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Част втора:

За парите, хората и оценката на 
научната дейност в Гардасиан-

ската империя и на Дажор

Експериментът на Ордена

И тъй, след като си починах, не-
смущаван от никого сред пре-
красната тишина на дълбокия 

космос, беше време да започна рабо-
та по същество.  Карак бе създал един 
малък холографен научен свят на ог-
ромната станция. В 5 университета и 1 
академия, съставена от 20 института, 
работеха  няколко хиляди учени хора 
от планетата Дажор. Гардасианската 
армия бе открила Дажор преди някое 
време и за ефективното използване 
на суровините на тази планета имаше 
остра нужда от квалифициран местен 
персонал, който да може да използ-
ва модерните гардасиански добивни 
технологии. Някой трябваше да обучи 
десетките хиляди членове на този пер-

сонал и Орденът бе получил задача 
да проведе обучение на обучаващите.  
Тъй се роди проектът на Карак, кой-
то бе инсталиран към Гардасианското 
министерства на науката и образова-
нието, за да не личи много връзката с 
Ордена. И поради което в първата част 
на този разказ ви занимавах с мисли-
те и мненията на генералния директор 
Думбарак.  Но Думбарак вече го няма-
ше на станцията, където с пълна мощ 
действаха гардасианските  холограф-
ски технологии, които караха даржо-
ранските учени да мислят, че най-по-
сле собственото им правителство се е 
сетило да им  обърне внимание и им е 
построило научно градче. Та мислеха 
си милите, че са Рая, защото никой не 
им пречеше да се занимават с наука.  
Големи заплати, превъзходно оборуд-
ване, никаква бумащина – какво друго 
да си помисли един дажорански учен! 
А всъщност нещата бяха малко по-раз-
лични. 
Другата важна технология на станци-
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ята бе Инжекторът – секретна разра-
ботка на Ордена, способна да имплан-
тира мисли в мозъците на дажораните. 
И посредством Инжектора, хората на 
Карак насочваха развитието на дажо-
ранската научна мисъл в холографния 
град на науката. Целта беше дажоран-
ските учени да се докарат бързо на 
ниво такова, че да могат да обучават 
дажорански инженери и техници да 
използват гардасианските технологии 
за добив на полезни изкопаеми. Нищо 
повече!
 Но проектът на Карак бе затънал 
в неочаквани проблеми, заради които 
аз  бях докаран от другия край на Га-
лактиката.  Карак бе направил голя-
мата грешка да остави на дажорански-
те учени да разпределят субсидиите си 
на научни изследвания. Не че това със 
субсидиите имаше значение за гар-
дасианската хазна – субсидиите бяха 
холографски и като така - фиктивни. 
Но хората и институциите в холограф-
ския рай се изпокараха и започнаха 
да отделят много време и енергия, за 
да се карат, как точно да разпределят 

парите. Поради това, работата по съ-
щество не вървеше, а и всичките тези 
дажорани трябваше да ядат и да насе-
ляват станцията, така, че разходи все 
пак имаше и планираните резултати 
от проекта доста изоставаха от извър-
шените разходи.
 Та такова беше положението в 
онзи ден, в който Карак ми показа ра-
ботното ми помещение и ми даде кодо-
ве за достъп до информацията за про-
екта и до друга информация, идваща 
от Гардасия. Разбира се, аз се залепих 
за другата информация. След като из-
четох интересни неща за историята и 
географията на Гардасия, вниманието 
ми бе привлечено от един интересен 
раздел. Името на раздела беше „Те-
куща информация от Ордена за със-
тоянието в галактическите сектори”.  
„Я да си напиша името” – помислих 
си аз и наистина си написах името  в 
полето за  търсене. Не можете да си 
представите, каква бе изненадата ми, 
когато на екрана се появи съобщение-
то „Сектор 13, Звезда 4343, планета 3 
– привлечен съветник за проекта на 
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станция Дълбок космос 42”. Хм, казах 
си и написах Сектор 13, звезда 4343. И 
се появиха сводките за Земята, по точ-
но тези от тях, които можех да виждам 
като следствие на ниското си ниво на 
достъп. Орденът работеше из цялата 
Галактика – тъй както се полага да ра-
боти съответната служба на една им-
перия.  Доста интересни неща проче-
тох из тези сводки. Ето ви една:
„Континент, наричан от земляните Ев-
ропа, западна част, парче земя, носе-
що името Франция (1/14 от площтта на 
Парка на гущерите в Гардасия). Град, 
наречен Париж. Убийство осъществе-
но с примитивна технология, основа-
на на разширение на газове. Бурна ре-
акция на милиони от господстващите 
индивиди (от еволюционната верига 
на бозайниците, ходещи изправени 
на два крака и притежаващи мозък 
със среден обем около 10%  по-малък 
от обема на средния гардасиански мо-
зък).  Начален стадий на икономиче-
ско-религиозен сблъсък на континен-
та Европа с околните области с друга 
господстваща религия. Прогноза – за-
дълбочаване на сблъсъка. Основи на 
прогнозата: …..” Тук спирам – нали не 
си мислите, че ще ви кажа, какво ми-
слят по въпроса аналитиците на една 
служба, следяща какво става в цялата 
Галактика.  Прогнозата следва да ви 

стига, но за да не се чувствате съвсем 
капо, да ви кажа, че там пишеше нещо 
за систематично насаждане на омраза 
към европейците още от ранна детска 
възраст и за некадърни опити за ин-
теграция на основата на отхвърлената 
още преди хиляди години в Кардасия 
фалшива концепция за мултикултур-
ност.  Та така.
 След като позадоволих любопит-
ството си, приключих с четеното на 
другата информация и се насочих към 
проблемите на проекта по същество.

Дажоранските разбирания за на-
уката
 И тъй, ето ги съобщенията за 
дажоранските опити за оценка на на-
учната дейност. Четях една след дру-
га информациите, акуратно събирани 
от служителите на Карак и полека се 
мъчех да подредя основните компо-
ненти на ситуацията в главата си. А 
ситуацията беше следната. В холог-
рафския свят на дажоранската наука 
съществуваха холограми, имитиращи 
различни видове държавни чинов-
ници. Някои от тези чиновници бяха 
там, за да се оправдава уж предоста-
вянето на субсидия за университетите 
и институтите. Хората на Карак дър-
жаха субсидията на равнище, на как-
вото я бяха видели на Дажор и тук им 

БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има 

достъп до него.

