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Наука
БЪЛГАРСКА

Александър Тодоров 
Професор в Принстън:

 Науката няма граници и единственият начин да си добър е да 
си информиран за последните тенденции

100 лица зад 
българската 
наука

http://pcstore.bg/
https://nauka.bg/
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Абонамента за списанието 
помага за развитието 
на целия проект, като 
получавате в рамките на 
една година над 11 броя 
и достъп до уникално 
съдържание, което е 
достъпно само за тези от вас 
с абонамент. 
За малко над 2 лв. на месец – 
повече тук 
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Наука

Онлайн курс на БГ Наука за 
автори

Автори: Петър Теодосиев и Росица Ташкова

Списание  “Българска наука”, брой 101 (2017г.)
ISSN: 1314-1031

За всички, които искат да се научат 
да пишат за БГ Наука и да се занима-
ват с научна журналистика.

Подготвихме този малък курс, 
който ще ви помогне да разбе-
рете най-важните аспекти от 

това да публикувате качествени тек-
стове на научна тематика.

Ще засегнем няколко важни неща, 
които сме видели, че са най-важни за 
популяризирането на науката.

Ще започнем с преводите и защо са 
важни за вас като автори. След като се 

научите откъде да намирате добри и 
качествени материали и новини, ще 
можете бързо да откривате нужната 
ви информация за по-задълбочени 
проучвания, които може да се наложи 

(Курсът не е ограничен с нача-
лен и краен срок и независимо 
кога се запишете, ще получите 
достъп до всяка една част от 
него. На всеки три дни ще по-
лучавате нова част/модул по 
имейла и задачи, които да из-
пълните.)

http://pcstore.bg/
http://nauka.bg/kurs-na-bgnauka-za-avtori/
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да правите.

Вторият етап е интервю. Тук ще наб-
легнем на това кой е добре да се ин-
тервюира, да се измислят подходящи 
въпроси и няколко вида на представя-
не като краен текст за публикуване.

Третият и най-популярен в списа-
нието е СТАТИЯТА. Писането на на-
учно-популярна статия не е толкова 
трудно, но изисква определени зна-
ния и умения, които ще засегнем в 
този кратък курс.

Накрая ще обясним повече за сним-
ките във вашите текстове, права за 
ползване и сайтове, които може да 
ползвате в намирането на безплатни, 
но красиви изображения. Кога се сла-
га източник и колко изображения е 
добре да слагате във вашите текстове 
и много други полезни трикове.

През годините сме имали различни 
стажантски програми, много добро-
волци и автори, които са писали и пи-
шат по различен начин и за различни 
неща, но винаги се засягат тези три 
вида текстове.

Всеки модул ще бъде подкрепен с мно-
го примери от сайта Наука.бг и списа-
нията „Българска наука“ и „Българска 
наука и медицина“.

Във всеки модул ще имате задачи, кои-
то ще трябва да изпълните и да ни из-
пратите, а ние ще ви върнем отговор 
как сте се справили и какво трябва да 
се подобри.

За да започнете курса, се запишете 
тук:

http://nauka.bg/kurs-na-
bgnauka-za-avtori/

(Курсът не е ограничен с начален и краен 
срок и независимо кога се запишете, ще по-
лучите достъп до всяка една част от него. 
На всеки три дни ще получавате нова част/
модул по имейла и задачи, които да изпъл-
ните.)

ВАЖНО: След попълване на полета-
та ще получите имейл с първи модул. 
Ако не сте го получили, проверете в 
папка СПАМ или раздела за рекламни 
съобщения в gmail.

http://pcstore.bg/
http://nauka.bg/kurs-na-bgnauka-za-avtori/
http://nauka.bg/kurs-na-bgnauka-za-avtori/
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Общо 10 имейла с полезна информация!

