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До Директора на ИОХЦФ 

До Научния съвет на ИОХЦФ 

 

ДОКЛАД 

 

Относно: новата структура на ИОХЦФ-БАН 

 

Уважаема г-жо Директор, 

Ръководството на ИОХЦФ-БАН предложи нова структура на Института, по която 

имаше доста критики на заседанието на НС, състояло се на 21.06.2018 г. В изказванията  

на много от колегите пролича виждането им за „време разделно“ между стара, може би не 

много добра, но поне работеща структура и нова, неясна и в същото време плашеща 

структура на Института. В тази връзка, според мен структурата на ИОХЦФ-БАН не би 

трябвало задължително да се свързва с одобрените центрове т.к. ако по някакви 

политически или конюнктурни причини бяха одобрени центрове по археология или по 

минерални бани, нямаше да обсъждаме научни секции по археология или по спа 

процедури. Пак щяхме да обсъждаме подобна структура, отговаряща на нашите 

компетенции. Затова искам да ви предложа подход, с който да обсъдим, подобрим и 

одобрим новата структура на ИОХЦФ-БАН.  

По същество предлагам да призовем колегите, които са ръководители на работни 

пакети в одобрените Центрове, ръководят или имат желание да ръководят работни групи в 

новата структура на ИОХЦФ-БАН, да представят своите виждания за научната си работа в 

следващите 5 - 10 години пред новите колоквиуми, където те да бъдат обсъдени. 

Обсъждането може да бъде и на съвместни заседания на двата колоквиума. 

Това докладване и обсъждане на научната работа в работните групи ще донесе 

следните ползи: 
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1. Засилване на ролята на колоквиумите и подобряване на научния живот в Института; 

2. Вероятно постигане на нови научни сътрудничества в рамките на ИОХЦФ-БАН и 

следващо окрупняване на научните тематики; 

3. Привличане на нови колеги за работа по одобрените центрове; 

4. Не на последно място, но според мен най-важната полза е следната: 

След края на това обсъждане, след около 1 година всички ние, а и целият научен 

състав на Института ще бъде обединен около общо виждане за новата структура на 

Института. Може би структурата ще бъде същата или много подобна на предложената от 

ръководството на ИОХЦФ-БАН, но според мен не трябва да се пропуска шанса за 

постигне на консенсус за новата структура на Института.  

По същество този подход е конструиране на новата структура на ИОХЦФ-БАН 

отдолу нагоре, от работни групи към секции, департаменти... 

 

 

София 11.09.2018 г.     Подпис: 

         (проф. д-р. Н. Василев)  