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
www.nauka.bg 

НАУКА



 http://nauka.bg 29

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

75

беше първата грешка. Дажоранските 
политически и чиновнически кръго-
ве нехаеха за науката и технологиите 
и отделяха за тях пари ей така, да не 
е без хич. Виж дажоронските казина 
и увеселителни заведения бяха друго 
нещо. Данъци от казината не се съби-
раха и никой не гледаше, какво при-
бират на вечер като бакшиш полуго-
лите дажорански стриптизьорки по 
заведенията, аналогични на нашите 
барове. Някак си странно и религиоз-
ните храмове бяха доста добре финан-
сирани. Така дажоранският елит май 
се мъчеше да си купи индулгенция от 
дажоранските богове, за които бе из-
вестно, че наистина съществуват и жи-
веят в специален храм  в една червеева 
дупка близо до Дажор (и до станция-
та). Но боговете си имаха свой живот и 
като че ли не се интересуваха много от 
това, какво става на Дажор. Всъщност, 
както ще видим, тази ми мисъл беше 
твърде погрешна.
 Та липсата на достатъчно фи-
нансиране всяваше разкол сред дажо-
ранските учени в холографния град 
на науката. Вместо да скочат всички 
и да заявят, че  финансирането е мал-
ко, учените се бяха разделили на три 

групи. Тези от най-голямата група си 
мълчаха и се занимаваха с наука, кол-
кото могат, като се надяваха, че някой 
ден боговете ще оправят работата и 
че този ден не е безкрайно отдалечен. 
Това показваше дълбоко неразбиране 
на битието на боговете, които не функ-
ционираха така. 
 Други две групи бяха доста по-
малки по размер.  Едната от тях се със-
тоеше от учени, които наистина про-
тестираха срещу мизерните субсидии. 
Най-изненадваща беше третата група, 
която смяташе, че субсидиите трябва 
да бъдат мизерни. Представителите на 
тази група всячески се увиваха около 
чиновниците с цел да примъкнат тези 
мизерни субсидии за финансиране на 
собствената си научна дейност. Която 
беше под всякаква критика съгласно 
събраната от Ордена информация.
 Освен това, в холографния град 
на станцията изобщо нямаше единно 
мнение за това, как са свързани нау-
ката и държавата. В Гардасианската 
империя въпросът беше отдавна ре-
шен. Гардасианският елит поддържа-
ше многобройни държавни научни 
институти, които бяха обилно финан-
сирани. Тези институти имаха за за-
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дача да поддържат нивото на универ-
ситетските преподаватели, които бяха 
задължени да прекарват 3 месеца в 
годината в институтите и да се зани-
мават само с научна дейност през това 
време. В допълнение институтите пра-
веха технологични разработки за Гар-
дасианските корпорации и взимаха на 
работа най-добрите студенти. Когато 
пред Гардасия възникваше проблем, 
веднага финансирането на институти-
те биваше увеличавано чрез специал-
ни програми, създавани за решаване 
на проблема. И по този начин Гарда-
сия от малка планета бе станала голя-
ма звездна империя.
 Дажор имаше много повече ре-
сурси от Гардасия, но бе колония. Там 
имаше няколко идеологии, които се 
бореха една с друга. И най-нескопоса-
ните от тях бяха и най-кресливи. На-
пример имаше фанатици, чиито бог 
беше Свободният Пазар. На Гардасия 
отдавна бяха разбрали, че пазарът е 
като бензина. Ако го запалиш, той ще 
изгори с гръм и ще унищожи всичко 
по пътя си. Затова на Гардасия паза-
рът бе насочван чрез двигателя на 
държавната регулация, който движе-
ше напред гардасианския научен, тех-

нологически и икономически прогрес. 
Пазарните диваци на Дажор всеки път 
палеха бензина и после все се чудеха, 
защо всичко е опожарено и опропас-
тено. Виновен беше разбира се всеки 
друг, но не и тяхната свободно-пазар-
на утопия и тяхната интелектуална 
ограниченост.
 Един друг сорт идеолози бяха 
тези, за които Свободният Пазар не 
беше съвсем бог. Те признаваха, че ос-
тавен сам на себе си той може да до-
веде много бели и казваха, че до него 
трябва да има дневен и особено нощен 
пазач и това трябвало да е държава-
та. Да го пази значи, да не опожари 
структурите и системите и да се на-
месва, когато нещата се объркат. Тази 
идеология бе мощно разбита, когато 
група умни дажорански банкери, из-
ползвайки Свободния Пазар ограбили 
и фалирали множество банки и дър-
жавата трябвало да се намесва, че да 
не изгорят парите на дребните вложи-
тели. Тъй банкерите прибрали парата, 
а държавата се набълбукала с дългове. 
И понеже съгласно горните две идео-
логии държавата била неефективна, 
трябвало да се режат социални разхо-
ди. Та тъй идеологията за държавата 
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пазач довела до тежка икономическа 
и политическа криза, която върнала 
Дажор далеч назад в развитието му. 
 Имало и други идеологии за ро-
лята на държавата  с далеч по-малко 
привърженици. Имало една идео-
логия, която казвала, че държавата 
трябва да контролира всичко. Иначе 
казано – мощен двигател, но малко 
бензин. Такава машина би вървяла, но 
бавно. Най-опасната за почитателите 
на Свободния Пазар била идеология-
та, която била досущ същата, като тази 
на Гардасия, където имало баланс 
между пазара и държавната намеса. 
Усещайки заплахата, дажоранските 
пазарни гурута ревели срещу идеоло-
гията на баланса винаги когато могат 
и непрекъснато следели да не би тази 
идеология да се разпространи и да се 
чуе нещо за нея из средствата за ма-
сова информация. Примерът на Гар-
дасия бил пред очите им – там  никой 
не вярвал в Свободния Пазар и съот-
ветно нямало място за пазарни гурута. 
Гардасия била могъща, но дажоран-
ските поклонници на Свободния Па-
зар предпочитали да са колония, но да 
си запазят позициите, които им носе-
ли доходи, мизерни от гардасианска 
гледна точка.
 Тази идеологическа ситуация бе 
добре откопирана и в научния град 
на станцията в дълбокия Космос. Там 
учените-пазарници говореха, че нау-
ката трябва да се подчини на Свобод-
ния Пазар и да си изкарва парите като 
частно дружество без държавна на-
меса. Когато им възразяваха, че няма 
на кого да продават разработките си, 
учените-пазарници бягаха по тъча и 