Курсът е изготвен от екипа на Българска Наука:

Петър Теодосиев (главен редактор на списание Българска Наука) и Росица 
Ташкова (редактор на nauka.bg и medicina.nauka.bg).

http://pcstore.bg/
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И тъй, на обширните терито-
рии между западната гра-
ница на Китай и устието на 
река Дунав и северно от Кав-

казките планини, Иран, Афганистан, 
Пакистан и Индия, винаги е имало 
големи, ама много големи държави. В 
последните 1500 години в западната 
част на тези обширни земи, такива го-
леми държави са били империята на 
хуните – фиг. 1,  след това хаганатът

Фигура 1. Империята на хуните. С ху-
ните на запад се придвижват и ста-
робългарските племена, като част 
от тях се установяват в северната 
причерноморска зона. Ще забележите, 
че надписите по много от картите в 
тази част на разказа са на руски. Нищо 
чудно няма – я погледнете кой днес е 
огромната северна държава прости-
раща се от Китай та чак да Европа. 
Тенденция за създаване на такава дър-
жава е имало още преди 1500 г. И пър-
вите, които са успели да реализират 
тази тенденция са хуните.

Разкази за социалната 
динамика

Разказ №3: Непознатите българи
Част 2: Културата, писмеността и 
научните знания на волжските 
българи

Списание  “Българска наука”, брой 101 (2017г.)
ISSN: 1314-1031

Николай К. Витанов, Институт по механика –  БАН
Златинка И. Димитрова, Институт по физика на твърдото тяло – БАН

http://pcstore.bg/
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на небесните тюрки – фиг. 2, който 
се разпаднал на източнотюркски и 
западнотюрски хаганати. След за-
паднотюркския хаганат 
дошли велика България 
на Кубрат – фиг.3 и хазар-
ският хагатнат – фиг. 4. 
След хазарите големите 
сили в района били Вол-
жска България и хаганатът 
на куманите – фиг. 5. След 
това дошли монголите и 
Улус Джучи – фиг.6 – фиг 
8. След Улус Джучи много 
голямата държава в реги-
она била Руската империя 
– фиг. 9, която през 1552 
г. абсорбирала наследни-
ка на Волжска България – 
Казанското ханство. Днес 
много големите държа-
ви в този район са Русия 
и Казахстан. Та регионът имал бурна 
история и процесите на етногенезата 
кипели усилено в него. И част от тези 
процеси били свързани с религиозна-
та динамика. Както вече разбрахме, не 
всички българи покрай Волга и Кама 
са приели исляма. Част от тях не са го 
приели и техните наследници днес 

се наричат чуваши. Дали изповядват 
ислям или не, българите в земите по-
край Волга и Кама са си българи.

Фигура 2. След империята на хуните 
идва следващата огромна държава 
на север – Хаганатът на небесните 
тюрки. Ако се вгледате, в най-запад-
ната част на този хаганат ще на-
мерите надписи – българи и хазари. 
Та българите, аланите и хазарите са 
родствени племена.

http://pcstore.bg/
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Цялата статия в допълнения брой!

Абонамента за списанието 
помага за развитието 
на целия проект, като 
получавате в рамките на 
една година над 11 броя 
и достъп до уникално 
съдържание, което е 
достъпно само за тези от вас 
с абонамент. 
За малко над 2 лв. на месец – 
повече тук 

http://pcstore.bg/
http://kupinauka.com/product/1444/balgarska-nauka-101-11-broya-25-lv-abonament.html
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ВЪВЕДЕНИЕ – ГЕРГАНА ЛАПТЕВА

Мистичната южна земя 
привлича мореплаватели 
и учени още от дълбока 
древност. За съществува-

нето на обширен континент в южната 
част на земния глобус, който „балан-
сира” северните части на Европа, Азия 
и Северна Африка, се споменава веко-
ве наред. Още през IV в. пр.н.е. в посту-
лата си за земната симетрия Аристо-
тел предполага, че на юг от познатия 
свят трябва да има също толкова 
обитаеми земи. През II в. пр.н.е. тази 
южна земя се появява в първия глобус 
на древногръцкия философ Кратес. В 
съществуването на Terra Australis – го-
лям континент в далечният юг на зем-
ното кълбо като „антипод” на север-
ните Европейски и Азиатски земи е 
вярвал и Птолемей (I в. от н.е.), който 
внушава идеята за симетрия на цяла-
та позната суша, а римският писател 
и философ Макробий я изобразява на 
карата на света ~V в. н.е.  

Карта на света, Макробий, ~V в. н.е.

