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Сп. „Българска Наука” и 
Сдружение „Професионален 

форум  за образованието
обявяват	конкурс

за	документален	филм.

България през моите очи
Развихрете	въображението	си	и	дайте	своя	принос	за	
популяризиране	на	знанието!
Идеята	е	да	се	стимулират	учащите	се,	като	им	се	даде	
възможност	за	научаване	на	нови	знания	и	умения	и	за	
популяризирането	на	наученото	в	учебните	заведения.

Краен срок - 20-ти април 2010 г.

НАГРАДА:

		дигитална видео камера

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=8643
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„От	София	до	Чаталджа”,	Рьоне	Пюо

Една твърде интригуваща книга, пред-
ставяща по автентичен начин обста-
новката и атмосферата на Балканска-
та война през очите на Рьоне Пюо 

- кореспондент на френския вестник „Льо Тан” 
в България. Ценна е с това, че представя пре-
ки впечатления от съвременник, присъствал на 
мястото на събитието, които са едновременно 
безпристрастни и в същото време показващи 
начинът на възприемане на случките, лично-
стите и проблемите от един неутрален пред-
ставител на западното общество. Разбира се с 
последвалите събития от 1913 г. и особено след 
1915 г., когато България и Франция се явяват 
вече врагове, а и под влиянието на бясната про-
паганда против нас от страна на балканските 
ни съседи, той заема антибългарска позиция 

в по-късните си публикации, но това не е ва-
жно в случая. Важното е, че чрез тази книга, 
дори и читателите предпочитащи мемоари на 
войници или офицери ще имат възможността 
по същия начин чрез разказ на очевидец попад-
нал във водовъртежа на събитията да се озо-
ват там и да се докоснат до духа на времето. 
Като това е една по-различна и по-специфична 
гледна точка – тази на военния кореспондент и 
съответните му проблеми, настроения и стре-
межи. Текстът е хронологически подреден като 
преобладават дословно цитираните телеграми 
на автора до Париж, докладващ за напечената 
обстановка на Балканите с по-късно направени 
разяснения и разсъждения по тях. Също така 
наред с любопитните факти има изложени и 
документи и разкази на хора, с които той се е 
срещал. Изумителните сцени, на които е бил 
свидетел Рьоне Пюо, изпращат читателя на 
вълнуващ поход заедно с българските войски и 
техните полеви несгоди и победни опиянения 
към Чаталджа.

Поръчай от http://book.nauka.bg/

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=29979

http://book.nauka.bg/

http://book.nauka.bg/
http://book.nauka.bg
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МесопотаМия  - Жан-Жак Гласнер

Поредицата „Културни пътеводите-
ли из дрвения свят на издателство  
„Колибри” ни предлага едно много 
богато, достъпно, наситено с ин-

формация изследване, наречено неслучайно и 
„справочник” за древната цивилизация между 
Тигър и Ефрат, останала малко встрани от вни-
мението ни, на фона на класическите Гърция 
и Рим. ”Месопотамия” на Жан-Жак Гласнер е 
не просто историческа книга, тя е чудесна ис-
торическа книга, намерила така трудното за 
намиране златно сечение между научност и 
достъпност. Първото, което впечатлява е наси-
теността с информация. Тази книга направо те 
води за ръка в древния свят, във всяка страница 
информацията е в изобилие и наистина достъп-
на за всеки. Oще от първите редове научаваме, 
че наименованието „Междуречие” е непознато 
на жителите му, че съществува в древността 
само в езика на аморейците от Северна скития 

през XVIII пр.Хр., че между двете реки истори-
ческото и културно понятие „Месопотамия” се 
формира от трите големи цивилизации – Шу-
мерската, Вавилонската и Асирийската и че ос-
танките на тази цивилзации и днес стоят в го-
лемите могили, наречени „тел”, които мнозина 
смята просто за пясъчни хълмове... 

Книгата е сериозно изследване, но тя е и спра-
вочник. Информацията е организирана така, че 
можете да я ползвате като енциклопедия или за 
кратки справки, в онези често срещани бързи 
моменти, в които на знаещия и мислещия не 
му достига едно камъче или подробност. Това 
може да се направи, както самият автор посоч-
ва, или чрез съдържанието, или чрез индекса. 
Освен ако, разбира се, няма да имате времето и 
удоволствието да я изчетете от край докрай, за 
да „потънете в панорамата” на времето и мяс-
тото, в което е изгряла една от първите зори на 
човешката цивилизация. 

Когато древните жители на Месопотамия от 
епохата на Гудеа започвали нов град, те забива-
ли в земята клин, наречен „гирсу”. Като че ли 
са знаели, че Месопотамия е един от няколкото 
стълба на човечеството. 

Книгата не е само историческа, археологиче-
ска, културологическа – тя е всичко това. И ако 
за професионалистите може би ще е ценна с 
това, че събира много от основните, известни 
данни за Междуречието на едно място, то за 
будният читател, който се интересува от исто-
рията на света тя би била безценна. Този, чието 
въображение винаги е желало вратите на древ-
ните светове да се отворят широко, ще намери 
в тази книга един от ключовете.

Поръчай от http://book.nauka.bg/

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=24632

http://book.nauka.bg/

http://book.nauka.bg/
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На	изток	от	Константинопол

Навярно представите на повечето 
българи за Анадола са свързани с 
асоциации за бедност, хора от тре-
тия свят, дори за нещо плашещо. 

„На изток от Константинопол” обаче успява в 
пълна степен да преобрази подобно мислене. С 
всяка сраница, като че ли неусетно се потапя-
ме в древна история преплитаща се с легенди и 
митове, а изключителния снимков материал ни 
връща в действителността, не по малко увлека-
телна...всъщност точно тя ни кара да разберем 
колко уникалена е Анадола. Тук са изворите на 
Тигър и Ефрат, тук е планината Арарат, на ко-
ято всяка година ентусиасти търсят ковчега на 

Ной, тук е соленото езеро Ван със своите кот-
ки, които обичат да се къпят. 
 Анадола е приемала не една и две цивилиза-
ции: перси, хети, мидийци, македонци, римля-
ни, арменци, византийци, монголи, селджуки, 
грузинци, всички са оставили по нещо от сво-
ята култура и разбирания за света. Не случай-
но авторите казват: „В Турция има много забе-
лежителности, които те карат да се чувстваш 
откривател”. Вярвам, че всеки, които прочете 
тази книга ще се почувства така, ще открие за 
себеси много неща, които ще го карат да коп-
нее да посети Анадола.

