
Въпроси за интервю към вестник "ФМИ онлайн"

зададени към доц. Владимир Бабев

Визитка:
– Висше образование: СУ, ФМИ, спец.Математика
– Част от ФМИ в периода: 1978 до днес
– Преподавани дисциплини: ДИС I, ДИС II, Студентки състезания по Математика I, II.
– Катедра: Математически анализ (ръководител)

1. Добре дошъл, доц.Бабев! Да се върнем малко назад в миналото... Как е станало вашето преместване
в НПМГ(по ваше време НМГ) от Пловдивското OМГ, където сте започнал средното си образование?

Добре заварили! Мога да кажа, че това се случи по съвсем естествен начин.

Исках нови предизвикателства. Преместването ми стана възможно заради участието ми в подбор за
влизане в НМГ на една лагер-школа, организирана за победителите в националната олимпиада. В
подбора участваха и няколко други ученици, явили се на изпит за НМГ. Спомням си, че школата
се проведе в Говедарци, но колко от хората отпаднаха на самия подбор, не мога да кажа. Без тази
олимпиада, живота ми навярно щеше да се развие в съвсем друга посока.

2. Липсват ли ви онези ученически години? Прави впечатление, че в кабинета ви има няколко снимки от
онова време.

Едва ли има човек, който не харесва тези свои години. Все пак те са свързани с най-малко отговорности,
а енергията и желанието за живот през тях е най-голямо. За себе си не мога да кажа, че ми липсват
толкова много, тъй като аз пазя добре спомените си. Снимките, които виждаш са и свидетелство за
това.

3. Разкажете ни нещо интересно за Международната олимпиада по математика през 1976г., в която сте
участвал. Виждаме, че половината от отбора тогава са сред сегашните ни преподаватели - Ангел
Живков, Росен Николов, Георги Георгиев-Скелета и ваша милост.

Всъщност, още един човек от онзи отбор- Пламен Кошлуков, беше част от катедра Алгебра. Той е в
Бразилия от няколко години, но ако беше останал тук щеше да е сред професорите. Самата олимпиада
се проведе в австрийския град Lienz - малко градче в подножието на алпите. (да не се бърка с Linz -
втория по големина град в Австрия и родно място на Хитлер). Местното общежитие на гимназията,
в което бяхме настанени, правеше впечатление с добрите условия. Една вечер със Скелета събрахме
очите на гледащите, като обявихме ’шлем’ и го изпълнихме(това го казвам за играещите бридж). В
крайното отборно класиране станахме 4-ти, което беше и най-доброто представяне на българския отбор
до този момент. Докато чакахме резултатите се подвизавахме за 2 дни във Виена. Там си спомням,
че се надпивахме със Sprite с другите отбори. Тази напитка беше дефицитна в България по онова време.

4. Защо непрекъсната, а не дискретна математика?

Математиката е една. Има области, където се срещат и 2-те неща, например в Аналитичната теория
на числата или пък във Вероятностите. А защо преподавам Анализ, а не да кажем Комбинаторика -
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ами така се е случило. Една от причините е пак онази школа в Говедарци през 73-та година. Тогава
проф. Тагамлицки ни развиваше една теория наречена "Ефодика" - лесно въвеждане на производни
и интеграли. Той смяташе, че може да преподава този подход в коя да е гимназия. Оказа се, че не
е съвсем така, макар че той твърдеше, че резултатите му са добри. Та, в едно от нашите заниятия
с Тагамлицки на тази школа, гостуваше и Б.Сендов. В желанието си да демонстрира резултатите от
работата си пред него, Тагамлицки ме изкара на дъската да смятам производни. Това се е запечатало
в съзнанието ми и навярно също ми е повлияло. Няколко години след това се насочих и към дипломна
работа в областта на анализа, под ръководството на Тагамлицки. Основната ми алтернатива беше
"Изследване на операциите", но аз я отхвърлих, заради разочарованието ми от начина, по който бях
оценен на едно контролно по този предмет.

5. Отегчавате ли се от преподавамето на един и същ материал всяка година, поне на моменти? Има ли
решение задачата за избягването на такива моменти?