Едва през 1418 г. португалският принц 
Енрике Мореплавателя започва да фи-
нансира пътувания в тропиците с цел 
намиране на морски път до Индия, 
който заобикаля Африка. Това е на-
чалото на изследванията на Южното 
полукълбо. През 1473 г. португалски-
ят  мореплавател Лопеш Гонсалвеш 
доказва, че е възможно да се пресече 
екватора, след което моряците и кар-
тографите започват да приемат въз-

Антарктида

ТERRA AUSTRALIS INCOGNITA 
(Непознатата Южна земя)

АВТОР - ГЕРГАНА ГРИШЕВА ЛАПТЕВА 
СЪАВТОР - ПРОФ. ДН ХРИСТО ЦАНЕВ ПИМПИРЕВ
КОНСУЛТАНТ - Д-Р ЛЮБОМИР ЛАЛОВ ИВАНОВ 

Списание  “Българска наука”, брой 101 (2017г.)
ISSN: 1314-1031

http://pcstore.bg/
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Статията е посветена на из-
следователските космически 
апарати Voyager 1 и 2 от NASA 
Mariner series, упътили се към 

краищата на Слънчевата система през 
1977. В нея са описани трудностите, с 
които са се сблъскали инженерите и 
невероятните постижения, до които 
води мисията. Обстойно е разгледана 
промяната в човешките възприятия, 
относно мястото ни във Вселената и 
колко много зависи нашето бъдеще от 
знанията, които придобиваме за дру-
гите светове. 

Ключови думи: мисия “Voyager” („Во-
яджър“), изследователски мисии на 
Слънчевата система, космически апа-
рати извън Слънчевата система, пър-
вата мисия за изследване на Юпитер, 
Сатурн, Уран и Нептун.

В древни времена, хората са нямали 
понятие как е устроен светът ни и лу-
ната им е изглеждала като малка све-
теща топка, която можеш да обгър-
неш с дланта си, ако можеш да скочиш 
достатъчно високо. Едва преди някол-
ко века се разпространила идеята, че 

всъщност това е място, намиращо се 
на почти половин милион километра. 
И в този кратък период от време, стиг-
нахме от най-ранните стъпки в разби-
рането на Луната до приятни разходки 
на повърхността ѝ. Освен това постиг-
нахме и още толкова много – разбрах-
ме как се движат обектите в космоса, 
как да втечним кислород от въздуха, 
изобретихме огромни ракети, теле-
метрия, надеждна електроника, инер-
ционно насочване и още много други 
покорени върхове.
След това се отправихме към небето. 
Ако не е било първото лунно кацане 
от мисията „Аполо“ – и по-точно по-
литическата цел, на която е служела 
– е съмнително дали историческите 
американски експедиции за изследва-
не и откриване (The Mariners, Vikings, 
Pioneers, Voyagers и Galileo) из Слън-
чевата система са щели да бъдат ре-
алност. Мисията изразила самоувере-
ност, енергия и гледна точка, която 
веднага грабнала въображението на 
света. Това също е било част от целта 
ѝ. Тя вдъхновила оптимизъм към тех-
нологията и ентусиазъм за бъдещето.
За първи път  жителите на Земята има-

Космос

Вестоносците на човечеството по 
пътя към безкрайността

Автор: Цветомил Семков
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Резюме: Дисковата херния от-
давна не е само медицински, 
но и сериозен социално-ико-
номически проблем, тъй като 

засяга предимно населението в тру-
доспособна възраст. 
Съвременният начин на живот и ус-
ловията на пазара на труда изискват 
бързо  възстановяване, което при ле-
чение с озонова нуклеолиза е гаран-
тирано. 
Ключови думи: гръбначен стълб, ди-
скова херния, лечение, озонова нуклео-
лиза
Темата за заболяванията на гръбнач-
ния стълб и съвременните начини на 
лечение стана още по-популярна през 
последното десетилетие, когато ста-
тистическите данни на Европейския 
съюз показаха, че хроничната болка 
на опорно-двигателния апарат се на-
режда на 4-то място сред заболява-
нията, за които се отделят най-много 

