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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Обем и структура на дисертационния труд. Дисертацията се състои от 

въведение, раздел, представящ основните параметри на изследването, четири 

глави (организирани в раздели и подраздели), заключение, две приложения и 

литература в общ обем от 407 печатни страници. Текстът съдържа 30 броя 

фигури (графики и схеми) и 9 таблици. Литературата  включва 443 

литературни източника, от които 67 на кирилица и 376 – на латиница (на 

английски и немски език). В самия текст под черта са цитирани допълнително 

151 електронни източника, така че общият брой на литературните източници 

възлиза на 594.  

 

Актуалност и значимост на изследвания проблем. Още великият Франсис 

Бейкън прави знаменателната констатация, че „невежите хода презират 

науката, необразованите й се възхищават, а мъдрите я ползват за своите 

цели” (Бейкън 2012). 

 

Науката като подсистема на обществото е един от основните двигатели на 

неговото развитие. Тя е лежала в основата на индустриалната революция и 

духовния подем в епохата на Ренесанса. Понастоящем науката вече не е само 

“производителна сила”, но се превръща в мощен фактор за икономически 

растеж,предоставяйки знания за разработването на нови иновативни продукти 

и услуги. „Знанието винаги е оказвало въздействие върху решаването на 

основния икономически въпрос как с ограничени ресурси да се задоволяват 

нарастващи потребности”(Чобанова и др. 2013, с. 17).  

 

Научните изследвания инспирират развитието не само на икономиката (чрез 

иновации и технологично развитие, от една страна, и чрез пряко прилагане на 

постиженията на социалните науки – от друга), но дори и политическата 

система вече е невъзможно да се развива без помощта и активното съдействие 

на научна експертиза в сфери като глобализация, управление на кризи, оценка 

на риска и пр., както и по отношение на разработката на адекватни и 

ефективни секторни политики. Освен това, науката предоставя възможности 

за социален просперитет и повишаване качеството на живот на съвременните 

общества, включващо по-добро образование, здравеопазване, обществена 
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сигурност, комуникации, отдих и забавления и т.н. Ето защо съвременните 

изследователи изтъкват „ролята на науката като все по-могъща сила в 

обществото”(Schauz 2014, р. 319). 

 

Дефинитивно е осъзнато, че „науката трябва да бъде в полза на 

човечеството като цяло, да допринася за това по-дълбокото разбиране на 

природата и обществото да стане достояние на всеки един и да осигури по-

добро качество на живот и устойчива и здравословна околна среда за 

настоящото и бъдещите поколения”(UNESCO 1999). 

 

В последните десетилетия отчетливо назрява необходимостта от широки и 

интензивни дебати и ново разбиране за това каква всъщност е ролята на 

науката в съвременното „общество на знанието”. Поемането от нейна страна 

на функции, насочени към търсене на верните за обществото отговори, 

провокиране на промяна, способстване на адаптацията към новото и 

стимулиране на всеобщо усъвършенстване с цел постигане на икономически 

и социален прогрес се обявява за conditio sine qua non за успешното 

обществено развитие в рамките на ЕС. Науката и обществото обаче си 

въздействат взаимно. „Науката и технологиите са мощни фактори на 

промяна в обществото. Но правителствената политика, икономиката, 

културата и ценностите също формират насоките на развитие на 

научните изследвания и иновациите”
1
.Ето защо на преден план излиза 

нуждата от изграждане на стабилен интерфейс между науката, политиките и 

обществото с оглед ефективно стратегическо планиране на научните 

изследвания, така че те да генерират максимални социални ползи. 

 

През м. март 2011 г. Кралското научно дружество (Великобритания) 

оповестява свой политически документ, наречен „Научният век: 

осигуряване на нашия бъдещ просперитет” (The Royal Society 2011). В 

неговия преамбюл се казва: „Не подлежи на съмнение, че напредъкът в 

науката и технологиите ще продължи да променя начина, по който живеем, 

да създава нови типове промишленост и нови работни места, както и ще ни 

                                                           
1
http://www.sps.ed.ac.uk/gradschool/prospective/taught_masters/o_z/msc_in_science_and_ 

technology_in_society 
 

http://www.sps.ed.ac.uk/gradschool/prospective/taught_masters/o_z/msc_in_science_and_
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помогне да преодолеем изглеждащите почти нерешими социални и 

екологични проблеми”. Във връзка с това в документа се предлагат редица 

мерки за утвърждаване на новата стратегическа роля на науката и 

превръщането й в истински ефективен инструмент за постигане на 

икономически растеж и обществен просперитет. От своя страна, датското 

правителство също констатира, че „науката е основа за по-добро бъдеще и 

фундамент на „обществото на знанието” (MSIHE 2012, p. 10). 

 

Европейската комисия идентифицира търсенето и придобиването на нови 

знания като “крайъгълен камък на европейската култура”(CORDIS 2010), 

като същевременно се подчертава, че науката е от жизнено значение за 

адресирането на редица  предизвикателства, изникващи пред обществото в 

настоящия момент. Много от тези предизвикателства, като климатичните 

промени, здравеопазването и застаряването на населението, са от глобално 

естество и имат съществено социо-икономическо въздействие. Във връзка с 

това се подчертава, че европейската наука е отговорна за постигането на по-

устойчива и основана на знания икономика. 

 

В най-новия стратегически документ на ЕК „ЕВРОПА 2020. Стратегия за 

интелигентен, устойчив и включващ растеж” се ревитализира визията за 

европейската „икономика на знанието”, поставяйки отново като цел 

създаването на икономика, в която знанието и иновациите са основни 

инструменти, в която „растежът произлиза от европейските умове, а не от 

мускулната сила или материалите”(EC 2013). Това ще изисква повече 

инвестиции в НИРД, както и мерки, които да гарантират трансформирането 

на изследователските резултати в иновационни продукти и услуги. 

„Инвестирането в качество, релевантни изследвания и технологични 

разработки е ключът към постигане на ресурсна ефективност и 

разнообразие, към опазване на околната среда, борба с бедността и 

социалното изключване... накратко казано, към създаването на по-добро 

общество за гражданите” (EC 2013).  

 

В САЩ науката също се възприема като един от най-съществените фактори 

за икономически растеж, а технологичните иновации вследствие на 

постиженията на фундаменталната и приложна наука – като носещи 
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неимоверно големи ползи за обществото (Kolker  2010). Президентът на САЩ 

Барак Обама заявява в програмната си реч от 2009 г.: „Науката е от 

съществено значение за нашия просперитет, нашата сигурност, нашето 

здраве, нашата околна и нашето качество на живот както никога досега” 

(Obama 2009). 

 

Социалните функции, роля и статус на науката в общество на знанието 

отдавна са се превърнали във важна в изследователско отношение и 

едновременно с това – в обществено значима тема.  Непрекъснато нарастват 

публикациите, свързани с различни аспекти на трансформациите, настъпващи 

в научноизследователската система във връзка с новите обществени, 

политически и икономически условия. Тази проблематика по забележителен 

начин резонира с налагащите се в съвременното обществено съзнание 

интегрални представи и образи на бъдещето, а това я прави актуална и 

заслужаваща особен изследователски интерес.    

 

Изследователският проблем, върху който е съсредоточено настоящото 

изследване, е свързан с това доколко съществуващите концепции, модели, 

политически постановки и пр., отразяващи промяната в социалните 

измерения на науката с развитието на общество, базирано на знания, са 

достатъчно адекватни на съвременната ситуация и доколко добре 

идентифицират и характеризират всички аспекти на визираните процеси, и 

дали не се налага известна реконцептуализация, отразяваща трансформациите 

във функциите и ролята на науката по отношение на икономическото и 

социално развитие в тяхната съвкупност, с необходимата дълбочина и 

пълнота; реконцептуализация, която да открои по-ясно новите моменти и по-

добре да артикулира актуалните тенденции във взаимоотношенията наука – 

общество.  

 

Основна цел на дисертационния труд е да се идентифицират и 

систематизират дълбоките трансформации в социалния контекст на 

съвременната наука (свързан с нейните обществени функции, роля и статус) в 

условията на „общество на знанието“; да се установят факторите, които ги 

пораждат; да се изявят характера на промените и доминиращите феномени, 

свързани с тях, както и последиците, до които водят по отношение и на 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kolker%20E%5Bauth%5D
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самата наука, и на обществото; да се очертаят необходимите политически 

мерки и инициативи, които по адекватен и ефективен начин да стимулират 

позитивните процеси и същевременно да ограничат рисковете и възможните 

отрицателни въздействия, което да придаде по-силна практическа значимост 

на изследването. 

 

В контекста на настоящото изследване социалните функции на науката се 

свързват с нейната обществена мисия и потенциала й за социално 

въздействие, а ролята й се съотнася с нейния ипостас на фактор (или 

необходимо условие, предпоставка) за обществено развитие. От своя страна, 

статусът на науката се свързва с отношението на обществеността към нея, 

изрезено под формата на интерес, познаване и нагласи, както и с 

нормативната рамка, определена от органите за научна политика, и нейното 

ресурсно обезпечаване (както публично, така и от страна на бизнеса и на 

гражданския сектор). 

 

Предмет на изследването са социалните измерения на науката във връзка с 

външносистемните й взаимоотношения, както и промените в тяхната същност 

и начини на функциониране в условията на формиране и развитие на 

„общество на знанието”. Главен изследователски обект е системата на 

науката и нейната обществена, политическа, икономическа и културна среда, 

с която тя е в активно взаимодействие. 

 

Дисертацията си поставя следните изследователски задачи: 

 Аналитичен обзор и оценка на развитието на идеята за социална роля на 

науката, на концепцията за „общество на знанието” и на съвременните 

социални теории, модели и концепции, засягащи начина на 

производство на знание и неговата утилизация, от гледна точка на  

същностни и методологически сходства и различия; 

 Идентифициране и систематизиране на основните предпоставки за 

промените в социалните функции, роля и статус на съвременната наука, 

както и типологизация на социалните функции на науката (изграждане 

на функционален модел) и определяне на индикатори за степента им на 

развитост; 
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 Характеризиране на отношенията фундаментална – приложна наука в 

условията на общество на знанието и експлициране на основните 

моменти в развитието на взаимоотношенията наука – общество; 

 Проследяване еволюцията на научната политика в качеството й на 

инструмент за интензифициране на диалога и взаимодействието между 

изследователската сфера и обществеността; 

 Изявяване на трансфера на знания и на иновационните процеси като 

фактори за развитието на икономика, базирана на знания, 

идентифициране на трансформациите в социалните функции и роля на 

науката в контекста на новите предизвикателства пред 

изследователската етика и доказване на методологичното обогатяване 

на съвременната наука като предпоставка за по-силно социално 

въздействие; 

 Обобщение на типа и направленията на функционалните 

трансформации на съвременната наука по отношение на нейните 

екзосистемни социални измерения, а при установена необходимост от 

реконцептуализация – конструиране на нова концептуална рамка, 

адекватно отразяваща установените явления, процеси и тенденции. 

 

В дисертацията се застъпват следните основни тези: 

 Поради фактори от вътрешносистемно естество; поради въздействия от 

страна на средата, в която функционира науката, както и под влияние 

на предпоставки от комплексен характер, социалните функции, роля и 

статус на науката търпят съществени трансформации с 

развитието на „общество на знанието”. Като цяло, ролята на 

науката като фактор за икономически растеж, културно развитие, 

социален просперитет и подобряване на качеството на живот 

значително нараства, като същевременно вследствие на повишените 

рискове и заплахи тя губи част от своята автономия и статут на 

безусловен „владетел на истината”, като бива подложена на все по-

активен обществен контрол.  

 Съществена роля във визираните трасформационни процеси играе 

научната и иновационна политика – както на национално равнище, 
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така и на ниво Европейски съюз. Базирайки се на тази теза, в 

дисертационният труд е възприет подходът за равнопоставено 

позоваване (с цел аргументиране на изследователски твърдения) както 

на научни публикации, така и на документи от политически характер. 

 Нараства потенциалът на съвременната наука за социално 

въздействие както поради естеството на съвременните научни 

открития, имащи капацитета да добиват глобални по мащаб измерения 

и да предизвикват дълбоки последици върху начина на живот и 

функционирането на човешката цивилизация като цяло, така и поради 

процеси на методологическо обогатяване и тематична саморефлексия 

на науката спрямо обществените интереси и потребности. 

 Науката като система става все по-зависима от общественото й 

разбиране, нагласите към нея, обществените ценности и същевременно 

– все по-обвързана с обществените интереси и потребност и все по-

силно взаимодействаща си с  различни социални партньори. 

