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Четиринадесет години след първия сборник на акад. Иван Юхновски - „За българската наука и Българската академия на науките“ (2003)
пред читателите е следващ подобен сборник с негови публични изяви,
обхващащ периода 2003-2017 г. Бившият председател на БАН, известен
изследовател в областта на органичната химия, е вероятно единственият учен у нас, който от 1989 г. и досега следи в най-големи подробности
промените, извършващи се в областта на науката у нас и в Европа, и е
пряк и деен участник в нейната защита и в трудната борба за нейното
развитие в условията на продължаващ с години финансов недоимък и
пренебрежение от страна на държавата. Затова неговите интервюта
и статии в различни медии, участията му в парламентарни дебати,
изказванията му по различни поводи, свързани с научните изследвания и с
духовността изобщо, са своеобразна летопис на случващото се с науката
у нас през последните години. По тази причина подобен сборник, наситен
с факти и оценки за събития и процеси, е интересен както за изкушените
в областта на науката, така и за широката публика, която не познава
в детайли тази тематика.
За разлика от първата книга на автора, този път в сборника са
включени и някои данни от личната му съвсем не безоблачна биография
с цел да бъдат разбрани по-дълбоко философията и отношението му към
науката или пък за да бъдат опровергани неистини, лансирани съзнателно от немногобройни, но кресливи недоброжелатели. Впрочем, всяка
личност, която има почтеността и доблестта да говори това, което
мисли, без да робува на конюнктури и задкулисия, на личен меркантилен
или друг интерес, среща съпротивата на мътилката в смутни времена.
Не всеки в днешно време осъзнава напълно смисъла на думите: „Ученият
трябва да мисли почтено“. Читателят сам може да си направи изводите, когато прочете тази книга.
И не на последно място - немалко от текстовете са свързани с
друга страст на автора - категоричното неприятие на лъженауката и
на конкретни нейни изяви у нас, които връщат манталитета на нацията към едно Средновековие, неприлично за ХХІ век. И така - целта при
подбора на включените текстове бе възможно най-пълно да бъде представена идеята на автора, която той отстоява неизменно - че науката
и учените в България са достатъчно конкурентоспособни и трябва да
се развиват според европейските правила за приоритет на знанието в
обществото. И че препятствията, които се създават изкуствено срещу тях, спъват духовното и материалното развитие на България като
достойна и суверенна държава.
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УВОДНИ ДУМИ
Настоящият сборник от мои публични текстове обхваща
периода 2003-2017 г. и е продължение на аналогичен сборник,
издаден през 2003 г. под заглавието „За българската наука и
Българската академия на науките“.
През изминалите 14 години се случиха не малко важни събития в живота на българската наука и на Българската академия на науките. Бе направен опит да бъде смазана и разрушена
Академията чрез катастрофална промяна на Закона за БАН и
осакатяване на бюджетната ѝ субсидия, а научната общност
на България започна да понася щетите, предизвикани от Закона за израстване на академичния състав.
В началото на 2008 г. бях избран за четвърти път с таен
вот и 79% от гласовете на членовете на Общото събрание
на БАН за Председател на Академията. Един месец по-късно
се оттеглих, защото не можех и не исках да бъда мишена за
нападки срещу нашата Академия, обиняван в това, че навърших 70 години, а и защото сметнах, че вече не мога да ѝ бъда
достатъчно полезен.
От моята оставка са минали 9 години, но времето не
можа да ме направи по-безразличен към битието на науката у
нас и към живота на БАН. С всички свои публични изяви и през
последните години съм се стремял да допринеса за правилното
обществено възприемане на науката у нас и на БАН, за справедливата оценка на труда на бедния наш учен и срещу засилването на проявите на лъженауката у нас. Тези изказвания са
направени на важни форуми, в Комисията за образованието и
науката в Народното събрание или са интервюта и статии
по важни въпроси за защита на науката и Българската академия на науките. Вярвам, че са предизвикали определен обществен резонанс. Всички представени в книгата материали са публикувани - в пресата, в сайтовете на съответните медии, в
стенографските протоколи на Народното събрание или в информационните издания на БАН, така че това са и своеобразни исторически документи. В няколко акцента са представени
документи, опровергаващи напълно някои злонамерени, но все
още тиражирани твърдения относно личността ми и моята
дейност.
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За съжаление, някои от особено важните негативни явления, възникнали преди 6-7 години, още не са преодолени и продължават да ерозират българската научна общественост - не
са приети крайно необходимите разумни минимални държавни
изисквания за заемане на научни длъжности, а бюджетното
финансиране на БАН все още не може да достигне нивото си
от 2008-2009 г. Може би съставената и издадена от мен през
2012 г. книга с редица закони и правилници за преодоляването
на инфлацията в научните звания и степени в Румъния е била
полезна като добър чужд опит и за твърде закъсняващите аналогични усилия в България.
Искам да вярвам обаче, че по-младите ни колеги знаят, че
БЕЗ БОРБА НЯМА ПОБЕДА и това ще поддържа нашия оптимизъм в общите усилия за извоюване на заслужено достойно място на науката и нейния най-голям храм - Българската
академия на науките, в нашата Родина.
Акад. Иван Юхновски
юли, 2017 г.
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