средства (затлъстяването, диабета 
и невродегенеративните заболява-
ния). Над 80% от населението страда 
от гръбначни заболявания и това на 
практика е поредният нов „бич” на XXI 
век. А според изчисления на Световна-
та здравна организация, 75% до 90% 
от здравните субсидии се изразходват 
за лечение на пациенти с хронични 
болки в кръста.
Гръбначният стълб е фундаментът 
на опорно-двигателния апарат на чо-
вешкото тяло, осигуряващ както нуж-
ната опора и стабилност, така и гъв-
кавост, и динамика. Той е изграден от 
прешлени и междупрешленни (интер-
вертебрални) дискове. Първите, гръб-
начните прешлени, защитават гръб-
начния мозък (и излизащите от него 
нервни коренчета), осигуряват нужна-
та стабилност и се свързват помежду 
си посредством интервертебралните 
дискове. И прешлените, и дисковете 

Медицина

Озонова нуклеолиза – 
съвременното лечение на 
дискова херния

Автори: Автори: Пламена Белчева, кинезитерапевт
Д-р Илиян Стоев, неврохирург
Д-р Момчил Иванов, дм
Управител МБАЛ “Св.Параскева” ООД
Ръководител МЦ “Експерт” ЕООД.
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Резюме: Ортодонтската прак-
тика е неразделна част от 
грижите за здравите зъби и 
красивата усмивка. Пациен-

тите са най-често от определена въз-
растова група – детската. Именно този 
факт никога не трябва да бъде прене-
брегван! Познаването на специфика-
та на детската възраст и правилната 
мотивация на малките и подрастващи 
пациенти са едни от компонентите, 
които биха гарантирали оптимални 

резултати при провеждане на орто-
донтско лечение. Правилно и про-
дължително носене на снемаемите 
ортодонтски апарати е дълъг и често 
отегчителен процес, който може да се 
осъществи само и единствено, ако се 
събуди у тях желание. Възможностите 
на съвременната технология позволя-
ват използването на различни видове 
декорации, които да удовлетворяват 
разнообразните желания и така да за-
силят мотивацията за лечение. 

Медицина

Индивидуалната декорация на 
плаковата част на снемаемите 
ортодонтски апарати, като част 
от мотивацията за лечение на 
малките пациенти
(опит от практиката)

Автори: Мила Москова¹, Михаела Варнева², Надежда Костова¹
¹Преподавател, Медицински колеж „Й. Филаретова” – София, 
Медицински университет-София
2Доцент, Факултет „Дентална медицина”, Медицински университет-
Варна
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Микроскопичните орга-
низми от морския фи-
топланктон винаги са 
оставали извън погле-

да и мислите на обикновения човек. 
Най-вероятно неглижирането им е 
заради малките им размери, което ги 
прави невидими за човешкото око. 
Така тяхната важност остава нераз-
позната. За колко хора е известен на-
пример фактът, че морският фитоп-
ланктон работи наравно с важните 
(защото ги виждаме) дървета за оси-
гуряването на кислорода във въздуха, 
който дишаме? Изследванията на раз-
лични учени показват, че поне полови-
ната от кислорода на планетата идва 
само от мъниците в океана, които при 
фотосинтезата неуморно преработват 
въоглеродния диоксид и за собствена-
та си, и за наша полза. В същото време 
те служат за храна на различни живо-
тинки. По този начин те пак участват 
в живота на океана и на цялата пла-
нета. А успелите да достигнат до пре-

делна възраст индивиди потъват на 
океанското дъно в покоя си, където се 
натрупват и бавно се трансформират 
в залежи от горива, които ние ползва-
ме ежедневно.

Вижте повече за планктона, включи-
телно за фитопланктона и във видео-
то тук:

Разбира се, мъниците от фитопланкто-
на не са перфектни. Понякога те могат 
да се размножат в големи количества 
и да се развият масово в моретата и 
океаните. При това те оцветяват мор-
ската вода в различен тон. Явлението 

Биология

Могъщи мъници: Emiliania 
huxleyi, или кой направи морето 
тюркоазено?

