
Въпроси за интервю към вестник "ФМИ онлайн"

зададени към проф. Гено Николов

12.02.2015

Визитка:
– Част от ФМИ от ноември 1991 г. досега като: асистент (1991), доцент (1998), професор (2009).
– Преподавани дисциплини: Числени методи, Числен анализ, Числени методи на линейната алгебра,

Числено интегриране, Теория на апроксимациите, Екстремални задачи за полиноми.
– Катедра: Числени Методи.

1. Добре дошъл, професор Николов. Ще започнем този разговор по един по-нестандартен начин. Можете
ли да посочите 3 характерни за вас качества?

Предпочитам хората които ме познават добре да говорят за качествата ми. На шега зададох въпроса
на жена ми, и тя отговори: консервативен, последователен, упорит като магаре. Може да ӣ се вярва,
все пак повече от половината ми живот досега е преминал с нея.

2. Какво отличава Числените методи от останалите области на Математиката? Ще ни разкажете ли за
някои скорошни приложения на тази област?

Нека уточня, че моите интереси попадат основно в Теория на апроксимациите. Това е област от
математиката, която изучава въпроса как функции се приближават най-добре с апарата на други, по-
прости функции (например с алгебрични и тригонометрични полиноми, рационални функции, сплайн-
функции, уейвлети, и др.) Основоположници на Теория на апроксимациите са велики математици като
Вайерщрас, Чебишов, Колмогоров, Бернщайн и др. Изследва се задачата как скоростта на намаляване
на най-добрите приближения за дадена функция зависи от нейните свойства (непрекъснатост, гладкост).
Характерно за проблемите от Теория на апроксимациите е, че много често те водят до трудни, но
и изключително красиви екстремални задачи. В теорията на апроксимациите широко се използват
методи от реалния, комплексния, функционалния и хармоничния анализ, математическото оптимиране,
диференциалните уравнения и др. На свой ред резултати от Теория на апроксимациите водят в
много случаи до развитие на горепосочените и други области. Може да се каже, че теорията на
апроксимациите е основата, върху която се изгражда Числения анализ. От друга страна, интензивното
развитие на съвременните компютри разкрива неподозирани възможности за прилагане на числените
методи за изследване и симулиране на процеси и явления от природата и човешката дейност. Понякога
резултатите получени чрез числени симулации служат за основа за откриване на нови, непознати
феномени, и дори за разработване на нови научни теории.

3. Как протече за вас изминалата сесия? Доволен ли сте от резултатите на студентите?

Сесия като сесия. Имах изпит по Числен анализ за студентите от специалност „Компютърни науки“,
и по Числени методи на линейната алгебра за студентите от специалност „Приложна математика“. И
както е обичайно, имаше студенти, които се бяха подготвили отлично за изпита, както и такива, които се
явяват на принципа „ако мине“. Е, при някои не мина. Това, което ме разочарова, е примиренчеството в
голяма част от изпитваните: веднъж стигнали до положителен резултат (примерно среден), не желаят
да се възползват от предоставената им възможност да получат по-висока оценка, като отговорят на
допълнителен въпрос или решат задача.
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4. През изминалия месец януари сте бил на посещение в Кеимбридж. Каква беше неговата цел и какви
са вашите впечатления от този наистина престижен и наи-стар университет в света?

Всъщност, това беше третото ми посещение на Департамента по приложна математика и теоретична
физика на университета в Кеймбридж, първите две бяха през 2006 г. и през 2013 г. Както тогава,
така и сега целта на визитата ми беше съвместна научна работа с професор Алексей Шадрин върху
неравенства от тип на Марков. Смея да твърдя, че работата ни беше ползотворна, и се надявам
резултатите, които получихме да се появят скоро в съвместна стития.

