение на съххраненото раазбиране заа науката
като ценност и преестиж. Докаато личниятт интерес къ
ъм науката е отраженние на ежеддневните
информационни праактики на българина в конкуренцияя с други теми и проблееми, то нагласата му
към занниманието с наука е отражение
о
нна нормативвното, ценностното раззбиране за науката.
Регистриираните резултати покказват, че науката прродължава да пребиваава в регисстъра на
високотоо, престижноото и ценнотто, дори и ккогато ежеднневието я „загърбва“.
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1.2.

Образзът на на
ауката и м
мястото й в обще
еството. Природн
ните и
социа
алните на
ауки

Образитте на различни аспектии от наукатаа и научнитее открития, които битувват в съзнанието на
българиите, потвърж
ждават извоода за позиттивното им възприеманне. По-детаййлното разгглеждане
обаче пррибавя и няякои съществвени нови ннюанси. Пом
молени да спподелят своеето мнение,, дали са
съгласни или не съ
ъс седем раззлични твъррдения за наауката, ротиирани по врееме на проуучването,
анкетирааните ги раннжират по слледния начиин:
Графикаа 3

Може даа се обобщии, че в масоввите предстаави доминиррат три устойчиви образза на наукатта:
 Наууката като пррогрес и шаннс за човечесството да прреодолява прроблемите, с които се сбблъсква разш
ширяване на възможностиите на сегашнните и бъдещ
щи поколения;
 Науучното изследдване като еттика – необхоодимост от сппазване на определени еттични принциипи, за да
не ббъде поставяяно в риск човвечеството. ТТова е една много
м
широкаа тема, която периодическки набира
силаа и която имеенно поради опасенията нна хората от провежданетто на „скритии експерименти“ може
кактто да фокусира вниманието върху реаални проблем
ми, така и да бъде използзвана за създдаване на
страахове и манипулации. Множество сооциални проуучвания презз последнитее години покказват, че
българите сподделят различчни пропагаандни внушеения за „свеетовен заговвор“, за меедицински
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експперименти и пр., които могат да бъъдат насоченни към генерриране на неегативни нагласи към
наукката и ученитте;
 Двуяяк образ на науката
н
- позиитивен , като неизменна част
ч от живота на хората, но и негативен – като
преккалена зависимост от нея.
н
Интерессното е, че и двата образа на наууката съжитеелстват у
българина – каккто този, че животът
ж
ни е невъзможен без научнитее открития, таака и този, чее ставаме
преккалено зависсими от тях, което ни прревръща в „рисково
„
общ
щество“. За ммомента преобладава
позиитивната коннотация, но поради висооката чувствителност към
м проблема за „опаснитте научни
експперименти“, е възможно, макар и за ккратки периооди, да бъдатт катализираани негативнии нагласи
към науката. Иннтересното е,
е както ще ввидим по-наттатък, че въпреки известтни съмнения, хората
разччитат отновоо точно на учените и ексспертите, да опровергаваат фалшивитте новини в научната
област.
Другата сструктурна диференциациия в образа нна науката, която
к
битува на равнище обществено мнение е
разграниичението, найй-общо казанно, между прриродни, от една странаа и социалнни и/или хум
манитарни
науки, отт друга. Като цяло позитиивната роля нна науката сее вижда и сввързва в мноого по-голямаа степен с
постиженнията в облаастта на химиията, физикатта, биологиятта, генетикатаа и пр. „прироодни“ науки, отколкото
о
с постиж
женията в социалната облааст.

Графикаа 4
С кои от следдните твърд
дения сте съгласни и с кои – не?

4 около трии четвърти от хората свързват мяястото и роолята на
Както сее вижда от Графика 4,
науката в обществоото с приносса й за леченнието на боллести, разбиирането на пприродните явления
и предоотвратяванетто на прироодни бедстввия и пр. Раазлика в мненията на оотделните социални
с
групи поочти не се наблюдава.
н
Може да сее каже, че мнозинствотоо от всички ссоциални пррослойки
се „уповвават“ на наууката в тези й измерениия.
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Обществото е разделено по въпроса помага или не науката, за да се преодолеят проблеми,
възникнали в резултат от човешката дейност – 51.7% са склонни да се съгласят с такова
твърдение, останалите не. По всяка вероятност засиленото внимание през последните години
към проблеми като изменението на климата, замърсяването на въздуха, реките, океаните,
ядрени отпадъци и др. под. прави хората по-скептични към „безграничните“ възможности на
науката в тази област, а с това – и по-внимателни към собствените си отговорности и поведение.
По-висок скептицизъм от средното за изследваната съвкупност проявяват младите хора и
учащите се (между 35 и 40% от тях са склонни да се съгласят с това твърдение), което показва,
че проблемите на устойчивото развитие и защитата на природата ще бъдат държани на фокус и
през следващите години, тъй като за това поколение те са сред важните социални проблеми.
За съжаление човекът и неговия свят, обществото и човешките отношения остават встрани от
позитивните асоциации с науката, нейната мисия и роля в обществото. Едва 28% са на мнение,
че науката помага на човек да опознае себе си, 27% - че помага да се разберат човешките
взаимоотношения и хората по-добре да организират живота си, 21% - че научни дисциплини
могат да помогнат на човек да се справя, когато има лични проблеми.
Сред административните служители, интелигенцията и свободните професии, както и като цяло
сред жителите на големите областни градове, доверието в социалните и хуманитарни науки
достига докъм 40%, но и при тях не надхвърля тези стойности. Така, съвременните остри
психологически, социални и екзистенциални проблеми отварят вратата за други „експерти“ и
„лечители“, което допълнително затруднява ръста на доверие към тях.

1.3.