Автор: Ралица Зидарова
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“Lookup” таблици

“Lookup” таблицата е файл 
(база данни), съдържаща 
изчислени хеш кодове за-
едно с техните стойности 

в явен вид. В таблицата се търси по 
хеш и няма нужда всеки път паролата 
от явен вид да се преобразува в хеш, 
което намалява времето за обработка.
  Ако разгледаме като пример парола, 
записана само с малки латински бук-
ви и нейната дължина е между 1 и 16 
символа, общият брой на пермутаци-
ите е приблизително  4,53531х1022. 
При условие, че всеки символ се опис-
ва с 1 байт, необходимото простран-
ство за съхранение на комбинациите 
ще е 3,29987х1011  терабайта. Дори 

да се използват специализирани сис-
теми за съхранение и алгоритми за 
компресия на данните, размерът на 
таблицата ще е изключително голям, 
а търсенето в нея ще бъде бавно, дори 
при индексиране на записите. Ако па-
ролите използват различни азбуки, 
специални символи или са над 20 сим-
вола, “Lookup” таблиците не са подхо-
дящ подход за анализ.

“Rainbow” таблици

Rainbow таблиците са бази от данни 
с изключително голямо количество 
двойки от тип „оригинален символен 
низ“ – „криптиран символен низ“. Ко-
гато се пусне заявка в тази база дан-
ни с криптирания низ, при намерено 

Технологии

 Други видове “хакерски атаки”, 
които не са толкова популярни, 
но представляват сериозна 
заплаха са Lookup и Rainbow 
таблиците. 

Автор: Цветелина Николова
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Електронният мониторинг 
върху поведението на осъдени 
лица е иновативна дейност в 
България, въведена за периода 

2014 и 2015 година като средство за 
контрол на изпълнението на някои 
пробационни мерки – „ограничение в 
свободното придвижване“ и „задължи-
телната регистрация по настоящ ад-
рес“. Електронното наблюдение (ЕН) е 
набор от технологии и свързани услу-
ги, които се използват за управление 
местоположението на намиращи се 
в общността правонарушители чрез 
наблюдение на спазването на ограни-
чителен час или проследяване на дви-
жението им.  

Възникване на ЕН – исторически и 
международен контекст
Концепцията за електронно просле-
дяване на правонарушители в общ-
ността датира от средата на ХХ век, 
но за пръв път е намерила реализация 
през 90-те години на миналия век в 
Швеция. 
По своята същност електронното на-
блюдение представлява съвременен 

и ефективен подход при управление 
и третиране на лица в ограничителен 
режим, под надзор на пробационна 
институция или полицейска служба. 
От една страна, това е процес на реха-
билитация на личността на правона-
рушителите, от друга страна, това е 
процес на интегрирането им в обще-
ството. Във всички случаи за прила-
гането на електронното наблюдение 
се изисква и активното участие на 
обекта, т.е. осъденото лице. От него се 
изисква спазване на определени огра-
ничения на свободното придвижване, 
изразяващи се в ненапускане на да-
дени зони през определен период от 
време или ненавлизане в определени 
такива зони. Спазването на определе-
ните от съда ограничения се доказва 
чрез поставянето на устройство върху 
глезена на обекта, чието присъствие, 
отсъствие или местонахождение, се 
наблюдава непрекъснато от операто-
ри в мониторинг центрове чрез авто-
матизирани системи за алармиране, 
регистриране и съхраняване на съби-
тия и/или нарушения, генерирани от 
осъдените лица. 

Военно дело

Електронен мониторинг на 
осъдени лица

Автор: Николета Атанасова
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Въведение

Черно море е важна зона на 
икономическата дейност на 
крайбрежните държави и 
пресечна точка на оживени 

транспортни потоци в Евразия, пора-
ди което то представлява интерес не 
само за граничещите с него страни. В 
миналото към Черно море са посягали 
не една империи – римска, византий-
ска, турска, руска, германска. Тук са се 
разразявали икономически и военни 
конфликти, водени са битки за морско 
господство, кръстосвали са се древни 
пътища и култури, което постепенно е 
сътворило цялото богатство и много-
образие на черноморските народи.
Към края на ХХ век и началото на ХХІ 
век подчертан интерес към Черно 
море и черноморските държави проя-
вяват САЩ и НАТО. С утвърждаването 
на еднополюсния модел на света за-
падната страна на Черно море пред-