Ако трябва да сме точни, университетът в Оксфорд е по-стар, този в Кеймбридж е основан от

преподаватели и студенти, напуснали или по-скоро изгонени от Оксфорд. Кеймбридж е град – музей,
не случайно е използван като сцена за снимане на филми със средновековна тематика. Впечатляващи
са колежите на университета в Кеймбридж, сред които като най-престижни се открояват Trinity и St.
John’s. От общо 91 Нобелови лауреати, учили или преподавали в Кеймбридж, тридесет и двама са от
Trinity. Вярно е, че няма Нобелова награда за математика, но пък в Trinity са били математици като
Нютон, Харди, Литълвуд, Рамануджан – няма как да изброя всички, чиито имена се изписани на плочки
върху стената на славата. Най-старите колежи в Кеймбридж са Peterhouse и Clare, основани съответно
през 1284 и 1326 г., а най-голяма атракция за многобройните туристи е King’s със своята внушителна
King’s Chapel, откъдето BBC предава Коледната и Великденската служби. Наред с колежите с дълга
история има и такива, които са открити едва през миналия век, като Churchill (1959) и последния
открит колеж, Robinson (1981). За чара на Кеймбридж допринася и реката Кам с многобройните
лодки с туристи, които се движат с помощта на дълги пръти, с които се оттласкват по дъното на
реката, с известните Мост на въздишките (на студентите, отиващи на изпит) и Математическия мост
– построен изцяло от дърво без допълнителни крепежни елементи. Своя принос за очарованието на
Кеймбридж дават и многобройните пъбове, които се пълнят вечерите от студенти и преподаватели.
Най-старият пъб, преживял до наши дни, ако не ме лъже паметта, датира от 1608 г., а друг пъб, The
Eagle, е забележителен с това, че таванът му е изписан с имената и посланията на американски летци,
оставени от тях преди да отлетят за битки през Втората световна война. Старинния вид на колежите
рязко контрастира с модерната архитектура на сградите на Isaac Newton Institute of Mathematics и
Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics, където имах честта да пребивавам и дори
да изнеса две лекции по време на предишните ми визити. Не на последно място, нека да спомена, че
в Кеймбридж е живата легенда на астрофизиката, професор Стивън Хоукинг, на живата на когото е
посветен филмът Theory of everything.

5. След кратка справка се вижда че имате няколко съвместни публикации с покоиния и дълбоко уважаван
бивш декан на факултета - академик Борислав Боянов. От кога датира вашето познанство и с какво
ще го запомните?

През есента на 1981 г. от курса по Числени методи, който Борислав Боянов ни чете. Още помня как
един млад, усмихнат и енергичен човек влезе в залата, представи се и още преди някои от тогавашните
ми състуденти да успеят да отворят тетрадките си, изписа със ситен красив почерк дъската. От
тогава насам съм имал възможността да слушам много блестящи лектори, но той остана в челото на
моята класация. Съвсем естествено той беше изборът ми за ръководител на дипломната ми работа,
а впоследствие беше и научен ръководител на дисертацията ми. Борислав Боянов имаше вроден усет
към красивите математически задачи, и се опитваше да внуши този усет и на нас, неговите ученици.
Не приемаше опитите на държавните и други институции да въведат приоритети, включително и във
финансирането, на дадени изследвания за сметка на други (примерно на приложните изследвания
пред фундаменталните); той оприличаваше това с писането на поезия по поръчка. Нима – казваше
той – когато Карл Фридрих Гаус открил знаменитата Гаусова квадратурна формула, той е знаел, че
тя ще бъде основен апарат за численото пресмятане на интеграли? Стимул за това да се работи върху
дадена задача може да бъде дори само нейната красота, без значение дали решаването й има или няма
приложения. И още, един математик може да получи признание за получаването на един единствен
забележителен резултат, но може да остане незабелязан и след написване на стотици и дори хиляди
статии. Борислав Боянов беше сладкодумен разказвач. Ние, учениците му, помним много истории,
разказвани от него на чаша чай в кабинет 458 на Института по математика и информатика на БАН.
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Често в тях се съдържаше поучителен елемент, поднесен деликатно и ненатрапчиво. Ще си позволя да
разкажа две от тях (моля тези, на които съм ги разказвал, да ме извинят):

Известният руски математик Сергей Борисович Стечкин съзерцавал статуята на Давид от Микеланджело.
Накрая направил следния коментар: Бедни ми Микеланджело, след няколко века от това прекрасно
творение ще остане само прах. Но теоремите, които съм доказал, ще просъществуват завинаги.

В купето на един влак имало двама пътници, да ги наречем А и Б. Скоро установили, че и двамата
са математици, и за да мине пътуването по-бързо, започнали разговор на математическа тематика.
Всъщност, по-скоро бил монолог, тъй като говорел само А, разказвайки надълго и нашироко за задачите,
върху които работил и резултатите, които бил постигнал. През това време Б само слушал. Минало
доста време преди А да попита: „ А вие с какво се занимавате?“ Б мълчаливо написал върху листа
едно неравенство. „Това е неравенството на Туран, знам го – реагирал А. Какво за него ?“ „Аз съм
Туран“ – промълвил Б.

