
Проф. Тинко Тинчев за математиката, логиката и любовта

интервю за вестник "ФМИ онлайн"

Здравейте, проф. Тинчев. Най-напред искам да изразя благодарност за съгласието ви да дадете това
интервю за първия брой на "ФМИ Онлайн". Действително, според много от колегите вие сте един от най-
интересните и нестандартно мислещи хора във факултета и нещата, които споделите ще бъдат ценни за
всички! В тази връзка е и първият ми въпрос:

1. Вие, лично, считате ли, че притежавате нестандартно мислене и ако да- с какво това помага и пречи
на един професор в България?

Здравейте. Бих казал, че определям начина си на мислене, като стандартен, макар че всеки нестандартно
мислещ, навярно би казал същото. Причината, според мен е, че всеки вижда по различен начин нещата
в света и им придава различна тежест. Дали нестандартността помага - със сигурност не, но това е
едно задължително условие за това човек да има лична индивидуалност и да бъде ценен за околните.

2. Няколко думи за курса по Логическо програмиране, който водите на специалности "Информатика" и
"Компютърни науки". Много студенти се оплакват, че курса се води прекалено формално. Защо е
важна тази формалност за курса?

Този въпрос и аз съм си го задавал много пъти. Задавам го доста често и на асистентите и сме
стигнали до следният извод: Липсата на формалност ни харесва, но се създава една илюзия, че всичко
е съвсем просто. Всички знаем, че при логиката, а и в цялата математика трябва много да се внимава в
понятията, които се дефинират, защото все пак искаме да изкажем нещо строго и конкретно. Липсата
на задължителен курс по "Математическа Логика", също играе своята роля. Това налага близо 85%
от курса да бъде въведение в "Математическата Логика". Има и друг фактор- докато в другите
курсове боравим с конкретни обекти, било то група или пръстен или какъв да е друг обект, то тук
използваме абстрактни обекти. Разбира се, курсът може да бъде улеснен по един тривиален начин.
Тривиализацията в обществото е нещо типично.

3. Знаем, че преди няколко години сте водили курс по C# във факултета. Какви бяха впечатленията ви
от курса? Защо точно C#?

О, да, не се лъжете. Това започна през есента на 2001 година, когато езикът беше съвсем нов. На мен
самият ми беше много интересно да го сравня с други езици, както и да се запозная с .Net платформата.
Считах, че ще бъде много полезно и за студентите да се запознаят с нещо ново. Исках и да придам и
личното си разбиране за това как трябва да се преподава един език за програмиране, а именно да се
набляга на структурите и алгоритмите, които е най-добре да бъдат използвани в дадени ситуации.

4. До кога беше воден курса? Може би до 2005- 2006 година?

О, не, до зимата на 2003 година. След това работих по 1 проект в Тулуза, след което взех решение
да не пиша повече код. Основната причина е, че това е дейност за млади хора. От известно място
нататък, човек трябва да се въздържа да пише код.

5. Каква част трябва да заемат в образованието на един студент новите технологии?

Всички работодатели си мечтаят за нагълтани с технологии кадри, които мигновено ще започнат да
кликат с мишките и да лепят обектите, но технологиите се сменят. Човек, който учи само технологии
винаги ще бъде догонващ, като единствения негов шанс е да бъде добър майстор за известно време.
От друга страна, за добре тренираният математик една такава смяна на използваната технология е
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радост. В тази връзка не мога да не си спомня за една среща, която имахме преди няколко години тук
в София с колеги от Тринити колидж- Дъблин и мениджъра на IBM Ирландия тогава, г-жа Мария
Уолъс. В неформален разговор относно кадрите, които търсят и наемат тя ми сподели, че най-голям
интерес предизвикват у нея кандидатури на хора завършили специалности като теоретична физика
или чиста математика. Действително в техния екип имаше няколко такива човека.

6. Езикът Пролог безспорно е сред тези, който ви е най-симпатичен. Какви са предимствата на езика
и какво ще отвърнете на критиците на Пролог, някои от които го определят като проста система за
обхождане на дърво в дълбочина?

Макар че езикът е с максимална мощност, всичко може да се напише на него, за някои задачи той
далеч не е удобен. За други проблеми, обаче той е много по - лесно приложим ... например коя да е
задача, в която трябва да се направи логически извод.

7. От няколко години водите изборния курс "Теория на множествата". Кажете ни нещо повече за него?
Защо е важно да бъде изучаван?