винаги гледаха да се докопат до добра 
позиция, финансирана от държавата. 
Та те търсеха сигурността, а плуване-
то в бурното и дълбоко пазарно море 
оставяха на тези нещастници, които 
едно че не можеха да плуват и второ, 
бяха достатъчно неразсъдливи (има 
и такива дажорански учени),  че да се 
хванат на приказките за величието на 
Свободния Пазар. 
Пазарните фундаменталисти си имаха 
конкуренция – тия с идеологията за 
нощния пазач. Те смятаха, че трябва 
да има държавни субсидии за науката, 
но те следва да са малки и институтите 
и университетите да се оправят на па-
зара, пък ако трябва, държавата ще се 
намеси да сменя памперса там, където 
тази идеология е довела до резултати 
с кафяв цвят. Тия също се натискаха за 
водещите държавни служби и мисле-
ха, че са по-достойни, защото знаят, че 
има такова нещо като държава и то би 
могло да има някаква роля в науката.
 Всички други учени, говорещи за 
други идеологии бяха потискани. Въ-
преки, че дажоранската наука вървеше 
от провал към провал, на станцията се 
крещеше най-много срещу идеология-
та на баланса, която бе направила Гар-
дасия велика. Карак се чудеше на акъ-
ла на дажоранците и на дажоранските 
учени, но не казваше нищо. В края на 
краищата ситуацията го устройваше. 
Целта му  беше  ефективно извлича-
не на дажоранските ресурси и за да я 
постигне, той трябваше да поограмоти 
дажоранските учени. Не трябваше да 
ги ограмотява обаче чак толкова, че да 
разберат къде се крие успеха на Гарда-
сия. Тогава Дажор можеше да се пре-
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върне в конкурент. И Карак си мълче-
ше. 

За количеството, качеството и 
търкалянето на бърдокви
 След като се запознах с общите 
условия на функциониране на дажо-
ранската научна система на Дажор (и 
на станцията), реших да проуча и ка-
къв е по-точно проблемът с оценката 
на научните институции и на научна-
та продуктивност. Кашата, на която се 
натъкнах, беше огромна.
 Холографските технологии на 
Гардасия бързо оформиха чертите на 
лицето ми тъй, че да изглеждам като 
дажоранец.  Карак щеше да ме внедри 
в един институт и в един университет, 
за да мога да си приказвам с учените. 
Попита ме, с какво име да ме запише в 
регистрите. Загледах се в характерни-
те за дажоранците имена. И нали съм 
приятел на зеленото човече, открих 
следното интересно нещо. Много по-
читано дажоранско име означаващо 
господар на огъня бе Мечо. А една от 
фамилиите които съществуваха беше 
тази, която означаваше летящ. На да-
жорански това беше Пух. И ето как в 
холографския град се появи професо-
рът па математика с име означаващо 

– летящият господар на огъня. На да-
жорански – професор Мечо Пух.  Зе-
леният ми приятел щеше да е много 
доволен.
 Докато се интегрирам в колекти-
вите, минаха два-три дни. След което 
полека започнах да обсъждам с раз-
лични (и подбрани) хора интересува-
щите ме въпроси. Денем бях при тях, а 
вечер излизах от холографския свят и 
нощувах в света на Карак.
 Пак там някъде на третия ден от 
престоя ми в холографния град на на-
уката попаднах на първото заседание, 
посветено на това, как да се оценява 
научната продуктивност. Заседание-
то се провеждаше по доста интересен 
начин. За да оросят допълнително 
мозъците си, спорещите правеха пи-
рамиди от бърдокви, докато излагаха 
аргументите си (или казано по нашен-
ски – докато се караха). Дажоранските 
бърдокви тежаха горе-долу по 3-4 ки-
лограма и бяха нещо по-близко до на-
шите дини, отколкото до нашите зел-
ки.  На това заседание особена активен 
бе един доцент със странното име Хен 
Брен. Та доцент Брен правеше особено 
големи бърдоквени пирамиди, докато 
настояваше шумно, че единствената 
мярка за научната продуктивност на 
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дажоранските учени трябва да бъде 
количеството на написаните от тях 
статии като при това нямало значение 
дали публикацията е в местния стен-
вестник или в някое реномирано спи-
сание.  Опитваха се да му възразят, че 
количеството на публикациите е едно, 
а качеството им може би е друго нещо 
и като се оценява продуктивността на 
отделния учен трябва да се гледа как-
то количеството, така и качеството. 
Хен Брен обаче продължаваше да си 
твърди, че най-важното и единстве-
но важното е количеството и даваше 
за пример поредната си внушителна, 
но едва крепяща се пирамида от бър-
докви. Помислих си, че и при нас на 
Земята има доста такива, които гонят 
и изтъкват количеството и гледат как-
то се казва да набичат голяма бройка 
статии. При това обикновено се оказ-
ваше, че броят на съавторите им също 
е огромен, но този факт те се опитваха 
тихо и незабелязано да заметат зад ки-
лима. И резултатът и на Дажор и на зе-
мята бе един и същ – много набичени 
статии, огромен брой съавтори, опос-
кано огромно финансиране, а полза – 
никаква. Пъчи се човека, че има много 
статии и на тази основа заема важни 
или пък не толкова важни позиции, 
пък като си отиде, след две години ни-
кой не се сеща за „величието му”.  И 
тази забрава идва от простия факт, че 
приносът, разделен на броя на съавто-
рите е малък дори и всички статии да 
са в добри списания. Та позволих си и 
аз да построя малка бърдоквена пира-
мида и да се обадя на тази дискусия, 
че може би е важно освен количество-
то да се гледа и качеството. И като се 

гледа качеството да се гледа и все пак 
какво е качеството на публикациите, 
които съответния учен е направил сам, 
без съавтори. Хен Брен  скочи отгоре 
ми, че в съвременната наука пробле-
мите са сложни и трябва да  се реша-
ват от  големи научни колективи, тъй 
че нямало защо да търся под кашпела 
яйце (дажоранските кашпели са по-
добни на нашите петли) и да изслед-
вам самостоятелните публикации. Аз 
му отговорих, че когато той иска да на-
предва в кариерата и например иска 
да стане професор, тази професура е 
индивидуална за него, а не за научния 
колектив, състоящ се от съавторите 
на статиите му. Така и не се разбрах-
ме. Той си настояваше, че биченето 
на статии е най-важното, а аз насто-
явах, че за оценката на индивидуал-
ната производителност много важно 
е качеството на самостоятелните пуб-
ликации. Имаше плахи опити за под-
крепа на моята гледна точка – един от 
присъстващите каза, че много е важно 
ученият да покаже, че може да напра-
ви нещо качествено сам, за да се види, 
че като стане например професор е в 
състояние да обучава качествени мла-
ди учени. Хен Брен обаче си държе-
ше на своето. Аргументът, че броят на 
публикациите е мярка за активност, а 
не за качество на научната работа, не 
му направи никакво впечатление. Не 
му направи впечатление и бележката, 
че не активността, а талантът е залог 
за добро качество на научната продук-
ция.  И тъй срещата приключи само 
със сблъсъка на мнения и без постига-
не на консенсус.  Е, имаше и още един 
резултат – подкрепящите възгледите 
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на доцент Брен започнаха да гледат 
лошо професор Пух, който не се впе-
чатляваше от броя на набичените ста-
тии, а търсеше и качеството. Из науч-
ното градче тръгнаха слухове, че Пух 
бил много взискателен като търсел 
достатъчното количество с добро ка-
чество. Чу се, че не било добре Пух да 
се назначава в каквито и да се коми-
сии, защото щял да се вглежда много 
в научната продукция на най-продук-
тивните учени. И че ако възгледите на 
Пух се наложили, броят на публикува-
ните статии щял да намалее. Даже се 
появи следното стихче:

Голяма бройка да набичиш ти, 
са на Хен Брен смелите мечти,
решиш ли Пух да впечатлиш, 

от качество не трябва да пестиш.

Карак не беше много доволен от поя-
вата на името Пух в дажоранския на-
учен фолклор.  Но, погледнато от тази 
гледна точка, нещата щяха да се вло-
шат още.

Сблъсъкът за качеството на на-
учната дейност – съюзът „Поден 
ентаняр”
 След като обърнах внимание на 
качеството на научната дейност, в да-
жоранското научно градче се активи-
раха мнения, че съм прав и че трябва 
да се обърне внимание на управление 
на качеството на научната дейност. 
Както си му е редът, веднага се появи и 
противоположното мнение – че няма 
нужда от такова нещо и че нещата е 
добре да си вървят както досега. Даже 
се оформи официален съюз около това 

мнение. Този съюз се нарече „Поден 
ентаняр”. Не казвам, че понятие си 
нямах, какво означаваше това, но ос-
тавям на вас сами да се сетите.  Никой 
от дажораните не разбираше какво е 
това поден ентаняр, но странната чуж-
доземска фраза звучеше тъй добре, че 
безкритично бе възприета като име 
на съюза. Всъщност фразата се появи, 
след като с Карак се занимавахме с Ин-
жектора на мисли. И докато се чудехме 
каква мисъл да инжектираме в глави-
те дажорански, на мене ми хрумна, чу 
може съюзът против управлението на 
качествата на научната дейност да се 
нарече „поден ентаняр”. Речено – сто-
рено. Карак инжектира съответната 
мисъл в активно състояние в глава-
та на един от основателите на съюза 
и същата мисъл в спящо състояние в 
главите на няколко съмишленици. На 
другия ден, на заседание на съюза съ-
ответния основател каза, че му е хрум-
нало прекрасно заглавие на  съюза – 
„Поден ентаняр”. Произнасянето на 
фразата събуди спящата мисъл в дру-
гите глави и те веднага подкрепиха. И 
тъй везните бяха наклонени и срещу 
немногобройните привърженици на 
идеята за управление на качеството на 
научната дейност се изправи могъщи-
ят съюз „Поден ентаняр”. 
 Членовете на „Поден ентаняр” 
хич не харесваха  идеята, че научна-
та дейност  трябва да е основана на 
качеството на научната продукция.  
Атака срещу тази идея най-напред за-
почна с опит да се извърти дефиници-
ята на качество. Най-висок в тази по-
сока бе не гласът на някой професор 
или доцент, а гласът на един админи-
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стратор на име Вул Меняр. Наистина 
странни бяха имената на Дажор. А ад-
министраторът Меняр беше типичен 
привърженик на идеологията, че Сво-
бодният Пазар трябва да господства 
безнаказано. Той си заемаше сигур-
ната държавна длъжност и пращаше 
другите да се подлагат на дивотиите 
и рисковете, свързани със Свободния 
Пазар. Вул Меняр никак не харесваше 
идеята, че качеството е способността 
да се изпълнява набор от изисквания 
посредством конкретни и измерими 
дейности. Той все гледаше, така да де-
финира изискванията, че те да нямат 
нищо общо с качеството. Например, 
Меняр, яростно настояваше едно  от 
изискванията да бъде голямото ко-
личество статии. Дуетите му с доцент 
Хен Брен бяха невероятни, при това 
независимо от опитите да им се обяс-
ни, че става дума за качество, а не за 
количество.  Следващото нещо, което 
Меняр се опитваше да извърти беше 
положението за конкретни и измери-
ми действия.  „Защо да са конкретни 
и измерими” – питаше Меняр с ши-
роко облещени очи – „може и да не са 
конкретни и да не са измерими и пак 
да водят до качество”. Когато го пита-
ха, как ще стане това, той навеждаше 
глава, уж, че е концентриран върху 
реденето на бърдоквите и отвръщаше 

– „Не знам, ама защо да не може”. И 
продължаваше: „защо да фиксираме 
това или онова. Не може ли да оста-
вим пазарът да реши нещата с качест-
вото”. Когато му обясняваха, че на Да-
жор всъщност научната продукция не 
се продава директно на пазара, че па-
зара да решава,  кое е качествено и кое 
не, Меняр махаше с ръка и отиваше 
да обядва или вечеря в зависимост от 
часа.  С течение на времето се оформи 
мнението, че тая идея да се продават 
статии на пазара и така да се определя 
качеството им е толкова тъпа, че не си 
заслужава да се обсъжда повече. Вул 
Меняр престана да идва на заседания-
та и предпочиташе да си хапва в каби-
нета си под дебелата държавна сянка 
и далеч от всякаквите изненади, свър-
зани с пазара.