 

Изследователски методи и подходи, които се използват в изследването. 

Настоящият дисертационен труд се опира главно на т.нар. науковедски 

подход, който, базирайки се на теорията и похватите на системния анализ, 

позволява изследването на науката като системен обект, обхващайки всички 

негови аспекти (социален, когнитивен, материално-технически, 

взаиомоотношения със системната среда и пр.). Това е един комплексен, 

интердисциплинарен  подход, който интегрира философско-методологичния 

компонент, елементи на социологическия анализ и количествените методи на 

наукометрията и статистиката, като прави възможно очертаване на 

състоянието на науката, нейното социално битие и трансформациите, 

настъпващи в нейните социални функции. Науковедският подход 

концентрира в единна цялостна структура редица изследователските методи, 

като научно-исторически анализ, деск анализ, сравнителен анализ, 

класифициране, статистически анализ и др. 

 

Концeптуална рамка на изследването 

В дисертационния труд се идентифицират и подлагат на методологична 

интерпретация множество социални теории, модели и концепции, свързани с 
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отношенията наука – общество и техните трансформации – веднъж под 

формата на обобщаващ анализ; втори път – през призмата на конкретни 

проблемни полета. Като цяло обаче, настоящата дисертация се базира главно 

на постановката за Модус 2 на продуциране на научно знание на Гибънс и 

съавтори (Gibbons et al. 1994), както и на концепциите за постнормална наука 

(основно по отношение третирането на ролята на несигурността) и за 

технонаука, които са оценени като най-адекватни, релевантни и продуктивни 

спрямо темата на изследването, тъй като в съвкупност обхващат 

разглежданата проблематика в най-голяма пълнота и дълбочина.  

 

Информационни източници  

Изследването е базирано върху анализ на идентифицирани като релевантни 

научни публикации, както и на политически документи, експертни доклади и 

институционални сайтове. Използвани са и статистически данни на 

Националната научна фондация на САЩ и ОИСР (OECD). Във връзка с 

наукометричното изследване са събрани, обработени и анализирани данни от 

признатия като най-авторитетен и надежден информационен източник за 

подобни цели – Thomson Rеuters. Предложеният от авторката комплексен 

Индекс на социална ангажираност на науката се основава на статистическа 

информация, предоставена от годишните доклади „Глобален иновационен 

индекс” и от ОИСР.  

 

Географски и времеви обхват на изследването  

Дисертационното изследване разглежда промените в социалния контекст на 

науката предимно в рамките на Европейския съюз, като са анализирани и 

някои примери извън този обхват (като моменти от научната политика на 

САЩ, „добри практики” от азиатския континент и др.). Българските 

измерения на визираните процеси, доколкото представляват широка и важна 

за обществото ни тема, изискваща особено внимание и достатъчен обем 

специализирани изследвания, на настоящия етап са останали извън 

изследователския ни фокус (още повече, че България, за съжаление, все още е 

твърде далеч от критериите за развито „общество на знанието”), но все пак са 

маркирани на редица места в дисертацията, обикновено в съпоставителен 

план с европейските политики и практики. Освен това, в края на изследването 
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са отправени препоръки именно към органите на управление у нас с цел 

постигане на по-силна синергия между българските наука и общество.  

 

Настоящият дисертационен труд е съсредоточен върху периода на формиране 

и развитие на общества на знанието – от началото на 70-те години на миналия 

век до нашето съвремие, акцентирайки върху промените в социалните 

функции на науката, настъпващи главно от 90-те години насам. Наред с 

това е проследен генезисът и еволюцията на идеята за социална роля на 

науката, който анализ обхваща един по-дълбок в ретроспективен план 

времеви хоризонт (до втората половина на 30-те години на миналия век).  

 

Терминологични уточнения 

В изследването са приравнени понятията „общество на знанието” и 

„общество, базирано (или основано) на знания”. Освен това, когато се говори 

за общество на знанието като концепт или като политически конструкт, 

терминът се употребява в единствено число. Когато обаче се визират 

конкретните национални или регионални измерения на формирането на 

подобен тип общество, наред с единственото на места се  използва и 

множественото число – „общества на знанието”. Макар че развойната дейност 

и иновациите са извън системата на науката в строг смисъл, а научно-

изследователската дейност е само неин процесуален компонент, на много 

места в дисертацията понятията „Научно-изследователската и развойна 

дейност” (НИРД), „изследователска система”, „научни изследвания”, 

„изследователска сфера” и пр. се употребяват като еквиваленти на понятието 

„наука”, а научната политика в съвременни условия често се заменя с по-

широкия термин „научна и иновационна политика”. 

 

Основни ограничения:  

 Не се разглежда социалният контекст на науката във вътрешносистемен 

план, включващ проблеми на формалните и неформални научни 

комуникации, на научната кариера, на етиката по отношение на 

публикуване, рецензиране и пр., работна среда, институционално 

развитие, методи на вътрешно оценяване и др. 
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 Към проблема за промени в социалните функции, роля и статус на 

науката се подхожда от гледна точка на науковедската теория и методи, 

без претенции за задълбочена социологическа рефлексия и без 

разглеждане на философския контекст на тази проблематика. 

 Дисертацията няма за свой обект на изследване проблемите на висшето 

образование, което според авторката представлява отделна, широка и 

специфична изследователска област, макар и имаща отношение към 

темата на дисертационния труд; като цяло, образователната функция на 

науката е извън фокуса на настоящата дисертация. 

 Поради спецификата на образованието и компетенциите на автора, не  

се разглеждат подробно въпроси за социалните въздействия на науката 

в сферата на културата, идеологията, аксиологията и други области, 

свързани с общественото съзнание.  
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

На базата на харектерни факти от общественото развтие, промени във фокуса 

на научната политика и нови ориентации в научните изследвания е 

аргументирана актуалността и значимостта на избраната тематика на 

дисертационния труд. 

 

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Описани са: изследователският проблем; основната цел на дисертационния 

труд; предметът на изследване и главният изследователски обект; основните 

изследователски задачи и авторски тези; приложените методи и подходи; 

концептуалната рамка на изследването; използваните информационни 

източници; географският и времевият обхват на изследването; някои 

терминологични уточнения; основните ограничения на изследването. 

 

Глава І. РАЗВИТИЕ И СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ НА ПРОБЛЕМА 

 

І.1 СОЦИАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА НАУКАТА: КРАТЪК ИСТОРИЧЕСКИ 

ПРЕГЛЕД 

Тази глава представя в исторически план социалните измерения на науката, 

посочвайки, че приложният аспект на научното знание датира още от 

древността, като в много случаи той дори е бил главният двигател на 

развитието на знанието, като например в древен Египет. По-късно, в древна 

Елада, както и в епохата на Ренесанса, преобладава стремежът към чисто 

познание и към неговите културни проекции. Като че ли по това време 

приложният контекст отстъпва на възвишената цел за духовно и 

интелектуално усъвършенстване и разкриване тайните на природата.  

 

В рамките на шест столетия (между 13-ти и 19-ти век) науката не се свързва 

със сериозно комерсиално или практическо приложение, но пък изиграва 

изключително съществена роля по отношение освобождаването на човешката 

мисъл от оковите на суеверието и на религиозните догми, както и за 

преодоляването на редица погрешни, но наложени и приети дотогава 

представи за човека и света около него. Поставя се началото и на нови 
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принципи на научното изследване – започва например задължително да се 

изисква опитно потвърждение на издигнатите хипотези и теории, което 

предпазва науката от движение в погрешна посока и съответно задава 

допълнителен потенциал за ефективно приложение в социалната практика.   

 

В миналото продуцирането на научно знание е елитарна дейност, напълно 

автономна и съобразяваща се само със собствените си, вътрешносистемни 

принципи и интереси – вж. например „Къщата на Соломон” в произведението 

на Франсис Бейкън „Новата Атлантида” (Бейкън 2012). Научните 

изследвания са породени главно от научно любопитство, а учените обитават 

своята „кула от слонова кост”. 

 

От 19-ти век, с настъпването на „индустриалната революция”,  науката 

започва да се превръща в непосредствена „производителна сила”, задавайки 

нови хоризонти за технологично развитие – и в транспорта, и в съобщенията, 

и в индустриалното производство. Същевременно стартира процес на 

институционализация и на държавна подкрепа за научните изследвания, 

които се идентифицират като сериозен залог за икономически растеж и 

социално развитие. Но с това нараства нейната зависимост от 

правителственото финансиране и от връзките с индустрията, което понижава 

нейната (главно институционална) автономност. Все пак научното знание се 

радва на огромна репутация и авторитет. Нуждата от развитие на 

промишлеността и на обществените инфраструктури дава силен тласък на 

научните изследвания.  

 

От началото на 20-ти век науката се използва активно и за военни цели, като 

същевременно се превръща и във фактор в системите за отбрана и сигурност. 

По време на Втората световна война нараства неимоверно обществения 

престиж на науката и тя изиграва съществена роля за развитието на военната 

логистика. Решаващо значение за определяне на изследователските 

приоритети има военнопромишленият комплекс. Например в Германия по 

времето на хитлеризма цялата научна система е впрегната в разработка на 

военни задачи. По-късно, по време на Студената война, настъпва надпревара 

в овладяването на космическото пространство (с цел гарантиране на военно-

икономическо надмощие). Но множество научни постижения от този период, 
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макар и направени в друг контекст, по-късно се оказват с огромен потенциал 

за въздействие върху развитието на обществото към икономически растеж и 

благоденствие (например овладяването на ядрената енергия или 

космическите технологии, които чрез въвеждането на сателитните системи 

по-късно стават от решаващо значение за развитието на съвременните 

комуникации). Същевременно в следвоенния период вниманието отново се 

насочва към ролята на фундаменталните изследвания и те биват публично 

подкрепяни с инструментите на научната политика (вж. Bush 1945). В този 

период науката е олицетворение на представите за прогрес, обективност и 

обществен консенсус (Ben-David & Sullivan 1995). Широко е разпространена 

идеологията на сциентизма, която митологизира рационалното знание, 

разглеждайки го като безусловен фактор за обществен напредък и поставяйки 

го на пиедестал като „върховна инстанция” във всички сфери на социалното 

ни битие. 

 

Но от седемдесетте години на минали век насам се очертава ясно 

амбивалентният характер на „научно-техническия прогрес”, който носи 

социален и икономически напредък, но същевременно може и сериозно да 

застраши глобалната сигурност и просперитета на човечеството – като 

например разработката на ядрени технологии, средства за контрол на 

климата, ГМО или дори повсеместно използвани пестициди от ново 

поколение, които застрашават пчелните популации
2
. Това води до 

антисциентистки настроения и подкопаване на доверието в науката, което 

поставя на изпитание утвърдените дотогава принципи на безрезервна 

публична подкрепа на научните изследвания без съобразяване с 

обществените опасения и нагласи.  По-нататък в изследването се посочва, че 

преди години съществува ясно разделение между изследователската сфера, 

индустрията и бизнеса, от друга страна, и правителствения сектор – от трета. 

Спрямо обществеността, науката играе по-скоро ролята на ментор, отколкото 

на партньор. На един по-късен етап обаче нещата се променят коренно. 

Появява се тенденция научните изследвания все повече да се съобразяват с 

                                                           
2
http://america.actualno.com/Zloveshtoto-izmirane-na-pcheli-v-cjal-svjat-prodyljava-

news_421367.html#ixzz2QjSOImo9) 

 

http://america.actualno.com/Zloveshtoto-izmirane-na-pcheli-v-cjal-svjat-prodyljava-news_421367.html#ixzz2QjSOImo9
http://america.actualno.com/Zloveshtoto-izmirane-na-pcheli-v-cjal-svjat-prodyljava-news_421367.html#ixzz2QjSOImo9
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обществените ценности, цели и нагласи. Обществеността се превръща в 

мощен фактор в научните изследвания: първо, в ролята си на поръчител и 

потребител на научните продукти, до голяма степен направляващ процеса на 

финансиране на изследванията. И второ – вече в качеството си на 

контролиращ субект, в ролята на коректив, пред когото науката е отговорна, а 

и като непосредствен участник в мащабни научни изследвания. В много 

случаи планирано изследване или готов научен резултат започват да се 

подлагат на обществена експертиза и оценка на тяхната социална 

приемливост и пригодност. Науката все повече се обвързва с обществената 

сфера, бизнеса и политиката, напускайки своя пиедестал на ментор и 

поемайки ролята и функциите на субект, обслужващ обществото – 

подпомагащ неговото материално и духовно развитие, икономически 

напредък и благоденствие, улеснявайки живота на обикновените хора, 

работейки за решаването на множество глобални проблеми. Тоест, науката в 

съвременното „общество на знанието” засилва социалните си функции и 

играе все по-съществена роля в развитието на човешката цивилизация. 

