
Здравей! Би ли разказала как си решила да се занимаваш с математика и малко повече 

за научните си интереси? 

Като се замисля за този въпрос, ми е много трудно да отговоря. Беше ми интересно, 

ходила съм на две международни олимпиади, но нещата станаха постепенно. 

Решението да се занимаваш с наука е много лично, малко е като решението “Ще вляза 

в манастир!”. Без огромна любов и вътрешно убеждение не бива да се прави. Е, имаше 

значение и чувството, че ще съм независима да се занимавам с това, което аз искам, а 

не с това, което каже началникът. 

Колкото до научните интереси, случайността има голямо значение. В младите си 

години се занимавах с функционален анализ и по-точно с геометрия на банаховите 

пространства, което е една от най-силните школи в българската математика. Най-

малкото академиците Кендеров и Троянски и член-кореспондент Ревалски 

принадлежат на тази школа, както и доста други от моето поколение. 

Някъде преди около 10 години по много причини реших, че трябва да имам преки 

сътрудници тук, в България, защото реших, че ще работя в България. Освен това се 

появи една задача, за която се оказа, че мога да прилагам културата си и някои 

конструкции, които съм правила преди това. Общо взето аз се занимавам с математика 

по един начин, който не бих рекламирала на когото и да било, но такава е представата 

ми за нещата. Аз избирам някакъв проблем, който според мен е сериозен и който не 

може да бъде решен за ден, месец или година, а трябва да отидат пет, десет или повече 

години и се опитвам по някакъв начин да се приближа към неговото решение като 

много малко се отклонявам. Досега два пъти ми се е случвало това нещо, и в двата 

случая има частични резултати, т.е. основният проблем не е решен. Но все пак има 

някакви приблизителни резултати, които сами по себе си се оказва, че не са 

безсмислени. Голямата цел те кара да вървиш нанякъде, а вече къде ще стигнеш зависи 

от много и много други фактори.  

 

Какви са спомените ти от факултета по математика от времето на студентските 

ти години? Какво е било по-различно тогава? Какво смяташ, че е добре да се промени 

за в бъдеще? 

След като се съгласих да дам това интервю, прочетох какво са говорили хората преди 

мен. Особено ми хареса интервюто на проф. Тинчев. Практически под всичко, което е 

казал, мога да се подпиша. Тъй като имаме малка разлика във възрастта, в никакъв 

случай не искам да повтарям това, което той е говорил за факултета. 

Това, което бих искала да разкажа за младите си години, е най-яркият ми спомен от 

факултета - доц. Иван Проданов (той стана професор точно преди да почине). Ако има 

човек, който ме е формирал като математик и като преподавател, това е той. При него 

съм слушала двата анализа, които тогава бяха по цяла година, 4+4 хорариум, както и 

курса по функционален анализ, който също беше целогодишен, 4+2 хорариум. При 

него съм слушала и спецкурса по топологични групи. Отношението ми към 

математиката изобщо и към анализа в частност е формирано от него. Лекциите му бяха 

великолепни. Усещала съм се, че като аз станах лектор, ако има човек, на когото съм 

подражавала, това е той. До каква степен успявам - това е друг въпрос. Иска ми се и 

младото поколение да е чувало за него. Той почина много млад от инфаркт. Младите 



ми години във факултета са изцяло оцветени от присъствието на този изключителен 

математик и преподавател. 

 

Знам, че известно време си работила в САЩ. Мислила ли си да оставаш там? 

В интерес на истината, през учебната 2002/2003 година преподавах в Щатите, но това 

не е нито първото, нито последното ми пребиваване в чужбина. Тези девет месеца, най-

дългият ми непрекъснат престой в чужбина, бяха пълна професионална катастрофа по 

простата причина, че отидох, за да спечеля пари, а не при група, които работят по 

нещо, близко до мен. Все пак, това ходене, освен, че ми даде някакъв опит, ми помогна 

и да взема ясното решение, че не искам да емигрирам. Аз преди това имах 

възможности и в даден момент акад. Кендеров подозрително ме попита защо не искам 

да емигрирам. Не желаех, но все пак имах някакви колебания. По време на този 

престой взех твърдото решение. Най-малкото, защото вече бях достатъчно възрастна, 

за да нямам достъп до наистина силни докторанти. Надявах се в България да се случи 

този достъп. Разбира се, не е само това причината. Основната причина може би е, че 

приятелите и средата, които човек си създава на 20 години, нямат нищо общо с 

приятелите, които се създават на 40 или на 50. Приятелите, които си създал, когато си 

бил на 20, са много по-скъпи и по-близки на сърцето. 

