
Въпроси за интервю към вестник "ФМИ онлайн"

зададени към гл.ас. Яна Алексиева

Визитка:
– Висше образование: ФМИ, спец.Математика (97г.) ?
– Част от ФМИ в периода 1992г. - до днес ?
– Катедра: Геометрия

Здравейте! Вие сте сред най-обичаните млади преподаватели във ФМИ. Благодаря ви, че се съгласихте
да говорите за новостартиращия електронен вестник "ФМИ онлайн".

1. Най-напред ще ви помоля да разкажете нещо за гимназиалните си години и вашите първи стъпки в
математиката.
ЯА: Здравейте! Интересен факт е, че съм завършила т.нар. "Техникум по силнотокова електротехника",
тук в София. Родителите ми са работили дълги години в това училище и продължават да го правят,
а и в онези времена беше престижно да имаш професия, макар и аз да не се интересувах от нея в
последствие ... Към математиката ме насочи именно учителката ми по предмета от гимназията.

2. Чувал съм, че това е било елитен техникум тогава.?
ЯА: О, да. Имаше голяма конкуренция при приема. Е, за СМГ винаги ще съжалявам, но баща ми се
възпротиви на това да уча УПК и се записах в електротехникума.

3. Ще обясните ли какво е УПК за по-младите от нас?
ЯА: УПК-то беше задължително за всички ученици в гимназии с профилирано изучаване на науки и
езици. Съкращение е от ’Учебно производствен комплекс’ и представляваше допълнително две годишно
обучение преди завършването, с цел да се придобие професия... Като цяло не съжалявам за избора си.
Като бонус ми останаха познанията по френски и многото упражнения по чертане... Може би оттам
дойде и интереса ми към геометрията.

4. В последствие, предполагам че сте продължили във ФМИ. Специалност Математика?
ЯА: Да, беше ме страх от компютрите, но и ситуацията беше по- различна тогава, бяхме се докосвали
само до машини "Правец", които сигурно се помнят и от много от сегашните студенти. Все пак
голямата част от колегите ми избраха направление "Информатика" в последствие... Конкретно към
геометрията се запалих още от първите курсове. Професор Грозьо Станилов водеше доста атрактивно
и увлекателно. В трети курс го попитах и за възможностите да специализирам "Геометрия". Така
бях насочена към Диференциалната геометрия, въпреки че ако трябва да бъда честна, имах по-голям
интерес към аксиоматичните основи на Геометрията... Действително и в момента при изучаване на
никоя от дисциплините не се дава отговор на въпроса- ’Какво е геометрия?’.

5. Голяма част от читателите ни от големите компютърни специалности свързват курса по АГ(Аналитична
геометрия) именно с вашите упражнения. Точно на кои специалности сте водили и на колко групи от
всяка от тях през изминалите години?
ЯА: Наистина много обичам да преподавам и винаги влизам с желание в часовете. Това е нещото,
което ме зарежда, заедно с туризма. Най-добре е според мен, ако един преподавател влиза с тежест
и досада в часовете си, просто да спре. Да, за съжаление може да няма избор... Основно водя на
Информатика- АГ и още един предмет, който те имат в трети курс. Също и на спец. "Приложна
Математика". Понякога водя и на "Математика и Информатика" и "Компютърни науки".
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6. Един цитат за вас от форума на СУ в темата ’любим преподавател’: "Яна Алексиева- не знам как щях
да уча геометрия ако не беше тя". Явно чувствата със студентите ви са взаимни. Кое ви мотивира при
работа с тях? Какво е по-различно във вашия преподавателски подход?
ЯА: Човек, ако разбира нещо трябва да може да го обясни и на малко дете. Основното към което се
стремя е да говоря по материала с човешки думи, пригодено за студентите. За сметка на това пък,
въобще не обичам да преподавам пред празна стая. Вдъхновението ти се изпарява, ако видиш, че
например в залата има 5 човека, от които 2- ма правят нещо друго. Обранто, в случай, че стаята е
пълна, това ти дава увереност че си заслужава да бъдеш чут и много хора го оценяват. За съжаление
в последно време посещаемостта намалява, особено при 3-ти курс Информатика.

7. С риск да бъде неразбираемо за повечето от нас, ще изброите ли някои актуални и важни проблеми в
Геометрията от последните години?
ЯА: Не се считам за такъв специалист. Всъщност, през последните 10 години се занимавам основно
с децата ми, може би в над половината от времето си. Откъснала съм се от доста време, но разбира
се съм посещавала конференции свързани с Диференциалната геометрия. С помощта на този дял се
решават физични задачи. Използва се и при описването на разни вълнови теории, теория на струните
и пр.

8. Какво си спомняте от студентските си години във ФМИ?
ЯА: Харесвам много този период от живота си. Нормално е най-ярките спомени на човек да са от
първи курс. Ще спомена една смешна случка, която съм запомнила. Един от преподавателите, няма
да споменавам кой точно, направи следното изказване, още първия час, когато ни видя: ’Ех, сега какви
сте млади и хубави, а след 4 години какви вещици ще станете’. С такова мотивиращо изречение нямаше
как да не се справим нататък.( Смее се, б.р.). По-късно, чл.кор. Станимир Троянски пък ни казваше
че преди, когато ако някой е бил скъсан на изпити е бил изпращан на трудово-наказателна бригада,
той лично много е подпомагал селското стопанство, поради което щял да даде някой да го замества
идния септември. Друго, което помня е че първият преподавател, който се отнасяше с уважение беше
доц. Йордан Йорданов.