Лекцията на Чор Бица
 След като се реши, че все пак 
трябва да има система за контрол на 
качеството, възникнаха спорове каква 
да бъде тази система. Споровете бяха 
разгорещени, тъй като на дажоранци-
те не им беше ясно кои всъщност са по-
требителите на научната продукция. 
На Дажор я нямаше стройната гарда-
сианска система, насочена към усил-
ване на могъществото и на частните и 
на държавните компоненти на Гарда-
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сианската империя.  Нямаше разби-
рането, че потребител на продукцията 
на научните институти са приложните 
институти, а потребител на продукци-
ята на приложните институти са фир-
мите, държавни и частни, които да 
превръщат приложните разработки в 
продукти за пазарна реализация. На 
Дажор се смяташе, че работата може 
да се направи като манджа с грозде – 
взимаш някакъв неголям по размер 
институт и го караш хем да произвеж-
да научни резултати, хем да извършва 
приложни изследвания, хем да прави 
развойни разработки, хем да работи 
като фирма и да изкарва готова про-
дукция на пазара. Резултатът от тази 
манджа с грозде, активно и с години 
готвена от акълите на дажоранския 
политически елит, понятие си нямащ 
от научна система и  нейното развитие, 
беше разбира се – манджа с грозде, то-
ест никакъв. И елита се силеше да об-
винява за тази работа учените, невиж-
дайки собствената си некадърност и 
съдрани гащи в областта на научния 
мениджмънт (всъщност дажорански-
ят елит си беше  некадърен и в много 
други области, ето защо Дажор бавно 
се превръщаше в суровинен придатък 
на Гардасия).
 Но това беше само част от про-
блема. В холографния град (а и на Да-
жор) не разбираха, че много е важно 
кой ще управлява научните организа-
ции. На Гардасия научните организа-
ции се управляваха хора, които умее-
ха да поставят цели по повишаване на 
качеството и да начертават ефективни 
пътища за постигането им и да окура-
жават учените да вървят по тези пъти-

ща и да постигат съответните резулта-
ти.  На Дажор цареше хаос. Там дори 
не се анализираха фактите преди да се 
взимат решения. Решения се взима-
ха на принципа „Ден да мине, друг да 
дойде пък утре ша видим”, анализът 
на процесите и използването на инди-
катори нямаха голяма значение.
Поради всичко това, една вечер, ко-
гато обсъждахме деня с Карак, реших 
да го накарам да вкара в холографния 
град хора, които да обяснят на учените 
основните положения на системите за 
оценка на ефективността на работата 
им.
На другия ден в холографния град 
влезе манипулатор на дажоранско 
мнение, наречен доктор Чор Бица. В 
холографния град имаше учен с фами-
лия Бахарна – професор Об Бахарна, 
„специалист” по мениджмънт на го-
леми обществени системи. От такива 
„специалисти ” като него Дажор беше 
на тоя хал. Предстоеше сблъсък.
 В ранния следобед на този хо-
лографен ден, отбрано общество от 
учени бе натоварено на един (хологра-
фен) космически кораб, за да извър-
ши пътешествие – дискусия по въпро-
сите на оценката на научната дейност 
с главни дискутиращи доктор Бица и 
професор Бахарна. Пътуването бе до 
звездата, около която обикаляше Да-
жор – звезда известна със силните си 
звездни ветрове, произвеждащи пре-
красни сияния на Дажор. 
И тъй пътуването започна и докато на 
екраните на кораба една след друга 
се сменяха феерични гледки, доктор 
Бица започна да обяснява, че измер-
ването от резултатите от дейността на 
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научните организации не е проста ра-
бота. 
-Понякога – каза Чор Бица – лошите 
резултати не са следствие от лоша ра-
бота или от лошо конструирани систе-
ми и процеси. Съществуват много вли-
яния върху представянето на научните 
организации. И много от тези влияния 
са вън от контрола на организациите. 
Затова оценката на представянето на 
научните организации не трябва да се 
прави само на основата на количестве-
ни индикатори.
-Пълни глупости – прекъсна го Об Ба-
харна, прехвърляйки си една дажоран-
ска бърдоква из ръцете – една система 
от 10-на -15 количествени индикатора 
е напълно достатъчна и толкоз.  Чисто 
и просто.
-Аха, чисто и просто – подсмихна се 
Бица – значи шибваме системката от 
количествени индикатори и хич не 
правим анализ на ключовите процеси 
във функционирането на различните 
научни организации, нито пък правим 
анализ, да не би пък тези организации 
и заинтересованите от работата им 
лица и организации  да имат различ-
ни нужди, което да доведе до различ-
ни начини на функционирането им.
-Абе къде ще влизаме в такива под-
робности, само да си губим времето 
– настояваше Бахарна – плясваме сис-
темата от количествени индикатори, 
прибираме хонорара, че сме я напра-
вили и каквото – такова. 
 -Вижте какво колега – каза  Чор 
Бица – вашият подход може да доведе 
до големи глупости при оценяването 
на научните организации и тяхната 
продуктивност. Не може да не обръ-

щате внимание на анализа на проце-
сите в научните организации. Раз-
личните видове организации могат 
да имат различен набор от дейност и 
това може да води до необходимост 
от различни по количество и качест-
во информационни потоци. Различни 
организации могат да функционират 
в различни условия. Ето вие на Дажор 
сте поставили университетите в по-
добри условия  отколкото научните 
институти. Виждате какви са резулта-
тите. Погледнете Гардасианската им-
перия – там нещата са точно обратни 
и понеже няма нищо по-ефективно от 
система научни институти, занимава-
щи се само с наука, то Гардасианска-
та империя е къде по-напред в научно 
отношение. И вие ми говорите, че ня-
мало значение. С този ваш подход още 
повече ще задълбочите проблемите и 
в без това раздираната от проблеми 
и разкъсвана от противоречия Дажо-
ранска  научно-технологична система. 
 Об Бахарна почервеня от яд.
-Как смеете да ми говорите така, аз 
съм професор!
-Избран с връзки и по втория начин – 
прозвуча глас от задните редици.
-Кой беше това – подскочи Об Бахарна 
– покажи се бе храбрец, още утре ще 
си уволнен!
-Колега – каза Чор Бица – моля да се 
придържате към разговора по съще-
ство.  Трябва да знаете, че освен ана-
лиз на процесите, при  изработка на 
системата за оценка трябва да са ви 
ясни и картите на процесите в различ-
ните научни организации – трябва да 
знаете какво влиза на входа и какво 
излиза на изхода. Не може просто да 
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пляскате някакви количествени инди-
катори ей така, без да сте анализира-
ли процесите и без да знаете нуждите 
на различните научни организации и 
потребителите на това, което те създа-
ват. Да сравнявате математически ин-
ститут с химически институт е като  да 
сравнявате ябълки с дини без да си да-
вате сметка колко ябълки се равняват 
на една диня. 
-Вие ли ще ме учите какво и как да 
сравнявам – развика се Об Бахарна – 
такива като Вас са вредни за развитие-
то на Дажоранската наука. Един набор 
от количествени индикатори стига. 
И това създава нещо като пазар. Пък 
който оцелее, оцелее.
-Драги колега - каза Бица – силно ви 
съветвам да не мислите за науката 
като за нещо, което се купува и прода-
ва на някакъв пазар.  При такива ми-
сли вие ще имате тежкия проблем как 
да остойностите на научната продук-
ция – тук не може да сложите стати-
ите просто на пазара и да чакате кой 
колко ще даде за тях. А като създава-
те някакво жалко подобие на пазар 
със зле избран набор от количествени 
критерии, рискувате да оцелее това, от 
което нямате никаква нужда, но чието 
лоби е било най-силно при съставяне-
то на критериите. Какво ще правите 
ако унищожите някоя част на нацио-
налните научни структури и те после 
се окажат, че са ви нужни? Ще хълцате 
и ще подпръцквате, но  ще трябва да 
инвестирате 20 пъти повече пари да ги 
създадете отново. А откъде ще наме-
рите кадри – и тях ли ще купите? Вие 
определено ще фалирате и нищо няма 
да направите. И ще стоите и ще мигате 