Поръчай от http://book.nauka.bg/

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=27214

http://book.nauka.bg/

http://book.nauka.bg/
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ПЕТЪР	СЕМЕРДЖИЕВ,	

„Спомени”

Разкъсвана от хода на времето, а през 
20-ти век и от небивал дотогава поли-
тически натиск, историята намира на-
чин да напомни за себе си и рано или 

късно ни носи източници, изплували по най-
различни начини от хода на събитията и пери-
петиите на битието. След цензурата и офици-
алните идеологизации от периода 1944-1989 г., 
в България се появиха няколко мемоарни книги 
на свидетели на епохата, за изкривяването на 
чиито образ бяха положени най-много усилия 
в българската история. Една е предадена от на-
следниците на автора, друга престоява зарове-
на и чакаща часа си 30 г. в един селски двор, а 
„Спомени” на Петър Семерджиев пристига от 

Израел, където авторът живее в последните 35 
години от живота си. 

Тази книга се оказва крайъгълен камък в сви-
детелствата за втората половина на българския 
XX век., поради изключителната информира-
ност на автора си. Всеки историк, всеки съд, 
всеки, който събира факти, мечтае за такъв 
свидетел и българският читател го получава в 
лицето на книгата и авторът й. 

Активен деец на Българската комунистическа 
партия още от началото на 30-тте години, мно-
гократно задържан от полицията, информиран 
за основните личности и събития в историята 
на българското комунистическо движение „от 
извора”, активно участващ в събитията от 1944 
до началото на 50-тте години, видял с очите си 
събитията, Петър Семерджиев ни разказва „от 
първа ръка”  колкото тъжната, толкова и уди-
вителна история за налагането на комунизма 
в България, без маска, без свян и без да скрие 
нищо, включително и собственото си, понякога 
нелицеприятно участие.  

Съдбата му поднася незавидната участ да бъде 
едно от „изядените деца” на българската соци-
алистическа „революция” (доколкото този тер-
мин е изобщо относим към събитията от 1944 
г.), но умът, твърдостта и точността му прео-
бръщат участта му в едно от най-стойностните 
сведения за епохата.  Отказал реабилитацията 
си в БКП след като бива осъден във връзка с 
процеса на Трайчо Костов, П.Семерджиев жи-
вее в София до 1973 г., когато заедно със съпру-
гата си проф.Ема Герон емигрира в Израел. От 
дистанцията на времето, авторът е имал редки-
ят шанс да осмисли много сериозно случило-
то се и да предложи в тази и другите си книги 
един правдив и задълбочен поглед върху този 
период от българската история. 

Части от разказаното от него са известни „по 

http://book.nauka.bg/

http://book.nauka.bg/
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принцип”, но нищо не може да ни даде по-до-
бра представа за събитията от силата на пра-
вдиво разказаните истински случаи, на които 
авторът е бил свидетел.

От тази книга се научава много за репресии-
те преди и след 1944 г., за „кухнята” на най-
кървавата и най-скриваната политическа битка 
в новата българска история. От разказаното в 
нея рухват митовете на миналото и читателят 
вижда, как сблъсъците отпреди 1944 г. бледне-
ят пред жестокостта на случилото се след това, 
запознатият с героизацията на партизаните ще 
научи за истинските мащаби на горянското 
движение и ще стане изненадан свидетел на  
последните думи „Да живее България” на би-
вши царски полицаи, убити с или без присъда 
от новата власт. Интересуващият се от истори-
ята на БКП ще узнае непубликувани и прео-
бръщащи представите подробности от вътреш-
ните отношения и битки в партията, от хода на 
събитията, макрикрали българската история за 
40 години напред.

Изложените в книгата факти ще бъдат оспор-
вани  и доказвани от историците, но след изли-
зането на тази книга българската политическа 
история от втората половина на 20 век вече е 
друга и е немислима без тези последни думи 
на един от наистина запознатите със събитията 
български комунисти.

Поръчай от http://book.nauka.bg/

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=30693
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Запознайте се с над 150 образователни институции - средни 
училища, професионални гимназии, частни училища и детски 
градини, висши училища, колежи, школи по езици и изкуства, 
спортни клубове, издателства, неправителствени организации... 

Вижте най-новите технологии в и за образованието - информационни 
и комуникационни, медийни, игрови, обучителни, развиващи, 
здравословни...

Демонстрирайте Вашите постижения, проекти, 
продукти пред над 8000 ученици, педагози и родители...

Участвайте в творческите центрове на Фестивала: 
Забавна наука и техника, Форум театър, Модно студио, 
Зони за визуални и приложни изкуства и дизайн, 
Шахматен център, Зона за атрактивни спортни игри, 
Център за интелектуални игри и дебати, 
Център за Финансови игри, Литературна работилница, 
ММедийно студио, Зона за дигитални технологии, 
и печелете награди! 

Забавлявайте се!

22, 23, 24 април 2010 г. 
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - СОФИЯ

СТИЛ, ТЕХНОЛОГИИ, ПАРТНЬОРСТВО 
В ОБРАЗОВАНИЕТО

ЗА КОНТАКТИ: (02) 852 0096; (02) 954 9088; 
GSM 0895 662 346; 0878 188800
e-mail: edu_fest@abv.bg

 

www.edufest.info

www.edufest.info

http://www.edufest.info/
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	Музейните специалисти от РИМ Плов-
див канят любителите на историята  
да се включат в инициативата  ИНТЕР-
НЕТ ОЛИМПИАДА:СЪЕДИНЕНИЕТО НА 
БЪЛГАРИЯ-125 ГОДИНИ  ПО-КЪСНО. 
СЪХРАНЕНАТА ПАМЕТ. Посвещава се на 
125-та годишнина от Съединението на 
България

Под памет да се разбира-паметник, здание, до-
кумент, снимка, предмет, които  притежават 
историческа ценност и значимост в контекста 
на разглежданата тема. Интернет олимпиадата 
има открит характер и е отворена  за национал-
но и международно участие.

Цел на олимпиадата  :

1.С помощта на предоставените от музея ресур-
си/ /документи, снимки, предмети/ и с издире-
ните и заснети от самите участници/експонати 
от местни музеи, паметни места, материали от 
интернет и др./   да направят свое изследване.

2.Участниците  сами да създадат презентации, 
свързани с  хронологията на събитието, лично-
стите, които вземат участие в него, символите 
и как темата  «Съединението на България»  е 
интерпретирана в мемоарната и научна литера-
тура, журналистиката и изобразителното изку-
ство.

3.  Да се потърси актуалността на събитието 
»Съединението на България» в днешните  дни 
и да се привлече вниманието на младите хора 
към темата .Да се създадат условия за творче-
ско общуване и сътрудничество между музея и 
учащите се  от Пловдив,  страната и чужбина.