Развитие на науката в България

Ако цялостните обществени нагласи по отношение на науката и нейната роля в обществото са
позитивни, то оценките за развитието на науката в България са по-сдържани. Изследването
регистрира изключително любопитен факт – практически пълен паритет между хората, които
смятат, че през последните 5 години науката в България се развива в положителна и в
отрицателна посока (по 19.4%). Мнозинството застава в по-неутралната и донякъде
конформистка позиция – „без промяна, поддържа добро равнище, но липсват значими научни
постижения“.
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Графика 5

Оценка за развитието на науката в България през последните пет години:
57,6%

19,4%

19,4%
3,6%

По-скоро в положителна Без промяна – поддържа По-скоро в отрицателна
посока, с повече научни добро равнище, но посока – състоянието се
постижения
липсват значими научни влошава, постиженията
постижения
са все по-слаби

Без мнение

Макар и хората с по-високо образование от големите градски центрове, представители на
свободните професии и интелигенцията да са по-позитивно настроени, навсякъде водеща е поскептичната позиция „без промяна“.
Извод: българите се интересуват относително слабо от научните постижения както в България,
така и по света, но се отнасят към научните и изследователски дейности като към високо
престижно и важно за развитието на човечеството занимание. За анкетираните науката е
ценност, макар и понякога да крие рискове. Образът на природните науки е определено попозитивен, отколкото на социалните. На науката се разчита основно за изучаване и
противодействие на негативни природни явления, болести и пр., но не толкова за по-доброто
функциониране на обществото или опознаването на човека. Оценката за развитието на науката у
нас през последните пет години е умерена – добро равнище, но без значими научни постижения.
В рамките на този социален контекст и по-общи нагласи към науката ще разгледаме и
конкретното отношение към Българската академия на науките.

2. Запознатост и възприятие на БАН в контекста на други
основни институции. Мисията и ролята на БАН и нейните
институти
2.1.

Оценка за дейността на БАН в сравнение с други ключови
държавни и обществени институции

През последните години БАН често беше във фокуса на медийното внимание, не само заради
собствената й дейност, но и поради редица финансови, организационни и пр. поводи. В рамките
на настоящото проучване не влиза задачата да се направи контент анализ на присъствието на
БАН в медиите, но въпреки това може да се каже, че е доста разпространена тезата за
отразяването на институцията по-скоро в негативна светлина. В тази връзка е особено важно да
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се прослледи как се позиционирра БАН спряямо други оссновни държ
жавни и общ
ществени институции
и какво е цялостнотто възприятиие за Академ
мията:
Графикаа 6
Как оце
енявате д
дейността
а на следн
ните инсттитуции?
Българска акад
демия на науките
н

48,,8%

Българска православна църква
Медии
Полиция
Пар
рламент

42,4%
%

113,5%

10,8%
20,9
9%

55,5%
5

19,7%

43,1%
%
32,1%
3
35,4
4%

5,3%

%
46,8%

23,6%

Съд 5,55%
Поло
ожителна

455,9%

37,2%
554,4%
599,1%

Нито пположителн
на, нито отр
рицателна

Отрицателна

В условия на сериоозна криза и ерозия наа доверието към ключови институцции в България през
последнните годинии, Българскаа академияя на наукитте успява да
д запази оотносителноо високо
положиттелно отнош
шение към сеебе си – каккто в абсолю
ютно изражеение, така и в сравнениее с други
институцции:
 С 48.8% полложително оттношение, 455.9% неутраллно и 5.3% отрицателноо, БАН се оттличава с







иизключително благоприяттно съотношеение между позитивни и неегативни оцеенки – 9:1.
С
Своеобразноото второ мяссто се заемаа от Българскката православна църква , която има малко
м
понниски положиителни (42.4%
%) и повече (110.8%) отриццателни оценкки.
По-високото доверие към БАН спрямоо БПЦ идва от четири социални групи – жителите на
н София,
18-40 годиш
шните, висшиистите и хоррата с високки доходи, които
к
отдаваат предпочитание на
БАН.Отношението към БП
ПЦ от странаа на тези группи е по-силно политическии маркирано и те не са
ссклонни да й делегират базисно
б
дове рие. В останалите социал
лни групи поззициите са иззравнени,
а при по-възррастните и с по-ниско
п
обраазование по--високо е доверието към ББПЦ.
О
Отношениетоо към медииите е силноо поляризираано. Практиччески равни са положиттелните и
оотрицателнитте оценки (223.6% : 20.9%
%), при 55.5%
% неутрални
и. Този дял ссе дължи оссновно на
ххората, коитоо заявяват, чее на едни меддии имат довверие, на други – не.
Полиция, Наародно събраание и Съд ссе характериизират с по-ввисок дял наа негативните мнения
сспрямо позиитивните. Прри последнитте две институции, дори
и когато неуутралните мнения се
ддобавят към положителниите, отрицатеелните пак осстават мнозиннство.

Категориичният извоод е, че кактто разгледанна самостояятелно, така и в сравненние с други ключови
институцции, БАН сее ползва с относителн о високо оббществено доверие,
д
оссобено на фона
ф
на
масоватта ерозия в отношението
о
о към инститтуциите преез последнитте години.
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2.2.

Позициониране на БАН спрямо останалите научни и
изследователски институции

Разгледана в друг разрез - не спрямо останалите ключови държавни институции, а спрямо
организации и институти, развиващи научни изследвания, БАН се откроява като найразпознаваемата и асоциирана с развитието на науката в България институция.
Общо 83% от анкетираните са посочили организация, или институт, които те свързват с науката.
Сред тях БАН, въпреки всички проблеми през последните години, остава най-силно
разпознаваемата чисто научна институция – със 70.6%. Непосредствено след нея анкетираните
са посочвали университетите (43.5%). Особено важно да се подчертае, че мненията, отразени в
Таблица 1, са получени в отговор на свободен въпрос, което означава, че няма каквато и да
било сугестия, или подсещане.
Таблица 1

С кои организации/институции свързвате българската
наука?*
БАН

70,6%

Университети

43,5%

Институти

13,8%

Научно-изследователски центрове, лаборатории

10,0%

Училища,учебни заведения, гимназии

9,7%

НПО,фондации

3,1%

Учени, академици

1,2%

Правителство/министерства

1,1%

Университетски болници

1,1%

*Посочени са общо 50 организации и институции; извън
таблицата са онези, за които споменават под 1% от
анкетираните
Малко по различна е картината, когато фокусът се отмести от българската наука като цяло към
научните организации и звена, развиващи ефективна приложна наука и предоставящи
управленски решения. Разгледана през тази оптика, БАН запазва позитивното си възприятие, но
вече не е безвъпросен фаворит. Напротив, по критерия „принос в решаването на важните
социално-икономически проблеми на страната и създаване на ефективни управленски
решения“, тя заема почти равни позиции с университетите и изследователските центрове и
лаборатории на бизнеса.
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Графика 7
Доколко свързвате всяка от следните организации с решаването на важните
социално-икономически проблеми на страната и създаване на ефективни
управленски решения?
Изследователски центрове
и лаборатории на бизнеса

39,8%

30,2%

БАН

38,9%

31,5%

15,9% 13,7%

Университети

36,7%

34,8%

16,7% 11,7%

Фондации и неправителствени организации
в областта на икономиката, екологията,
технологиите и пр.
свързвам в голяма степен