 

І.2 РАЗВИТИЕ НА ИДЕЯТА ЗА СОЦИАЛНАТА РОЛЯ НА НАУКАТА – 

ОСНОВНИ ЖАЛОНИ 

Проследена е еволюцията на идеята за социална роля и функции на науката, 

като са представени в ретроспективен план идентифицираните като най-

значими автори и техните трудове, трасиращи изследванията на науката в 

качеството й на важен за общественото развитие феномен (Ланселот Хогбен и 

неговата книга „Наука за гражданите”; Джон Бернал с прословутата му книга 

„Социалната функция на науката”; Бъртранд Ръсел и неговата книга 

„Въздействието на науката върху обществото”; Джером Равец и известната 

му и високоцитирана книга „Научното знание и неговите социални 

проблеми” и др.). В рамките на предложена от авторката периодизация са 

екстрахирани най-съществените им постановки във визирания контекст, 

изявайки по този начин етапите в развитието и синтезирайки съответните 

главни характеристики на идеята за социална роля на науката. Откроени са и 

основните български приноси в тази област на примера на монографията 

„Науката – живот извън лабораторията” с автори Бояджиева, Чалъков и 

Петкова, и на книгата „За науката и нейната приложимост” на Ангел 

Стефанов. 
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І.3 ПОСТАНОВКИТЕ ЗА „ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО” И 

„ОБЩЕСТВО НА ЗНАНИЕТО” 

Проследен е процесът на генезис и развитие на идеята за „общество на 

знанието”, като са изяснени неговите най-съществени характеристики и 

отражението им в научната политика. В едно развито „общество на знанието” 

науката и иновациите заемат приоритетни позиции в националната политика 

и тези сектори се финансират подобаващо, с висок процент за НИРД като дял 

от БВП (както от бюджетния, така и от частния сектор). Развива се усилено 

научната инфраструктура и се привлича изследователски ресурс от чужбина; 

в такива страни нарастват научните открития (и като брой публикации в 

престижни издания, брой издадени патенти и брой цитирания). Те са с висок 

индекс на иновационно развитие. Един от съществените признаци на 

обществото на знанието е фактът, че дифузията на научно знание става 

толкова значима, както и неговото създаване, което води до появата на нови 

структури като „мрежи за разпространение на знания” и „национални 

иновационни системи” (OECD 1996). Освен това, в съвременното „общество 

на знанието” се наблюдава преход от трансфер на знания под формата на 

готови факти, методи, теории, формули и пр. към трансфер на идеи и 

евристики. 

 

По-нататък са разгледани взаимовръзките между глобализация, глобално 

социално развитие и знаниева икономика. В съпоставителен план са 

идентифицирани различията в концепциите за „общество на знанието”  и 

„информационно общество”. Докато концепцията за „информационно 

общество” поставя акцент върху съдържателния аспект, т.е. върху самия 

процес на генериране, набавяне, обработка и разпространение на 

необходимата информация, концепцията за „общество на знанието” набляга 

повече на икономическите субекти, които следва да бъдат съответно добре 

информирани и качествено обучени, за да могат да изпълняват своите 

ангажименти (Castells 2000). Абдул Уахид Кан, заместник-генерален 

директор на ЮНЕСКО по Комуникации и информация, разширява това 

разбиране (Khan 2003): „Информационното общество е основният градивен 

елемент на обществата на знанието. Доколкото аз виждам концепта за 

„информационно общество” като съотносим към идеята за „технологична 

иновация”, то концептът за „общества на знанието” включва измерението 
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на социалната, културна, икономическа, политическа и институционална 

трансформация, както и по-плуралистична и свързана с развитието 

перспектива”. Разяснена е и разликата между съпътстващите понятия 

„информационен мениджмънт” в неговите две форми (технологично-

ориентиран и съдържателно-ориентиран) и „управление на знанието”. 

Докато информационният мениджмънт акцентира върху технологичните и 

процесуални аспекти, свързани с неговия обект – информацията per se, 

управлението на знанията се насочва и към интелектуалния капитал на 

работната сила, включващ тъй нареченото „тацитно” или неявно знание, 

заложено (най-често под формата на опит, понякога дори неосъзнат) във 

всеки индивид, както и неговите специфични познания, отговарящи на 

понятието “know how”, които могат да бъдат артикулирани, кодифицирани и 

предадени чрез медиаторната роля на обучителния процес (вж. Al-Hawamdeh 

2002). Посочени са примери за институционалната им реализация, като 

същевременно е изявен фактът за тяхната коеволюция.  

 

І.4 МОДЕЛИ НА РАЗВИТИЕ НА НАУКАТА, СВЪРЗАНИ С 

ТРАНСФОРМАЦИЯТА НА НЕЙНИТЕ СОЦИАЛНИ ФУНКЦИИ  

Направен е аналитичен обзор на концепциите и моделите на развитие на 

съвременната наука. Проследява  се развитието в начините на продуциране на 

научно знание, основавайки се на концепциите за Модус 1 и Модус 2. 

Подчертава се, че с настъпването на „общество на знанието” съществено се 

видоизменят взаимоотношенията научна сфера – индустрия и по-общо – 

отношенията наука – общество. Появява се т.нар. „социално-разпределена 

система на производство на знания”, в която участват разнообразни 

стейкхолдери. Важен белег на Модус 2 е приматът на приложния контекст на 

изследванията и натискът за по-висока социална релевантност. Фокусът се 

измества от развитие на научните дисциплини в когнитивен план към 

решаване на конкретни технологични или обществени проблеми чрез 

създаване на трансдисциплинарни алианси, което съсредоточава усилията на 

много по-широка общност и се осъществява в пазарна, мрежова среда, 

инспирираща засилена дифузия на знания. В сферата на висшето образование 

тези процеси резултират в появата на т.нар. „предприемачески 

университети”. Извършена е систематизирана аналитична съпоставка между 
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Модус 1 и Модус 2 (Таблица 1) по десет индикатора, идентифицирани от 

авторката.  

 

Представена е и концепцията за „постнормална наука” на Фунтович и 

Равец, която в много отношения се припокрива със схващането за Модус 2. 

Така например, характерно за нея е фокусирането върху решаването на 

проблеми, а нейни атрибути са понятия като несигурност, придаване на 

смисъл и плурализъм в процеса на легитимация. Според авторите, 

постнормалната наука е способна да зададе кохерентна рамка за разширено 

публично участие във вземането на решения, където науката има своето 

запазено място, но тя следва да взема предвид новия контекст на 

комплексност и несигурност на природните и социални системи, както и на 

релевантност спрямо обществените тежнения и ценности. В тези нови 

условия самоцелното търсене на истината не може да се счита вече за основна 

мисия на науката. Това, според авторите, дори би отклонило учените от 

реалните им задачи. „По-релевантен и здрав ръководен принцип е 

качеството, разбирано като контекстуално свойство на научната 

информация” (Funtowicz & Ravetz 2003, p. 2). Като цяло, концепцията за 

постнормална наука е разработена като подходяща методология за 

интегрирането на науката с комплексните природни и социални системи. 

 

По-нататък авторите наблягат на комплексността на съвременните 

обществени и природни проблеми, които изискват нови подходи за 

решаването им. В този различен контекст те съзират нова роля на науката – 

както на естествените научни дисциплини, така и на социалните. „В 

практиката повечето проблеми имат повече от един правдоподобен 

отговор, а много изобщо нямат добре дефиниран научен отговор” 

(Funtowicz & Ravetz  2003, р. 3). Ето защо, според авторите, е наложително да 

бъде преодоляна догмата, че само академичното знание и учените със 

съответна експертиза са релевантни по отношение решаването на подобни 

комплексни проблеми на съвременността, както и по отношение на  

развитието на иновациите, процесите на оценка и вземане на решения. 

Концепцията за постнормална наука преодолява тази контрапродуктивна 

теза, пледирайки за интензивен диалог наука – общество. Тоест, 
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идентифицира се значима промяна в рефлексивната функция на 

науката, която следва във все по-голяма степен да съобразява дейността си с 

потребностите и тежненията на обществото, като акцентира на социалните 

ползи и се вслушва в обществените оценки и препоръки, за да може не само 

да оцелява като система, но и да си подсигури възпроизводство и 

перспективи за развитието си в бъдеще. Като цяло, разкрити са основните 

положения в концепцията за „постнормална наука”, които имат релевантно 

отношение към трансформациите в социалните функции, роля и статус на 

науката в общество на знанието. 

 

Концепцията за „технонаука” е разгледана в същата целева перспектива, като 

са приложени и допълнителни авторски аргументи: изтъкване релевантността 

на тезата за „социална иновация” и обвързване с концептите за „твърда 

наука” и „мрежово общество”.  

 

През последните седемдесет години науката и технологиите съществено се 

разраснаха както по обем, така и по мащаб, като приобщиха много по-широк 

кръг от дейности от преди и започнаха да имат много по-широк спектър от 

социални въздействия и последици (Jamison 2010). Това в частност резултира 

в утвърждаването на нов тип отношения между самата наука и технологиите, 

което се изразява в концепцията за технонаука  („technoscience”). Най-

характерният й признак е много по-дълбоката от преди „вграденост” на 

научното знание в дейностите по създаването и приложението на новите 

технологии. По думите на немския социолог Шефер (Schäfer 2002) 

„Технонауката представлява хибрид между сциентифицирана технология и 

технологизирана наука”. С други думи, техногенната среда вече се превръща 

от сфера на приложение на науката в естествена среда на нейното 

развитие, като науката постепенно трансгресира границите на своя естествен 

ареал. От съществено значение е фактът, че влиянието на двете доскоро 

разделени сфери (наука и технологии) е взаимно и двупосочно. От една 

страна, научните постижения са безусловна предпоставка за развитието на 

нови технологии. Но от друга страна, съвременните технологии сами по себе 

си дават неимоверно по-големи възможности за развитие на науката (да си 

представим само ролята на информационните и комуникационни технологии 

в тази насока или значението на модерните изследователски инфраструктури 
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и експериментални съоръжения като ускорители, биолаборатории, сателити, 

медицинска изследователска апаратура и пр.). 

 

Технонауката може да бъде свързана и с един друг аспект. Ако разгледаме 

концептуалното деление на различните науки на „твърди” и „меки”, то 

несъмнено ”твърдите” имат по-директно отношение към съвременните 

технологии и респективно по-лесно могат да бъдат разглеждани в контекста 

на „технонауката”. Днес наблюдаваме явна тенденция на „втвърдяване” на 

така наречените „меки науки”, които все по-активно въвеждат в 

изследователската си практика верифицируеми методи като моделиране и 

прогнозиране на базата на теория на хаоса, или провеждане на сравнителни 

анализи, основани на теорията на размитите множества (с приложимост 

например в социалните и икономическите науки). Всичко това предопределя 

и по-висок потенциал и капацитет за социално въздействие, а от друга страна 

прави възможно по-лесното „вписване” на социалните и хуманитарните 

науки в концепцията за „технонаука”. В тази насока е и въвеждането на 

понятието „социална иновация”, притежаващо силна инструментална, т.е. 

технологична конотация и обозначаващо прилагането на нови методи и 

подходи (включващи научна и технологична логистика) към решаването на 

съществуващите социални проблеми.  

 

По-нататък е очертана еволюцията на идеята за „голяма наука” и нейните 

взаимоотношения с другите разгледани до този момент концепции, като са 

посочени и актуалните й научно-политически измерения. Представени са и 

други релевантни на изследователската тема аналитични модели на науката, 

като марксистки и фашистки модел, либерално-демократичен модел, 

постакадемична наука, „мрежово общество”, постмодерна изследователска 

система, „тройна спирала” и „социоепистемни комплекси”. Идентифицирани 

са сходствата в основните теоретични постановки, модели и концепции в 

същностен и методологически план, които са експлицирани под формата на 

таблица (Таблица 2). 
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Глава ІІ. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ОСНОВИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

ІІ.1 ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ФАКТОРИ ЗА ПРОМЕНИТЕ В 

СОЦИАЛНИТЕ ФУНКЦИИ И РОЛЯ НА СЪВРЕМЕННАТА НАУКА 

За целите на анализа е използвана собствена интерпретативна схема, в която 

системата на науката се представя като съставена от два основни компонента: 

когнитивен, представляващ корпусът от динамично развиващо се научно 

знание, и социален (научен социум). Цялата система функционира в 

определена външна среда (икономическа, политическа, културна и пр.), с 

която е в непрекъснато взаимодействие. Както развитието на самата научна 

система, така и  въздействията на нейната среда провокират изменения в 

нейните системни компоненти и в начина й на функциониране, подчинен на 

определени цели. Показано е, че от вътрешносистемна гледна точка, 

социално въздействие оказва самото научно знание, от една страна. От друга 

– учените с техните умения да комуникират с обществото, както и със 

специфичната им ценностни нагласи и мотивация да бъдат обществено 

отговорни. Важни в този процес са и научните организации с техните 

институционални мисии, стратегии и политики, насочени към 

обществеността. 