4. Да се създаде колекция от проекти, с които 
младите хора да покажат възможностите си  да 
селектират историческа  информация  и да де-
монстрират  информационно-технологичните 
си умения

Участници- Участие могат да вземат всички 
ученици и студентии от Пловдив, страната и 
българи от чужбина. Участието може да е ин-
дивидуално или групово.

Готовите проекти могат да бъдат създадени на 
Microsoft Office PowerPoint, Photostory/Movie 

Maker, Flash, 3D анимация  и др. Размерът на 
презентациите  да не надвишана 1GB

   .

 Постъпилите презентации ще бъдат  предста-
вени от самите участници на конференция, ор-
ганизирана през  ноември  2010г., а най-добри-
те ще бъдат качени на сайта на музея. Работите 
на участниците ще бъдат оценявани от музей-
ни и компютърни специалисти.                      

     Работни стъпки :

1. Регистрация на участниците с  представяние 
на кратка визитка  на всеки участник - 10 февру-
ари- 30 март 2010г./на адрес -m.karadecheva@
gmail.com /

2. Обработка на постъпилата  информация и 
представяне на участниците на сайта на музея 
-   края на месец  април  2010г.

3. Създаване на проектите и изпращане в музея 
–  до 15 август   2010г.

на адрес -Пловдив-4000,пл.“Съединение“№1, 
Регионален исторически музей - ЗА ИНТЕР-
НЕТ ОЛИМПИАДАТА  ИЛИ НА АДРЕС :

                                    m.karadecheva@gmail.com

4. Организиране на конференция в зала „Съ-
единение“ на Регионален исторически музей 
Пловдив с представяне на участниците в олим-
пиадата и техните проекти.

Обобщаване на резултатите и излъчване на  
трима победители    

                   
      Ако имате въпроси, пишете на :

                    
      Email :   m.karadecheva@gmail.com

За повече информация посетете следния линк: 
http://www.historymuseumplovdiv.com

News
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Телескопът „Кеплер” 
откри пет нови ек-
зопланети
Телескопът „Кеплер” откри пет нови ек-
зопланети 
 
 

НАСА съобщава ( http://kepler.nasa.gov/
Mission/discoveries/ ), че орбиталният телескоп 
„Кеплер” е открил пет екзопланети. Откритие-
то е направено още през първите седмици ра-
бота на изстреляния с ракетата „Делта II“ от 
базата Кейп Канаверал на 6 март 2009 г. телес-
коп. Резултатите от работата му са повече от 
задоволителни. Планетите получават наиме-
нованията „Кеплер” с номерация съответно  
„4b”, „5b”, „6b”, „7b” и „8b”, като всички оби-
калят звездите си доста бързо и близо – с ор-
бити около 3-5 дни. Размерът на планетите е 
от такива с радиус равен на четири пъти зем-
ния до много по-големи от Юпитер, която е 
най-голямата планета в нашата система. Смята 
се, че температурите там са между 1200 и 
1650 градуса по Целзий. 
Характеристики на планетите и звездите: 
http://kepler.nasa.gov/Mission/tableofdiscoveries/
 

По всичко личи, че „Кеплер” е в началото на 
една значима и резултатна научна мисия. Те-
лескопът е наречен на името на великия нем-
ски астроном Йохан Кеплер. И наистина, това 
е заслужено, защото съвременната технология, 
един от чиито върхове е телескопа, не би била 
възможна без този голям представител на чо-
вешкия ум и дух. Йохан Кеплер е роден точно 
в 2:30 ч.през нощта на 27 декември 1571 г., в 

гр.Вайл дер Щатд, областта Вюртенберг в 
Свещената Римска империя на германския на-
род. Болнаво дете в бедно семейство, нему се 
пада да запали и пренесе през смутната му 
епоха във вечността една от големите факли 
на човечността и разума. Спечелил стипендия 
на Тюбингенския университет за да учи за лу-
терански свещеник, той се запознава в универ-
ситета с идеите на Коперник, и през 1596 г., 
докато е преподавател по математика в Грац, 
написва съчинението „Mysterium 
Cosmographicum” – първата публична защита 
на Коперниковата теория. Бидейки в непре-
къснат кофликт и с лютеранската, и с католи-
ческата църква, Кеплер остава извън двете из-
поведания, което е доста притеснително 
състояние в неговата епоха. Принуден да на-
пусне Грац, той се мести в Прага и работи с 
големият датски астроном Тихо Брахе, като 
през 1601 г. го наследява на поста Имперски 
математик.  На основата на изчисленията на 

News
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Тихо Брахе, Кеплер установява, че орбитата на 
Марс е елипсовидна, като през 1609 година 
публикува „Astronomia Nova”, в която излага 
т.нар. днес „Първи два закона на Кеплер за 
движението на планетите”, в което за пръв път 
прилага в астрономията това, което днес се 
нарича „научен метод”. През 1612 г., отново 
по религиозни причини, свързани с прогонва-
нето на лутераните от Прага, Кеплер заминава 
за Линц. След смъртта на жена му и двамата 
му сина, той се жени втори път, но двете му 
доведени дъщери умират и Кеплер е принуден 
да се прибере във Вюртенберг, където му се 
налага да защитава майка си от обвинения в 
магьосничество. През 1619 г. той публикува 
„Harmonices Mundi“, в който излага т.нар. 
„трети закон на Кеплер”.  Най-забележителна-
та му творба обаче е публикуваната през 1621 
г. „Epitome Astronomiae”, в която систематич-
но се оспорва цялата хелиоцентрична астроно-
мия. След това той на основата на изчисления-
та на Брахе изработва т.нар. „Рудолфови 
таблици”, при които чрез разработено от него 
логаритми дава възможност за непрекъснато 
пресмятане на позициите на планетите. С тях 
Кеплер предсказва движението и позииците на 
Меркурий и Венера спрямо Слънцето. Кеплер 
умира през 1630, на път в опит да събере взе-
манията си от длъжници. Малко след това гро-
бът му е разрушен по време на Тридесетго-
дишната война. До последния си миг Кеплер 
се е отличавал с пословична за съвременници-
те си яснота на ума, висок дух и безукорна ко-
ректност и честност. Освен за астрономията, 
Кеплер има големи заслуги и за оптиката, като 
през 1611 г. в книгата си „Диоптрика“, излага 
първите научни понятия на оптиката. През 
1604 г. формулира закона за обратно пропор-
ционалната зависимост на осветеността от 
квадрата на разстоянието до светлинния из-
точник. Той конструира телескоп с две двойно 
изпъкващи лещи. Теорията му за движението 
на планетите е в основата на учението на Ню-
тон за гравитацията. В духа на неотмрелия 
още по негово  време енциклопедизъм, Кеплер 
се занимава и с редица други интересуващи го 
въпроси, като формулира метод за определяне 
обемите на телата, съдържащ първите елемен-
ти на интегралното смятане, а със изследвани-
ята на симетрията на снежинките поставя пър-
вите въпроси на кристалографията и теорията 
на кодирането. 
Книгите му са: 
Mysterium cosmographicum (Свещената загад-

