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ЗА НАУЧНОТО ПРИЗНАНИЕ

Още по-високо качество на 
българското образование и наука и 
непрекъснато „атакуване“ на най-добрите 
европейски и световни стандарти. 
Така най-кратко може да бъде описан 
пътят към повишаване видимостта и 
разпознаваемостта на труда на родните 
учени и изследователи. Необходими са 
действия за отстраняване на проблеми 
в организацията, финансирането, 
системата за акредитация, за атестацията 
на преподавателите, както и абсолютно 
недопустимия проблем с плагиатството. 

Тези задачи са залегнали и в 
Стратегията за развитие на висшето 
образование. Защото престижът на 
една научна институция далеч не се 
определя само от материалните ценности – сгради, лаборатории, аудитории, 
библиотеки, спортни съоръжения, въпреки че технологиите са несъмнено 
много важни. Но истинският обществен и международен престиж на 
институциите от този вид се определя от трайната значимост на научните 
постижения и открития, които са направили нейните членове. Както и от 
готовността на такава институция да работи в непрекъснато сътрудничество 
с други подобни институции, да споделя с тях ресурси и експертиза, 
включително да обменя студенти и академичен състав. Това е пътят за 
българските университети и научни институти да заемат предни позиции в 
международните класации и завоюват съответно уважение.

Научната периодика играе една от най-важните роли в процеса на 
повишаване на видимостта и получаване на признание за извършваната научна 
и изследователска дейност. Благодарение на дългогодишна систематична 
дейност десетки български научни списания са включени в едни от най-
престижните наукометрични бази. Именно публикационната активност 
предоставя възможност постиженията на родните учени и изследователи да се 
разпространяват както сред международна научна общност, така и в бизнеса и 
социалната практика. 
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И ако към момента съществуват достатъчно обективни показатели за 
оценяване на труда авторите, все още не е подобаващо оценен приносът на 
рецензентите, които оценяват постъпилите ръкописи и предлагат своите 
бележки, коментари, за да подпомагат процеса на взимане на решение за 
публикуване или отхвърляне на съответния текст. Трудът на тези рецензенти 
е не по-малко квалифициран, а отговорността им за качественото и обективно 
оценяване на научния труд е особено висока. Не на последно място по 
значение, трябва да бъде оценен и приносът на редакционната колегия за 
успешната политика и развитие на едно научно издание.

Драги автори, научни рецензенти и читатели на „Обучение по природни 
науки и върхови технологии“,

От името на целия екип изказвам увереност, че и през 2022 г. ще останем 
заедно на предната линия на науката, нашите читатели ще намират на 
страниците на списанието интересно и полезно четиво, а авторите със своите 
статии ще повишават и утвърждават своята международна научна известност.

Проф. Боян Кулов