Това е моята първа любов в математиката и в логиката. Каквото и да стане с човек, тези първи трепети
трудно се забравят. Защо е важен..ами..точно при работа с абстрактни обекти, ние добиваме представа
кога едно нещо е доказателство и кога не е. Курсът е полезен и с това, че дава много инструменти
за работа, както в областта на математиката, така и в областта на Компютърните науки. Последните
100- 120 години показаха и че езикът на Теория на множествата е много удобен.

8. Лично за мен, това което ми остана след като слушах този интересен курс, бяха самите идеи изложени
в курса и общите принципи, които можеха да бъдат извлечени.

Действително, връзките със света на идеите, с Платонизма е голяма. Аз съм почитател на философското
течение наречено по този начин- "Платонизъм", в една от неговите разновидности. Това е предмет на
дълъг разказ за основите на математиката, но ще кажа само че този подход далеч не е единствения.

9. А какво е мнението ви за липсата на ограничения за бр.явявания на изпит във висшето ни образование.
Не смятате ли, че това обезмисля до голяма степен учебният процес?

За мен, при повече от 3 явявания е ясно, че съществува някакъв сериозен проблем и човекът отново
трябва да прослуша курса.

10. Но, при желание един такъв студент може да присъства на лекциите за съответния курс още след
първия му неуспех. По-сериозната трудност, като че ли идва от това, че голяма част от студентите
започват работа още през първите години от следването си...

Паралелното ходене на работа, наистина указва много лошо влияние. За мен би било добре, ако повече
фирми взимат студенти на 3 или 4 часов работен ден. Най-тежко е, когато това се налага на младите
асистенти. От една страна се оплакваме, че нямало млади хора и че те бягали, а от друга им предлагаме
да стартират в системата ни със смехотворно възнагражение.

11. Споделяте ли мнението, че при текущото предлагане на специалности, студентите във факултета с
най-много потенциал не са събрани на едно място. До колко това е положително според вас?

Известно е, че предлаганите специалности са толкова много по чисто финансови причини. За мен
това е неприемливо разхищение на човешки ресурс, особено при текущия начин за разпределение на
средствата към университетите от страна на държавата, а именно- пропорционално на броя студенти.
Това, което според мен трябва да се въведе е 1 или 2 подготвителни години в началото на висшето
образование, в които човек не е обвързан с конкретна специалност.

12. Подобно на френската система за висше образование?

Да, именно. По този начин, даден студент ще има знания и натрупвания, чрез които ще може да
направи един по информиран избор посочвайки специалност. В момента, въз основа на какво един
студент избира да кажем между специалност "Софтуерно инженерство" и "Информационни системи"
?.. Колкото до въпроса ви за изявените студенти, всъщност, такава специалност, която трябва да ги
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привлича съществува отдавна и това е специалността Математика. Вече се търсят не малко математици
и у нас. Една друга голяма слабост е, че студентите нямат навика да контактуват с преподавателите.
Всеки от тях има приемно време. Съвсем нормално е, в приемното си време да не можеш да изпушиш
една цигара. При нас има голямо разделение между студенти и преподаватели, а ние всъщност вършим
една и съща дейност. И двете страни са необходими и трябва да работим заедно! Преди време имахме
и една съвместна идея с проф. Сосков да въведем курсове на две нива- начално и по-високо ниво.
По-конкретно, идеята беше свързан с курса по Логическо програмиране, но не беше приета на няколко
пъти, като за причини се изтъкваха административни трудности.

13. Стана ясно, че преди около месец на общо събрание на ФМИ се е разразил своеобразен спор във
връзка с формата на Държавния изпит. Ще ни разкажете ли повече за случая и за вашата позиция по
въпроса.?

Това се случи на факултетния съвет. Самият държавен изпит се нуждае от много сериозни промени.
Както споменах, тези промени трябва да се случат след сериозно обмисляне, а не чрез резки и бързи
движения. Направеното предложение беше целият държавен изпит да се състои в един ден, писменият
изпит сутринта, а устният следобяд. За всеки от двата изпита се предвиждаха по 2 часа. Лично аз
не мога да напиша въпросите, които съм дал за 2 часа. Най-лесно е да разсипем напълно едно нещо,
макар и да има недостатъци, но ако помислим можем да го подобрим! Държавният изпит трябва да
бъде като едно мерило за нивото на излизащите студенти- той да дава ясна представа какво знаят те
при завършване на това учебно заведение, да удостоверява, че имат база и знаят основни неща. При
предложения формат, просто щяхме да слезем до нивото на голяма част от другите университети в
страната.

14. Известен сте и със своята ненавист към преписването. Били ли са въвеждани тежки наказания от вас,
в случай на преписване и може ли то да бъде премахнато напълно по някакъв начин?