ка на Космоса), 1596. 
Astronomiae Pars Optica (Оптическият дял на 
Астрономията), 1604. 
De Stella nova in pede Serpentarii (Относно но-
вата звезда до крака на Змиеносеца), 1604. 
Astronomia nova (Новата астрономия), 1609. 
Tertius Interveniens, 1610. 
Dissertatio cum Nuncio Sidereo (Разговори с 
пратеника на звездите), 1610. 
Dioptrice (Диоптрика),1611. 
De nive sexangula (За шестоъгълната снежин-
ка), 1611. 
De vero Anno, quo aeternus Dei Filius humanam 
naturam in Utero benedictae Virginis Mariae 
assumpsit, 1613. 
Eclogae Chronicae (1615, към Dissertatio cum 
Nuncio Sidereo). 
Nova stereometria doliorum vinariorum (Нова 
стереометрия на винените бъчви), 1615. 
Epitome astronomiae Copernicanae (Епитом на 
Коперниковата астрономия) (публикувана на 
три части в периода 1618–1621). 
Harmonices Mundi (Хармонията на световете), 
1619. 
Mysterium cosmographicum (Свещената загад-
ка на Космоса), 2-ро изд., 1621. 
Tabulae Rudolphinae (Рудолфови таблици), 
1627. 
Somnium (Сънищата), 1634. 
 
Хората, които направиха „Кеплер“ възможен...

 

Включи се в 
групата на БГ Наука 

в най-голямата 
социална мрежа. 
Следи новостите 
и знай какво се 

случва....
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Преди 30 000 години в 
Европа са доминирали 
хора с различно ДНК?  
Немско-руска научна група в прочутия Инсти-
тут по антропологична еволюция „Макс планк” 
е разчела генетичния код на един от най-древ-
ните жители на Европа – откритото през 1954 
г. при Воронеж погребение от Маркина плани-
на (т.нар.”Костенки XIV”).  Идеално съхранен 
скелет на човек на около 20 години е бил погре-
бан на брега на р.Дон преди около 30 000 годи-
ни. Съхраняването на скелета дава възможност 
да се датира възрастта му с много висока точно. 

Хаплогрупата на древния човек е U2, която е 
много рядка сред съвременното население на 
земята, макар в Европа да се среща по-често, 
отколкото в останалите части на света. 

Съгласно най-новите изследвания, преди около 
28 000 години в Европа идва нова вълна пре-
селници, с друга хаплогрупа – Н. Именно към 
тази група и днес принадлежи основната част 
от населението на Европа.

Първи кадри на димния 
леопард от Борнео
През 2007 г. димния леопард от Борнео (Neofelis 
diardi) беше определен като самостоятелен вид. 
Почти нищо не се знае за него, не се знае и при-
близително колко индивида обитават острова. 
От 2008 г. вида се счита за силно застрашен от 
изчезване. Още ТУК.
 Тези първи видео-кадри са заснети през ноща 
в резервата Дермакот, който се намира в малай-
зийската част на Борнео и е с площ около 500 
кв. км. В Дермакот са разположени 60 фотока-
мери за заснемане на дивите животни

Повече: 

http://nauka.bg/forum/...

http://www.youtube.com/watch?v=52VVR1hbtiQ

Нов тиранозавър 
В януарския брой на Journal of Vertebrate 
Paleontology, учените Томас Уилямсън от му-
зея по естествознание в Ню Мексико и Томас 
Кар от Carthage College описват един напъл-
но нов вид тиранозавар. Името на новия вид 
е Bistahieversor sealeyi и е открит в месността 
Bisti/De-na-zin в Ню Мексико.

Bistahieversor се отличава от своите роднини по 
това, че на черепа над очните вдлъбнатини има 
отвор, също така на челото има сложно кост-
но съчленение, а на долната челюст има нещо 
като кил. Освен това зъбите на Bistahieversor са 
доста по- големи от тези на Тиранозавър рекс. 
Новият месояден динозавър дава възможност 
за по- задълбочено и подробно изучаване на 
еволюцията на тиранозаврите.

Нов вид гигантски паяк 
  В пясъчните дюни на израелската долина 
Арава е открит нов вид паяк. Находката е била 
направена от биолози от Университета Хайфа. 
Паякът е доста голям – с размах на краката до 
15 см и е получил името Cerbalus aravensis. 
Според думите на учените той води нощен жи-

News
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вот, като е най- активен през най- горещите ме-
сеци от годината.
Cerbalus aravensis копае тунели в пясъка, 
като входа е добре замаскиран. За съжаление 
Cerbalus aravensis е силно застрашен, защото 
пясъците на Самара, където се среща паяка по-
степенно се заемат от нови ферми и строител-
ни кариери и ако преди свободните площи са 
били 7 кв. км то днес не надвишават 3 кв. км. 

Кърлежът може да бъде и 
приятел на човечеството
 
  Кой може да си помисли, че кърлежа, този 
уродлив малък паразит може да стане помощ-
ник на човечеството. Според резултатите от 
работата на белгийски изследователи от Free 
University of Brussels, слюнката на кърлежите е 
удивително богата на антикоагуланти и проти-
вовъзпалителни вещества, които биха могли с 
успех да се използват при тромбоза на вените, 
инсулти и беледробна емболия. В процеса на 
еволюция кърлежите са се научили да използ-
ват биологични анестезиращи, противовъзпа-
лителни и антикоакулантни вещества на такова 
ниво, че съвременната медицина е още много 
далече.

 След като кърлежа се закрепи за кожата, той 
отделя със слюнката си вещество, което подоб-

но на лепило още по- здраво го прикрепя към 
кожата. След това със слюнката се изпускат 
противовъзпалителни вещества, позволяващи 
кърлежа да заблуди имунната системана гос-
топриемника, вещества възпрепятващи съсир-
ването на кръвта (антикоагулант), заставящи 
кръвта да става още по- течна и вещества ин-
хибиращи нервната система. Фактически кър-
лежа остава невидим за защитните системи на 
гостоприемника.

