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1.  Моля, представете се.
Казвам се Марина Станилова, рабо-
тя в системата на БАН от 28 години, 
научната ми област е ботаниката и 
по-конкретно растителните биотехно-
логии. Научната ми кариера започна 
със спечелването на един 5-годишен 
проект, финансиран по програмата 
на НАТО „Наука за мир”, в рамките 
на който през 2001 г. основах Биотех-
нологичната лаборатория за лечебни 
растения в Института по ботаника. 
Оттогава развивам това направление, 
ръководя проекти и работни пакети, 
подготвям дипломанти и докторанти, 
работя и в международно сътрудни-
чество и представям постиженията на 
екипа ми на многобройни научни фо-
руми у нас и в чужбина. От 2010 г. съм 
доцент в ИБЕИ-БАН.

2. Коя научна институция пред-
ставлявате и с какво се занимава 
тя?
Институт по биоразнообразие и еко-
системни изследвания, към БАН. От 
името на института е ясно – изучава 
флората, фауната и микотата в Бъл-
гария, следи за измененията в биоло-
гичното разнообразие и активно рабо-

ти за опазването му, за опазването на 
околната среда и устойчивото ползва-
не на биологичните ресурси. Научни-
те изследвания са с теоретично и при-
ложно значение, на национално ниво 
и в международно сътрудничество. 

3. Кое Ви запали към науката и 
кога се случи това?
Винаги съм имала прекрасни учители, 
на които дължа много и с благодарност 
си спомням за тях. От дете си задавам 
най-различни въпроси и търся отгово-
рите им, спомням си например един 
ден в детската градина когато ни из-
ведоха да играем в парка, а ние с при-
ятелката ми копахме дупка в земята 
за да я пробием и да видим какво има 
под нея. В прогимназията любимите 
ми предмети бяха естествените нау-
ки и изкуствата, а в гимназията вече 
имах определен интерес към биологи-
ята и географията. Учих в елитна гим-
назия (ФЕГ, Варна), в която се научих 
и на дисциплина – да полагаш усилия 
ден след ден, за да постигаш целите 
си. Там добих увереността, че мога да 
се справя с всичко, стига да съм дос-
татъчно мотивирана. В университета 
ми беше по-лесно, защото имах изгра-
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дени навици да уча и да анализирам. 
Преподавателите в Биологически фа-
култет на СУ засилиха желанието ми 
да се занимавам с наука. Имах и пъл-
ната подкрепа на семейството ми да се 
насоча към професия, свързана с на-
учни изследвания.

4. Имате одобрен проект в по-
следната сесия на Фонд научни 
изследвания, как се казва той и 
какви ползи ще има проекта в 
науката?
Заглавието на проекта, който ръково-
дя, е малко дълго, което е свързано с 
неговата интердисциплинарност: „Мо-
делни видове от родовете Verbascum 
(Scrophulariaceae), Centaurea 
(Asteraceae) и Glaucium (Papaveraceae) 
– изследване на генетичното разно-
образие на Българските популации, 
метаболомика и физиологично със-
тояние на диви, in vitro размножени 
и ex vitro адаптирани растения”. Тази 
сесия на Фонд „Научни изследвания” 
беше ориентирана към изследвания 
с фундаментален характер. Избрахме 
да проучваме растителни видове, кои-
то са ендемични за България, тоест не 
се срещат другаде по света. Едновре-
менно с изясняването на генетичното 
разнообразие на техните популации и 
съдържанието на биологично актив-

ни вещества, си поставихме за цел да 
ги опазим с помощта на растителни-
те биотехнологии и да върнем част от 
размножените растения в природата, 
с което да стабилизираме популации-
те им. България се отличава с богато 
биоразнообразие и е дълг на българ-
ските учени да го изследват и опазват.

5. С какво заглавие беше послед-
ната Ви публикация?
Последната ми публикация е от де-
кември 2014 г.: „Enhancement of Arnica 
montana in vitro shoot multiplication and 
sesquiterpene lactones production using 
Temporary immersion system”, публи-
кувана в съавтрство с Мария Петро-
ва, Ели Зайова и Милка Тодорова, в 
сп. Int J Pharm Sci Res. /doi: 10.13040/
IJPSR.0975-8232.5 (12).1000-07) E-
ISSN: 0975-8232; P-ISSN: 2320-5148 
(IF за 2013: 0.533)/.