 

По-нататък са разгледани по-конкретно факторите от ендогенен, 

вътрешносистемен характер: промените в когнитивната структура на  

науката и в динамиката  на развитието й, включително проявите на 

саморефлексия; ролята на социалните фактори в системата на науката, като се 

подчертава нарастването на ролята на социалната ангажираност на отделните 

учени с определени социалнозначими каузи, както и развитието на самите 

изследователски институции в посока на повече внимание към трансфера на 

научни знания към индустрията и бизнеса и към комуникацията с 

политическите органи и широката  общественост. Изведена е и ролята 

екзосистемните фактори, отнасящи се до външната среда на науката, като 

основните влияещи компоненти са обобщени като: политики и ресурсно 

обезпечаване, социални поръчки и пазар на знания и научни продукти, 

ценности и етични норми, разбиране и доверие (Фиг. 5). Допълнително са 

откроени и някои важни фактори от комплексен характер, като ролята на 
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новите технологии, глобализационните процеси и трансформациите в 

продуцирането на научно знание. 

 

Направен е изводът, че съвременните предизвикателства като глобализираща 

се икономика с повишени изисквания за конкурентоспособност, иновации и 

качество на живот, информационният взрив, лимитираните ресурси, 

възникващите заплахи за природната среда и човешкото здраве и пр. 

отреждат нова роля на науката, която следва да повиши своята отговорност и 

рефлексия по отношение на специфичните проблеми на днешното общество. 

От една страна, е налице тенденция към силно съкращаване на срока от 

фундаменталната идея до нейното практическо приложение. От друга страна, 

в сравнение със старите, новите идеи по правило са с по-висок потенциал, с 

по-голяма сила на въздействие върху развитието на обществото и с 

несравнимо по-широки по мащаб, всъщност – с глобални измерения. 

„Генерирането на социален ефект става нещо присъщо на науката” 

(Horlings et al. 2012, p. 6). 

 

ІІ.2 НАРАСТВАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ИНТЕРЕС КЪМ 

ПРОБЛЕМИТЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ НАУКАТА И 

ОБЩЕСТВОТО: ОБОСНОВКА НА БАЗАТА НА НАУКОМЕТРИЧЕН 

АНАЛИЗ 

В настоящата глава е представено наукометрично изследване, проследяващо 

динамиката в броя научни публикации, визиращи социалните измерения на 

научните открития. За целта е използвана специфична, разработена от 

авторката методика – на анализ са подложени публикации, индексирани в 

базата данни Web of Science на Thomson Reuters на базата на специално 

подбрани комбинации от ключови думи. В изследването е използван и още 

един наукометричен индикатор – динамиката на издаване на научни 

списания, касаещи взаимоотношенията наука – общество. В представеното 

изследване е идентифициран нарастващ изследователски интерес в тази 

област, както и към проблеми като социалната релевантност и социалните 

ефекти на науката, взаимодействията наука – политика и пр., изразен в 

увеличена публикационна активност и издаване на нови научни списания по 

тази тематика. Нарастващият брой научни документи, свързани с обекти на 
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изследване като трансфер на знания, форсайт и научно прогнозиране, 

изследователска етика, също подкрепя тезата за повишаване ролята на 

социалните измерения на съвременната наука. Тя се изразява и в широкото 

разпространение през последните години на концепти като „общество на 

знанието”, „икономика на знанието” и „устойчиво развитие”. Друг важен 

резултат от проведения анализ е констатирането на факта, че нарастващата 

обвързаност на науката със социалните проблеми, потребности и ценности е 

феномен, засягащ повечето региони в света. 

 

ІІ.3 ОПЕРАЦИОНАЛИЗИРАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ 

НА ФУНКЦИОНАЛЕН МОДЕЛ НА СОЦИАЛНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА 

НАУКАТА 

Тази глава представя разработен от авторката функционален модел на 

екзосистемния социален контекст на науката под формата на типологизация и 

изграждане на класификационна схема на нейните социалните функции, като 

те са декомпозирани на целеви (екстернални и интернални – насочени към 

самата научна система) и инструментални, а последните – на релационни и 

перформативни. Целевите социални функции на науката, които са свързани 

с нейното предназначение и мисия, чрез инструменталните функции 

резултират в конкретни социални въздействия (иначе биха останали само 

празен теоретичен конструкт). Тези въздействия могат да бъдат преки (чрез 

непосредствено комуникиране на научно знание, например в 

преподавателския процес, посредством който се постига повишаване на 

интелектуалното равнище на студентите) или опосредовани (чрез научни 

продукти и технологии, например лекарства, които възстановяват здравето на 

хората). Предложени са индикатори за определяне степента на развитие на 

дадена социална функция, прилагайки принципите на функционално-

структурния анализ. 

 

Глава ІІІ. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИЯ МОДЕЛ НА 

СОЦИАЛНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА НАУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

СЪВРЕМЕННИТЕ Й РОЛЯ, ФУНКЦИИ И СТАТУС 

 

ІІІ.1 БАЛАНСИРАНЕ МЕЖДУ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛСКАТА И 

УТИЛИТАРНАТА ФУНКЦИЯ НА НАУКАТА ИЛИ ОТНОШЕНИЯ 
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ФУНДАМЕНТАЛНА  –  ПРИЛОЖНА НАУКА В СЪВРЕМЕННОТО 

„ОБЩЕСТВО НА ЗНАНИЕТО” 

Най-напред проблемът е изяснен чисто понятийно, а по-нататък са 

представени някои основни модели на взаимовръзките между науката и 

нейните приложения – т.нар. „Тезис за финализацията”, три базисни модела 

на Брукс, модела на Стокс с неговия „Квадрант на Пастьор”, концепциите 

за „насочени фундаментални изследвания” и „стратегически 

изследвания” и др. Разгледани са основните политически измерения на 

проблема фундаментална – приложна наука, както и концепциите за 

„гранични изследвания”  и  „конвергиращи технологии”  като индикатори 

за новия тип политическо разбиране на отношенията мажду фундаменталното 

и приложното научно знание. Разгледана е и т.нар. „Наука за 

имплементирането”, свързана с техниките, които се използват за 

приложение на новото знание (например в клиничната практика), които в 

много от случаите нямат съществена обосновка, а се базират само на минал 

практически опит и на логистични съображения. Направен е изводът, че 

освен чисто приложните изследвания, фундаменталната наука също задава 

потенциал за множество различни практически приложения, тя генерира 

знание, което има капацитета в даден момент да се материализира в нов 

продукт с утилитарна стойност и голям социален ефект. От своя страна, 

иновациите заимстват постижения от различни научни области, тоест 

връзката фундаментална наука – приложение чрез иновация престава да е 

линейна, а се превръща в поливалентна, с по-скоро мрежов характер, като 

периодът на приложение на даден нов изследователски резултат зависи от 

активността на всички мрежови актьори. Констатирано е реабилитиране на 

фунадаменталната наука на политическо равнище и признаване на 

потенциала й за социално въздействие. 

 

ІІІ.2 РАЗВИТИЕ НА ИНТЕГРАТИВНАТА ФУНКЦИЯ НА НАУКАТА: 

ЕВЛЮЦИЯ, СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ И АКТУАЛНИ 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

Главата разглежда трансформациите във взаимоотношенията между 

изследователската сфера и обществеността, настъпващи в процеса на 

формиране на „общество на знанието”. В 21-ви век става немислимо да се 

решават наболелите глобални проблеми без активната намеса на науката и 
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интензивното използване на нейните резултати и продукти. Лимитираните 

природни ресурси и новите глобални предизвикателства изискват истинска 

„когнитивна революция”. Широкото навлизане на науката и технологиите в 

съвременното общество има две противоположни според последиците си 

измерения: от една страна, обещание за по-лесен живот, по-голямо 

благоденствие, повече възможности и по-големи индивидуални и социални 

свободи, а от друга – заплахи от увреждане на околната среда, рискове за 

здравето, опасности от по-голяма социална дискриминация и множество 

етични дилеми. В отражение на тези процеси, Улрих Бек въвежда в 

съвременния  социален дискурс понятието „рисково общество”, описващо 

последната фаза на модернизация, която е рефлексивна, тъй като е 

съпътствана от все повече рискове, произхождащи от човека като вторичен 

продукт на икономическото развитие.  

 

Застъпва се тезата, че процеси като комерсиализация на съвременната наука, 

маркетизация на знанието, глобализация, развитие на иновационните системи 

и пр. пораждат необходимостта от интензифициране на диалога наука – 

общество. Негова основа цел е създаването на позитивен социален климат, в 

който науката прогресира, радвайки се на обществено доверие и подкрепа, 

като същевременно нейните резултати са в полза на човечеството, в полза на 

социалното развитие и просперитет. В тази връзка започва да се говори и за 

„съотговорност” на производителите на научно знание и на неговите 

потребители, включително широката общественост, по отношение на 

адекватната му социална релевантност (van Oudheusden 2014). 

 

Проведените широкомащабни обществени допитвания показват, че като цяло 

обществеността е настроена положително спрямо науката и технологиите в 

качеството им на фактор за по-добър живот и развитие. Същевременно 

редица изследвания идентифицират нарастващи опасения в обществото по 

отношение на някои потенциални рискове и заплахи от развитието и 

приложението на съвременната наука, което води до намаляващо социално 

доверие в нея. Във връзка с това се посочва необходимостта от засилен 

диалог с обществеността и въвличането й в обсъждането на научните 

приоритети, в оценката на изследователските резултати и в самия процес на 

продуциране на научно знание.  
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Представени са различни концептуални модели на развитието на 

взаимоотношенията наука – общество, като е анализирана и обобщена общата 

им контекстуална основа. Посочени са основните форми на пряко участие на 

обществеността в научните изследвания, като „коалиции на знанието”, 

„гражданска наука” и др. Идентифициран е процес на разнообразяване на 

формите на публично участие в НИРД, като те са систематизирани на 

таксономичен принцип на базата на шест индикатора (Таблица 5). По-нататък 

се разглежда въпросът за научната популяризация, като се изтъква ролята на 

мрежовите компютърни комуникации, научната журналистика и ПР 

практиките в този процес. Изследван е проблемът за институционализацията 

на диалога наука – общество. Идентифицирани са някои потенциални 

заплахи и негативни последици от засиленото взаимодействие на науката с 

различни социални домейни, като прекомерната и непремерена намеса на 

обществеността в пряката научна дейност, недобросъвестно лобиране при 

формирането на научната и секторните политики, злоупотреба с публични 

финансови средства в системата на научните изследвания и др.  

 

Констатира се, че диалогът издига качеството и социалната релевантност на 

научните изследвания и повишава капацитета им за обществено въздействие 

в посока на постигане на социално благополучие, културен и технологичен 

напредък, по-добро качество на живот и икономически растеж. Наблюдава се 

модифициране на интерфейсите между науката, индустрията, 

управленските органи и обществеността, като моделът се измества от линеен, 

посреднически, към осъществяване на пряк диалог и партньорство. От гледна 

точка на теорията за самоорганизиращите се системи, може да се каже, че 

„атракторът” на научната креативност и продуцирането на ново научно 

знание се измества към общественото представителство. Генерира се ново 

„фазово пространство” с много повече измерения, отразяващо наличието на 

много повече параметри или влияещи фактори. 

 

Очевидно, науката в 21-ви век е свалена от своя пиедестал, от своята „кула от 

слонова кост” и е превърната в равностойна и равнопоставена социална 

сфера, която има своите многобройни и комплексни по характер 

отговорности и ангажименти спрямо обществото. Тя вече не е безспорният 
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авторитет и ментор по отношение на визиите за природата и социалното 

развитие, а е просто по-осведоменият партньор във взаимоотношенията с 

различни обществени сфери. Обществото активно се намесва и участва в 

процесите на вземане на решения относно научните приоритети, 

финансирането на изследванията, допустимостта на даден тип научни 

изследвания, в определяне на етичните им рамки и пр., но тя взема и пряко 

участие в самите научни и научно-приложни разработки, интензифицира своя 

принос в развитието на иновационните системи и „подсказва” на научната 

общност както изследователски теми и проблеми, така и идеи за тяхното 

решаване.  