 Учените са успели да изолират от слюнката 
на кърлежите белтъка Ir-CPI, притежаващ уни-
кални антитромботични свойства. Освен това 
е изолиран и гена отговорен за синтеза на бел-
тъка и вече е възможна синтезата на Ir-CPI в 
производствени мащаби.

Най-високата температу-
ра в историята на науката
 

 
.. е достигната в САЩ, в Релативисткия ус-
корител на тежки йони http://www.bnl.gov/
rhic/  в Националната лаборатория в Брукхей-
вън, Ню Йорк. http://www.bnl.gov/world/  
Най-високата досега температура в лабора-
торни условия е 4 трилиона градуса по Цел-
зий. Температурата на Слънцето е 2 милиона 
градуса, а предполагаемата температура на 
„топене”на неутроните и протоните е 2 три-
лиона градуса. За сравнение средната тем-
пература във Вселената е само с 0.7 градуса 
по-висока от абсолютната нула / −273,15°C/.  
 
Рекордът е достигнат чрез сблъсък на йони на 
златото, само за няколко милисекунди, но се 

http://nauka.bg/forum/index.php?act=attach&type=post&id=15792
http://www.bnl.gov/rhic/
http://www.bnl.gov/rhic/
http://www.bnl.gov/world/
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смята, че той дава възможност на учените да 
„хванат”мига, предшестващ кондензирането на 
„супата” от кварки и глюони в адрони и мигът 
преди създаването на не равновесно състояние 
между материя и антиматерия. /Без този процес 
Вселената би се състояла само от чиста енергия./  
 
Представителят на лабораторията Стивън 
Уидгар съобщава горното на конференцията 
на Американското общество по физика във 
Вашингтон http://www.aps.org/ Специалис-
тът по теоретична физика Дмитрий Харзе-
ев съобщава, че другата цел на експеримента 
е опит да се създаде устройство, което може 
да работи не само с поток от електрически 
заряд,но и поток от СПИН, което има практи-
ческо значение за изчислителната нанотехника.  
 
Физиците се надяват да се приближат до раз-
бирането на това как и защо от първоначал-
ната хаотична маса е възникнала материята.  
 
В близко време се очаква постигане на още 
по-висока температура в Големият адро-
нен колайдер, чрез сблъсък на оловни йони.  

Нова революция от Сам-сунг?  
  На изложението CES (Consumer electronics 
Show) в Лас Вегас е демонстриран нов вид 
компютърен екран, който е прозрачен /и удиви-
телно прилича на показаните във филма „Ава-
тар”/. През екрана може да се вижда, дори и в 
работно състояние. 

Дали сме на прага на нова епоха в компютър-
ните технологии? Краят на 20 и 21 век превър-
наха компютърният екран не само в едно от 
най-разпространените  технически новости, 
но и в знак и символ на знанието и информа-
цията, който определено вече застана редом до 
перото, ръкописа, микроскопа и книгата. Като 
сравним това, което виждаме сега с големите 
наелектризирани кутии от само преди 10 го-
дини, виждаме колко бързо всъщност напред-
ва светът ни, и то в доста позитивна посока.  
Най-малкото това нововъведение може да се 
окаже истински знак и символ за настъпване-
то на една нова технологична ера. И не само. 
Тъй като човекът и технологията са изначално 
свързани, планинската чистота на тази нова 
техника не може да не създаде среда, която из-
висява, в една или друга степен, хората в нея.  
Практическото приложение на прозрачността 
може би не е тъй необходимо, но естетиката и 
красотата на това изделие са вън от всяко съм-
нение. Както и, наваряно, основата, на която 
ще се създават бъдещите изненади. 

От своя страна „Тошиба обяви на изложение-
то телевизор с плосък екран, способен да пре-
връща всяко цифрово видео в 3D преживяване. 
Видимо, напредъкът на 3D технологиите за 
по-малки и домашни устройства е или ще бъде 
една от новите тенденции в развитието на елек-
трониката, или поне това ни показва CES 2010.  

http://www.creativereview.co.uk/cr-blog/2010/
january/ces--3d-coming-to-a-tv-near-you

http://www.aps.org
http://nauka.bg/forum/index.php?act=attach&type=post&id=15793
http://nauka.bg/forum/index.php?act=attach&type=post&id=15794
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Русия ще разработи кос-мически кораб с ядрен двигател?  

В края на декември 2009 г. ръководителят на 
„Роскосмос” съобщи, че започва разработката 
на космически кораб с ядрен двигател. Корабът 
ще се проектира от РКК „Енергия”, а двигате-
лят  - Центърът „Келдиш”. Срокът за реализа-
ция е около 2018 г. Идеята не е нова, през 50-
тте години и двете страни – САЩ и СССР, са 
разработвали ядрени двигатели за баражиращи 
самолети. Ядрени двигатели днес има на го-
леми кораби – военни, както и ледоразбивачи, 
както и на големите подводници. През 60-тте 
години се появяват и спътници с малки ядрени 
двигатели, но развитието им е спряно с между-
народно съглашения. Идеята на новият проект 
е полет до Марс, като за тази цел авторите на 
проекта се надяват съглашенията да бъдат пре-
разгледани. Паралелни разработки се водят и в 
САЩ.

Сто и деветдесет години от откриването на Ан-тарктида

На 08.02. (16-ти януари по стар стил) 1820 г. 
два руски  военни кораба – „Восток” и „Мир-
ний”, съставляващи експедицията на капитани-
те Фадей Белингсхаузен* и Михаил Лазарев** 
открива седмия континент на Земята, или леде-
ния континент Антарктида. 

След плаване от Портсмут през Атлантическия 
океан до Бразилия, през Тенерифе, корабите 
стигат до Рио де Жанейро и след като се запа-
сяват с всичко необходимо, тръгват в огромния 
мрак на неизвестността на юг от бреговете 
на Южна Америка, изпълнявайки задачата да 
идат колкото може на юг и да дадат отговор на 

загадката какво има на юг от нос Хорн и Огне-
на земя. Навлизайки все повече сред плаващи 

ледове, корабите напредват в пълно неве-
дение за това какво ще се открие пред тях. 
Кап. Белингсхаузен прави няколко опита да 
измери дълбочината на океана, но лотовете 
му не стигат до дъно. Още по-на юг се поя-
вяват първите големи айсберги, а след тях – 
неизвестен остров, покрит изцяло със сняг и 
ледове. След около ден плаване се появяват 
още два острова, на единият от който (наре-
чен Завадовски по името на открилият го мо-
ряк) бил 350 метра висок действащ вулкан. 
Островната група е наречена „Траверсе”, по 
името на тогавашния морски министър на 
Русия. Продължавайки на юг, експедицията 
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открива нова група, кръстена „Сретение”, след 
което приближава Сандвичевите острови, от-
крити от кап. Джеймс Кук. Става ясно, че той е 
взел архипелагът за един голям остров. Цялата 
група бива наречена от Белингсхаузен „Южни 
Сандвичеви острови”.