В духа на последната история, няма да разказвам за богатото научно наследство на академик Боянов,
то най-добре говори само за себе си.

6. Навярно сте бил запознат и с част от идеите на акад. Боянов за облагородяване на живота и атмосферата
във ФМИ и развитието на факултета ни. Можете ли да споделите някои от тях и да добавите свои
такива?

Академик Боянов беше Декан на ФМИ през периода 2003 – 2007 г. Неговият мандат беше изключително
успешен: на неговите усилия и на екипа му дължим сегашният вид на двора на ФМИ – с градинките,
паметника на Емануил Иванов, един от основателите на Софийския университет, с параклиса с лика
на Климент Охридски, бюстовете на Н. Обрешков, Л. Чакалов, И. Ценов, К. Попов и Б. Петканчин в
сградата на ФМИ, петия етаж на ФМИ в сегашния му вид, с портретите на професорите преподавали
тук, които вече не са сред нас. Борислав Боянов беше голям патриот и родолюбец, той се гордееше
с нашето славно минало (тук ще вметна, че с негови средства беше построен пантеон на загиналите
край с. Вишовград четници от четата на Филип Тотю). Ценеше постиженията на българските учени
(не само математици), и работеше те да станат достояние на световната научна общност. Ето два
примера: с решаващата му роля на световната математическа колегия стана известно, че 10 години
преди да излезе знаменитата статия на Х. Къри и И. Шоенберг за свойствата на В-сплайните, Л.
Чакалов вече е получил и публикувал в българско списание голяма част от тези резултати. През
2006 г. по инициатива на Борислав Боянов ФМИ организира международната конференция „Пионери
на българската математика“, посветена на годишнино от рождението на акад. Никола Обрешков и
акад. Любомир Чакалов. Борислав Боянов се гордееше с успехите на българските ученици и студенти
на различните международни състезания и олимпиади. Той беше инициатор ФМИ да стартира и
организира регулярно провеждането на национално състезание по елементарна математика, което днес
се нарича „Турнир проф. Борислав Боянов”. И още нещо: чак след смъртта му стана известно, че той
е отделял лични средства за осигуряване на стипендии на талантливи наши студенти с материални
затруднения. Негова беше инициативата за възобновяване на Колоквиума на ФМИ, и по негова
идея бе създаден „Клуб на приятелите на ФМИ”, в който да членуват хора, работили или получили
образованието си в нашия факултет. С уговорката, че пропускам със сигурност много негови идеи и
начинания, ще спра дотук. По мое мнение, поне от времето от когато аз съм преподавател във ФМИ
(1991г.), във факултета ни не е имало хора от неговия калибър. Неговата преждевременна кончина
остави голяма празнина сред нас, липсата му е осезаема за развитието на ФМИ. Със събрани средства от
негови ученици, колеги и приятели поставихме негов бюст пред входа на факултета, в духа на неговите
виждания, че трябва да тачим паметта на забележителните ни личности, какъвто той несъмнено беше.

7. Наближават нови избори за декан на ФМИ. Мислил ли сте да се кандидатирате за поста? Ако да, кои
са основните неща които обещавате и бихте предприели?