 

От друга страна, реализират се все повече и по-разнообразни форми на диалог 

и партньорство, които издигат обществения престиж на изследователската 

сфера, повишават степента на разбиране на научното знание и правят науката 

по-привлекателно поприще за професионална реализация, преодолявайки 

кризата на доверие и признаците на дезинтересираност и отчужденост спрямо 

науката. Като основни проблемни полета на развитието на диалога са 

очертани наличието на значително напрежение по отношение обществената 

ангажираност и автономията на научната система; недостатъчната 

прозрачност и степен на участие на обществеността; недостатъчна 

адекватност на политическите решения спрямо обществените опасения и 

наличието на някои негативни практики, свързани със защита на частни 

интереси. 

 

Като цяло, прави се изводът, че е налице процес на трансформация от 

еднопосочно трансфериране на идеи и знания към партньорство с 

обществеността, споделена отговорност, ефективно взаимодействие, 

интеграция в изследователския процес и общи целенасочени действия. 

Съвкупността от всички тези фактори допринася за осъществяване на 

крайната цел – издигане качеството и социалната релевантност на научните 

изследвания и повишаване капацитета им за обществено въздействие в 

посока на постигане на социално благополучие, културен и технологичен 

напредък, по-добро качество на живот и икономически растеж.  
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ІІІ.3 СОЦИАЛНИТЕ ФУНКЦИИ НА СЪВРЕМЕННАТА НАУКА ПРЕЗ 

ПРИЗМАТА НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА НАУКА – УПРАВЛЕНСКА 

СФЕРА 

Обсъждат се взаимоотношенията между изследователска сфера, политика и 

гражданско общество. Посочва се, че връзката между науката и сферата на 

управление и вземане на решения е двупосочна. От една страна, науката 

захранва политическите органи с информация от научни изследвания и с 

научнообосновани аргументи, полезни за вземането на адекватни и 

ефективни политически решения. От друга страна, научната политика оказва 

влияние върху развитието на изследователската система в множество 

аспекти. Те са свързани основно с определяне на изследователски приоритети 

и даване визии за стратегическо развитие, извеждащи изследванията на ново 

качествено равнище; възлагане на национално, респективно международно 

значими задачи и задаване насоки за сътрудничество (обикновено чрез 

конкурси за грантово проектно финансиране); определяне на законодателната 

и значителен дял от нормативната рамка; предоставяне възможности за 

укрепване на капацитети (главно в кадрови и инфраструктурен план);  

финансово, ресурсно и информационно осигуряване на текущите 

изследователски дейности и пр. Това резултира в съответен подбор на 

изследователска тематика, във формите на провеждане на изследователска 

дейност, в подобряване на изследователската инфраструктура и 

институционално развитие в сферата на науката и иновациите.  

 

Разгледани са историческите етапи в развитието на научната политика 

(Политика за науката; Наука в политиката; Политика за технологична 

иновация) и техни конкретни референти в рамките на САЩ  и Европейския 

съюз. Откроени са и особеностите на тоталитарния модел на научна 

политика, характерен в следвоенния период за страните от Централна и 

Източна Европа. Изследвана е ролята на научното консултиране в процеса на 

вземане на управленски решения на високо ниво, като са проследени 

тенденциите в тази област – например засилване на неговото значение в 

условията на „общество на знанието” и превръщането му във важна вторична 

функция на съвременната наука, както и нарастване ролята на обществените 

науки в тази насока. Представена е концепцията за „епистемните 

общности”  в процеса на подпомагане формирането на политики. Застъпена 
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е и темата за опасностите и възможните „лоши практики”, които могат да 

възникнат при научното консултиране на управленския сектор. Разгледана е 

ролята на обществеността в научната и иновационна политика. Анализирана е 

еволюцията на научната политика на Европейския съюз в качеството й на 

инструмент за интензифициране на диалога и взаимодействието между 

изследователската сфера и обществеността. Изяснен е начинът, по който се 

вербализират, интродуцират и реализират в обществената практика 

трансформираните функции на съвременната наука в рамкита на 

Европейското изследователско пространство. Направен е изводът, че в 

условията на рискова среда и повишена несигурност се засилва ролята на 

научната експертиза и на социалния фактор в процеса на вземане на 

управленски решения, като същевременно възниква необходимост от 

насърчаване с политически средства на обществената подкрепа за НИРД. 

Разгледани и някои специфични недостатъци и проблемни полета в научната 

политика на ЕС. 

 

В съпоставителен план се дебатира статусът на научното знание като 

обществена ценност в Европейския съюз и България. Установява се, че няма 

забележимо разминаване по отношение на социалните нагласи – знанието се 

възприема като ценност със съществено значение за развитието на 

съвременните общества както в рамките на ЕС, така и у нас. Налице е обаче 

съществено различие на политическо ниво: докато научните изследвания са  

идентифицирани като приоритетни за Европейската общност с оглед 

значението им за развитието на общество на знанието и конкурентоспособна 

икономика, в България продуцирането на научно знание се неглижира за 

сметка на редица други сфери с далеч по-нисък потенциал за социално 

въздействие. Констатира се, че като цяло, научната политика на България се 

характеризира с игнориране на науката  като стратегически приоритет; 

фрагментарност  на стратегическите мерки и политики; липса на 

съгласуваност на политиките в областта на научните изследвания, 

образованието и иновациите; краткосрочност  в действията; липса на ясна 

визия за стабилна финансова политика. 
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ІІІ.4 РАЗВИТИЕ НА ПРЕДИКТИВНАТА И ПРЕВАНТИВНА ФУНКЦИЯ НА 

НАУКАТА В ЕВРОПЕЙСКИ КОНТЕКСТ 

Главата представя прогнозните и форсайт изследванията като важен елемент 

в развитието на съвременната наука и общество. Разгледана е същността на 

така наречения форсайт подход като средство за изграждане на визии и 

сценарии за бъдещо развитие на различни научно-технологични или 

социално-икономически сфери и области, като е изтъкната ролята на 

въвличането на различни участници в процеса и влиянието на този тип 

изследвания върху формирането на релевантни на проблемите и ефективни 

политически решения. Дискутира се и ролята на прогнозните изследвания от 

гледна точка на трансформациите в социалните функции на науката в 

съвременното общество на знанието. Проследена е еволюцията в 

европейската научна политика, насочена към разработване на все повече и 

по-широкомащабни политики и инициативи за финансиране и поощряване на 

проекти, свързани с форсайт и прогнозни изследвания, особенно по 

отношение на създаването на мрежи. Изследван е българският опит относно 

участието в подобни европейски проекти и инициативи, като са представени 

основните резултати от него. Направен е изводът, че новият Модус 2 на 

продуциране на знание и трансформиращите се социални функции на 

съвременната наука дават съществено отражение както върху засилване на 

ролята и значението, така и върху самата методиката на провеждане на 

изследванията, насочени към бъдещето. 

 

ІІІ.5 ИНОВАЦИОННА ФУНКЦИЯ И ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ: 

СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И НОВИ ПОЛИТИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ 

Изяснява се ролята на трансфера на знания и технологии от академичната 

сфера към бизнеса и индустрията, както на неговата институционализация на 

съвременен етап – както под формата на афилиирани към изследователските 

организации специализирани звена, така и във вид на самостоятелни 

медиаторни центрове. Подчертана е ролята на наукоемките услуги. 

Разгледани са новите постановки относно иновационните процеси в 

контекста на развитие на икономика на знанието, като специално внимание е 

обърнато на парадигмалната промяна в посока на потребителски-

ориентирана и „отворена” иновация с нов тип мрежови взаимоотношения 

между различните актьори, където потребителските потребности се 
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превръщат в примат на отношенията  наука – индустрия. Ключови думи като 

„доверие” и „отговорност” стават все по-значими в процеса на 

комерсиализация на научно-технически продукти. Като особено важна е 

подчертана тенденцията за въвличане на все повече и по-разнообразни 

актьори в иновационните дейности, като правителствен сектор, местни 

власти, финансиращи агенции и представители на НПО. Идентифицирани са 

основните фактори за повишаване на ефективността на иновационните 

процеси (като например решаването на проблемите с интелектуалната 

собственост и улесняване създаването на spin-off фирми), както и 

политическите инициативи на Европейската комисия в подкрепа на тяхното 

развитие, включително по отношение на стимулиране на социалните 

иновации и иновациите в т.нар. „културни и творчески индустрии”. 

Разгледани са съвременни иновационни инфраструктури като клъстери, 

„интелигентни градове”, „живи лаборатории”, технологични платформи и др.  

 

ІІІ.6 ТРАНСФОРМАЦИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ ФУНКЦИИ НА НАУКАТА В 

„ОБЩЕСТВО НА ЗНАНИЕТО” И НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ЕТИКА 

Главата проследява процеса на промени в етоса на науката и на неговото 

значение в условията на общество на знанието в контекста на процесите на 

реконтекстуализация на научните изследвания, повишаване ролята на 

отговорността на учените и спазването на етични принципи в науката като 

предпоставка за успешното решаване на възникващите социални проблеми – 

процеси, признати и от Европейската комисия като особено важни и 

фокусиращи политически интерес. Разгледани са етическите проблеми на 

геномиката и общественото здраве в дискурса и политиките на европейските 

институции и на неправителствения сектор в ЕС, като е изтъкната 

диалектическата взаимообусловеност на социалните промени и на 

съпътстващото нарастване на значимостта на нормативната функция на 

науката (в частност – в областта на биоетиката) в процеса на развитие на 

„общество на знанието”. Проблематизирането на биоетичните дилеми е 

свързано с открояването на модели и стратегии, чрез които може реално да се 

оптимизират определени социални политики така, че те по непротиворечив 

начин да съвместяват персонализирания подход с обществено значимите 

практики. В този контекст е откроено нарастващото значение на понятия като 
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„социална отговорност“, „етични стандарти“, „човешки права“, детайлно 

анализирайки как тяхната реконцептуализация обуславя промяната в 

механизмите на функциониране на съответните институции. Така процесът на 

социални промени се осмисля през призмата на политическата и социалната 

„приемливост“ на изследванията и практиките, свързани с общественото 

здраве. Застъпена е тезата, че в дискурса на обществото на знанието 

ефективността не подлежи на еднозначно приравняване с продуктивността. 

Подчертава се ключовото значение на дебатите за прецизиране на етическите 

стандарти и правната регулация, които целят и информиране на широката 

общественост за предпоставките и критериите, свързани с даването на 

определени експертни оценки, чиято нормативна валидност определя курса 

на оптимизация на сектора на общественото здраве. В заключението се 

подчертава, че в рамките на Европейския съюз са създадени както 

институционални, така и консултирани със заинтересованите страни 

политически предпоставки за развитието на геномиката в сферата на 

общественото здраве в съответствие с морално-етичните норми и стандарти, 

осигуряващи съобразяване с широките обществени интереси и същевременно 

зачитащи правата на отделния човек и неговото достойнство. Създадени са и 

редица добри практики, които могат да послужат за пример на българските 

политици и експерти от сферата на здравеопазването и биомедицинските 

изследвания. 

 

ІІІ.7 РАЗВИТИЕ НА РЕФЛЕКСИВНАТА ФУНКЦИЯ  НА ПРИМЕРА НА 

МЕТОДОЛОГИЧНО ОБОГАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАУКИ КАТО 

ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПО-СИЛНО СОЦИАЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

Тази глава започва с твърдението, че науката непрекъснато се развива в 

методологически аспект (т.е. прилага методологическа саморефлексия спрямо 

трансформираните социални функции), за да отговаря на новите изисквания и 

предизвикателства в условията на съвременното „общество на знанието”. 

Това с особена сила важи за социалните науки като икономика, социология, 

демография и пр., които масирано прилагат все по-усъвършенствани методи 

на математическата статистика, нелинейна динамика на сложни системи, 

както и т.нар. нелинеен анализ на времеви редове, което значително повишава 

както техните познавателни възможности, така и капацитета им за социално 

въздействие. Друг такъв характерен пример е прилагането на теоретико-
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множественият подход, базиран на теорията на размитите множества, в 

социалните изследвания, който също допринася за „втвърдяването” на 

обществените науки и доближаването им до естествените по отношение на 

надеждност, верифицируемост и обоснованост на изследователските 

резултати. Това методологическо обогатяване на социологията повишава 

потенциала й за провеждане на обективни анализи на обществените процеси, 

което поражда възможности за по-ефективно решаване на възникващите 

социални проблеми и за развитие към по-справедливо, по-демократично и 

благоденстващо общество.  