Това, от което се отегчавам е спада на нивото на студентите. Иначе е вярно че разказвам едно и също,
но го разказвам с различни вицове..(смее се, б.р.). Е, голямото множество от вицове е едно и също, то
не се мени... По време на някоя от паузите изказвам и житейски напътствия, отново в шеговита форма.
За съжаление, все по-малко се разбира кое е напътствие и кое чиста шега. Пробвал съм да преподавам
и с презентации, но тогава е съвсем скучно и отегчително. Относно решението на проблема- не виждам
адекватно такова освен компромис със собствената си съвест, изразявайки се в писането на изкуствено
завишени оценки.

6. Не губят ли мотивация и олимпийците, щом се стигне до състезания в университета? Как може да се
борим срещу това и трябва ли?

Губенето на мотивация е масово сред всички студенти. Попадането в една такава среда от страна
на т.нар. олимпийци или силните студенти, действа деморализиращо. Има я и другата страна на
проблема, че има хора сред студентите с прекалено голямо самочувствие или пък увливането им до
пристрастяване към различни други дейности, като компютърни игри и други подобни. Примери не
липсват.

7. През годините сте наблюдавал мисленето на много наши добри състезатели. Какви качества отличават
един добър състезател?

Бързина на мисълта, да разбираме бързо за какво става въпрос. Последното разбира се е следствие от
натрупвания и много труд. Умението да се отхвърлят бързо нереалистичните възможности за решение
е особено важно също. Добрата концентрация и внимание към детайлите са 2 други ключови неща,
особено при състезанията. Както там, така и при правенето на наука, човек трябва както да е адекватен
към средата, така и да е малко отвеян... Един сериозен проблем тези неща да са на лице при по-голям
брой студенти е подхода при преподаването на математика в средното образование. В сегашния му
вид, то до голяма степен ограбва фантазията на хората. Причината е, че се заучават готови методи за
решаването на всеки един тип задача. С други думи математика е сведена до прилагането на някакви
добре заучени алгоритми.

8. Как ще отговорите на критиките от страна на много уважавани математици към смисъла от заниманията
със студентски състезания по математика?

Не споря, че понякога класирането става по-важно от самото участие. Разбира се, всички негативи от
едно състезание, като стрес, евентуална нечестна игра и т.н. също ги има и биха могли да отблъснат
човек. Ако, обаче амбицията за победа не се поставя на централно място, а просто искаме да проверим
своите възможности за кратко време, участието в състезания може и да е полезно и да развие интереса
към математиката на конкретния участник.
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9. Попадал сте на много интересни и ’красиви’ задачи. Какво характеризира една ’красива’ задача според
вас?

На първо място, кратка и ясна формулировка. Освен това трябва самата задача да не е твърде частен
случай на нещо по общо. Ако мръднем на ε условието, трябва да може да върви някакво разсъждение.
Разбира се, нормално е да казваме на нещо - ’интересно’, ако то е неочаквано. Е, ако е съвършено
неочаквано и непредвидимо, то това твърдение не би следвало да се дава като задача, чието решение
се изисква за кратко време. Все пак, признака ’неочакваност’ трябва със сигурност да бъде споменат
тук. Един скорошен случай на националната олимпиада ми напомня за друго свойство - да не е
’предопределена’, т.е. да няма излишни условия.

10. Неотдавна, изразихте мнението си на едно от събранията на факултета, за това че трябва да има пълна
прозрачност от страна на ръководството за изразходваните средства. Какво още трябва да се промени
във ФМИ според вас?

Това съм го казал по случай т.нар. публикационна активност. Има държавни средства, които се
разпределят между преподавателите във факултета, на базата на продуцираните от тях публикации
през съответната година. Изказването ми беше направено тогава по повод това, че тези данни трябва
да са публични - кой какви какви публикации има. Трябва да отбележа, че има напредък в тази насока.
Според мен трябва да се върне 5-годишното образование във факултета, както беше преди. Друго нещо
е разширяването на докторантските програми, с възможност да продължиш в тях след магистър. Едно
друго много положително нещо би било обособяването на нещо като софтуерно предприятие към ФМИ,
което да започне работа най-напред от вътрешните системи като СУСИ. При едно добро развитие на
един такъв проект, факултета би могъл да се ангажира и с по-големи проблеми за държавата като
електронна здравна каса, електронно правителство и т.н.