Към този момент ще отговоря с твърдо: „Може би”, т.е. не съм решил окончателно. За да се избегнат
спекулации, ще споделя само две или три неща, които смятам, че трябва да се променят или поне
подобрят. Радостно е, че ФМИ е привлекателно място за обучение за студентите, и за това има добри
предпоставки – най вече голямото търсене на IT специалисти и съответно много добри перспективи
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за намиране на добра и високоплатена работа на студентите завършили образование при нас. Това
важи и за тези, които все още не са завършили образованието си. Често, след приключване на
изпита, задавам на студентите въпрос дали работят, и както не е трудно да се досетите, отговорът
най-често е утвърдителен. Коментарът ми в такива случаи е: „Цял живот ще имате възможността
да работите, но сега имате уникалната възможност и време да учите – трябва да се възползвате от
нея”. Понякога се стига до дискусия: „Защо трябва да изучавам даден математическа дисциплина –
работата ми не изисква такива знания?” Голяма част от студентите не осъзнават, че основна цел на
преподаването на математическите (и голяма част от информатичните) дисциплини е не да се научат
фактите, а да се развие тяхното мислене. За фактите има достатъчно справочници. Или, както гласи
една известна сентенция, „Образованието е това, което остава, след като се забрави всичко”. Вярно е,
че възможността да имаш добри финансови възможности като работещ студент в софтуерна фирма е
изкушаваща, и че най-често задачите, които се решават там, изискват рутинни знания, които студентите
усвояват “on the fly”. Само че, ако те не са развили умения да виждат по-дълбоко и по-далече, при
съвременната динамика в развитието на IT технологиите те рискуват след десет или по-малко години
да бъдат изхвърлени от трудовия пазар от следващата генерация по-знаещи и можещи специалисти.
Ето затова студентите трябва да учат и, по мое мнение, студентите от първи, а защо не и втори курс,
трябва задължително да присъствуват на лекциите и упражненията включени в учебната програма.
За студентите проявили особено старание и талант трябва да се въведат специални стипендии.

При посещенията ми в университета в Кеймбридж разбрах, че лекционните курсове през семестъра са
в обем от 16 или 24 часа преподавани в рамките на 8 седмици (за сравнение, обичайните за ФМИ числа
са 30 или 45, и понякога даже 60 часа, за семестър от 15 седмици). Разбира се, зададох си въпроса как
е възможно да се предаде един курс по, да кажем, Комплексен анализ, с 24 часа лекции. Отговорът е,
че освен лекциите, на студентите се посочва и справочна литература от учебници и интернет, с която
те трябва самостоятелно да се запознаят. Т. е. предполага се тяхното активно участие по време на
семестъра. Приемам, но само донякъде, възражението, че студентите и Кеймбридж и Оксфорд имат
богати родители или спонсори, които да плащат за издръжката на обучението им, какъвто не е случаят
с нашите студенти.

Въпросът има и друга страна: каква е ефективността от лекциите, семинарните и лабораторни занятия,
които провеждат нашите преподаватели, ако те се посещават от един малък процент (близък до
ситуацията „сам срещу един”) от студентите ? Не се ли похабяват всуе ценни ресурси ? За изнасянето на
една лекция пред 5 или пред 105 студенти преподавателят ще положи едни и същи усилия. Заплатите
на професорите в държавните университети във Великобритания са едни и същи. Питате се каква е
разликата? В Кеймбридж за пълна натовареност се приема наличието на 50 часа лекции годишно.
Това означава, че преподавателите там могат да отделят много повече време за своето професионално
израстване, за провеждане на научни изследвания, за писане на статии.

За сравнение: в Софийския университет една от най-важните антикризисни мерки, предприета от
Ректора и Академичния съвет, беше да се увеличи обема на годишната аудиторна заетост от 240 на 270
часа, приравнени към семинарни занимания. И като правило, нашите асистенти, доценти и професори
регистрират доста по-голям брой часове. А индивидуалните планове и отчети отразяват само учебната
натовареност. Професионално израстване, научни постижения, публикации ? Забравете, няма време –
трябва да се преподава.

И нашите преподаватели се справят нелошо – това личи и от националната класация (ранкинг) на
университетите по отделните специалности. И заслужено СУ получава допълнителни средства от
държавния бюджет (друг е въпросът за техния обем). Само че, видите ли, за да стигнат тези пари до
онези, които са ги заслужили, т.е. преподавателите, те трябва да сe потрудят още. И следват ЕОС-и,
МЕОС-и, бумажщина. Професионално израстване, научни постижения, публикации ? Както казах,
забравете.

По-високата учебна натовареност на преподавателите от ФМИ трябва да бъде безусловно възнаградена,
в това число с получените допълнителни средства от държавния бюджет за първо място в националната
ранкинг система на университетите по отделните специалности. Без да се измислят за това допълнителни
дейности на преподавателите!
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Както казах, за добро или лошо, конюнктурата сега е такава, че има голям интерес към специалностите,
по които предлага обучение ФМИ. В едно отношение това със сигурност не е добро: повишената
учебна натовареност вследствие на по-големия брой студенти приемани за обучение във ФМИ поставя
нашите преподаватели в неизгодно положение в сравнение с преподавателите от другите факултети,
които обучават по-малък брой студенти. Това обяснява (до някаква степен) по-лошата публикационна
активност на преподавателите от ФМИ в сравнение с техните колеги например, от другите

природонаучни факултети – те разполагат с по-малко време за научни изследвания. Толкова повече
е наложително да се засили стимулирането, в това число и финансово, на преподавателите от ФМИ,
които се занимават активно с научни изследвания и подготвяне на докторанти, както и осигуряване на
по-атрактивни условия за самите докторанти. Това предполага както отпускане на по-големи средства
за наука от страна на Ректората, така и сериозна реорганизация на системата за финансиране на научни
проекти от ФНИ на СУ.