 

По-нататък е  представен обзор на генезиса и развитието на теорията на 

размитите множества в качеството й на алтернативен изследователски 

инструментариум в обществените науки и в частност – в социологията, като е 

открита и значима „българска следа”. Разяснени са някои основни постановки 

в нея и са представени спецификите й като методологически 

инструментариум в социалните науки, очертавайки най-съществените нейни 

достойнства и предимства спрямо конвенционалните статистически методи. 

Като основна характерна черта на ТРМ е откроено използването на 

калибриране вместо стандартното измерване в статистиката. 

Калибрирането означава намиране на смислени разлики между отделните 

случаи, базирани върху интерпретиране на числените стойности на 

принадлежност според определени външни стандарти (Ragin 2008). Тази 

теория успешно обединява „множествената парадигма” и апарата, базиран на 

непрекъснати  променливи, и то по математически строг и издържан начин. 

Освен това, размитите множества съвместяват както  количествени, така 

и качествени параметри. Именно това ги прави незаменим помощник в 

анализирането на социални явления и процеси. Друга важна особеност на 

ТРМ, откроена от Раджин, е фокусирането й върху последствията и 

резултатите, а не върху зависимите променливи и техните вариации, 

които са в центъра на конвенционалната теоретична рамка. Като следваща 

значима разлика спрямо традиционното мислене в рамките на 

конвенционалната статистика се изтъква насочеността към „каузални 

предписания”, вместо към нетните ефекти на отделни причинни променливи. 

В ориентирания към случая анализ се акцентира върху проблема как 
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различните причини се комбинират, за да доведат до определени 

резултати. Казаното дотук е обект на един основен метод в социологията, 

базиран на теоретико-множествения подход – така наречения Качествен 

съпоставителен анализ (QCA). Той, най-общо казано, цели идентифициране 

на необходими и/или достатъчни (конфигурации от) причинни фактори за 

дадено социално последствие (Ragin et.al. 2005). Сравняването на случаи, 

представени като конфигурация от фактори, водещи до специфичен ефект, и 

техните степени на принадлежност към тези конфигурационни множества 

резултира в постигането на адекватни обяснения на социалните явления и 

процеси, които в пълнота обхващат цялата им сложност. 

 

Идентифицирани са основните насоки на развитие на представения метод, 

които концентрират най-интензивно интереса на учените: методологическото 

му обогатяване за целите на социалните анализи и конвергенция с 

традиционния апарат на математическата статистика. Очертани са някои 

ниши на емпирично приложение на ТРМ в социалните изследвания и 

анализи, като изясняване на характеристиките на общинска инфраструктура, 

услуги и население, установяване на характерни потребителски практики, 

изследване на Глобалното гражданско общество, структуриране на данни за 

големи домакинства, анализ на човешкия капитал на пазара на труда, 

изследване на бедността и др.  

Този нов подход дотолкова вече е „набрал скорост”, че вече се говори за 

„редизайн на социалното изследване” (Ragin 2008). Според същия автор, 

изследването на социалната действителност с помощта на ТРМ е „мощна и 

продуктивна алтернатива” на стандартните социологически подходи, 

базирани на многомерния статистически анализ. Според него е изненадващ 

фактът, че размитите множества не се използват по-активно в социалните 

науки, където почти всички теории са вербализирани под формата на 

теоретико-множествени отношения и почти всички понятия могат 

продуктивно да се формулират именно като размити множества. А 

Качественият сравнителен анализ (QCA), включително неговата версия, 

изградена върху инструментариума на ТРМ, заслугата за чиято разработка 

дължим на същия американски учен, се счита за една от най-влиятелните 

иновации от по-ново време в областта на методологията на социалните науки 
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(Thiem & Dusa 2012). Според други учени, понастоящем изглежда вече почти 

невъзможно да се извършва макро-социологическо съпоставително 

изследване без прилагане на размита логика (Winter & Kron 2009). В 

заключение се прави изводът, че теоретико-множественият подход, базиран 

на ТРМ, притежава мощен евристичен заряд и голям потенциал за 

приложение в съвременната социология, зареждайки я с допълнителен 

капацитет за обективна и адекватна оценка на социални процеси и съответно 

– за превръщането й в мощен инструмент за адресиране на множеството 

актуални проблеми и предизвикателства пред съвременното общество. 

 

Приведен е и друг характерен пример за въвеждане на нов, продуктивен от 

гледна точка на значимост за обществената практика изследователски подход 

в социалните науки – т.нар. „активно изследване”, при което изследователят 

заема ролята на активен участник в решаването на конкретен обществен 

проблем или в социален процес, превръщайки се в непосредствен фактор за 

социалната промяна в областта на промишлеността, публичните политики, 

обучението и пр. Отбелязани са и  други тенденции както в световната, така и 

в българската социология, провокирани от изискването за по-голяма социална 

релевантност и за увеличаване на капацитета на научните изследвания за 

обществено въздействие, като например насочването към оценяващи 

изследвания, към изследване на достоверността и надеждността на данните от 

емпирични социологически изследвания или към изследване на нагласите 

спрямо науката, вкл. в сравнителна перспектива. 

 

 

Глава ІV. ОБОБЩЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

 

ІV.1 ДИНАМИКА В СОЦИАЛНИТЕ ФУНКЦИИ НА НАУКАТА И 

ХАРАКТЕР НА ПРОМЕНИТЕ 

Направено е обобщение на типа и направленията на функционалните 

трансформации на съвременната наука в контекста на социалното им 

въздействие. Отбелязва се, че все по-тясното интегриране на науката в 

обществената система; все по-голямото й синхронизиране с обществените 

потребности, интереси и ценности; все по-силната обвързаност на 

академичната сфера с другите обществени сектори и организации на 
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гражданското общество се превръща в първостепенна целева функция на 

съвременната наука. Настъпва все по-мощна синергия между 

изследователската общност и външните за нея социални сфери. 

 

Изяснен е конкретният тип трансформации на отделните целеви и 

инструментални социални функции на науката. Обоснована е тезата за 

нарастваща роля на науката по отношение решаването на глобални проблеми, 

подобряване качеството на живот и здравето на хората и осигуряване на 

икономически растеж, сигурност и социален просперитет. Очертани са 

промените в статуса на науката в съвременни условия.  

 

Направен е изводът, че както целевите, така и инструменталните социални 

функции на науката търпят съществено развитие. Част от тях губят своята 

актуалност и значимост, други излизат на преден план и увеличават своята 

роля, а трети придобиват доминиращо значение. Някои функции биват 

реактивирани в нови структурни форми. Налице е както приемственост, така 

и обогатяване с нови аспекти на някои традиционни функции, промяна в 

целевата насоченост при някои от тях, както и активиране на нов тип 

социални функции, като развитието на ПР дейности и маркетинг на научни 

продукти. 

 

ІV.2 РАЗВИТИЕ КЪМ „СОЦИАЛНОАНГАЖИРАНА НАУКА” 

С използване на аналитично-синтетичния подход е направено обобщение на 

промените в социалния контекст на науката в съвременното общество на 

знанието спрямо предишното индустриално общество на базата 

поликритериална оценка по следните индикатори: контекст на знаниево 

производство; когнитивна рамка; организационни форми; основен тип 

финансиране; доминиращи ценности; отношения със социалната среда; 

принципи на оценяване; начини на вземане на решения в научната политика; 

ориентация на научната политика. Като цяло, установена е интензивна 

динамика в ролята, статуса и социалните функции на науката в периода на 

формиране на общества, базирани на знание. От друга страна, 

идентифицирани са множество концепции, модели и политически тезиси, 

които акцентират върху един или друг важен аспект на визираните процеси, 

но без да артикулират и обясняват цялата съвкупност от изменения в 
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екзосистемния социален контекст на съвременната наука. Тази пролиферация 

на теоретичните постановки и разнородността в техния основен фокус 

поражда необходимост от РЕКОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ на социалните 

измерения на съвременната наука, позволяваща по-контрастно очертаване на 

новите моменти в ипостазирането на науката като фактор за социално 

развитие и във взаимоотношенията наука – общество, както и по-адекватна и 

детайлна интерпретация на протичащите процеси.  

 

Направена е констатацията, че концепцията за Модус 2 съсредоточава 

вниманието си върху начина на генериране на научно знание, а всички 

свързани с това последствия за социалните измерения на науката се 

дискутират именно в контекста на примата на приложението, 

трансдисциплинността и мрежовата организация на изследователския процес. 

Тоест, моделът на Модус 2 няма за основен обект социалните функции и роля 

на науката, а промените в тях се разглеждат само като странични феномени. 

 

Освен това, Гибънс и съавтори (Gibbons et al. 1994) акцентират върху нов вид 

изследователски процес, протичащ в рамките на т.нар. „хетерогенни 

консирциуми”, в които участват главно експерти и специалисти от различни 

обществени сфери. В концепцията за постнормална наука, от своя страна, се 

говори за „разширени експертни общности” в обсъждането на дадени 

политики. Както при Модус 2, така и при „постнормалната наука” се залага 

по принцип идеята за широко участие на обществеността, но главно в 

определянето на научни приоритети, в оценката и контрола за безопасност и 

за социална ефективност на готовите изследователски резултати, както и в  

иновационните дейности. Не се разглежда обстойно обаче т.нар. „ангажиране 

на ранни етапи”, при което мнението на широката публика се взема в начална 

фаза на изследванията, и процесът на т.нар. копродуциране на научно знание 

чрез пряко ангажиране на хора без специализирани научни познания и 

експертиза по линия например на проектите от типа „Гражданска наука”, 

където те дават своя принос  във важни и мащабни изследователски 

начинания, или в т.нар. „коалиции на знанието”, в рамките на които се 

използва капацитетът на граждани със специфичен опит и тацитни знания 

(например страдащи от дадено заболяване пациенти, екоактивисти, обитатели 

на засегнати от определени природни процеси територии и пр.). Следва в този 
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смисъл да се отбележи, че именно утилизацията на тацитните знания е сред 

главните акценти в концепциите за „общество на знанието” и за „управление 

на знанието”, което трябва да бъде взето под внимание при една  

реконцуптуализация.  

 

Освен това, изследователският режим, обозначен като Модус 2, предполага 

силна комерсиална насоченост на изследванията, концептуализира т.нар. 

„пазар на знания”. Но науката през последните години се различава от 

класическите постановки на Модус 2 главно по реабилитацията на 

фундаменталното научно знание и осъзнаването на важността му по 

отношение на бъдещите възможни приложения и роля за социалното 

развитие. Наред с това, все повече назрява схващането, че науката трябва да 

запази периметър на относителна независимост по отношение на вътрешните 

си стандарти, норми и ценности, гарантиращи генерирането на обективно 

знание, което да има капацитета да повлияе в положителна насока върху 

общественото развитие. 

 

Концепцията за технонаука съсредоточава предмета си главно върху 

когнитивния елемент на науката – научното знание и неговото 

„претворяване” в обществено полезни продукти и услуги. От друга страна, не 

би било напълно оправдано и коректно да обозначим целия съвременен 

изследователски спектър като „технонаука”, доколкото например 

хуманитаристиката, въпреки навлизането в нея на някои нови, технологично-

базирани изследователски методи, запазва самостойната си позиция във 

връзка с развитието на духовността, формирането на ценности и мироглед, 

съхраняване на националната идентичност, история, език и култура. А 

концептът „Голяма наука” от своя страна отразява главно мащаба на 

съвременните изследвания, макар и със съответните импликации по 

отношение на необходимостта от повече сътрудничества и привличане на 

разнообразни заинтересовани страни. Подобно на това, моделът на „мрежово 

общество” пък характеризира основно промените в организацията на 

социалните сътрудничества и в новото позициониране на актьорите в процеса 

на утилизация на възможностите на новите информационни и 

комуникационни технологии.   
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Тезисът за финализацията разглежда по-скоро когнитивните измерения на 

отношението фундаментална – приложна наука, отколкото неговите социални 

последици, а концепции като „Квадрантът на Пастьор” и „насочени 

фундаментални изследвания” са ориентирани към едно по-адекватно 

типологизиране на видовете научни изследвания, без да разглеждат 

същността и формите на взаимоотношенията наука – общество. От друга 

страна, понятието „стратегически изследвания” отразява промени в научната 

политика към отдаване на приоритет на програмното и проектно 

ориентираното финансиране, а концептът „отзивчива и отговорна наука” дава 

също политически насоки за финансиране на изследвания с определена 

социална характеристика. А разнообразните модели на отношенията наука – 

общество концептуализират добре промените във формите и механизмите на 

взаимодействие, но не проблематизират социалните функции и роля на 

науката за общественото развитие в глобален план.  