и ще търсите виновен. И ще крещите, 
че учените сами са си виновни и ще се 
надявате, че обществото е толкова из-
простяло, че да ви се хване  номера. 
-Дрън, дрън, ярина – наежи се Об Ба-
харна – каквото и да ми говорите, няма 
да ме убедите, че една проста система 
от количествени критерии не върши 
работа. А пък учените, които не се на-
строят към нея сами са си виновни. И 
като не се адаптират да си търсят дру-
га работа – значи няма нужда от тях. А 
като ни дотрябва нещо наукоемко, ще 
си го купим от други планети.
 Отбраното общество доста се 
поразвълнува. От задните редове за-
почнаха да се чуват изрази, които все-
ки съвременен бдителен български 
цензор на електронен сайт би изтрил 
веднага. След като обстановката се по-
успокои малко, доктор Чор Бица про-
дължи:
-И така, ако искате да имате ефектив-
на система за контрол на качеството 
на научните изследвания, ви трябват 
8 компонента и количествените резул-
тати от дейността на учените са само 
един от тях. Има още 7 компонента и 
ако ги пренебрегнете, ще имате ня-
каква псевдосистема за оценка, която 
дори няма да може да залъгва безпо-
койството ви, че качеството на науч-
ните изследвания на Дажор не се кон-
тролира добре.  А 7-те допълнителни 
компоненти на системата за контрол 
на качеството на научните изследва-
ния са:
1. Контрол на мениджмънта на про-
цесите в научните организации. Не си 
мислете, че като оставите процесите в 
научните организации да си вървят на 
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самотек, ще постигнете високо качест-
во на научните изследвания. Непре-
къснато трябва да следите за повиша-
ване на ефективността на процесите в 
организацията, като особено обърнете 
внимание на процесите, свързани с от-
ношенията с потребителите на проду-
ктите на организацията. 
2. Лидерство:  лидерите на организа-
цията трябва да са разработили и да 
усъвършенстват мисията, визията, 
ценностите и етиката на организация-
та. Те трябва да поддържат ефективна 
система на мениджмънт в организа-
цията и активно да взаимодействат с 
обществото и особено с потребителите 
на продукта на научната организация.  
3. Човешките ресурси: човешките ре-
сурси на научната организация тряб-
ва да се планират и управляват, като 
работещите в организацията се въвли-
чат в процеса на направляване на дей-
ността на организацията.
4- Другите ресурси на организацията: 
трябва да се менажират добре финан-
сите на организацията и освен тях да 
се използват възможностите на сгра-
дите, материалите и оборудването, 
наличните технологии, информация, 
знания и партньорства. 
5. Политиката  и стратегията на ор-
ганизацията: дали тази политика и 
стратегия редовно се преглежда и се 
променя с променящите се условия. И 
дали тази стратегия се основава на из-
мерване и анализ на представянето на 
научната организация и  включването 
на тази политика и стратегия в ключо-
вите процеси в организацията. 
6. Резултатите за обществото и как 
тези резултати се представят в обще-

ството.
7. Резултати за потребителите на на-
учните постижения – какви резултати 
постигат потребителите на разработ-
ките на научната  институция на осно-
вата на тези разработки. 
 Не може да вземете едностран-
чиво само количествени фактори или 
само няколко количествени и качест-
вени фактори когато искате  да ана-
лизирате или оцените една сложна 
социална система каквито са науч-
ните организации. Тук е необходим 
мултифакторен анализ и който не го 
прави, само се заблуждава, че прави 
нещо. Мултифакторен анализ трябва 
да се прави и на основата на едно дру-
го съображение. От всички параметри 
на сложните социални системи мно-
го рядко може да се отделят няколко, 
които да са доминантни по важност, а 
другите да са несъществени. Това не е 
така при системите от неорганичния 
свят, изучавани в точните науки. Там 
в болшинството от случаите такава се-
лекция е възможна и не е необходим 
мултифакторен анализ. Еволюцията 
на малкото на брой, но важни параме-
три може да бъде описана със сравни-
телно прости математически модели, 
които позволяват доста добро описа-
ние и почти пълно разбиране на функ-
ционирането на съответните системи. 
Успехите на този подход в областта на 
естествените науки създават у много 
учени илюзията, че по подобен начин 
може да се процедира и със сложните 
социални системи. С някои може, но с 
повечето – не може и научните инсти-
туции са пример за системи, където 
анализът на основата само на няколко 
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фактора не върви. В допълнение има 
и нещо друго. Често при сложните со-
циални системи и при научните ин-
ституции реалните характеристики на 
изследваните структури и системи се 
описват от променливи, които не мо-
гат да бъдат директно измерени. Та-
кива променливи се наричат латентни 
променливи. Латентните променливи 
могат да се характеризират с индика-
тори, които са директно измерими. 
Често се прави грешката, че се счита, 
че латентната променлива може да 
бъде характеризирана с един индика-
тор. В малък брой случаи това може и 
да е така, но в преобладаващия брой 
случаи са необходими няколко инди-
катора, за да бъде добре характеризи-
рана една латентна променлива
 Част от  залата бе притихнала и 
слушаше дългата реч на Чор Бица.  На 
друга, по-малка част от аудиторията и 
беше писнало от разправиите и се лю-
буваше на красотата на космоса. Об Ба-
харна се бе изнесъл  в съседната зала, 
където чакаше приготвената храна на 
нещо като нашенските шведски маси. 
Та Бахарна си седеше там, хапваше си 
и май чакаше шведите да дойдат, че да 
стане от масата. Ние с Карак стояхме 
до един илюминатор и си разговарях-
ме.
-Виждаш ли -каза ми Карак-Чор Бица 
добре им каза, че когато човек или 
пък гущер, като нас, Гардасианските 
гущери, се опита да характеризира на-
учните организации само на основата 
на няколко количествени индикатора, 
то тази характеристика е непълна и 
дава изкривена представа за дейност-
та на научните организации. Тази из-

