
Въпроси за интервю към вестник "ФМИ онлайн" (работно заглавие-
"доц.Драганов- Анализ и Вяра")

зададени към доц. Борислав Драганов

07.08.2014

Тази рубрика, в която ще бъде поместено интервюто се нарича "Личности" и всяко интервю започва с
кратко представяне на съответната личност. Затова и ще те помиля за следната информация:
Визитка:
– Средно образование: Първа английска езикова гимназия, гр. София (1993)
– Висше образование: магистър специалност математика, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ (1998); доктор,
СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ (2004)
– Част от ФМИ в периода: oт 2002

1. Здравейте! Вие работите към катедра Анализ, но научната ви работа е свързана и с областа на
Числените методи. Как се получи така при вас? Ще ни разкажете ли повече и за конкретното
направление, в което работите?

Основно работя в областта на теория на апроксимациите. Най-общо казано, в нея се изследва възможността
да се намери за даден обект друг по-прост и с по-хубави свойства, който е близък до него в определен
смисъл. Обикновено резултатите са теоретични по своя характер, но обосновават практическите приложения
и в частност конструирането на числени методи. От друга страна, редица фундаментални твърдения
в анализа или се доказват посредством средства от теория на апроксимациите, или дори попадат
непосрествено в нейната област. Иначе, първата ми среща с теория на апроксимациите бе в курса
по числени методи, но задълбочено започнах да се занимавам с нея, когато започнах да уча при проф.
Камен Иванов от Института по математика и информатика при БАН. Може би това, което най-вече ме
интригува в този дял на математиката е силният конструктивен елемент. Прието е тази математическа
област да се нарича още конструктивна теория на функциите.

2. Занимавайки се в тази област, допускам че сте познавал акад. Борислав Боянов. Какво влияние имаше
той за вашето развитие? С какво ще го запомните?

За съжаление не съм имал често възможност да разговарям с акад. Боянов. Изслушах доста курсове
при него. Но и от най-беглата среща с проф. Боянов се виждаше, че той е изключителен човек, отличен
преподавател и много талантлив математик. Освен това се бе посветил на развитието на факултета и
на целия университет. Загубата ни бе изключително голяма. Той упражняваше своето положително
влияние върху всички, които имаха досег с него, и във всичко, с което се занимаваше.

3. Защо мярка на Лебег? Откога водите този курс и защо е важно да бъде изучаван?

Курсът се чете отдавна. Аз го водя от три години. Много ми е приятно. Надявам се да е било
полезно за студентите. Теория на мярката и конкретно мярката на Лебег заемат основно място в
теория на вероятностите, хармоничния анализ, дялове на физиката и др. За доброто им разбиране тя
е задължителна. Всъщност теория на мярката е възникнала при изследването на съвсем приложни
въпроси. Освен това, нейното изучаване обогатява математическата ни интуиция, като предлага един
по-абстрактен поглед например върху един толкова прозаичен обект като функцията или пък ни помага
да схванем по-добре разликата между различните начини да опишем "големината” на дадено множество
от реални числа. Тя дава изчерпателен отговор на връзката между диференциране и интегриране.
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4. Вероятно много от студентите на ФМИ ви познават и във връзка с другия по-масов курс, който водите-
"Допълните въпроси от ДИС за компютърните специалности". Успяват ли някой от тези студенти,
посещаващи курса, да се запалят по математиката именно на този курс?

Да, действително този курс се посещава от доста студенти. Неговото предназначение е да засегне
основни теми от анализа, които не е било възможно да се включат в задължителните курсове по тази
дисциплина, но са важни за някои приложения. Стараем се да придадем практическа ориентация на
курса. Много е приятно да срещнеш студент, който живо се интересува от преподавания материал.
Колега, които също води курса, ми е разказвал за студенти от компютърните специалности, които са
преорентирали основните си интереси към математиката в следствие на този изборен курс.

5. Какви са спомените ви от факултета по математика от времето на студентските ви години? Какво беше
по-различно тогава?

Макар че не са минали толкова много години оттогава, са настъпили доста промени. От една страна
популярността и важността на информационните технологии нарастват и привличат голям интерес; а
инересът към математиката е намалял. От друга страна самите хора се променят. Тази промяна е в
отрицателна посока и се забелязва не само в нашия университет или нашата страна, но в целия свят.
Болезнената истина е, че като цяло ставаме все по-повърхностни и интелектуално лениви. Сега, разбира
се, не би имало време да се спрем по-подробно на причините за това, но само ще кажа, че ставаме
жертва на своя собствен избор, своите собствени решения. Наша обща отговорност, на преподаватели и
студенти, е въпреки това, да се постараем да вложим и постигнем повече. Примирението с действителността
или нейното отрицание само ще задълбочат кризата.

6. А кои бяха най-трудните предмети за вас по време на вашето лично следване във ФМИ?