В края на януари 1820 година моряците стигат 
Южния полярен кръг и на 69 градуса и 25 мин. 
южна ширина се спират пред огромна, прости-
раща се от хоризонт до хоризонт ледена стена. 
Това било мястото, наречено 110 г. по-късно 
„Бряг на принцеса Марта”. По-нататъшното 
движение на юг било невъзможно. По пътя си 
към Индийския океан, експедицията прибли-
жава още два пъти антарктическия бряг и се 
отдалечава от него. В края на март 1820 г., с 
разлика от 7 дни и преодолявайки ужасяваща 
буря, двата кораба пристигат в Порт Джексън 
(дн. Сидни), Австралия.  

През 1821 г. експедицията приближава новия 
континент още два пъти, а в края на годината, 
след открита повреда на „Мирний”, на 5-ти ав-
густ 1821 г., след 751 дни плаване, 92 000 ки-
лометров маршрут и 29 открити нови острови, 
експедицията акостира в Петербург. 

Човечеството „затваря” и това бяло петно 
на картата на планетата, което се оказва 
бяло в буквалния смисъл на думата.

*Фадей Белингсхаузен (на руски Фаддей 
Фаддеевич Беллинсга́узен, на немски Fabian 
Gottlieb Thaddeus von Bellingshausen) е знаме-
нит руски мореплавател, адмирал. Роден е на 9 
(20) септември 1778 г. в град Аренсбург (днес 

Куресааре) на естонския остров Езел (днес Са-
аремаа, тогава част от Русия). Починал на 13 
(25) януари 1852, Кронщад, Русия.

В периода 1819—1821 ръководи околосветска-
та експедиция с корабите „Восток” и „Мирний” 
(с командир Михаил Лазарев), която е изпрате-
на в Антарктика, за да проникне максимално в 
южната полярна зона (1819-1821 г.)

**Михаил Петрович Лазарев (3/14 ноември 
1788 - 11/23 април 1851 г.) - руски мореплава-
тел, изследовател на Антарктика, адмирал. Из-
вършва 3 околосветски плавания(1813-1824), в 
едно от които участвува в експедицията на Фа-
дей Белингсхаузен (1819-1821), която открива 
Антарктида. Отличава се в Наваринското сра-
жение (1827 г.) за освобождаване на гръцкия 
народ от турците. През 1833-1850 г. ръководи 
руския черноморски флот.

Галерия:

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=439

News
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Вече е официално:                
Открита е вода на Луната
От Андреа Томсън
 
 Откакто човек за пръв път стъпи на Лу-
ната и донесе оттам късове от нея, учените ми-
слеха, че лунната повърхност е съвсем суха. Но 
нови наблюдения, от три различни космически 
кораба, пенсионираха тази идея с едно „недву-
смислено доказателство”.
 Новите открития дойдоха заедно с дру-
го доказателство за наличие на лед на лунния 
полюс, направено от спътника на НАСА Lunar 
Reconnaissance Orbiter1 само няколко седми-
ци преди планирания сблъсък на сателита на 
НАСА LCROSS2 с Луната, като той ще удари 
един от постоянно затъмнените кратери на 
лунния южен полюс, надявайки се да „изкър-
ти” доказателство за наличие на лед сред от-
ломките3.
 Луната си остава по-суха от всяка земна 
пустиня, но се твърди, че на Луната има съвсем 
малки количества вода. Намирането на вода на 
Луната ще бъде дар за бъдещите лунни бази, 
действащи като потенциален източник на пи-
тейна вода и гориво.
 Аполо бе сух
 Когато астронавтите от Аполо се завър-
наха от Луната преди 40 години, те донесоха 
няколко проби от лунни скали. 
Скалите бяха анализирани с цел откриване на 
вода. Бяха открити следи, но бе счетено, че те 
са следствие на замърсяване на пробите на Зе-
мята, защото контейнерите, в които бяха доне-
сени пробите не бяха херметизирани. 
„Изотопите на кислорода, които съществуват 
на Луната, са същите като тези на Земята, така 
че бе трудно, ако не и невъзможно да се разли-
чи вода от Луната от вода от Земята” казва Лари 
Тейлър от Университета на Тенеси в Ноксвил, 
Тейлър е изучавал Луната още от  мисиите на 
Аполо и е член на екип на НАСА създал един 
от уредите на борда на индийския космически 
кораб „Чандраян-1“.4 
И докато учените продължават да подозират, 
че лед може да бъде намерен в най-студените 
места на кратерите на южния полюс, то имаше 
консенсус, че останалата част на Луната е съв-
сем суха.
Новите наблюдения на лунната повърхност на-

правени от „Чандраян-1“, космическият кораб 
на НАСА „Касини“ и сондата на НАСА „Дийп 
Импакт“ поставят този консенсус под въпрос, 
тъй като има няколко получени спектрални сиг-
нала, които са или от вода, или от хидроскилна 
група (химична връзка на кислород и водород).
Три космически кораба
„Чандраян-1“ – първата индийска лунна сон-
да имаше за цел да направи карта на лунната 
повърхност и да определи нейния минерален 
състав (мисията на сателита завърши с 14 ме-
сеца по-рано от планираното, поради внезап-
но появила се неизправност). Докато сондата 
бе под управление, създаденият от НАСА М35 
откри дължини на вълните на отразената от 
повърхността светлина, които свидетелстват 
за химична връзка между водород и кислород 
– улика за наличието на вода или хидроксилна 
група.
Тъй като М3 може да проникне само на някол-
ко милиметра в лунния реголит6, изглежда, 
че новооткритата вода е близо до лунната по-
върхност. Наблюденията на М3 показват и че 
водните сигнали стават по-силни при прибли-
жаване към полярните райони.
„Касини“, който премина покрай Луната през 
1999 г. по пътя си към Сатурн осигури потвърж-
дение на този сигнал чрез своята собствена де-
текция на воден/хидроксилен сигнал. Водата 
трябва да е била абсорбирана или попаднала 
в стъкло и минерали по лунната повърхност, 
пише Роджър Кларк от Геоложкото дружество 
на САЩ, описвайки откритията на Касини.
Данните на „Касини“ показват глобално раз-
пределение на водния сигнал, въпреки, че и в 
тези данни този сигнал е по-силен при полю-
сите (и по-слаб в лунните морета).
Накрая, „Дийп Импакт“, като част от разши-
рената мисия EPOXI и по молба на екипа на 
М3, направи изследвания в инфрачервения ди-
апазон за търсене на вода и хидроксилни групи 
като част от калибровъчния процес по време 
на няколко приближавания към системата Зе-
мя-Луна по време полета си към планираното 
наблюдение на кометата 103Р/Хартли на 2 но-
ември 2010 г.  
„Дийп Импакт“ открива сигнал на всички ши-
рини над 10 градуса с.ш., като отново на по-
лярните  сигнали са по-силни. С неколкократни 
преминавания Дийп Импакт можеше да наблю-
дава същите региони в различни периоди на 
лунния ден. По обед, когато слънчевите лъчи 