 

Ето защо се въвежда нова концептуална рамка, базирана на тезиса за т.нар.  

„Социалноангажирана наука” (по подобие на термина „социално-робустно 

знание” на Новотни), – който по-адекватно да отразява и едновременно с това 

– да акцентира екзо-системния социален контекст на съвременната наука 

в условията на развито общество на знанието, отразявайки както нейната роля 

като фактор за социално и икономическо развитие и промените в нейните 

социални функции, така и обратното въздействие на обществото, 

политиката, културата и икономическите условия върху развитието на самата 

наука и върху нейния статус в съвременни условия. Тези реверсивни процеси 

рефлектират върху всички социални сфери и ги трансформират в една по-

демократична и полезна за обществото като цяло насока. 

 

Обективно сложилите се условия (от гледна точка на вътрешносистемното 

развитие на самата наука, както и във връзка с променящата се външна среда) 

налагат трансформиране на отношенията наука – общество, които, за да бъдат 

продуктивни, ефективни  и полезни и за двете сфери, следва да се ориентират 

към спазване на следните основополагащи принципи на партньорство: 

подкрепяща рефлексивност; умереност в прилагането на пазарния принцип; 

взаимно информиране, обучение и коеволюция; изграждане на взаимно 

доверие.  
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При спазване на посочените принципи съвременната наука има потенциала да 

добие много по-отчетлив профил на значима, надеждна и полезна за хората, 

което неминуемо ще улесни изпълнението на целевата й интегративна 

функция – по най-добрия и ефективен начин да се „впише” в обществената 

система, без да загуби напълно и безвъзвратно своя специфичен облик на 

„търсеща истината” и относителната си независимост в рамките на самия 

познавателен процес. 

 

Тя може да се разглежда като социалноангажирана както по отношение на 

обществената релевантност на изследванията (т.е., имайки предвид 

„подсилването” на социалните функции и обществената роля на науката), 

така и във връзка с широкия обществен фундамент, на който се опира 

съвременният процес на генериране и приложение на научно знание (или 

наличие на силен външен за системата на науката обществен фактор, оказващ 

съдействие и целенасочващ научното развитие).  Науката в условията на 

общество, основано на знания, трябва да бъде ориентирана спрямо 

постигането на няколко фундаментални цели, свързани със социалния й 

контекст (обозначени като „Целеви пакет 7 с”): социална релевантност, 

приемливост и рефлексивност; социална отговорност; социална пригодност и 

пертинентност; социална ефективност; социално взаимодействие и 

кохерентност; синергия и интегритет; силна наука, силен потенциал за 

социално въздействие. 

 

Предложената нова концептуална рамка по своеобразен начин „помирява” 

двете крайни позиции по отношение на науката – като „кула от слонова кост” 

и като безусловно обвързана с процесите на маркетизация и с натиска за 

продуциране само на поръчкови изследователски продукти и резултати, 

третирани от обществото и  политиците като обикновена стока, която е 

призвана да носи принадена стойност (в утилизационно-инструменталната 

трактовка на науката и технологиите). Освен това, взаимоотношенията наука 

– общество следва да се разглеждат и интерпретират като многоизмерен 

проблем, изискващ създаването на съответна метрика и таксономия 

(примерна такава в настоящото изследване е представена в Таблица 4). Като 

цяло, концуптуалната рамка, основана на тезиса за „социалноангажирана 

наука” съчетава елементи от модели и концепции, засягащи начина на 



51 
 

добиване на научни знания, отношенията между фундаментална и приложна 

наука, отношенията наука – общество, постановки от областта на научната 

политика, както и специфични характеристики на „общество на знанието”. 

Наред с това тя се базира на задълбочен анализ на причините и факторите, 

пораждащи трансформиране на социалните функции, роля и статус на 

съвременната наука, а изследването на тези процеси се операционализира 

посредством въвеждане на специализиран функционален модел на 

екзосистемните социални измерения на науката.  

 

ІV.3 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКА – ОБЩЕСТВО: МЕЖДУНАРОДЕН 

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ 

С цел квантифициране на степента на социална релевантност и въздействие 

на науката в дадена страна и създаване на възможност за провеждане на 

верифицируеми сравнителни анализи е разработен т.нар. „Индекс на 

социална ангажираност на науката – ИСАН ” (Inndex of Social Robustness 

of Science – ISRS) като синтетичен комплексен показател с композитен 

характер, който е формулиран така, че: да се базира на лесно достъпни, 

обновявани всяка година и достатъчно надеждни статистически данни; да 

съдържа информация за степента на развитие на самата наука  и 

взаимодействието й с индустриалния сектор и икономиката на страната, както 

и за някои важни преки или косвени влияния на науката върху обществения 

живот; да отразява и обратното въздействие – на научната политика и на 

обществото върху нейното развитие, например чрез ранжиране на финансово 

стимулиране на изследователската сфера в дадената страна и степента на 

обществена активност в законотворчеството; да се пресмята лесно и да води 

до такъв числов резултат, който да позволява лесна и ясна съпоставимост по 

отделни страни. 

 

Предложеният Индекс на социална ангажираност на науката се базира на 

рангови стойности (взема се предвид позицията на съответната страна в 

класациите по съответния суб-индикатор), което допълнително улеснява 

неговото изчисляване, като му придава по-голяма обективност и 

съпоставимост на данните по отделните суб-индикатори, които са седем на 

брой, а именно: А. Научни и технически резултати; B. Глобален иновационен 

индекс; C. Използване на ИКТ (информационни и комуникационни 
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технологии); D. Сътрудничество академия-индустрия; E. Средна оценка на 

топ 3 университетите според рейтинга QS; F. Финансиране на НИРД като 

процент от БРВ; G. Гражданска ангажираност в законотворчеството; H. 

Заетост в наукоемки услуги. Индексът на социална ангажираност на науката 

се изчислява по формулата, като получените стойности се закръгляват до 

цяло число: 

 

ISRS = {1/ [1.5(A+B+C+D+E)+F+G+H]}.1000 

 

За провеждането на сравнителен анализ са избрани седем страни от групата 

на т.нар. „развити икономики” според Международния валутен фонд, пет от 

които са европейски, а две са представители на Азиатския регион. Самата им 

принадлежност към посочената група потвърждава наличието поне на 

изградени основи на „общество на знанието” в тях, което ги прави подходящ 

обект за анализ. С оглед по-надеждното апробиране на предложения индекс 

пет от страните са подбрани така, че да заемат челни позиции по някои от 

вторичните показатели, а други две страни са със стойности, доста по-назад в 

класациите. За първата група страни е направен и кратък анализ на 

политиките и инициативите във връзка с развитието на отношенията наука-

общество при хипотезата за наличие на силни програми и политики за 

насърчаване изпълнението на социалните функции на съвременната наука.  

 

Направеният анализ показва, че високо развитите в икономическо и социално 

отношение страни, достигащи показателите на „общество на знанието”, 

задължително имат добре и ефективно функциониращи научно-иновационни 

системи. За да се постигне висока социална робустност на науката обаче е 

необходимо да й се осигурят добри финансови ресурси, както и да се 

предприемат значими мерки и инициативи в областта на научната политика в 

подкрепа на диалога и взаимодействието между изследователската сфера и 

различните сегменти на обществото. Само при наличието на интензивен 

трансфер на знания към индустрията и бизнес сектора, при прилагането на 

високи образователни стандарти, при широкомащабно привличане на 

обществеността към проблемите и постиженията на съвременната наука тя 
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може истински да разгърне потенциала си в полза на социалното развитие и 

просперитет. 

 

ІV.4 ТРАНСФОРМАЦИИ  В СОЦИАЛНИТЕ ФУНКЦИИ НА 

СЪВРЕМЕННАТА НАУКА: ОБОБЩЕНИЕ 

Направен е изводът, че обективните предпоставки за настъпилите промени в 

социалните функции и ролята  на науката в съвременното общество, базирано 

на знание, могат да бъдат идентифицирани както в системата на научните 

изследвания, така и в процесите на самото обществено развитие, свързани с 

демократизация, повишаване ролята на спазването на човешките права, 

развитие на гражданското общество, засилена конкуренция за достъп до 

ресурси, глобализация, комуникация „без граници”, антропогенни заплахи за 

околната среда, повишаване ролята на обществения контрол във всички 

сфери, необходимост от научно обосновани политически решения, 

превръщане на иновациите във фундаментален залог за социално и 

икономическо развитие  и пр.  

 

Никога преди човечеството не е било така жизнено зависимо от постиженията 

и развитието на науката, било в сферата на здравеопазването, сигурността или 

опазването на околната среда. Комплексните глобални проблеми и 

многобройните социални предизвикателства стимулират науката да бъде 

проактивна по отношение търсенето на пътища за тяхното решаване. 

Едновременно с това, науката се превръща все по-категорично в условие за 

икономически растеж и конкурентоспособност, като създава непосредствена 

принадена стойност и благоприятства постигането на по-висока 

продуктивност чрез иновации, като мисията й все повече се свързва със 

създаването на „конкурентни предимства” (Манов 2006). Според Чобанова 

(2012, с.13) „научното знание остава водещо за постигане на реални 

икономически и обществени резултати, а неговите носители – основен 

ресурс за икономически и обществен прогрес”. 

 

Същевременно, научните постижения подпомагат и политическия процес, 

гарантирайки спазването на демократичните принципи и постигането на 

сигурност, благоденствие и просперитет. Благодарение на своите 

забележителни постижения и поради непосредствената си връзка с 
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технологиите и иновациите, естествените и инженерните науки придобиват 

изключително голям потенциал и капацитет да „преобразяват света”. Но 

социалните и хуманитарни науки в никакъв случай не губят своето значение. 

Напротив, те играят съществена роля за преодоляване на проблеми от 

глобално значение като социалните неравенства, проявите на етническа и 

религиозна нетърпимост, демографските кризи и пр. Освен това имат ценен 

потенциал за самото дефиниране на проблемите и за тяхното прогнозиране, 

като същевременно очертават магистрали за социално полезни изследвания в 

естествените и инженерните науки. Те помагат във формирането на мнения и 

нагласи, във вземането на правилни политически решения, в предвиждането 

на последиците от развитието на даден обществен процес, в изграждането на 

ценности и мироглед. Същевременно, многообразни са и приложенията на 

научните разработки в ежедневието на обикновените граждани, които 

повишават тяхното качество на живот. Науката силно подпомага развитието и 

на т.нар. „творчески и рекреативни индустрии”, насочени към осмисляне и 

разнообразяване на свободното време на хората.  

 

В последните години се наблюдават осезаеми трансформации в социалните 

функции на науката. Засилва се социалната отговорност на научните 

изследвания, както и ролята на знаниевия трансфер. Същевременно се 

скъсява цикълът от генериране на ново знание до неговото приложение. 

Границите между наука и технологии все повече се размиват и това, което 

преди се е считало за фундаментално знание без пряка практическа полза 

всъщност впоследствие се оказва с огромен потенциал за различни 

приложения и с реална икономическа стойност – като например 

наноматериалите, компютърната томография или изследванията в областта на 

изкуствения интелект.  

 

Съвременната наука е проблемно насочена, с разширен етос, дълбоко 

проникваща в обществената система. Настъпва базова трансформация в 

начина на социално въздействие – чрез изграждане на нови канали на 

връзка с мрежова структура между различни стейкхолдери. Забелязва се 

промяна в целевия контекст на социалните функции – преход от стремеж към 

получаване на научен резултат, който е възможен и истинен, към научен 

резултат, който е потенциално полезен и /или целесъобразен. Същевременно, 
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все повече се засилва значението на комерсализацията на научното знание, 

което е сравнително нов феномен. Тя е свързана с интелектуалната 

собственост на изследователските продукти, което от своя страна създава 

етически проблеми, тъй като по принцип знанието се приема за „обществено 

благо” и би трябвало да се превръща в  достояние на цялото общество. Явно в 

тази сфера трябва да бъде намерен нужният баланс. Ето защо 

трансформацията на социалните функции на науката в съвременното 

„общество на знанието” е свързана с редица проблеми, като защитата на 

интелектуалната собственост, преодоляването на частните корпоративни 

интереси в областта на изследванията при наличие на негативен обществен 

ефект и прекомерното регламентиране на изследователската дейност са едни 

от главните. На дневен ред идва резонният въпрос: „адекватен ли е на 

специфичния начин на функциониране и развитие на науката оказваният 

върху нея социален натиск?” (Стефанов 2010, с. 48). Според посочения автор, 

съвременният феномен „икономика на знанието” „не благоприятства 

необходимия за собственото развитие на науката обществен климат” 

(ibid., с. 62). 