6. Има ли бъдеще науката в Бъл-
гария и как го виждате Вие?
Да, има. Въпреки многобройните 
трудности, с които се сблъскват уче-
ните в България, науката успешно се 
развива. В нашия институт в момен-
та се обучават около 40 докторанти, 
което е свидетелство за интереса на 
младите хора към науката. Има мно-
го теми за изследване, разработват се 
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проекти с национално и международ-
но финансиране. Ключовият проблем 
за бъдещето на науката в България е 
финансов, недостатъчните средства са 
причина за отлив на много млади уче-
ни, които са съвсем в началото на ка-
риерата си, а това поставя под въпрос 
приемствеността между поколенията. 
Иначе българските учени отдавна са 
се доказали и интегрирали успешно в 
Европейското научно пространство.

7. Как оценявате работата на еки-
па си?
За успеха на един проект е от изклю-
чителна важност правилният подбор 
на научния екип. Проектът е още в на-
чалото си, но имам всички основания 
да вярвам, че ще се справим успешно с 
всички дейности и ще получим жела-
ните резултати. Целите са ясно форму-
лирани, задачите се допълват взаим-
но, методите са подходящо избрани, 
част от учените са утвърдени, една 
трета от всички участници са млади 
учени и докторанти, за рутинната ра-
бота са включени специалисти с ви-
сока отговорност. Всички участници 
в проекта са мотивирани, а редовните 
работни срещи с обмен на информа-
ция синхронизират работата им.

8. Има ли млади хора, които ис-

кат да се занимават с наука?
Слава на Бога, има! Вярвам, че вина-
ги ще има будни деца и любознателни 
млади хора, които ще искат да разкри-
ват тайните на природата. Проблемът 
не е в хората, а в неадекватната обра-
зователна система, която непрестанно 
се влошава на всяко ниво. Средствата 
за образование и наука са оскъдни, 
реформите в образованието, особено 
онези, свързани с начина на финанси-
ране, имат негативни последици, кои-
то водят до загуба на интерес и дори 
до апатия към учебния процес като 
цяло. В резултат, за съжаление, много 
деца остават с недоразвити способно-
сти за мислене, а агресивната реклама 
на всякакви ненужни продукти допъл-
нително деформира ценностната им 
система. Само че божествената искра е 
във всеки един от нас, така че тази тен-
денция към създаване на общество от 
потребители няма да продължи дълго, 
младите хора ще натрупат неудовлет-
ворение и ще осъзнаят, че пропускат 
нещо много по-важно от материално-
то благополучие.

9. Какво бихте казали на хората, 
които все още се колебаят дали 
да се занимават с наука в Бълга-
рия?
Да се занимаваш с наука не е просто 
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занаят, то е призвание. Ако човек е 
изследовател по душа, единствено-
то, което може да го разколебае да се 
посвети на науката в България, е ни-
ското заплащане на интелектуалния 
труд. Удовлетворението от процеса на 
работа, тръпката на откривателството, 
свободата сам да избираш обектите 
и целите на изследване, безкрайните 
възможности за творчески подход при 
решаване на поставените въпроси, мо-
билността и обмяната на опит с учени 
от цял свят, са несравними предим-
ства и си заслужават известни ком-
промиси. Упоритостта води до печеле-
не на проекти и създаване на по-добри 
условия за работа. Научните среди са с 
най-прогресивна обществена настрой-
ка и общуването в тях е интересно и 
плодотворно. Ако чувствате науката 
като призвание, не се колебайте и я 
изберете, този избор ще ви направи 
щастливи!

10. Какво, според Вас, трябва ко-
ренно да се промени в България 
спрямо науката?
Финансирането. Обществената нагла-
са към хората, занимаващи се с наука. 
Качеството на образованието. Неща-
та са свързани. Трябва да се увеличат 
средствата както за образованието и 
за научните изследвания, така и за за-

плащането на интелектуалния труд. 
Само по този начин може да се гаран-
тира високо качество в научната рабо-
та и подобаващ обществен престиж. 
Изследователят трябва да разполага 
с модерна апаратура, която е предпос-
тавка за добри научни резултати, и да 
е спокоен за насъщните си житейски 
нужди, за да може мисълта му да се на-
сочва към поставяне на експерименти, 
разкриване на закономерности, нами-
ране на приложения на знанието. За-
плащането трябва да е диференцира-
но според резултатите. Качеството на 
образованието трябва да се повиши, 
броят на студентите в университетите 
да се намали, за да идва попълнение 
от знаещи млади хора, които бързо да 
навлизат в тематиката и да развиват 
науката.

11. Занимавали ли сте се с нещо 
извън научната работа?
Професионално – не. През свободно-
то си време за удоволствие – със спорт, 
изкуство и медитация.
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