Може би съм позабравил вече. Трудно ми беше по Теория на Галоа, което е много жалко, защото това
е една толкова красива област. Това, което ми липсваше по време на следването бяха дисциплини,
свързани с история и философия на математиката. Такива предмети и дори, по-добре, вмъкването
на коментари относно историческото и концептуалното развитие на дадена математическа дисциплина
придават жизненост и дълбочина на предмета.

7. Вие сте и отговорник, или както е модерно да се казва - тийм лидер, на наставниците за специалност
Информатика (б.р. от една година във ФМИ всяка група студенти от 1-ви курс има свой наставник-
студент от горен курс). Как може студентите да са по мотивирани да посещават часовете за консултации
със своя наставник?

Замисълът на самата програма за наставничество е да предоставим на студентите възможност да
получат допълнителна помощ в следването си в случай, че се нуждаят от такава. Така всичко зависи
от желанието на самите студентите да учат и да се възползват максимално от предоставеното във
факултета обучение. Затова основната ни цел трябва да бъде да мотивираме студентите да учат.

8. Знаем, че в западните университети, тази посещаемост е много по-голяма. Мислите ли, че ефективността
на системата ще скочи през следващите години?

Да, дори в някои университети студентите са длъжни да се срещат всяка седмица със своя наставник и
разглеждат заедно как върви обучението им. При такава система един наставник, разбира се, отговаря
за съвсем малко студенти. В една подобна форма, програмата е много по-ефективна, но изисква далеч
по-голям ресурс. При нас нямаме възможност да я развием до такава степен, но и сега се забелязва
положителен ефект. Надявам се, че той ще нараства все повече. Освен това усилията за повишаване
на ефективността на обучението във ФМИ имат и един друг аспект, който, бих казал, е по-важен. Това
е възлагането на по-голям брой домашни и контролни работи. Самостоятелната работа на студентите
е изключително важна за обучението.

9. Известно е, че не криете вярата си в Бог. Защо тя е толкова важна за вас и в какво точно се изразява?

Да, аз вярвам в Господ Исус Христос. Спомням си едни думи на Блажени Августин, който е казал, че
Бог ни е създал за Себе Си и затова животът ни остава празен и лишен от истински смисъл, ако не
знаем кой е Той и не Го опознаваме все повече и повече. От друга страна е печално, да отхвърляме
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Бога, на Когото дължим всичко и самите себе си. Ние считаме за непристойно да не отвърнем с
любов и уважение на родителите си, които ни обичат и се грижат за нас, а отхвърлянето на Бога е
по-лошо от това. Истинската вяра в Бога не се изразява в спазването на определени обичаи и ритуали,
а представлява взаимоотношения с Бога в доверие, покорност и любов към Него.

10. Какво бихте казали на хората, които биха приели думите ви като странни и на тези, които са атеистично
настроени?

Атеизмът е вид вяра. Според мен, те трябва да проявяват дори повече вяра от християните. Съществуването
и устройството на вселената и живота или пък наличието на съвест са сериозни основания за вярата в
съществуването на Бога. Що се отнася до християнството- имаме още редица исторически доказателства.
Уникалността на Библията също е изключително показателно. Книгата на Данаил от Стария Завет
например, писана около 500 г.пр.Хр., предрича съществуването на велики империи като Мидо-Персия,
Гърция на Александър Македонски и дори Рим. Друг важен пример е броят на пророчествата говорещи
за Исус, общо над 300. Молбата ми към всеки един атеист е внимателно да преосмисли позицията си
и искрено да прецени силата на аргументите- за или против съществуването на Бога.

11. А какво е отношението ви към православието? Защо сте избрал да се придържате към протестантството?

Водеща във взаимоотношенията ни с Бога трябва да бъде Библията, защото чрез нея Бог ни открива
кой е Той. През вековете нейното учение и било страшно изопачавано. В източното православие
и католицизма са възникнали много допълнения към него, докато протестантството представлява
връщане към действителното учение на тази книга. Също така, при православни и католици се отдава
голямо значение на ритуали и отбелязването на празници – до степен, че това измества фокуса от
същността на вярата.

12. Ако има клуб по Религия или изучаване на Библията във ФМИ, ще бъдете ли сред редовните посетители
и участници?

Такъв клуб ще бъде много ценен и полезен. Ние хвърляме доста усилия да усвоим знания, чието
значение е преходно, а колко по-важно е познаването на Бога. Непременно бих участвал в такъв клуб.

13. Ще ни кажете ли няколко думи и за вашето семейство? Как ви помага вярата при взаимоотношенията
в него?

Благодарен съм на Бог за семейството ни. Имаме две момчета. Общата ни вяра ни прави да вървим
по един и същи път. Това ни дава обща цел, взаимно разбирателство, обич, вярност, приятелство и
търпение един към друг, а също и опора във време на трудности.

14. Какво финално послание бихте отправили към читателите на вестника - студенти и преподаватели?

Пожелавам на всички жажда за истината, жажда за Бога. Всеки неминуемо вярва в някого или нещо.
Колко трагично би било това да се окаже нещо недействително, затова най-важното в този живот е да
открием действителната истина.
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