22,2%

30,0%

свързвам в известна степен

не свързвам

13,9%

24,6%

16,1%

23,1%

не мога да преценя

Общо 71.5% свързват университетите в голяма или известна степен с изпълнението на тази
роля, 70.4% свързват с нея БАН, а точно 70% - лабораториите на бизнеса. Интересно е обаче, че
при опцията „свързвам в много голяма степен“ подреждането се променя: лаборатории на
бизнеса, БАН, университетите. Разликите са твърде малки, под границата на статистическата
грешка, за да може от това ранжиране да се правят силни изводи. Факт е обаче, че въпреки
много по-голямата популярност и историческа значимост на БАН и университетите, техните
позиции са в относително отстъпление, когато става въпрос за решаване на конкретни социалноикономически проблеми и предлагане на управленски решения. Както вече беше споменато,
може да се предположи, че БАН се асоциира повече с фундаменталните и природни науки, а помалко с приложните дейности, въпреки че хората очакват от нея да изпълнява и тази си роля.
Трябва да се добави и това, че по всяка вероятност БАН трябва да бъде и много по-активна в
изпълнението и отстояването на тези си позиции. Разгледано по социално-демографски
категории именно висшистите, интелигенцията, частните собственици и дори учащите свързват
научно-изследотвателските лаборатории на бизнеса в по-голяма степен с решаването на
проблемите на страната и създаването на ефективни управленски решения, отколкото БАН и
университетите. Може да се предполага, че с времето, тази нагласа ще се засилва, именно
защото е характерна за по-младите поколения
Най-поляризирано е общественото мнение относно приноса на неправителствени организации и
фондации за решаването на важните социално-икономически проблеми и изработване на
стратегии за развитие. Малко над половината ги свързват с тази роля, останалите не ги
свързват, или не могат да преценят.
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2.3.

Мисия
я и социа
ална рол
ля на БАН
Н

Общественото възпприятие за мисията
м
и роолята на БАН
Н е да бъде както научеен, така и еккспертноконсултаативен центтър. Най-голляма е убеедеността на гражданите, че БАН
Н трябва даа бъде и
изпълняява ролята си
с на „научеен център“ (67.9%). Едва 14.1% см
мятат, че нее изпълняваа тази си
роля. С около 15 пункта по-нисък обаче е делът на хората, според които ття трябва даа бъде и
изпълняява ролята си
с на „експеертно-консуллтативен цеентър“ (52.6%). 16.5% сса на мнениие, че не
изпълняява тази сии отговорност. Корелацционният аннализ показзва, че имеенно тази по-слаба
идентиф
фикация на БАН с ефеективните еккспертно-консултативнии дейности стои в осноовата на
практичееското раввенство в позициите й с унивеерситетите и частнитте изследователски
лабораттории, когато става въппрос за упраавленска и приложна дейност
д
(Граафика 7). Каато цяло
висшисттите, служиттелите, интеелигенцията , в по-голяма степен смятат, че БАН
Н изпълняваа тази си
роля, ноо частният сеектор, и особено частниите собственници, са по-ккритични. Срред нискостатусните
групи – с ниско обрразование, доходи
д
и жиивеещите в селата
с
преообладава нееинформирааността и
липсата на мнение.
Най-слааба е идентификациятта на БАН с „духовен център“ – едва 200.9% смятатт, че тя
представлява такъвв център. 322% не смята т, че трябваа да има таккава роля, 377% - заявяват, че не
могат даа преценят. Твърде е въ
ъзможно теззи ниски позииции да се дължат
д
на ддвуякото значение на
думата „духовен“ – просветитеелски и рел игиозен. Хоората, за коиито конотаццията „религгиозен“ е
доминирраща, отхвъ
ърлят тази й роля, тъй като тя е антипод на науката.
н
Праави впечатлление, че
сред висшистите, хората
х
със свободни пррофесии и столичани делът
д
на оттхвърлящитте тази й
роля се колебае меежду 43 и 50 на сто. Акко БАН искаа да работи в тази посоока, би следдвало да
положи целенасочеени усилия, за да разяссни по-добрее мисията си и да посттигне публиичност на
резултаттите си в това поле.
Графикаа 8
Ролятаа на БАН в обществото
о
о:
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Много ввисоки са оччакванията към БАН даа изпълняваа своята миисия, като рразвива успооредно и
балансиирано фундааменталнатаа и приложнната наука (72.6%). Акцентът, койтоо хората отддават на
приложнната наука, с оглед на решаването
р
на редица остри пробл
леми в общееството ни, личи и в
съотнош
шението на онези, коиито са изббрали само отговоритее фундаменнтална (3.44%), или
приложнна наука (20.9%).
По отноошение на другите
д
съппътстващи ддейности, най-популярнно и с най--високи очакквания е
изработването на прогнози – поочти три четтвърти от пъ
ълнолетните българи см
мятат, че БАН трябва
да подддържа такивва дейностии. Следват дейности, свързани с образованнието на учченици и
студентии (57.4%), както и коонсултантск и дейностии за разраб
ботване наа политики (51.7%).
Относиттелно най--слаби са очакванияята Академията да допринасяя за повишаване
образовваността на населениетто, но и тукк делът достига почти 50 на сто. Няма статистически
значимии разлики меежду отделнните възрасттови, социаллни и образоователни гррупи в йераррхията на
тези очааквания. Едиинствената зависимост,
з
, която проучването реггистрира е, чче хората с по-нисък
социалеен и образзователен статус имаат по-нискии очакванияя към БАН
Н във всяко едно
направлления, но ранжирането се
с запазва иидентично.
Графикаа 9
БАН трябва да поддържа:

Конкретно по отнош
шение на поддобряване нна образованието в страаната, къдетто БАН парттнира, но
и се коонкурира с университеетите, проуччването усттановява, че българскките граждаани имат
позитивно отношенние към ангаажиментите на Академ
мията в товаа поле, и в частност къ
ъм трите
основнии направленния – подготтовка на до кторанти и млади учени, включванне на предсттавители
на Акадеемията катоо преподаватели във виисшето обраазование и макар
м
и по-сслабо - в рааботата с
талантливи учениции.
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Графикаа 10
Принос на БАН към образованиеето:

Естествеено, общесственото мннение не е експерт по
п темата, но доколкоото тук говворим за
събираттелен общесствен образз на БАН, тррябва да сее подчертаее, че негати вните наслооения са
слаби – между 7 и 18 на сто, а позитиивните оценнки доминиррат, особен о що се оттнася до
подготоввката на мллади учени и преподаваателската деейност. Отноосително наай-слабо се оценява
ангажим
ментът на БА
АН към рабоотата с талаантливи ученници. Предввид високотоо реално и символно
с
значение на тази оттговорност, е добре тозии аспект, каккто и информ
мацията за ннего, да се засилят.
з

3. Публиче
ен образ и разпоззнаваемо
ост на отд
делните страни от
о
д
дейносттта на БАН
3.1.