стои да стане новата граница на Евро-
па, което еднозначно и недвусмислено 
декларира през месец април 2002 го-
дина американският президент Джор-
дж Буш, развивайки идеята НАТО да 
се разшири от Балтийско море (древ-
ното Варяжко море) до Черно море. 
Тази позиция е логично продължение 
на външно-политическата стратегия 
на САЩ, разработена от екипа на Ро-
налд Рейгън. Едновременно с това 
протичат процеси на сближаване по-
зициите на Русия, САЩ и НАТО, а това 
оказва благотворно влияние и върху 
държавите от Черноморския регион, 
заемащ възлово място в новите геос-
тратегически реалности в началото 
на третото хилядолетие.

І. За символиката в имената на Чер-
но море
В древността се е смятало, че Черно 
море е полузатворено, свързано със 

Военно дело

Черно море като източник на 
въоръжени конфликти или извор 
на синергия в зората на третото 
хилядолетие

Автор: Илия П. Пеев
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Резюме:

Статията разглежда еволюци-
ята на града през отделните 
периоди на развитие на чо-
вешката цивилизация, преми-

навайки по темпоралната нишка от 
праисторията до днешно време. На-
бляга се на хронологичното изрежда-
не на по-значимите и известни градо-
ве, като техният генезис се обвързва 
с културното и духовно развитие на 
обществото и в частност на човешка-
та личност.
Проследена е и урбанизационната 
динамика в географски аспект (след 
основния текст са поместени четири 
карти, илюстриращи тази динамика в 
световен мащаб).
Разграничени са различните типове 
градове според броя на населението, 
технологичното и културното ниво. 
Засяга се, макар и накратко, премина-
ването на града от реалност към диги-
талност (през призмата на идеите на 
Уилям Гибсън за виртуалното прос-
транство и виртуалното общество. 
Оттук и ролята на отделния индивид 
в урбанизацията и хиперурбаниза-
цията).

Ключови думи: град, мегаполис, ур-
банизация, комплекс, селище, поселе-
ние, сгради, жители, столица, градо-

устройство, архитектура, община, 
транспорт, търговия, икономика, 
индустриализация, дигитализация, 
цивилизация, технологии, култура, 
неолит, средновековие, разселване, аг-
ломерация

СТАТИЯ:

Чували ли сте за онзи страховит град 
в покрайнините на мегаполиса Хонг 
Конг, известен с името Коулун? Нари-
чан „Градът на мрака” и „Ограденият 
град”, той добива световна популяр-
ност със своята нетипична структу-
ра, която и до днес остава без аналог. 
Представлявал затворен комплекс от 
слепени сгради, в които преди разру-
шаването му през 1993г. живеят около 
33 000 души. Добивали вода от кладен-
ци, изхвърляли боклука по покривите 
на сградите… Вместо с улици, Коулун 
бил нашарен с огромна мрежа кори-
дори, свързващи отделните сгради и 
етажи. Около 300 постройки изграж-
дали инфраструктурата на града, като 
всеки жител разполагал с приблизи-
телно 40 кв. м. индивидуална площ. В 
него процъфтявал нелегалният биз-
нес, нелицензирани лекари отваряли 
кабинети, а Триадите държали здраво 
местното предприемачество. През 80-
те години е взето решение жителите 

История

Еволюцията на града
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на Коулун да бъдат изселени, а градът 
– разрушен. От този последен период 
(1988-1993) е останал един докумен-
тален филм, който подробно разказ-
ва за живота на местните жители и за 
силната връзка помежду им. 

Но Коулун не е единственият „стра-
нен” град. Близо до Кайро се намира 
Маншиат Насър – кварталът-бунище 
на египетската столица. Там няма ни-
каква безработица, защото цялото на-
селение се занимава със сортиране и 
преработване на отпадъците от оста-
налата част на града. Жилищата са из-
ключително евтини, а самите жители 
определят своето битие като „щастли-
во”. Те извозват боклуците от Кайро 
в своя квартал, където извличат „по-
лезните” за тях предмети, а останало-

то пресоват и подреждат на купчини 
край улиците и по покривите на сгра-
дите. 