8. Как бихте коментирали факта, че България е страната в Европа с наи-много професори на глава от
населението?

Според законите на диалектиката количествените натрупвания водят до качествени изменения. В
нашия случай качествените изменения са негативни. В приетия през 2010 г. нов закон за развитие
на академичня състав има и няколко положителни неща, но те са пренебрежимо малко в сравнение с
негативните. Многобройните висши училища у нас си произведоха набързо професори и доценти за
собствени нужди (аз бих казал – за собствена консумация). Изборът става по занижени критерии, а
често дори и там, където критериите са добри, се изпуска контролът по прилагането им. Мисля, че
в Румъния бяха тръгнали по този път преди години, и се върнаха, защото осъзнаха, че води до лоши
последици.

Но ние сме първи не само по професори на глава от населението, ние сигурно имаме и най-много
висши училища на глава от населението (петдесет и няколко, изгубил съм им бройката; за сравнение,
в Австрия, която е близо до България като население и територия, мисля, че са десет). Новият закон
им позволи на много от тях набързо да си произведат хабилитирани кадри, и формално да си решат
проблемите с акредитацията. Предлагат се повече места за прием на студенти годишно, отколкото е
реалният брой абитуриенти. И ако едно време се смяташе за постижение да бъдеш приет за студент, сега
е трудно да не те приемат някъде за студент. Сегашната порочна система за субсидиране на висшите
училища „на калпак“ ги стимулира да приемат за обучение колкото е възможно повече студенти, без
да ги е грижа за нивото на тяхната училищна подготовка. Нещо повече, отпадането на студенти
поради слаб успех удря върху бюджета на обучаващото висше училище; т.е. то не е е материално
заинтересовано да извършва селекция. Чувал съм, че в Австрия само около половината от завършилите
средно образование продължават във висши училища. Изглежда само ние не можем да проумеем
нашата поговорка „от всяко дърво свирка не става“.

9. Ако трябваше да изберете друга катедра, към която да се присъедините, коя щеше да бъде тя?

Предполагам „Математически анализ“, защото имам близки на техните научни интереси. Всъщност,
може да се каже, че поне трима от настоящите членове на тази катедра имат сходни на моите научни
интереси.

10. Можете ли да препоръчате на читателите на вестника ни няколко качествени и не толкова популярни
математически книги, които са ви помогнали да осъзнаете по-добре математически идеи и концепции?

Ако става дума за настолни книги, за мен такива са „Orthogonal polynomials“ на Г. Сегьо, „Analytic
Theory of Polynomials“ на Г. Шмайсер и К. Рахман, „Chebyshev Polynomials: From Approximation Theory
to Algebra and Number Theory” на Т. Ривлин, „Qudraturverfahren“ на Х. Брас. Много бих искал да имам
и събраните статии на Г. Сегьо (те се в 3 тома), но за съжаление те не са преиздавани от 1982 г.

11. Интересувате ли се от история на математиката? Имате ли любим математик и защо тои е такъв?

Да, и във тази връзка намерих една много интересна книга, “A Radical Approach to Real Analysis” с автор
David Bressoud. Тя всъщност е учебник по анализ на функции на една променлива, с приложени кратки
програми на Mathematica за илюстрация на различни примери. Но в нея има и множество исторически

5



бележки за известни математици от миналото, за грешките които някои от тях са допускали, как са
се променяли вижданията през вековете докато нещата се изчистят до съвременния им вид. Много е
поучително да знаеш как са изкристализирали нещата, това е дълъг процес. Ако трябва да посоча един
любим математик – това е Габор Сегьо. Причината: във всяка негова работа човек може да намери
нещо оригинално, красиво.

– Редакцията благодари от името на целия факултет за споделените мнения и опит!
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