Ооо,.. единствено с опит за преписване можете да ме извадите извън равновесие и да побеснея до
неознаваемост... не мога дори и да предскажа докъде, но със сигурност последва директно изгонване
без каквито и да е преговори. Това е престъпление!...Достатъчно престъпници имаме в нашата държава,
няма защо да ги подкрепяме!

15. Какви конкретни мерки сте взимали против преписването? Ще бъде полезно за читателите преподаватели?

Важно е да се гледа внимателно, дали хората не се опитват да препишат, но без да им се създава
усещането, че са под прицела на снайперистите... На всеки трябва да бъде предоставена възможност
да покаже на какво е способен, атмосферата да бъде спокойна. Една важна мярка е задачите да бъдат
формулирани малко по-различно отколкото са били решавани на упражнения или лекции. Лично за
мен е любопитно, как след като човек е бил на изпит и знае какво му се е паднало и не е написал, защо
не поглежда за какво става въпрос същата вечер, преди да събеседваме на другия ден...

16. Бихте ли споделили 3 от основните проблеми на българското образование? А 3-те основни проблема
на ФМИ?

Откъснал съм се от средното образование отдавна, може би от около 90-та година, когато работих за
списание Математика. По отношения на висшето образование, за мен не е нормално един преподавател
да няма научна дейност с години и да не обръща сериозно внимание на начина, по който преподава.
В този случай, той може спокойно да бъде заместен от една книга, сайт или др.подобни. Като друг
основен проблем бих посочил факта, че на образованието се гледа преди всичко като на една бизнес
дейност. Целта на образованието е не само да бъдат създавани кадри за бизнеса. Основната цел е
да се развият младите хора, да им се отворят очите за много нови неща. Тази основна цел масово
не се осъзнава...За това, че университетите ни са прекално много, всички знаем, но смятам че едно
насилствено закриване на университети не е решение. Просто трябва да се знае до колко ценна е една
диплома от всеки един университет.

17. С други думи, вие подчертавате важността на рейтинговата система, която съществува от няколко
години.?
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Да, напълно. Мисля че тя трябва да има по-голяма тежест при определяна на финансирането на
вузовете... Относно другия въпрос свързан с проблемите на ФМИ, отново ще кажа че преподавателите
сме принудени да водим едни и същи курсове по няколко пъти за различните специалности. Ако
този норматив се намали ще може да се отделя повече време и за научна работа и за работа с
изявени студенти, например под формата на семинари. Споменах вече и за слабата посещаемост на
консултациите на отделните преподаватели.

18. До колко проследихте скандала с измамите във фонд "Научни изследвания" през последните години?

В този фонд има изключително много проблеми и то от всякакво естестество. Всички си спомняме
абсурдните заглавия на спечелилите проекти на сесията, за която се говори вече 2 години. Стигна се
до положение, в което човек да го е срам, че е печелил финансиране от фонда през изминали кампании.
Спомням си, когато участвах в конкурсната сесия през 2005 година. Проектът беше по съвместната
българо - френска програма "Рила". Имаше паралелно оценяване, както от нашия фонд, така и от
френския. За моя изненада, нашето предложение беше оценено високо от френските ни колеги, а на
тукашния конкурс бяхме отхвърлени още на предварителните кръгове. Достъп до нещо подобно на
рецензии, не ни е предоставен и до днес, въпреки желанието ни. Имам и друг изключително неприятен
опит от работа с ФНИ, когато финансирането на определени етапи от друг голям съвместен проект
беше забавено с месеци. Към момента нямам никакво желание да участвам, в какъвто и да е проект
към ФНИ или друг български фонд.

19. Имали ли сте възможности да работите в чужбина за постоянно и ако да, защо сте предпочели да
останете в България?

Да, имал съм такива предложения на 2 пъти през изминалите години, но винаги съм бил за кратки
периоди в чужбина. Младите хора също трябва да знаят, че където и да отидат няма да си тежат
на мястото колкото им се полага. За мен идеалният вариант за младият учен е да специализира за
няколко години на определено място, да поработи усърдно и да види как го правят на други места, но
след това да се върне и да преподава тук, в България!

20. А как бихте сравнили нивото на университетите, които сте посещавали за кратко време, с нивото на
преподаване и нивото на студентите във ФМИ?

Факултетът ни се ползва със сравнително добро име в Европа. В България всички знаем, че това
отново е така. Дори е ясно, че сме най-добри за страната, но това са прости локални сравнения. По
тази причина се старая да не смъквам летвата прекалено много при курсовете, които водя. Като цяло
съм на мнение, че бързи и резки движения в образователните програми, трудно могат да доведат до
добро нещо.