кривена представа може да доведе до 
фатални решения. Мигайки с очички, 
взелите такива решения ще се оправ-
дават със системата за оценка, разра-
ботена и наложена от некомпетентни 
хора. Да считаме, че Дажоранските 
компетентни органи са предупредени.
 И Карак се усмихва дяволито, 
знаейки, че Дажоранските компе-
тентни органи изобщо няма да вдянат 
нищо от приказките и предупрежде-
нията на Чор Бица. Защото Чор Бица 
имаше холографския вид на дажоран-
ски хуманоид, но акълът му програми-
ран като акъл гардасианец (тоест на 
гардасиански гущер).
-Знаеш ли – продължи Карак – след 
като се запозна с нещата, вземи и на-
пиши какво мислиш затова, как да 
се оправи оценъчната страна на да-
жоранската наука. А аз с помощта на 
Инжектора ще почна полека да вне-
дрявам идеите ти в главите на дажо-
ранските учени.
-Добре – отвърнах аз и след като сеан-
сът с пътешествието свърши, се при-
брах в квартирата си и за три дни на-
писах каквото Карак искаше.

Предупрежденията на  дажоран-
ките богове
Работата на станцията бе доста интен-
зивна – от началото на 26-часовия ден 
до края му. Затова хората на Карак се  
стремяха да почиват колкото се може 
с повече интензивни изживявания, 
които ги разсейваха поне за малко от 
работата. На всеки 8 гардасиански 
дни (колкото траеше гардасианската 
седмица) един малък боен кораб за-
карваше по 20-на човека от екипа през 
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червеевата дупка на една почивна пла-
нета на около 1500 светлинни години 
от станцията. Доминионът беше вече 
умиротворен и планетите там се бяха 
отдали на интензивно икономиче-
ско развитие и търговия една с друга. 
Така, че беше сравнително безопасно 
да се пътува до планетата на отпуски-
те. Е, толкова безопасно, колкото без-
опасно можеше да бъде пътуването в 
един Космос в който имаше доста пи-
рати и мошеници (такива като краде-
цът-препродавач на технологии Корк 
– интересна професия, която засега е 
рядка на Земята, но имаше обещава-
що бъдеще, съдейки по това, което ви-
дях в дълбокия Космос).
Времето на станцията напредваше и 
се задаваха поредните 2 почивни дни. 
Карак реши да ме поразходи из Га-
лактиката и ме включи в групата, пъ-
туваща към Планетата  на почивките. 
И ето ме една сутрин в това, което се 
наричаше малък гардасиански боен 
кораб. Корабчето беше съвсем мънич-
ко по-голямо от стадион „Маракана” и 
бойната му мощ беше съвсем мънич-
ко – само към стотина пъти по-голяма 
от мощта на всички ядрени оръжия на 
Земята. „Добре, че сме такива диваци 
на Земята, че не представляваме ин-
терес за Гардасия” – помислих си и се 
зачудих какви ли са тези технологии, 
който са натъпкали такава бойна мощ 
в обема на един стадион.  Мислех си, 
че науката у нас може да има блестящо 
бъдещо развитие ако, ако развитие-
то и не беше спирано от откровените 
глупости на неразбиращи хора, попад-
нали случайно на ръководни позиции 
без хабер да си имат що е това наука и 

как се управлява. И докато си мислех, 
се оглеждах насам-натам, та дано видя 
как изглеждат гардасианските оръ-
жейни системи. Нищо не видях, раз-
мерът им явно беше доста малък. Или 
пък аз от дърветата не виждах гората. 
След като се натоварихме, корабът 
потегли и скоро станцията започна 
да се смалява. По някое време извед-
нъж блесна силна светлина, червее-
вата дупка се отвори и корабът влезе 
в нея. Странни усещания има човек в 
червеевата дупка. Гледаш през най-
близкия илюминатор една странна 
бледовиолетова светлина, каквато ни-
кога няма да видиш в обикновения 
космос. И покрай тебе прелитат ня-
какви странни светещи неща. По  едно 
време светлината в кораба започна да 
се засилва, което накара гардасианци-
те да започнат леко да нервничат – те 
бяха расата, която обичаше топлина-
та, но не и силната светлина. Такива 
бяха условията на Гардасия – сумрак, 
но по-топло в сравнение със Земята. 
Светлината се усилваше и скоро ста-
на толкова силна, че трябваше да си 
затворя очите. След малко се възцари 
и странна тишина. Постоях малко със 
затворени очи и леко ги поотворих, 
за да видя какво става. И се уплаших. 
Ставаше това, че не бях на кораба. Бях 
в някаква зала, добре осветена  и пъл-
на с предмети, за които гравитацията 
не съществуваше, защото си висяха 
свободно в пространството. Наистина 
странни неща стават в червеевета дуп-
ка. В стаята имаше и няколко човека, 
но и тези човеци бяха странни, защо-
то и за тях нямаше гравитация и като 
така те свободно се рееха из въздуха. 
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За мене обаче май имаше гравитация, 
защото си стоях на пода. А подът беше 
прозрачен и човек можеше да види, че 
все още съм в червеевата дупка. „Не 
може да бъде”  - помислих си – „Карак 
каза, че в червеевата дупка не живее 
никой. Никой освен…боговете на Да-
жор” – последната мисъл мина като 
японски суперекспрес през главата 
ми и замина. Резултатът беше, че се 
вцепених. Боговете на Дажор ме бяха 
извадили от гардасианския кораб. И 
вероятно скоро щях да разбера защо. 
Ако доживеех дотогава, разбира се.  И 
ето, едно от съществата се доближи до 
мен и … проговори:
-Надявам се, че формата, която приех-
ме не те плаши.
-Амиии, не – отговорих аз (те си из-
глеждаха съвсем като хора).
-Добре тогава - каза съществото – до-
ведохме те тук, защото знаем, че се 
опитваш да помогнеш на учените от 
Дажор да повишат ефективността на 
научните си изследвания. Искаме да 
ти кажем няколко неща, които те не 
знаят. Когато се върнеш на станцията, 
намери начин да им ги обясниш така, 
че да им останат в главите.
-Но-о-о- зачудих се аз – вие сте толко-
ва могъщи! Защо не се появите и сами 
да им го обясните?
-Има още да учиш за това как функ-
ционират боговете – усмихна се съ-
ществото – на боговете са им нуж-
ни пророци. А никой не е пророк на 
собствената си планета. Затова ти си 
много полезен. Като чуждоземец ще 
те послушат по-лесно. Искаш ли да ти 
го обясня и математически чрез тео-
рия на социалните мрежи?

