Отворено писмо до председателя на Българската Академия на Науките
До Председателя на БАН
Акад. Ю. Ревалски

Уважаеми Академик Ревалски,
Пишем Ви в качеството ни на български учени в чужбина, които са загрижени за
съдбата на науката в България. Израз на нашата съпричастност беше и петицията
http://www.nauka2010.com/ в подкрепа на БАН, която организирахме в критичен за
Академията момент, подписана от близо 500 български учени в чужбина. Същата тази
загриженост днес ни мотивира да пишем отново, този път във връзка с писмото на
академик Иван Тодоров и академик Чавдар Палев по повод 45-та годишнина на ИЯИЯЕ
http://www.nauka2010.com/INRNE-45/index.html.
За съжаление, условията за научна работа в България са по-неблагоприятни, отколкото
в повечето европейски страни, включително на Балканите. Много научни работници
потърсиха професионална реализация в чужбина.
Забележително е, че талантливи млади учени решават, въпреки трудностите, да се
завърнат в България. Такъв е случаят с д-р Кирил Христов, споменат в писмото на акад.
Ч. Палев и акад. И. Тодоров. Д-р Христов, на работа в ИЯИЯЕ от 2015 година, е
получил миналата година най-високата национална награда “Питагор” (за млади учени).
Наскоро директорът на ИЯИЯЕ е обявил конкурс с тематиката на д-р Кирил Христов
за академичната длъжност "главен асистент” . В действителност, научните показатели
на д-р Христов надвишават значително възприетите в ИЯИЯЕ за доцент, длъжност, за
която е бил атестиран още преди година в лабораторията си.
За нас това решение остава необяснимо. “Главен асистент" е длъжност за начинаещи
изследователи, за която се държи изпит, и за която в ИЯИЯЕ има минимални
изисквания. Д-р Христов самият води курсове в Софийския университет и е канен да
изнася доклади в престижни световни научни центрове.
Изглежда, ръководството на ИЯИЯЕ счита, че завърналият се в България учен трябва
да започне от нулата и да мине последователно всички кариерни стъпала, без да се
признава развитието му в чужбина, нито качеството на научните му постижения.
Смятаме, че обструкциите за кариерата на обещаващ млад български учен, получил
международно признание в чужбина, са в противоречие с интересите на ИЯИЯЕ и на
българската наука. Без съмнение такова отношение ще обезкуражи други млади учени,
които възнамеряват да се завърнат в България.
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