Събир
рателен образ на
а БАН – силни
с
и слаби
с
стр
рани

В публиичния образз на БАН дооминира преедставата за
з Академияята като едиин от симвоолите на
българсския духовенн капитал – повод за саамочувствиее и гордост. Сред шест тествани тввърдения
за БАН, онова, коетто получава най-висока подкрепа аннкетираните (68.1%) е ссилно престижното и
оценъчнно „постиж
женията наа учените от БАН са поводд за гордоост и нацционално
самочуввствие“.
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Графикаа 11
Съглассни ли сте иили не със следните
с
тв
върдения?

Когато ссе слезе наа едно по-коонкретно раавнище, т.е. когато БАН
Н се разглеежда в конттекста на
настоящ
щата си ежедневна дейност, се набблюдава спеецифично разпластяван
р
не на общественото
мнение. Позитивнитте оценки в преобладавващата част от случаитее се запазваат – по отнош
шение на
внедренните в практиката открития на учен и от БАН, въ
ъзможносттаа за работа в нея на иззвестни и
на младди учени – но
н делът наа хората, коиито не са склонни да заемат
з
пози ция рязко нараства,
н
достигаййки до 40-455%. От еднаа страна, тоова е нормално, тъй катто анкетирааните не се чувстват
по-детаййлно запозннати с работтата на Акаддемията. Съ
ъщевременно обаче таззи неинформ
мираност
крие и риск – виссокият дял неутрални оценки моогат да бъд
дат обърнатти в негатиивни при
хипотетиична атака срещу институцията. ККосвено докаазателство за това е ооще по-високият дял
неутрални оценки (661-68 на стоо) по двете ттеми, по коиито БАН най-често е криитикувана меедийно –
прекалеена ориентацция към теооретичната ннаука и прекалено разд
дут щат. Към
м момента високият
символеен капитал на
н БАН възппрепятства ръста на неегативни наггласи към иинституциятаа, но при
продълж
жаването наа тази линия и при липпса на адеккватен отговвор чрез насстоящата дейност и
съвремеенните й посстижения, неегласите моггат да бъдатт обърнати.
В допъллнение, тряббва да се дообави и факктът, че социиални групи, които по ппринцип имаат високо
позитивно отношенние към бъ
ългарската наука и БА
АН, по въппроси като прекалено силната
теоретична насоченност на Акаддемията и рааздутият и щат
щ са достаа по-критичнни от средноото. Така
напримеер, софиянцци са с околло 5 пунктаа по-критичнни от средното за страаната, висшистите и
хората с високи дохходи - с малко над 10 пуункта, а интеелигенциятаа – с почти 220 пункта. Теези групи
са средд основните говорителии по тези ттеми и пораади това риискът от траансформираането на
неутралните мненияя в негативнни под тяхноо влияние е съществен.
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3.2.

Иденттификаци
ия на БА
АН и разп
познаваемост на н
нейните
инсти
итути, уче
ени, посттижения

Българсските граждаани имат общ
ща представва какъв типп институцияя е БАН, каквви звена обххваща тя
и как на тази базаа се осъщеествяват нааучните изсследвания. Най-голяма
Н
част от хоората се
колебаяят между еддна от дветее близки опцции – „БАН се състои от инстит
тути и акаадемици,
които рработят в тях“ (39.6%
%) и по-раазширената - от „инстиитути и аккадемици, които
к
са
както оот БАН, такка и от унииверситетиите и инстиитуции в сф
ферата на ккултурата““ (31.8%).
Доста поо-малък е деелът на хораата, които см
мятат, че поо подобие наа някои чуждди академиии БАН се
състои ссамо от акаддемици (7%)), или пък саамо от инстиитути (4.7%)..
Графикаа 12
БАН се състои от:

ширеното раазбиране за структуратаа на БАН се споделя в по-голяма
п
чааст от висш
шистите и
По-разш
представителите на интелигенцията/своббодните проофесии. В останалитее групи мнеението е
идентиччно разпредеелено между двете позииции, което показва, чее няма доми ниращо въззприятие,
а по-скооро колебаниие между еддно от дветее.
Известна разпластееност на оббщественотоо мнение меежду символния капитаал на Акадеемията и
настоящ
щите измереения на нейнната дейностт се наблюддава и при оценките
о
на хората за нивото на
българсските учени. 72% са убеедени, че Бъългария имаа своите свеетовно извесстни учени. Това е и
едно отт основанията за гордоост и нациоонално самоочувствие, които
к
изслеедването регистрира
(Графикка 11).
Същеврременно обааче общественото мнениие е силно разколебано
р
о по въпросаа, дали приззнанието
на ученните у нас чрез полуучаването нна званиетоо „академикк“, се извърршва по зааслуги и
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справеддливи критеррии. 29.2% подкрепят пподобно стаановище, 288.5% - не, а 42.2% не могат да
преценяят. Отговориите на тези въпроси
в
моггат да се прриемат като своего родаа червена лампа,
л
че
образътт на БАН сее корени в по-голяма сстепен в неейното исторрическо дъллголетие и престиж,
отколкотто в настоящата й дейност, за кояято гражданите са многго по-слабо информираани. Повъзрастните, живееещите в по-малкитее населени места в по-голямаа степен споделят
с
установееното мнениие, че най-добрите ученни са академ
мици (около и малко надд една третаа от тях).
За разлиика от това, столичани, частните сообственици,, както и хоррата с високки доходи саа с около
5 до 8 пуункта по-скеептични от средното, че най-добритте учени на страната
с
са академици.
Графикаа 13
См
мятате ли, чее:

Институутите:
В отговвор на своббоден въпрос „Кои иннститути на
н БАН са ви извест
тни?“, анкеттираните
изброявват общо 44 института. Малко над 44% от анкеетираните са
с посочили поне един институт
на БАН
Н, дори и името
и
да не
н е съвсе м прецизноо, но все пак
п е възм
можно той да
д бъде
идентиф
фициран. 8 института
и
саа споменати от повече от
о 3% от анккетираните, а 13 събираат между
0.1% и 00.4%. Тъй като
к
много често
ч
хоратаа не са посоочвали точните названиия на инститтутите, а
само приблизителното име, коеето не винагги може да се отнесе ед
днозначно ккъм един институт, в
таблицаата по-долу /Таблица 2//, те са окруупнени по нааправления. В тях са вкключени и случаите,
с
когато ссе споменавва само оббщо име „бииология“, хиимия“, „математика“ и пр. Този начин
н
на
представяне дава относителнно най-точнна представа за степпента на рразпознаваемост на
отделниите направлеения от страана на широоката общесственост. Беез да навлиззаме в детайлите на
проценттните разпрееделения, кооето при отвворените въпроси не е особено
о
наддеждно, две по-общи
тенденцции правят впечатление
в
:
 Най-разпознааваеми са институтите, кооито най-честто присъстватт в медиите, ззаради прилоожните си
ррезултати;
 Институтите, свързани с природните
п
ннауки, са по-ппопулярни отт тези в социаалните и хум
манитарни
ннауки;
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 Институтите, чиито названия са свързани с научни области, са по-лесно разпознаваеми и
идентифицируеми от онези, които имат предметно описание (напр. Археологически институт,
Институт за исторически изследвания, Институт по етнология, етнография,
фолклористика, са по-лесно разпознаваеми, отколкото Институт за изследване на
населението и човека, или Институт за изследване на обществата и знанието, които
продължават да бъдат наричани “демографски“, „социологически“, философски“ и пр.
институти).

Таблица 2

Направления
Нанонауки, нови материали и технологии

18,3%

Климатични промени, рискове и природни ресурси

15,4%

Културно-историческо наследство и национална идентичност

12,4%

Информационни и комуникационни науки и технологии

10,3%

Биомедицина и качество на живот

9,4%

Астрономия, космически изследвания и технологии

4,0%

Биоразнообразиe, биоресурси и екология

3,9%

Човек и общество

2,3%

Енергийни ресурси и енергийна ефективност

2,0%

Постиженията:
Както и при институтите, при постиженията изследването също регистрира разнообразие от
отговори, повече или по-малко прецизни – посочват се както конкретни научни постижения, така
и научни области, или пък специфични дейности – археологически разкопки и пр. Въпреки
разнообразието от 90 посочвания, общият дял на анкетираните, които са отбелязали поне едно
постижение, или област достига едва 34.9%. Изключително малко са конкретните примери, които
хората са в състояние да посочат (Таблица 3).
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Таблица 3
За кои български научни постижения, или постижения в кои области сте
чували?
Медицина

5,70%

Космоса/ космически
5,60%
изследвания/астрономия

Апарати за космически
станции/за изследвания
Спътник изработка на ТУ
София

0,80%
0,80%

Компютри/технологии

2,90%

Джон Атанасов/ първия
компютър

0,80%

Физика/Инженерство

2,50%

Антарктида

0,80%

Математика

1,90%

Електромобил

0,70%

Храна за космонавти

1,80%

0,60%

Биология/Биотехнологии

1,70%

Изработка на
робот/роботика
Електроника

0,60%

Нови
лекарства/фармация

1,40%

Астронавтика

0,50%

Бацилус
Булгарикус/Кисело
мляко
Химия

1,10%

Електронен часовник

0,50%

1,10%

Култура/история/социални

0,50%

1,00%
0,90%

Ваксини
Генетика

0,50%
0,40%

Екология/климат
Археологически
разкопки

Посочени са общо 90 постижения/области. Невключените в таблицата събират
под 0.4%

Учените:
Идентифицирането на конкретни имена на учени от БАН следва общата тенденция на
относително слаба запознатост на гражданите с нейната конкретна дейност. 29.3% от
анкетираните посочват общо 121 конкретни имена (понякога с грешки, понякога имена, които не
можем конкретно да идентифицираме). Най-често се посочват медийно известни имена и фигури
от близкото минало.
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3.3.

Обществени представ
п
ви за фин
нансиран
нето и
админ
нистраци
ията на Б
БАН

Както веече беше поосочено, анккетираните сса слабо заппознати с конкретни стррани от дейнността на
БАН, кооето е логиччно и разбираемо. По-вважният изввод от получените конккретни резуллтати на
въпросиите за финаансирането, администраацията и оррганизациятаа на БАН, ккоито въпроси често
попадатт в медиите в негативенн контекст е, че към мом
мента тяхнотто дискутираане не е фоормирало
масови негативни нагласи къ
ъм Академиията. На въ
ъпрос за това
т
какво е мнениетоо им за
н БАН, поччти 63% оттговарят „нее знам“. Неегативната оопция – „пррекалено
админисстрацията на
раздута““ споделят 9%, а според три пътии повече, 28%, тя е маалка, или ннормална. И за този
аспект вважи обаче вече
в
направвеният изводд, че високата неинформираност е най-благопрриятното
поле за тласкане на
н обществееното мнениие в опредеелена посокаа, в зависим
мост от конкретната
ситуацияя, или намерение.
Графикаа 14

Ад
дминистраацията на БАН

Отговоррите на въпрросите, касаещи финанссирането наа българскатта наука и в частност - на БАН,
потвърж
ждават хипоттезата, че са
с възможнии по-резки обрати
о
в общ
щественото мнение в нагласите
към Акаадемията. Така
Т
наприм
мер, в момеента категоорично домиинира мненнието, че наауката и
научно-пприложните дейности са
с в основа та на по-дооброто развиитие на стрраната (61.44%), а не
обратноото – Българрия първо да
д стане поо-богата, и едва
е
тогаваа да започнее да отделяя повече
средстваа за наука и научно приложни дейн ости (38.2%
%).
Въпрекии тази категоорична позиция по приннцип, когато стане въпрос конкретнно за финанссирането
на БАН, мненията се
с поляризиррат. 53.4% ссмятат, че БА
АН получаваа недостатъъчно финанссиране от
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държаваата, което прречи на развитието на ннауката. 43.2% са на об
братното мннение - БАН
Н разчита
прекалеено много наа държавата, вместо да се опитва да привлича външно финнансиране.
Графикаа 15
Оцен
нки за финаансирането на наукатаа и на БАН