-А, не, благодаря…. – честно казано 
бях шашнат, че разговарям с божест-
во за математика и за теория на соци-
алните мрежи, но явно такава беше 
практиката в тази част на галактика-
та – за да станеш бог, трябва да знаеш 
доста математика.
-Добре тогава – каза едно от другите 
същества и се приближи (както си му е 
реда без да стъпва по пода) – ето какво 
искаме да знаят дажоранските учени. 
Най-напред им кажи,  че във време-
на на разширяване на обхвата на на-
учните изследвания е на увеличаване 
на броя на учените, каквито времена 
на Дажор ще дойдат по-скоро – съще-
ството ме погледна, помълча за миг и 
продължи – а при вас в България не 
толкова скоро, при нарастването на 
броя на учените, процента на добрите  
учени намалява. Трудно се създава ви-
сокопродуктивен учен, който произ-
вежда качествена продукция.  Ново-
назначените учени, които обикновено 
са млади, се групират около много 
бавно растящия брой високо продук-
тивни учени.  Но им кажи да внима-
ват и да не залитат да почитат такива, 
които използват съавторите си да би-
чат статии. Кажи им винаги внимател-
но да проверяват броя и качеството на 
съавторите на всеки учен от естестве-
ните науки, който публикува повече  
от една статия на 2 месеца. 
Съществото се посниши малко и про-
дължи:
-Кажи им още внимателно да проуч-
ват дажоранските учени при бъдещи-
те междупланетни сътрудничества на 
учените. Съществуват мрежи от учени, 
работещи по една и съща тема.  Час-
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ти от тези мрежи обхващат високо-
продуктивните учени. Тези части се 
наричат „невидими колежи”. Кажи 
на дажоранскитте учени да знаят, че 
невидимите колежи имат ядро и пе-
риферия. Трябва да проверяват дали 
продуктивните дажорански учени 
принадлежат към ядрото или перифе-
рията на тези колежи. По-високо тряб-
ва да ценят тези, които принадлежат 
към ядрото, а най-високо следва да се 
ценят тези дажорански учени, които  
са основатели или са сред основатели-
те на такива невидими колежи.
Към нас се приближи още едно съще-
ство и взе думата:
-Искаме да кажеш още нещо на дажо-
ранските учени и то е свързано с цити-
ранията и  броя на цитатите като ин-
дикатор на значимостта на научната 
дейност. Най-напред им кажи да вни-
мават, защото броя на цитиранията 
зависи от броя на учените, работещи 
в дадена научна област. Може да има 
превъзходни учени, които не работят в 
области, считащи се за модерни. Тези 
учени може и да не са много цитира-
ни.
Съществото замълча за миг, наблюда-
вайки как едно голяма светещо нещо 
мина под пода на  залата. И след това 
продължи:
-Кажи им още, че броя на цитирания-
та зависи и от бързината на остарява-
не на научната информация. В някои 
области на науката, научната инфор-
мация старее бързо и там цитируе-
мостта на публикациите обикновено 
е малка. В други области на науката 
информацията не старее толкова бър-
зо и цитируемостта на не толкова до-

бри учени може да е голяма. И още им 
кажи – скръсти ръце съществото като 
същевременно се повдигна половин 
метър нагоре – кажи им, че е важно да 
се изучават мрежите на цитиранията. 
Важно е да знаят, че всеки водещ учен 
предпочита да цитира други водещи 
учени и така съществува един усилва-
тел на цитируемостта на известните 
учени. 
 Като каза това, съществото се от-
далечи. Отдалечиха се и другите съще-
ства, реейки се из въздуха. Внезапно се 
появи силна светлина и след незнайно 
колко време аз се събудих на гардаси-
анския кораб. Карак ми дърпаше ръ-
ката:
-Ей сънльо, ставай, гледката не е за из-
пускане.
 Вярно, че поредната прекрасна 
гледка на Космоса не беше за изпуска-
не. Не беше за изпускане обаче и изра-
жението на лицата на гардасианците, 
когато им разказах къде съм бил. Раз-
казът ми веднага бе записан и пратен 
в Ордена за анализ. Което показваше, 
че не съм сънувал, а дажоранските бо-
гове наистина живееха в червеевата 
дупка. 
 Не толкова внимателно и попи-
вателно се отнесоха по отношение на 
разказа ми дажоранските учени на 
станцията. Някои веднага използваха 
повода да ме обвинят, че си съчинявам 
или че използвам авторитета на дажо-
ранските богове, за да налагам възгле-
дите си. Все пак имаше група учени, 
които смятаха, че информацията, коя-
то им поднесох  може да се използва 
в процесите на оценяване на научната 
продуктивност. 

НАУКА



 http://nauka.bg 44

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

75

И дойде време да си тръгвам, но...
 Така обществото от дажорански-
те учени влезе в състояние на спорове 
относно методологията на оценка на 
научната дейност. Карак ме извади от 
холографския свят на дажоранската 
наука. Покрай мен и той бе понатрупал 
опит и наблюдения е вече бе в състоя-
ние много по-ефективно до използва 
Инжектора, тъй като големият брой 
дажорански учени се бяха отегчили 
от споровете и отделяха повече време 
и внимание на работата си.  Като при 
това бяха загубили всякаква надежда, 
че нещо ще се промени при оценката 
на научната им дейност.  Мисията ми 
като че ли отиваше към края си. Вече 
се подготвях да се тръгвам. И тогава, 
през последната нощ от престоя ми на 
станцията, една ръка ме раздруса с цел 
да ме събуди и един глас каза:
-Става-а-а-й, имаме да вършим рабо-
та.
Гласът ми се стори познат. Втренчих 
се доколкото можах в сумрака и раз-
познах притежателя на гласа.

-Корк, кой дявол те доведе посред нощ 
– недоволно и прозявайки се се опи-
тах да се скарам аз.
-Аз сам съм си дявол – отвърна Корк 
– а освен това подпирам спусъка на 
един бластер, който ще те изпепели, 
ако се развикаш. А сега се обличай и 
тръгвай.
-Къде ще ходим посред нощ? – зачуде-
но-уплашено попитах аз.
-Ще  видиш – отговори Корк.
Не знаех, че в станцията има тайни ко-
ридори. Но Корк ги знаеше. След 20-
на минути бяхме в кораба му
-Напред към звездите!-весело викна 
Корк и корабът потегли.
„Ох, мили боже” – помислих си аз – 
„какво ли ме чака още?”
И двамата с Корк поехме в неизвестно 
посока още по-дълбоко в дълбините 
на дълбокия Космос.

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.

БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има 
достъп до него.

      admin@nauka.bg
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