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През февруари тази година химикът 
Бай Чунли стана председател на 
Китайската академия на науките в 

Пекин, след като е бил шест години изпъл-
нителен вицепрезидент на Академията. Той 
говори за природата на науката в Китай и 
разкрива визията си за бъдещото развитие 
на престижната институция. 

Въпросите са зададени от Джейн Киу.

Каква е ролята на КАН е във формира-
нето на научната политика в Китай? 

Като елемент от мозъчния тръст на централ-
ното правителство, КАН дава своите съвети 
в областта на научните политики и приори-
тетните области на научните изследвания. 

Китайската академия на науките
 

(КАН) има големи планове за научни изследвания, 
а китайският президент има за цел да засили 

качеството, сътрудничеството и комерсиализацията 
на науката в страната 

др. Бай Чунли
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През последните няколко десетилетия, тя 
има основна роля при планирането и стар-
тирането на редица важни инициативи, като 
например - създаването на научни системи 
за финансиране и някои основни изследова-
телски и развойни проекти на национално 
ниво. 

КАН също така е и опитно поле за рефор-
ми в областта на научните политики и ин-
фраструктури. В рамките на Програмата за 
знание и иновации, например, реформата и 
преструктурирането на академията доведо-
ха до значително подобряване на научната 
продукция. И като част от иновациите до 
2020 г. КАН ще се стреми да засили нацио-
налния капацитет на иновациите. 

Как ще се справите с връзката между 
фундаменталните научни изследва-
ния и приложните науки? 

КАН е поела ангажимент за изграждане на 
големи възможности за фундаментални на-
учни  изследвания, позволяващи достатъчно 
финансиране и свобода на изследванията. 
Възможно в това да доведе до намаляване на 
честотата на изследванията, но пък ще подо-
бри тяхното качество. А научните изследва-
ния, пряко свързани с обществения интерес, 
ще бъдат оценявани на базата на нуждите на 
страната и социално-икономическите ползи 
от тях. 

Как КАН ще ускори превръщането на 
фундаменталните научни изследва-
ния в продукти? 

На първо място, КАН ще укрепи своите връз-
ки с промишления сектор чрез създаване на 
съвместни изследователски центрове за раз-
витие и работа с индустрията на големите 
национални проекти. Ще създадем програ-
ми за създаване на научни инкубатори и 
бизнес инкубатори за перспективни бизнес 
идеи. 

Второ, ние ще насърчаваме сътрудничество-
то с общинските правителства, които тряб-
ва да изградят регионални научноизсле-
дователски програми. На последно място, 
научната Академия ще създаде стимули за 
насърчаване на патентите и тяхната комер-
сиализация, и ще подобри своето управле-
ние и своята инфраструктура в посока към 
по-добра защита на правата над интелекту-
алната собственост. 

Китайската продукция на научни доклади 
се е увеличила бързо през последните годи-
ни, но ефектът от този факт е все още срав-
нително нисък. Как предлагате да се попра-
ви това състояние на нещата? 

Количеството и качеството на статиите, пуб-
ликувани от името на КАН, са се увеличили 
значително през последните десетилетия, 
въпреки че, разбира се, цялостното качество 
на китайските научни статии трябва да се 
подобри. Ние ще продължим да насърчава-
ме своите учени да поемат предизвикател-
ствата в различни научни области, в гранич-
ни и интердисциплинарни научни области 
и ще подкрепяме техни дългосрочни и поня-
кога – по-рискови - проекти. 

В същото време нашата система за оценка, 
която се основава на броя и качеството на 
публикуваните научни документи, ще се из-
мести към оценка на качеството на иноваци-
ите, действителния научен принос за разви-
тието на обществото и на държавата. 
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Как искате да се развият взаимоотно-
шения между китайските учени и учени-
те в останалата част на света? 

КАН ще консолидира своето сътрудничест-
во с развитите страни. Ние ще насърчаваме 
по-нататъшното сътрудничество и с развива-
щите се страни. Последното се отнася в най-
голяма степен за държавите, съседни на Ки-
тай. Ще се стремим да създадем дългосрочно, 
стратегическо партньорство с институциите, 
извършващи първокласни научни изследва-
ния, международни научни организации, и 
бизнес корпорации. КАН насърчава своите 
учени да участват в международни изследо-
вателски проекти и да заемат ключови пози-
ции в международни научни организации. 
Ние също така приемаме радушно учени от 
други страни, идващи да посетят и работят в 
нашата научна Академия. 

Напоследък зачестяват призивите за 
реформиране на управлението и раз-
пределението на финансирането на 
науката в страната. Каква е позици-
ята ви по тази деликатна тема? 

На сравнително ниско ниво, науката в Ки-
тай е постигнала значителен напредък през 
последните няколко десетилетия. Това се 
дължи на усилията на китайската научна 
общност, а също така - и на държавна адми-
нистрация. 

Разбира се, съществуват възможности за по-
добряване на системите за финансиране, но 
аз виждам това като неразделна част от со-
циалната прогресия. Някои агенции за фи-
нансиране, като например Националната 
природонаучна фондация (NNSF), са пред-
ложили отлични примери. NNSF набляга 
на справедливостта, прозрачността и демо-
кратичната меритокрация (по заслуги). Взе-
тите решения трябва да бъдат универсални 
за всички организации, кандидатстващи за 
финансиране. Вярвам, че след бъдещи ре-
форми, разпределението на научното фи-

нансиране в Китай ще стане по-справедливо 
и по-прозрачно и ще се подобрят  стандар-
тите и ефективността на управлението на 
финансирането. 
Как виждате засилването на ефек-
тивността на дейността на „науч-
ната полиция” в борбата й с опити-
те за научна измама и неетичното 
поведение на някои учени? 

През 2007 г. КАН обнародва наредби за пове-
дението на учените, които осигуряват  кри-
териите за преценка за степента на дадено 
нарушение, процедурата по разследване на 
твърденията и действията, които ще бъдат 
предприети в случай на доказано наруше-
ние. 
Ключът за успех в тази справедлива борба е 
да се осигури ефективен контрол и да се из-
пълни регламента за по-голяма твърдост. 

В същото време ние обмисляме създаването 
в КАН на задължителен курс по етика на на-
учните изследвания, изясняването на основ-
ните принципи на научната дейност и об-
съждане на случаите на нарушения в Китай 
и в останалата част от света, така че култура-
та на отчетност да бъде  вкоренена у нашите 
учени възможно най-рано.

По материали от: http://www.nature.com
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