Разгледдани по социиални групи, отговоритее на този въ
ъпрос също са изключиттелно интерресни. За
разлика от общия интерес към науката и раазбирането за необходиимостта от ннейното приооритетно
развитиее, вкл.ролятта на БАН, където катоо най-позиттивно настрооени се отккрояват висшистите,
интелигеенцията и високодоход
в
дните групи,, в случая с финансирането е точчно обратноото. Тези
социалнни категориии, плюс часстните собсттвеници, са най-критични към актиивността наа БАН за
привличчане на вънншно финаансиране в конкуренцция с чужди научни иинституции. При тях
отношеннието се оббръща в полза на мнеението, че БАН
Б
не прооявява досттатъчна активност в
търсенеето на финансиране, а прекалено
п
рразчита на помощ
п
от дъ
ържавата. П
При представвителите
на интеелигенциятаа съотношението е 566%:44%, прри частнитее собствениици – 62%
%:38%, в
областните градовее – 50%:48%
%, при хораата с доход над 800 лвв. на човек от домакиннството –
51%:49%
%. Обръщаннето на отнношението, специално в тези социиални групии, които са и много
мощни ссоциални гооворители, е неблагоприиятно за БА
АН, тъй като то може даа повлече сллед себе
си и по-ццялостна прромяна в общ
щественото мнение.

4. Науката като при
иоритет и отразяв
ването на дейнос
стта на БАН
Б
Социолоогическото проучване
п
използва
и
ра злични индикатори за установяванне на обществените
нагласи към необхоодимостта от
о развитиеето на наукаата в България и всичкки те показвват едно
устойчивво отношение – развитието й тряббва да бъде приоритет за
з странатаа, тъй като науката
н
и
внедрявването на научно-прило
н
ожни разра ботки можее да ускори развитиетоо на странаата и да
увеличии нейния прросперитет. 67% от пъълнолетнитее българи са
с на мненние, че поддобно на
останалите страни в ЕС, развитието на наауката трябвва да бъде приоритет
п
и за България, срещу
само 177%, които саа на обратноото мнение. Необходим
мостта от прриоритетно рразвитие наа науката
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се сподделя от 87%
% от висшисстите, 81% от служитеелите, 84% от хората с по-високи доходи.
п
толкова високка степен наа единодушна подкрепаа сред бъллгарските
Фактът, че тезата получава
гражданни, е краснорречиво свиддетелство, чее една целеенасочена дъ
ържавна поллитика в таззи посока
би срещ
щнала високоо общественно одобрениие.
Графикаа 16
Спорред вас, тря
ябва ли, поодобно на ЕС,
Е развитиеето на наука
ката да
бъде приооритет и за България?
?

Да, необбходимо
е, това е важно
за развиитието
на Бъл гария;
66,99%

Не, не е
необходим
мо;
16,8%
Нее знам; 16,2%
%

Същеврременно, набблюдават сее известни рразличия меежду мненияята на работтещите в дъ
ържавния
и секторр и частнитте собствениици, като пооследните са
с по-скептиични към прриоритизираането на
науката (59% от тяхх смятат, че тя трябва дда е приориттет, срещу 81% от работтещите в дъ
ържавния
сектор). Причините за тези разлики могат дда са от раззлично естество – по-сллаба технологичност
на значиителна част от частния сектор в стрраната, желаание за диреектното му пподпомаганее, вместо
косвено, чрез развиитието на наауката и пр. Каквито и да
д са основаанията обачче, тези разлличия са
индикатор и за нееобходимосттта от по-сиилна обвъррзаност меж
жду наукатаа и частнияя сектор.
Възможнно е голям дял
д от частните фирмии да не осъззнават значеението на н аучните посстижения
за по-виисоката си коонкурентносспособност и производсствени резул
лтати. Затовва е необходимо поактивно да се работи в тази поосока – кактто комуникацционно, за разширяване
р
ето на познанията и
хоризонта на предпприемачите, така и за получаванее на заданиия от частниия сектор към
к БАН,
които даа са от ползаа и за двете страни.
Именно високата цеенност и знначение, коиито се придаават на разввитието на ннауката, определят и
очакванията на грражданите за силен ангажиментт към нейното развиитие от страна на
правитеелството, а към медиитте – за нейн ото отразявване. Мнозиннството от аанкетиранитте, 68.5%
мнение, че правителств
п
вото не правви достатъччно за развитието на ннауката в България.
Б
са на м
Аналогиични са оценнките и за медийното
м
оттразяване на
н БАН – 67.9% го смяттат за недосстатъчно.
Поляриззирана е самооценката, дали хораата искат даа научат поввече за дейнността на БАН
Б (да 48.6%) : (не - 50.6%
%).
Графикаа 17
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Оцценки за уси
илията на правителств
п
вото за развитието на науката, наа медиите – за
отраазяването и интерес къ
ъм информиране за деейността наа БАН

П
Правителство

Медийно
о
отразяван
не

Инте рес към БАН
Б

В съотвеетствие с раазбираниятаа си за важнността на науката за раззвитието на обществотоо, хората
настояват както за повече
п
усилия от странаа на правитеелството в тази
т посока, така и за поо-широко
медийноо отразяванее. Същевременно, бидеейки умеренно към слабоо заинтересоовани от развитието
на наукаата по принццип, българиите не са оссобено настойчиви да узнават
у
новии неща за деейността
на Акадеемията. Оснновният фоккус на техниия интерес, това
т
са висооките постижжения и успехите на
младитее учени. Тоози интересс и нагласаа трябва да бъдат иззползвани, зза да се привлича
п
вниманиието на общ
ществото и да
д се повиш
шават знаниията на хоррата за конккретната дейност на
БАН и дднешните постижения. В дългосроочен план на
н това мож
же да е баз иран един устойчив
позитивеен образ на БАН и бълггарската науука.
Най-критични, кактоо към ангажииментите наа правителсството за раззвитието наа науката, таака и към
отразяваането й отт страна на медиите, са висшиистите, пред
дставителитте на служ
жителите,
интелигеенцията и свободните професиии, учащитее се, софииянци, часттните собсственици,
високодоходните гррупи. Всичкии те са межд
жду 5% и 10% по-критиччни от среднното за страната по
тези въпроси. Същ
щевременно,, точно товаа са групитте, които прроявяват наай-голям инттерес да
знаят поовече за деййността на БАН
Б – 66% оот софиянции, срещу 32%
% от живеещ
щите на селоо; 66% от
служитеелите и интеелигенциятаа, срещу 24%
% от безрабботните; 73%
% от висшисстите срещуу 24% от
хората с основно образование
о
е. Също такка любопитеен щрих е, че ако при мъжете, макар и с
малко, ддоминира неезаинтересоваността (477%:52%), тоо при женитее е точно обрратното (50%
%:49%).
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5. Социално-демографски фактори, влияещи върху отношението
към науката и БАН
Основните социално-демографски променливи, които влияят върху отношението към науката и
БАН са изведени в анализа на отделните теми и проблеми. За още по-прецизно определяне на
тежестта и значението на тези фактори, е направен и допълнителен корелационен анализ между
всички променливи от въпросника (включени в затворени въпроси) и шест основни социалнодемографски признака – пол, възраст, образоване, тип населено място, социална група и доход
на член от домакинството. Използван е корелационният коефициент на Крамер, тъй като той
дава най-надеждни резултати при номинални скали и категориални променливи, каквито са
основният тип променливи в социалните науки. Освен това, е приложим към крос таблици,
които съдържат повече от 2х2 опции на променливите 2. Коефициентът на Крамер показва колко
силна е взаимовръзката между две променливи. Варира от 0 до 1. В социалните науки се
приема, че стойности под 0.2 показват слаба зависимост, от 0.2 до 0.3 – средна, а над тази
стойност – силна. Като правило стойности над 0.4 се наблюдават много рядко, когато се
кръстосват две почти идентични променливи (напр. партийни симпатии и вот и пр.)
При изчислението на Крамер със статистическия пакет SPSS за всички 60 съдържателни
променливи (без отворените въпроси) по всеки един от 6-те основни социално-демографски
признака (пол, възраст, образоване, тип населено място, социална група и доход на член от
домакинството) са получени 360 таблици с корелационни коефициенти и равнище на значимост.
Пълният набор е представен в Приложение 2.
На база на систематичния анализ на тези корелационни таблици могат да се направят следните
изводи:




2

При по-голямата част от променливите няма силни статистически зависимости между
отделните социално-демографски признаци и въпросите, засягащи отношението към БАН и
науката. В преобладаващата част от случаите Крамер е под 0.190, а много често и под 0.1.
(Виж Приложение 2). Този факт се дължи до голяма степен на обстоятелството, отбелязано
и в анализа, че отношението към изследвания предмет е основно от два типа:
 престижно-символно, споделяно от мнозинството анкетирани, което не варира
съществено между отделните социални и демографски групи. Определени
разлики, разбира се, съществуват. Те са посочени в анализа на всяка една подтема, но не са с висока статистическа значимост.
 слабо информирано и слабо запознато с отделните специфични страни от
дейността на БАН обществено мнение. Тази слаба информираност като цяло не
позволява формирането на силни статистически зависимости в отделните подгрупи.
Основният фактор, който влияе върху отношението към науката и БАН, е образованието. Не
случайно тази зависимост най-често е отбелязвана и в хода на самия анализ. Изчислението
на коефициента на Крамер показва, че в най-голям брой случаи относително по-силна

Виж https://www.spss-tutorials.com/cramers-v-what-and-why/
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зависимост (над 0.2) се наблюдава именно при образованието. Тази средна по сила
корелация е налице в следните случаи:
 Интерес към българската (К – 0.252) и световната наука (К – 0.277)
 Позитивна нагласа към ролята на науката за живота на бъдещите поколения (К –
0.208) и значимостта на науката в ежедневието (К – 0.207)
 Подкрепа за тезата, че развитието на науката трябва да е приоритет за България
(К – 0.229)
 Роля на БАН като експертно-консултантски център (К – 0.250)
 Асоциация на българската наука с университетите (К- 222)
Други фактори, при които е измерена статистическа зависимост над 0.2, са – тип населено
място, социална група, доход – но това е валидно за много малко на брой случаи. А именно:
 По тип населено място – по-силна асоциация в столицата и областните градове
на българската наука с университетите и с изследователските центрове и
лаборатории на бизнеса (К – 0.226)
 По доходи – позитивното отношение към науката като цяло и конкретните тези за
ролята й в просперитета на обществото (К – между 0.204 и 0.215) и значимостта
на науката в ежедневието (К – 0.207) нараства с ръста на доходите
 По социална група - сред интелигенцията, служителите, учащите се по-силно се
подкрепя тезата, че БАН трябва да поддържа дейности, свързани с
образованието на учениците и студентите (К – 0.219)
На база на съвкупния анализ на данните от кростаблиците и коефициентите на зависимост
може да се формулира тезата, че социално-демографските фактори не влияят изолирани
един от друг, а като взаимно спрегнати променливи, в които най-голяма тежест има
образованието. Така напр. хората с високо образование са съсредоточени основно в
големите градове; те са най-вече представители на професии, свързани с неръчен труд
(служещи) , интелигенция и свободни професии; статистически те са и с по-високи доходи.
Вътре в този своеобразен „клъстер“ от променливи най-висока тежест има образованието.
Останалите фактори са „свързани“ с него; те произтичат от него, а не обратното. Затова и
точно при него са наблюдават най-значими разлики в крос таблиците, и съответно – найсилни корелационни коефциенти. При останалите фактори – социална група, местоживеене,
доходи те са по-слаби и поради това не са коментирани като основни детерминиращи
зависимости. Като правило живеещите в областните центрове, както и в столицата са поинформирани за дейността на БАН и отдават по-голям приоритет на развитието на науката,
на експертната и приложната дейност на Академията. В рамките на настоящото проучване
обаче не може да се каже, дали това се дължи на дейността на Регионалните академични
центрове, или по-скоро на факта, че в този тип населени места има по-голяма концентрация
на хора с високо образование, които обръщат по-голямо внимание на темите, свързани с
науката.