9. А по трудно ли беше от сега?
ЯА: Да, определено. Абсолютно всяко изпитване беше по сериозен конспект. Когато слушам по-
възрастни колеги, обаче си мисля че преди е било още по-тежко. За проф.Тагамлицки знам например,
че е трябвало да излизаш на дъската и да развиваш тема пред всички. При това той гледа и следи
какво пишеш. Вижда ми се кошмарно : )

10. Навярно са ви преподавали и голяма част от действащите преподаватели?
ЯА: Всъщност, с почти всичките ми сегашни колеги. Краси Манев например е човек, който преподава
страхотно, но после иска и да се знае много. Няма да забравя как ми понижи с няколко единици
оценката, затова че обърнах словореда на една теорема. За Йордан Йорданов казах, Грозьо Станилов
ми е водил разбира се. Стефан Иванов ми беше асистент по голяма част от предметите по време на
специализацията. Личеше си още тогава, че разбира много. Няма как и да не отлича Чавдар Лозанов.
Много се радвам, че съм имала възможност да работя с него. Човек с наистина огромна обща култура.
Има какво да ти каже по абсолютно всички теми и ако го разпитваш много има опасност да не си
предаде голяма част от лекцията. До колкото ми е известно е вече пенсиониран, но действително бе
невероятен. Имаше и интересна практика да обяснява материала на студентите и на самия устен изпит,
след като е ясно че не са се справили.

11. Kак бихте сравнили сегашните студенти, като начин на мислене, с тези колеги, които вие имахте тогава?
ЯА: Децата излизат неподготвени от средното образование. Това, от което се притеснявам е, че и моите
деца ще излязат неподготвени. Подготвени за какво? Подготвени да бъдат любопитни, да се борят за
това което искат и да си отстояват правата. С една дума да бъдат активни. Аз не съм била такава
нито по характер, нито по възпитание, но сега оценявам че е по-добре човек да е! Разбира се трябва
да са и мотивирани.

12. Не идва ли голяма част от мотивацията на студентите от желанието да взимат големите заплати като
програмисти след това? До колко е лошо това?
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ЯА: Точно това ми разправяше и един от студентите преди няколко дни- ’Аз съм тук, за да взимам
големите пари..’. Първите години много се подвеждах по такива изказвания и започвах едни нравоучителни
слова, но после видях че няма смисъл и изглежда зле. Преди, когато преподавах и в една частна
гимназия съм чувала и безумно нахални изказвания от рода на: ’А бе, госпожо, аз като завърша, баща
ми ще ми купи една бутка за зеленчуци и ще изкарвам три пъти повече от вас’...

13. Наскоро бяха събирани подписи за изграждането на стол около ФМИ. Подкрепяте ли тази инициатива?
ЯА: Безспорно е хубаво да има стол. Преди имаше в Химическия факултет, също и във Физическия,
под кабинета на същия професор Лозанов. Не може да се яде готвена храна само по Коледа и Великден.
Все пак голяма част от децата тук са от други населени места. Не знам къде ще има стол и дали ще
има изобщно, но аз бих се подписала дори няколко пъти, ако можеше.

14. Не е тайна, че в последните месеци сте посетили доста забележителности из страната, заедно със
семейството си. Разкажете ни повече за него и за това какво точно посетихте?
ЯА: Туризмът е един от трите стълба, на които се крепя, заедно със семейството ми и влизането в
час. Има много красиви места и в България, които е добре да се видят. София също е красива,
въпреки всичките кучета и мръсотия. Особено ме зареждат водопадите. Наскоро бях до "Рилска
скакавица" например, невероятно място. Сред колегите ми също има сериозни туристи. Жулгена
Банкова например е турист със дълга кариера. Друг голям турист под прикритие е моя колега Юлиан
Цанков от катедра "Геометрия". Има и интересно чувство за хумор. Така на една от последните
конференции беше подлъгал десетина човека, че някакъв обект е достатъчно близо и накрая останали
само той и Стефан Иванов. :)

15. Вече колегите, които четата ще го има имат в предвид :) А били ли сте и някъде в чужбина.
ЯА: Почти не, само в Сърбия преди няколко години и в Германия като ученичка. В Сърбия ми направи
впечатление как в техен ски курорт разполагащ с един хълм висок 1400 метра, имат два 6-местни лифта.
Когато бях там видяхме и един водопад, но той беше също беше с доста скромни размери. За сметка
на това всичко беше маркирано и обозначено. Тук, в България не ме питай как сме стигали до някои
от водопадите. Наистина мисля, че може да се грижим повече за забележителностите си.

16. Безспорно е така. За финал, какво бихте посъветвали и пожелали на студентите по случай настъпилата
изпитна сесия?
ЯА: Ами, за да им дам добър съвет, бих се върнала пак към моите студентски години. Въпреки че
учих доста, мога да кажа че успеха ми стана отличен едва в трети курс. Искам да кажа, че не трябва
да се обезкуражават, а да знаят какво искат и да се борят да го постигнат. Оттам нататък всяка сесия
е просто една от многото бариери.

–Благодаря ви!
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