21. Ще кажете ли нещо и за липсата на студентски научни програми през летните периоди. В последните
години има възможност за подобни летни стажове към БАН, но те са неплатени. Не би ли било хубаво,
ако бъде създадена подобна програма към ФМИ, но със заплащане, макар и то да не е голямо?

Поставяте сериозния въпрос за това как да се организира работата на студента през лятото по един
разумен начин. Ние например, в магистърската ни програма, определяме темите за дипломна работа
около месеците юни-юли, за да имат възможност младите колеги да оползотворят този летен период.
Наистина, една такава инициатива, за която говорите ще спомогне и за контактите между преподавателите
и най-изявените студенти. Това е ценно и трябва да има такива програми, за да се виждат реалните
приложения на нещата, които се изучават. Далеч съм от мисълта, че всички родители могат да
издържат децата си през цялото лято, без те да правят нищо. Действително, някои от студентите с
най-висок потенциал са принудени да започнат работа в началото на лятото и в последствие обучението
им остава на заден план.

22. С просто око се вижда, че катедра "Логика" е една от най-силните във ФМИ. На какво се дължи този
факт според вас?

На първо място, това се дължи на големия интелект и голямата морална сила и чистота на проф.Димитър
Скордев. Неговата честност и професионализъм са рядък пример. Той и до днес остава лидер в
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истинския смисъл на думата. Аз например, винаги съм се изненадвал на оригиналните теми, които
той е предлагал за дипломна работа. Разбира се, след това, преди да бъде декан, ръководител на
катедрата беше проф. Сосков., човек с невероятен оптимизъм, толерантност и такт. Трудно ми е
повече да говоря, защото ние се познавахме много добре, някъде от около 70-та година... Той беше
изключително завладяваща личност. Друго нещо, на което съм се възхищавал е как той беше успял
да запази любопитството към заобикалящия го свят.

23. Някои от читателите, може би не знаят че част от катедрата е бил и известният политик Соломон
Паси. С него имате и съвместни разработки. Ще ни споделите ли нещо за него като човек и за
неговото присъствие в катедрата?

Много добър логик и организатор, който имаше нюх към нещата. Това е едно от най - ползотворните
ми сътрудничества. Мони беше и инициатор на три големи конференции през 80-те години, които
значително издигнаха престижа на българската школа по Математичека Логика.

24. А до колко са силни спомените ви от вашите студентски години? Как бяха устроени нещата във
факултета по това време.

Ooo, има много интересни неща, които могат да се разкажат. Тогава официалното наименование
беше Блок А, вместо бакалавърска програма, но нещата бяха перфектно органзирани. Всяка сутрин се
започваше в 7:15 и се приключваше на обяд. Следобяд се четяха предимно спец- курсовете, предназначение
за магистрите, тогава блок Б. По това време се провеждаха и физкултурните занятия. Тази организация
на нещата бе много положителна.

25. За читателите, би било интересно и ако разкажете за някои от най-впечатляващите реални приложения
на логиката в днешния свят.

Най-общо казано, логиката по отношение на компютърните науки и компютърната лингвистика се
превърна в нещо като математическия анализ за природните науки. Както се казва на покерен език,
това е като да платиш пода, да влезеш в играта. Всяка текстообработка и даването на верни семантични
тълкувания за нея, минава през използването на логически апарат. В Математиката ще кажа само
едно - реабилитирането на Лайбницовата идея за анализа и за реалните числа. Това е позволило да
се работи с безкрайно малки обекти по един коректен начин. Като друго конкретно приложение бих
посочил верификация на устройства на процесори. Компютърната лингвистика пък почива на две
неща- на Логика и Статистика. Автоматичните методи за доказателства на теореми също са нещо
забележително.

26. Кои неща имат най-голямо значение за вас извън науката? И защо тя има толкова голямо значение за
вас

Ами, вижте, то е като с любовта. Можете ли да кажете точно, защо сте влюбен в едно момиче? Би било
повърхностно. Най-важното нещо е вашите занимания да ви оставят удоволствие. На мен например
ми доставя огромно удоволствие да работя с млади хора. По-принцип, най- много обичам дъщерите
си, те имат най-голямо значение за мен!

27. Какво е отношението ви към спорта-професионалния и любителския. Имате ли любими спортове?

Променя се това, което гледам. Преди време гледах ски, Формула 1 и др. В последните 2 години
нямам време. Иначе, обичам да бягам. Действа много отпускащо. Пробвал съм и няколко пъти летене
с парапланер. Това също е много хубаво. Свободата е нещо велико.

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

Пожелавам им да запазят детското в себе си, да бъдат любопитни и любознателни. Нека се радват на
това, което могат да направят и да правят това, от което се радват!
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