6. Науката като кариера и науката в ежедневието
През последните години различни философски, социологически и антропологически анализи
показват, че заедно с глобализацията, ускорението развитие на технологиите и нарастване на
взаимната свързаност в света, се увеличава както значението и ролята на науката, така и
връщането към атавистични модели, магически формули и простите обяснения на света. В един
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все по-ссложен и по--малко зависещ от отдеелния човек свят, хоратта търсят оппора в моделли, които
им преддоставят уссещане за цялостност,
ц
разбираемост и просттота. Въпроосът е – доокъде се
простират тези търрсения и пррактики и м
могат ли даа неглижираат ролята нна науката. Широко
разпространени в медиите
м
сенззационни сслучаи навеж
ждат понякоога на мисъллта, че търссенето на
езотерични, алтерннативни и пр. практики става почтти масово явление
я
и ннауката отсттъпва на
заден пллан.
Настоящ
щото проучвване показвва, че сме много далееч от подоб
бни тенденцции. Те са по-скоро
медиен, отколкото масов социаален феном
мен. На въппрос, „на кого бихте сее доверили, за да се
ориентиирате в светаа?“, получавваме следниите отговории, представени на Графиика 18:
Графикаа 18
На кого сее доверяватте, за да раазберете свеета и да се
ориеентирате в него?
н

ъчно краснорречиви и нее се нуждаятт от допълнителен комеентар. Заслуужава си
Даннитее са достатъ
да се оотбележи само, че сравнявайки с резултатиите от проуучването наа Специалиизирания
Евробаррометър /401/3 българитте се оказваат много блиизки до друггите европеййци и по вяррата си в
науката,, и по треввогите си заа прекомернно бързата промяна в света, и поо опасенията си за
рисковетте от злоннамереното използванее на научните откритиия. Единстввеното, в което
к
се
различаават, е интерресът към наауката. 53%
% средно за ЕС са казваали, че силнно се интереесуват от
науката,, докато за България силният
с
и ум
мереният иннтерес, взетти заедно, нне надхвърллят 35%.
3

http://ec.europa.eu//commfronto
office/publico
opinion/archiv
ves/ebs/ebs_
_401_en.pdf
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Вероятнно това е и една
е
от приччините, кактоо вярата, така и опасениията от науччните откриттия да са
много ппо-радикални. 75% от европейцитте смятат, че
ч животът ни е немиислим без научните
н
откритияя и почти съ
ъщия дял – че благодаррения на наауката и технологиите ббъдещите пооколения
ще иматт повече въ
ъзможности. В Българиия този дял достига 87%. И обраттното, околоо 60% от
европеййците са наа мнение, чее науката ппрекалено бързо
б
промееня живота ни, което поражда
тревожнност. За Бъллгария този дял
д на тревоожност е 81..4%.
Също каакто европеейците, българите се ууповават на науката в редица
р
житеейски ситуаации. Но,
изричноо трябва даа подчертаем това – ддоста дифееренцирано, в зависим
мост от конкретната
ситуацияя. Един нагллед забавенн въпрос, „нна кого конкрретно биха се доверилли хората в няколко
различнни житейскии ситуации??“, показва кконтекстуалността, в кооято се мислли науката и нейния
принос зза живота наа хората.
Таблицаа 4
Наа кого бихтее се доверилли при няко
оя от следн
ните ситуацции?
При появва на странеен
природеен феноменн

Прии възникванее на
епиидемия, с кооято
човечеството трябва да
се пребори

При струпвване на
мнного нещасттни случаи
нна едно мястто, които
тррябва да се ограничат
о
по някакъвв начин

77,7%
7

34,7%

35,8%
%

2,9%
2

1,4%

2,9%
%

3,6%
3

3,7%

26,2%
%

1,7%
1

0,9%

15,3%
%

1,9%
1

55,2%

5,3%
%

0,8%
0

0,6%

2,6%
%

10,1%

2,1%

9,4%
%

1,4%
1

1,4%

2,7%
%

учеените
екстраасенсите
правителствата
военнните
лекаарите
свещеениците

ниикого
без м
мнение
Така както това ваажи за цяллостната оцценка на наауката, така и в контеекста на житейските
ситуации, науката има
и най-виссока легитим
мност за бъ
ългарина, когато става ввъпрос за природни
п
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феномени и закони – три четвъ
ърти биха рразчитали им
менно на наауката в поддобни случаии. Когато
обаче сттава въпросс за нови болести, епиидемии и прр., дори тогаава когато сса дефинирани като
заплаха пред човеччеството, а не
н като нераазположениее на отделния човек, сее търси по-бблизкия и
непосреедствен съвеетник – лекааря (55.2%). Т.е. колкотто по-близо до
д човека сее отива, толлкова помалко ссе мисли в перспектиивата на гоолемите нааучни открития, а на онова, което ни е
непосреедствено досстъпно. И наа трето мястто, когато става дума за социални ссъбития, там
м науката
е вече в конкуренцция с правителството, ддори и военнните (верооятно и пораади подозреенията в
различнни конспиративни научнни сценари и). Изводитте, които моожем да сии направим от този
въпрос са два: пъррво, за силнната контексстуалност, в която се възприема
в
ннауката; и второ,
в
за
необходдимостта даа се говори за научнитте постиженния не самоо в абстракт
ктен и отдаллечен от
хората ссмисъл, а пррез призматта на това, ккакви хоризоонти отварятт те пред хоората, каква може да
е значим
мостта им заа света, в коойто живеем , за живота и здравето ни.
жен аспект, който трябва да се
Мислейкки за перспективите в развитието на наукатаа, много важ
подчерттае, това е смяната
с
на поколенията
п
а и стимулирането на младите
м
хорра да се занимават с
наука. У
Усещането на мнозиннството от българите е, че учиилището и университеетите не
стимулиират достатъ
ъчно младитте хора да сее занимаватт с наука.
Графикаа 19

Сттимулиратт ли училиището и университ
у
тетите млаадите
хора да ссе занимават с наукка?

Едва 11% от анкетиираните смяятат, че товаа е факт. Над 85% са на
н мнение ,,че в известтна или в
почти ниикаква степен образоваателната сиистема не сттимулира мл
ладите хораа да се заниимават с
наука. Н
Няма статисттически значчими разликки в тези мнения сред отделните сооциални группи, което
показва,, че мнениието не заввиси от соцциалната поозиция или знание наа анкетиранния, а е
отраженние на форм
мирано общоо убеждениее в обществоото.

БАН
Б в предст
тавите и оцеенките на
българрското общеество, май-ю
юни 2018г.
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Ако обобщим, негативният извод от проучването е, че относително малко хора се интересуват от
наука, а образователната система слабо стимулира учениците да се занимават с нея. Като
резултат, е налице съществен риск през следващите години човешкият потенциал в науката
рязко да намалее, а с това – и общата образованост и информираност на хората, което от своя
страна да доведе до намаляване и на подкрепата за развитието на науката. Позитивният извод
от проучването е, че науката, научните институции, БАН запазват престижа си в българското
общество. Поради това е налице и висока обществена подкрепа за приоритетно финансиране на
науката, за необходимостта от сериозен ангажимент към нея от страна на правителството и
медиите. Огромното мнозинство от хората настояват за балансирано развитие на
фундаменталната и приложната наука и усилията в това направление трябва да намерят своята
публичност.

БАН в представите и оценките на
българското общество, май-юни 2018г.