Астрономия
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са най-силни, водните характеристики са най-
слаби, а на сутринта – най-силни.
„Наблюденията на Дийп Импакт на Луната не 
само недвусмислено потвърждават наличието 
на вода/хидроксил на лунната повърхност, но 
също така разкриват, че цялата лунна повърх-
ност е хидратирана поне през някаква част от 
лунния ден.” пишат авторите в тяхното изслед-
ване.
Откритията на трите космически кораба „дават 
недвусмислено доказателство за наличието на 
хидроксил или вода” Казва Пол Лейси от Уни-
верситета в Хаваи в есе към трите изследвания. 
Лейси не е участник в нито една от мисиите.
Новите данни „внушават критично прераз-
глеждане на представата, че Луната е суха. Тя 
не е” пише Лейси.
Откъде идва водата
Взети заедно, изследванията сочат, не само, че 
Луната е хидратирана, но и че процесът, който 
осъществява това е динамичен и че е управля-
ван от дневните промени в слънчевата радиа-
ция в дадена точка от повърхността.
Слънцето има нещо общо с това как водата е 
стигнала там
Има два възможни типа вода на Луната – до-
несена от външни източници, като комети уда-
рили лунната повърхност и вода с лунен про-
изход.
Счита се, че вторият, ендогенен източник е въз-
можен от взаимодействието на слънчевия вя-
тър с лунните скали и почви.
Скалите и реголитът, които изграждат лунна-
та повърхност, са около 45 процента кислород 
(заедно с някои други елементи – предимно си-
ликатни минерали). Слънчевият вятър, посто-
янен поток от заредени частици изхвърляни от 
слънцето, е най-вече протони или положител-
но заредени водородни атоми. Ако заредените 
водородни атоми, чиято скорост е една трета 
от скоростта на светлината, ударят лунната 
повърхност достатъчно силно, те разрушават 
кислородните връзки в почвените вещества, 
подозират Тейлър и членовете на екипа на М3. 
Когато има свободни кислород и водород, има 
голям шанс да се формират незначителни коли-
чества вода. 
Различни изследователи също предполагат, че 
дневната дехидратация и рехидратация на во-
дните следи по повърхността могат да доведат 
до миграция на хироксил и водород към полю-
сите, където те да се акумулират в студени мо-

ноклинали райони, които са постоянно обвити 
в тъмнина. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1- разузнавателен лунен спътник
2-спътник за изследване на лунните кратери.
3-сблъсъкът е предвиден за 9 октомври 2009 г.
4-индийски космически кораб за изследване 
на Луната, мисията му започва на 22 октом-
ври 2008 г., а на 14 ноември изстрелва сонда 
към Луната. На 29 август 2009 г. внезапно е 
загубена връзката с него,  той остава в орбита 
около Луната за още 3 години, след което ще 
падне на лунната повърхност; на борда си има 
6 индийски и 5 чуждестранни уреда, един от 
тях е RADOM-7 на Института за космически 
изследвания към БАН
5-лунен минераложки картограф
6- слой от рехав хетерогенен материал, покри-
ващ твърди скали

Превел: Тихомир Георгиев
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„Хванах те!“ Юпитер е превърнал 
планета в луна.

http://www.livescience.com/space/090914-jupiter-comet.html
Автор – SPACE.com

Тази	снимка	направена	от	Хъбъл	на	23	юли	миналата	година	е	най-ясната	снимка	в	диапа-
зона	на	видимата	светлина,	направена	в	атмосферата	сред	отломките	на	кометата	или	
астероида,	сблъскал	се	с	Юпитер	на	19	юли	2009	г.	 	Това	е	първото	научно	наблюдение	на	
Хъбъл	след	ремонта	и	обновяването	му	през	май.	Изображението	е	заснето	с	новата	WFC3	
1.																																																																																																																						Credit:	NASA,	ESA,	and	H.	
Hammel	(Space	Science	Institute,	Boulder,	Colorado)	and	the	Jupiter	Comet	Impact	Team
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Бяха	 комбинирани	 шест	 снимки	 от	 кос-
мическия	телескоп	 Хъбъл	 за	 да	 бъде	 създа-
дена	 тази	 мозайка	 на	 кометата	 Шумей-
кър	–	Леви	9	на	17	май	1994	 г.	По	време	на	
наблюдението	 на	 кометата,	 в	 опашката	
и	 имаше	 21	 ледени	 парчета,	 на	 разстоя-
ние	 1.1	 милиона	 километра	 или	 3	 пъти	
разстоянието	 между	 Земята	 и	 Луната.																																																																																																																																										
											Credit:	H.A.	Weaver,	T.	E.	Smith	(STScI),	
NASA	
 
 Юпитер вече има изобилие от луни, но 
от 1949 г. до 1961 г. е имал още един, временен 
спътник под формата на комета, уловена в ка-
пан от гравитационната прегръдка на газовия 
гигант.
 Днес2  бе обявено от астрономи, че 
кометата 147P/Кушида-Мурамацу е заловена 
като временна луна на Юпитер в средата на 
20-ти век и останала в капан движейки се по 
неправилна орбита за около 12 години.
 Известни са само шепа комети, при кои-
то е наблюдаван този феномен – превръщането 
им във временни сателити, като има само два 
случая с продължителност по-голяма, отколко-
то при Кушида-Мурамацу.
 Дейвид Ашър от Обсерваторията Ар-
мах в Северна Ирлания обяви откритието пред 
Европейския конгрес за планетарни науки в 
Потсдам, Германия.
 Международен екип ръководен от Ка-
цухито Охцука от Токийската метеорна мрежа 
е моделирал траекториите на 18 „квази-Хилда 
комети” – обекти, които е възможно времен-
но да бъдат уловени за  спътници на Юпитер, 
като в резултат те се присъединяват към или 
напускат групата „Хилда” съставена от обекти 
в астероидния пояс3. Повечето случаи са били 
прелитания, при които кометите не са извърш-