В контраст с тези „особени” аномалии 
на съвременната урбанизация изпъ-
кват градове като Стокхолм (Шве-
ция), Хамбург (Германия), Вашингтон 
(САЩ), Отава (Канада), Амстердам (Хо-
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Резюме: В съдържателно от-
ношение настоящата научна 
статия изследва същността 
и характеристиките на съ-

временната телевизионна индустрия 
като вид творческа индустрия. После-
дователно са представени основните 
участници в телевизионната индус-
трия и авторска концепция за между-
индустриалните връзки, които тя под-
държа с други творчески индустрии.
Ключови думи: телевизионна индус-
трия, творческа индустрия, телеви-
зия.

Същност на телевизионната индус-
трия
        Ролята на интелектуалната 
собственост, знанието, уменията и 
таланта като нематериални ресурси 
и основни двигатели за създаване на 
иновационни и конкурентноспособ-
ни продукти е ясно осъзната в съвре-
менните творчески индустрии. Тези 
продукти са резултат на творчески 
интелектуални усилия и често пред-
ставляват самостоятелни обекти на 
интелектуална собственост, поради 
което се наричат творчески продукти.

Телевизионната индустрия е вид 
творческа индустрия. За създаването 
на творчески продукти в нея участие 
вземат множество представители на 
телевизионната и други творчески 
индустрии, а целта е извличане на 
максимален икономически ефект от 
индустриализирането на определено 
творческо  съдържание. Тази цел се 
постига чрез придаването на полез-
ност на продукта до степен, която за-
доволява определени обществени по-
требности от потреблението му като 
творчески продукт. Разнообразието 
в творчеството позволява да се задо-
волят икономическите интереси на 
бизнеса чрез създаване на продуктово 
разнообразие, което от своя страна да 
задоволи нарастващата нужда за по-
требление на творчески продукти.
Основен „двигател“ на телевизион-
ната индустрия е интелектуалната 
собственост, чиито икономически 
характеристики я обособяват като 
ресурс за дейността на творчески-
те предприятия в тази индустрия 
и които гарантират  реализиране-
то на икономическо предимство за 
бизнеса чрез признаването на из-

Хуманитаристика

Телевизионната индустрия като 
творческа индустрия
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 Р Е З Ю М Е

Статията е част от обширна 
студия и се спира на един от 
най-важните текстове на д-р 
Кръстев – “За тенденцията и 

тенденциозната литература”. От съ-
временна гледна точка е разгледа-
на терминологичната основа, върху 
която се изграждат възгледите на 
критúка. Обвързвайки естетиката с 
психологията, той изисква социални-
ят характер на изкуството да е под-
чинен на психологическа правдивост 
– най-важният белег за художестве-
ност. Установена е стратегическата 
стойност на използвания от К. Ланге 
и неточен иначе психологически тер-
мин “илюзия”. Статията анализира 
четирите типа тенденция, според д-р 
Кръстев. Изтъкнати са някои общи 
характеристики на психологията от 
края на ХІХ в. и тяхното влияние вър-
ху литературната му дейност. 

Ключови думи: тенденциозност, ти-
пове тенденция, илюзия, представа, 
реалност. 

 В цялото творчество и в дей-
ността на редактора на “Мисъл” са раз-
пръснати акценти и детайли от разли-
чен калибър, разкриващи мрежата от 
аспекти към социалното в неговите 
ангажименти, рефлекси, инициати-
ви, идеи и позиции. Те могат условно 
да се класифицират в три интегрални 
раздела. Правим уговорката, че подоб-
ни класификации са приложими също 
така за творчеството и дейността и 
на други представители на строител-
ството на нова България. Ясно е, че 
подредбата, която ще представим, се 
основава само на литературни източ-
ници и документи, чийто автор или 
обект е д-р Кръстев. Разделите са три: 
литературен, институционален и 
граждански. 
 Както би следвало да се разбира, 
литературният раздел е основният и 
без него не бихме имали нито другите 

Хуманитаристика

Художествени измерения на 
социалното, според доктор 
кръстев
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