 

С какво е по-различна американската система за висше образовение? Какви са 

плюсовете и минусите ѝ спрямо българската? 

Системата определено е доста по-различна. Аз лично съм привърженик на 

европейската и българската в частност, но разбира се, начинът на преподаване зависи 

много силно от ранга на университета. Специално в американската система 

доказателства се появяват чак в магистърската степен. Преди това дори има курсове, 

които са преходни между курсовете, в които те учат на алгоритми как се решават 

определен тип задачи и разбираш горе-долу понятията, и курсовете, в които има строги 

доказателства. Това не е така в първите 20 университета в Щатите, не е така в 

европейските университети и съответно не е вярно и за нас, защото в края на краищата 

сме най-добрият университет в България. 

 

А как стои въпросът с научната работа там и тук? 

Научната работа навсякъде е една и съща. Разбира се, обществото там проявява 

несравнено по-голямо уважение към науката и учените, отколкото тук. От друга 

страна, както във всичко друго, мащабът има значение, т.е. има значение дали имаш 

среда на хора, които искат и могат да правят математика, с които можеш да обмениш 

мисли, на които можеш да се оплачеш, когато нещо не излиза, които можеш да 

попиташ за съвет. Колкото по-малко са тези хора, толкова повече намалява 

мотивацията. Това се отнася както за студентите, така и за преподавателите. Разликата 

е преди всичко в средата. 

Мога да говоря страшно много за организацията, която според мен и на световно ниво 

отива на лошо. Все повече и повече нещата се свеждат до бизнес, т.е. до 

наукометрични резултати, при които винаги съответните числа могат да бъдат 

повишени по не съвсем математически начин и до проекти, в които отново се оказва, 



че имат значение преди всичко числата и политическото влияние, а новите идеи отиват 

на заден план. Това създава напрежение в колегията. 

 

Известно ми е, че имаш двама сина и че те също се занимават с математика. Какви 

съвети и напътствия си им давала през годините? 

Със синовете си се отнасям по абсолютно същия начин, както със студентите си. При 

това те са горе-долу на една възраст сега и, честна дума, няма никаква разлика в 

приказките, които приказвам на едните и на другите. Друг е въпросът, че и със 

синовете, и със студентите, съветите са нещо много опасно. В смисъл, че и като майка, 

и като преподавател ме е страх да не повлияя прекалено много в чисто житейско 

решение, за което може после човек да съжалява. За някои неща човек трябва да си 

вземе решението сам. Имам огромно желание повече от студентите, които могат да 

правят наука, наистина да поискат да правят наука. Но ме е страх, ако вземат това 

решение, после да не съжаляват. Затова съм много раздвоена в даването на съвети - 

почвам да давам, после се притеснявам и млъквам. Хем ми се иска да агитирам, хем ме 

е страх да не е прекалено успешна агитацията. Вече за тези, които искат да правят 

математика, също има въпроси, по които е много опасно да даваш съвети. “Какво да 

избера?” - избери това, което ти е най-приятно като тип разсъждение. Това е съветът, 

който съм давала на всички, защото модата и полическото влияние в световен мащаб 

ще се сменят след няколко години, докато цял живот трябва да изпитваш удоволствие 

от това, което правиш. Друг съвет, който давам, и от който не ме е срам: на момичетата 

- научен ръководител ще избираш толкова внимателно, колкото съпруг, а на момчетата 

- толкова внимателно, колкото съпруга, защото трябва и да е силен математик, и да е 

добър човек. Ако към това прибавиш и изисквания за географска локация плюс област, 

в която да работи, понякога сечението може да се получи празното множество. 

 

Какви са любимите ти занимания и хобита извън математиката? Как си почиваш 

най-добре? 

Ти знаеш, побъркана съм на тема планина, много обичам, но все по-малко мога. В 

планината човек забравя всички градски грижи. Лятото редовно, поне една седмица, 

синовете ни ни водят, мен и баща им, носят ни багажа и половината време лежат по 

полянките, за да ни изчакат да ги настигнем.  

 

Какво послание би искала да отправиш към читателите на вестника - студенти и 

преподаватели от ФМИ? 

Най-много обичам да пожелавам на всички много любов и много математика, защото 

това е животът! 

 

 