11. Звучи много добре! А какво може да се каже за едни други големи проблеми - липсата на стол за
хранене, тук, около трите факултета - ФМИ, ФзФ и ХФ, както и липсата на адекватна спортна зала
за нуждите на целия Софийски университет. Знаем, че е имало сграда изпълняваща тази функция,
точно зад ФМИ, до преди няколко десетки години.
До 76-та или 77-ма година. За всеки случай, когато аз бях студент, спортната зала вече не функционираше.
Намираше се точно след т.нар.паркинг, зад сградата на факултета. След това започна да се строи една
огромна сграда на това място, с идеята уж да бъде компютърен център... Изчезнаха едни пари от
фонда "100 години СУ", строежът на сградата беше замразен и преди няколко години беше бутната.

12. Вие не криете силните си политически пристрастия към политика Иван Костов. Противоречива
личност ли е той? Ако не, защо толкова хора смятат, че по негово време е била "разпродадена
България" ? Къде е истината?

За мен най-лошото нещо е култа към определена личност. Иван Костов беше демонизиран години
наред, от най-различни хора, по простата причина, че в България винаги си търсим враг. Както се
казва в стария виц - в България трябва да имаме 5 неща за врагове. Годишните времена заемат 4
позиции. При социализма беше световния империализъм, след това - лошите седесари..или пък за
другата част от народа - червените боклуци. Всеки си имаше враг. Това, което стана по негово време
всъщност не беше кой знае какво - качихме се от ниво −∞ до ниво −10...или ако не сме толкова крайни
- от ниво −1000 до ниво −10. Това в края на краищата, не е кой знае какъв успех. Мнението ми е,
че същите онези хора, които свалиха Жан Виденов, решиха че този възход не им харесва и направиха
необходимото той да спре и Костов да бъде обвинен, че е откраднал това или онова, без каквито и да
е доказателства. А кой окраде активите - питайте сегашните наследници на Илия Павлов, на Кюлев и
др... пък и самият Първанов би трябвало да знае...Та така, далеч съм от мисълта да славославям когото
и да било, но като реакция на това демонизиране(което междудругото пак е култ към личността), аз
обявявам навсякъде, че съм Костовист. Разбира се и гласуването ми е такова.
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13. Не излъга ли съвсем ясно този човек наскоро, относно състоянието си в КТБ, по една от националните
телевизии?

До една седмица би трябвало да се разбере кой колко пари има в тази банка. Само да ти кажа, че ако
Костов има 100 хил. долара в КТБ, той трябва да ги е внесъл в периода май 2013г. - май 2014г...до
май 2013 беше депутат и в сметната палата има черно на бяло проверена декларация съдържаща
информация за неговите активи.

14. Какво очаквате да стане след последните избори? Има ли надежда страната ни да тръгне нагоре?

15. Какво намирате за интересно в живота, освен Математиката? Хобите и странични занимания?

Обичам да се правя на майстор на разни неща вкъщи, къде от необходимост, къде от интерес. Като
цяло, всички дейности изискващи внимателно планиране на разни детайли ми доставят удоволствие.
Покрай моя внук, мога да кажа че ми доставят удоволствие и заниманията с деца.

16. Има ли неща, които все още не сте разбрал, но искате да разберете, за живота и заобикалящия ни свят?
Ако да, моля да изброите няколко от тях.

Както казва класика: "Аз знам, че нищо не знам, но има хора, които и това не знаят"...Във връзка с
развитието в България ми е любопитно да знам до колко държавна сигурност и лично Ахмед Доган на
времето са провокирали актовете на тероризъм над турското население. Не само са ги провокирали,
но са ги и организирали. Според мен това е точно така, но няма как да разбера, дали съм прав или не.
Любопитно ми е още да знам, колко от слуховете за Бойко Борисов са верни, например че е арестуван
за крадене на коли в Унгария, че е охранявал полетите на една компания, закупила товарните самолети
на Балкан и разни други такива слухове от политически характер.

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