 

Въпреки всички посочени трансформации в социалната роля и функции на 

науката, не бива да се пренебрегва фактът, че търсенето на истината все пак 

е нейна главна интернална ценност и ако това престане да е така, има 

опасност от деформиране на самата същност на науката. Но, от друга страна, 

в изследването е констатирана склонност обществеността като цяло да не се 

отказва от признаване на първостепенната ценност на истината, а само в 

отделни случаи да се съмнява в добросъвестността на учените при 

представянето на някои факти за истинни, подозирайки наличие на чисто 

комерсиални интереси зад това (например в социалночувствителни области 

като фармакологията, биотехнологиите и др.). Именно затова от науката се 

изисква винаги да се ръководи и да отстоява високи етични принципи както 

по отношение на самия процес на продуциране на нови знания, така и във 

връзка с тяхното разпространение и прилагане. Това е неразривно свързано с 

проблема за доверието в науката, за нейния обществен имидж. От своя 

страна, самата наука става все по-зависима от начина, по който е приемана от 

широката общественост, защото това влияе върху политическите решения, 
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свързани с нейното развитие, и върху възможностите за нейното 

финансиране.  

 

Изследването установява, че повишената социална отговорност изисква 

своята институционализация, главно с конституиране на нови форми на 

социален диалог и обществена ангажираност в приоритизирането, 

планирането, осъществяването, контрола и оценката на научните 

изследвания. Наред с традиционните изследователски институции започват 

да се появяват нови, по-размити в структурно отношение и по-хетерогенни по 

характер мрежови формации и консорциуми от нов тип, които провеждат 

научни изследвания и внедряват резултатите от тях. Тоест, в 

организационно отношение самата наука търпи развитие, адаптирайки 

се към промените в нейната социална роля и функции. Системата на 

науката, която допреди това е била в голяма степен автономна, сега се 

„отваря” към обществото, обвързвайки се с нов „обществен договор” и 

въвличайки на мрежов принцип в изследователския процес нови актьори, 

съобразявайки изследователските си програми с обществения интерес.  

Направен е изводът, че трансформираните социални функции на науката 

провокират допълнителни промени в начина на продуциране, валидизиране и 

разпространение на знанията в базираното на тях общество. 

 

Широкомащабните трансформации, които засягат отношенията между 

науката и обществото в последните три десетилетия, изискват поставянето на 

тези въпроси в дневния ред на научната политика. Социалните функции на 

науката за първи път в „общество на знанието” са разписани на нормативно 

равнище и са вменени като задължителен атрибут на изследователската 

система. На ниво Европейски съюз е постигнат консенсус по отношение на 

тезата, че третирането на риска и несигурността в процеса на вземане на 

решения изисква постоянен анализ и внимание от страна на политическите 

органи. Насърчаването на взаимодействието наука – общество се 

материализира в конкретни политики, програми и организационни структури.  

 

Същевременно, все по-широкото участие на обществеността в различните 

етапи на генериране на научно знание, както и засилената й ангажираност с 

проблемите на научната политика, е сериозен белег за нарасналата роля на 
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науката в съвременното общество на знанието. Обществеността започва 

активно да взаимодейства с научната сфера  както на макроравнище (по 

линия на организирано участие в научната политика чрез обсъждане главно 

на етически аспекти на научните изследвания), така и на микрониво 

(например под формата на индивидуални участия в проекти по линия на 

т.нар. „Гражданска наука”), като представителите на обществеността от 

потребители на научно знание се превръщат все по-активно в негови 

съпроизводители. Това е и признак за „разтварянето” на научната система в 

обществената среда, белег за конвергенцията и хомогенизирането на двете 

сфери, изживяващи коеволюция и насочили се към един нов етап в своето 

интегриране и самоорганизация. 

 

ІV.5 ПРЕПОРЪКИ КЪМ ОРГАНИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С 

НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЗАСИЛВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА РОЛЯ НА 

БЪЛГАРСКАТА НАУКА 

Направени са препоръки към органите на управление относно 

необходимостта от предприемане на политически мерки за повишаване на 

социалната роля на българската наука. Те са систематизирани по няколко 

аспекта: мерки по отношение на финансирането и насърчаването на научни 

изследвания с потенциал за социално въздействие, във връзка с развитието на 

ефективна иновационна политика, с оползотворяването на експертния 

потенциал на българските учени, по отношение засилване на социалната 

отговорност и релевантност на българската наука, за засилване на диалога с 

обществеността и във връзка с образованието и популяризирането на науката. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Заключението представя постигнатите основни резултати на 

дисертационния труд в съответствие с поставените изследователски задачи и 

критична рефлексия, задаваща насоки за бъдещи изследвания.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СОЦИАЛНИТЕ ФУНКЦИИ НА НАУКАТА ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА УЧЕНИ – 

УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТА „ЗЛАТЕН ФОНД НА БЪЛГАРСКАТА НАУКА” 

Обобщени са вижданията и становищата на видни български учени, 

интервюирани в рамките на проект „Златен фонд на българската наука”, по 
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отношение на социалните функции на съвременната наука и ролята й за 

икономическото развитие и обществения просперитет, като особено място е 

отделено на проблема за личната отговорност на учения в условията на 

„знаниево общество” и наличието на значими глобални предизвикателства и 

социални рискове.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРИМЕРИ ЗА НАУЧНИ ОТКРИТИЯ И НОВИ ТЕХНОЛОГИИ С ГОЛЯМ 

СОЦИАЛЕН ЕФЕКТ 

Представени са примери на научни открития и нови технологии с голям 

социален ефект, като ново лекарство срещу рак, 3D печат, десет пъти по-

трайни батерии, графен – новият суперматериал и др. Откроени са и някои 

интересни български приноси в тази насока.  
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САМООЦЕНКА НА ОСНОВНИТЕ ПРИНОСНИ МОМЕНТИ В 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

А. Приноси от теоретичен характер: 

1. Разработена е нова концептуална рамка, базирана на тезиса за 

„социалноангажирана наука”, която дава обобщена  визия за динамично 

променящите се социалните функции, роля и статус на науката в 

„общество на знанието”. Защитена е постановката, че съвременната 

наука е трансцендентираща академичната сфера, с нарастващо 

социално въздействие, чиито обществени функции търпят съществено 

развитие. Изяснен е типът на тези трансформации и тенденциите, които 

следват, като са идентифицирани нови функционални диспозиции по 

линия на актуалност, значимост, приоритетност и потенциал за 

социално въздействие. Като цяло, предложената концептуална рамка 

предлага повече консистентност по отношение на разглежданата 

проблематика и преодолява идентифицираните в изследването 

методологически дефицити на други релевантни концепции, модели и 

политически постановки. Тя позволява по-контрастно очертаване на 

новите моменти в ипостазирането на науката като фактор за социално 

развитие и във взаимоотношенията наука – общество, както и по-

адекватна и детайлна интерпретация на протичащите процеси. 

Изведени са основополагащите принципи на партньорство между 

науката и обществеността и е формулиран пакет от цели, свързани със 

социалните измерения на съвременната наука (обозначен като „Целеви 

пакет 7с”). Направен е изводът, че при следване на посочените цели и 

принципи тя има потенциала да добие много по-отчетлив профил на 

значима, надеждна и полезна за хората, което неминуемо би улеснило 

изпълнението на една от базовите й функции – по най-добрия и 

ефективен начин да се интегрира в обществената система, но без да 

загуби напълно своята независимост и специфика в рамките на 

познавателния процес. 

2. За целите на изследването е предложена нова интерпретативна схема 

на науката като система, съставена от два основни компонента: 
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когнитивен, представляващ корпусът от динамично развиващо се 

научно знание, и социален (научен социум). Експлицира се важността 

на външната среда, в която  функционира цялата система и с която се 

намира в непрекъснато взаимодействие. Подчертава се, че както 

развитието на самата научна система, така и  въздействията на нейната 

среда провокират изменения в нейните системни компоненти и в 

начина й на функциониране, подчинен на определени цели. На базата 

на приложен системен науковедски подход са идентифицирани и 

систематизирани основните ендогенни и екзогенни за науката фактори 

(както и такива със смесен, комплексен характер), пораждащи 

съществени промени на социалната й роля и функции в контекста на 

развитието на общества на знанието. Чрез разработена от авторката 

оригинална наукометрична методика е доказано по нов начин, че 

нараства изследователският интерес към проблемите на 

взаимодействието между науката и обществото.  

3. В съпоставителен план са идентифицирани различията в концепциите 

за „общество на знанието”  и „информационно общество”, както и 

между съпътстващите ги понятия „информационен мениджмънт” в 

неговите две форми  и „управление на знанието”, като същевременно е 

изявен фактът за тяхната коеволюция.  На базата на концептуален 

анализ са идентифицирани, обобщени и изведени на ново теоретично 

равнище трансформациите в отношенията фундаментална – приложна 

наука в условията на „общество на знанието”, като проблемът е 

обвързан с развитието на т.нар.  „гранични изследвания” и 

„конвергиращи технологии” и е констатирано реабилитиране на 

фунадаменталната наука на политическо равнище и признаване на 

потенциала й за социално въздействие. Изяснени и систематизирани 

(включително под формата на разработена от авторката 

класификационна схема) са многообразните и мултиаспектни 

трансформации във взаимоотношенията между изследователската 

сфера и обществеността, настъпващи в процеса на формиране на 

„общество на знанието”, като са характеризирани и систематизирани 

нови зависимости и взаимодействия, изведени са позитивните 
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следствия и тенденции, а едновременно с това са очертани съответните 

проблемни полета.  

 

Б. Приноси с приложен характер:  

1. Създаден е базисен функционален модел на социалните измерения 

на науката във връзка с външносистемните й взаимоотношения и 

въздействия под формата на изграждане на класификационна схема 

на социалните й функции, като те са декомпозирани на целеви и 

инструментални, а последните – на релационни и перформативни. 

Предложени са индикатори за определяне степента на развитие на 

дадена социална функция, прилагайки принципите на 

функционално-структурния  анализ. Това позволява 

операционализация и възможност за повишаване ефективността на 

изследванията, свързани със социалните въздействия на науката в 

характерния й ипостас на фактор за обществено развитие. 

2. Идентифицирани са политическите измерения (главно на 

равнище  Европейки съюз) на процеса на трансформиране на 

социалните функции на науката в съвременното общество в редица 

аспекти: ролята на научното консултиране в процеса на вземане на 

управленски решения и промените в неговите форми; потенциалът 

на научната политика като фактор за стимулиране на социалната 

релевантност на науката – включително чрез насърчаване на 

форсайт и прогнозните изследвания, на иновациите и трансфера на 

научни знания; ролята й за постигане на повече социална 

отговорност чрез спазване на принципите на изследователската 

етика. Очертани са основните проблеми на българската научна и 

иновационна политика в контекста на изследователската тема, като 

са формулирани препоръки към органите на управление във връзка 

с необходимостта от засилване на социалната роля на българската 

наука. 

3. Установен е процес на методологично обогатяване на 

обществените науки и по-специално – на социологията с 

теоретико-множествения подход, базиран на теорията на 
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размитите множества, който притежава мощен евристичен заряд и 

голям потенциал за приложение в съвременните социални 

изследвания, зареждайки ги с допълнителен  капацитет за 

обективна и адекватна оценка на обществените явления и процеси 

и съответно – за правилното адресиране на множеството социални 

проблеми и предизвикателства. Изясняването на същността и 

възможностите на този сравнително нов подход създава 

предпоставка за успешното му въвеждане и в българската  

социологическа практика. 

4. Въведена е метрика в изследването на отношенията наука – 

общество под формата на разработен от авторката Индекс на 

социална ангажираност на науката, базиран на надеждни, 

достъпни и ежегодно обновяеми количествени данни, водещ до 

добре разграничими и удобни за рейтингови класации стойности,  

който позволява провеждането на лонгитюдни сравнителни 

международни анализи относно социалната релевантност, степента 

на обществено въздействие на националните научни системи и 

сътрудничеството им с обществеността. 
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