вали пълно завъртане.
 Но Кушида-Мурамацу е различна. Еки-
път е използвал неотдавнашни наблюдения за 
положението на кометата в рамките на девет 
години, за да изчисли стотиците възможни ор-
бити за предишното столетие. Според всички 
сценарии Кушида-Мурамацу е направила две 
пълни обиколки около Юпитер, което я прави 
едва петия познат обект уловен за спътник.
 „Нашите резултати демонстрират някои 
от маршрутите на кометите през междупланет-
ното пространство, които им дават възможност 
да попаднат или да избегнат ситуация, при ко-
ято те навлизат в орбита около Юпитер” каза 
Ашър.
 Астероидите и кометите понякога мо-
гат да бъдат изкривени или парчета от тях да 
бъдат откъснати от приливните ефекти при-
чинени от гравитационното поле на уловилата 
ги планета, а дори могат да се сблъскат с пла-
нетата. Най-известната жертва на тези ефекти 
стана кометата D/1993 F2 (Шумейкър – Леви 
9), която бе разкъсана при преминаването си 
близо до Юпитер и чиито фрагменти след това 
се сблъскаха с планетата през 1994 г. Предиш-
ни изчисления показаха, че Шумейкър – Леви 
9 може да е била квази-Хилда комета преди да 
бъде уловена от Юпитер.
 „За наше щастие Юпитер, като най-
масивна планета, т.е. с най-силна гравитация, 
привлича обекти към себе си по-често от дру-
гите планети и ние очакваме да наблюдаваме 
значителни сблъсъци там по-често отколкото 
на Земята. Кометата Кушида-Мурамацу е из-
бягала от гигантската планета и ще избегне 
участта на Шумейкър – Леви 9 в обозримото 
бъдеще” каза Ашър
 Обектът, който се сблъска с Юпитер 
през юли тази година и причини ново тъмно 
петно и който бе открит от австралийския лю-

Астрономия



2425 - http://nauka.bg - 25

Астрономия
бител-астроном Антъни Уесли, може също да е 
бил член на този клас обекти, дори ако за раз-
лика от Шумейкър – Леви 9 не е пострадал от 
приливно разрушение.
 „Нашата работа отново стана актуална 
тема след откриването през юли на разширя-
ващи се прашни облаци, създавани от праха 
от навлезлия в атмосферата на Юпитер обект, 
като това бе доказателството за удара. Резулта-
тите от нашето изследване сочат, че е възможно 
сблъсъци между Юпитер и временни спътни-
ци да се случват по-често отколкото се считаше 
досега” каза Ашър.
 Екипът потвърди, че в бъдеще Юпитер 
ще има още една луна – кометата 111Р/Хелин-
Роман-Крокет, която вече е обиколила Юпитер 
3 пъти в периода между 1967 г. и 1985 г. ще 
направи шест пълни завъртания около газовия 
гигант между 2068 г. и 2086 г.

1-WFC3 – камера с широк честотен диапазон 
на приеманите електромагнитни вълни и с го-
лям зрителен обхват
2-14 септември 2009
3-група астероиди, намират се в астероидния 
пояс, правят три обиколки около слънцето за 
времето, за което Юпитер прави две.

Превел: Тихомир Георгиев

Странна планета-джудже 
има червено петно

Автор -  SPACE.com

Превел: Тихомир Георгиев

Планета-джудже, намираща се в нашата слън-
чева система и наречена Хаумеа е известна с 
необикновената си форма и бързото си върте-
не. Сега астрономите откриха другa нейна от-
личителна черта - тъмночервено петно, което 
изглежда е по-богато на минерали и органич-
ни съединения от окръжаващата го ледена по-
върхност.
 Хаумеа е открита през 2004 г., нейната 
орбитата лежи отвъд Нептун в област наречена 
Куйперов пояс1. Тя е класифицирана като пла-

нета-джудже – небесно тяло, което е достатъч-
но голямо за да има собствена гравитация, но 
не е „освободило” района около себе си от по-
добни обекти. Има други четири планети-джу-
джета – Церера2, Плутон, Ирида3 и Макемаке. 
Хаумеа е четвърта по големина сред тях. 
 Хаумеа също така е и най-бързо въртя-
щият се голям обект в слънчевата система – 
един ден на Хаумеа е 3.9 земни часа. Бързото 
въртене изкривява Хаумеа, като я разтяга и и 
придава форма на пъпеш. 
 По-голямата част от това, което знаем за 
този обект е от изучаването на промените в яр-
костта, наричани „крива на светлината”. И по-
средством изследването на тази крива, учените 
са открили тъмното петно. 
 „Двата максимума и двата миминума в 
кривата на светлината не са съвсем еднакви, 
както се очаква при еднаква повърхност” каз-
ва Педро Ласерда от Кралският университет в 
Белфаст. „Това сочи за наличие на тъмно петно 
по иначе светлата повърхност”.
 Освен това кривата на светлината няма 
еднаква форма при всички дължини на вълна-
та. Има малки, но постоянни различия, които 
сочат, че тъмното петно е леко по-червено в ди-
апазона на видимата светлина и леко по-синьо 
в инфрачервения спектър.
 „Нашите първи измервания на Хаумеа 
вече ни показаха, че на повърхността има пет-
но, но едва след като получихме инфрачерве-
ните данни, започнахме да разбираме какво 
може да е петното” казва Ласерда.
 Произходът на петното е неизвестен, 
но има възможни интерпретации на тези из-
мервания, сред тях са, че петното е по-богато 
на минерали и органични съединения или че 
съдържа по-голяма част ледени кристали. Ако 
петното е белег от неотдавнашен удар, тогава 
материала от петното може да наподобява със-
тава на тялото нанесло удара, навярно смесен с 
материал от вътрешните слоеве на Хаумеа.
 Ласерда представи материалите за от-
критието пред Европейския конгрес за плане-
тарни науки в Потсдам, Германия.
 Нови наблюдения на петното са плани-
рани за началото на 2010 г. с Mного големия те-
лескоп4 на Европейската южна обсерватория5. 
“Сега ще получим подробна спектроскопия на 
петното и се надяваме да идентифицираме хи-
мическия му състав и да разрешим загадгата за 
неговия произход” завършва Ласерда
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1-среща се също като „пояс на Куйпер”, името 
може да се срещне и като Купер, Койпер или 
Кайпер
2- в някои източници е описана с английското 
си название Серес
3- в някои източници е описана с английското 
си название Ерис или като Ерида.
4- 8-метровият телескоп Йепун
5-официалното име е Европейска организация 
за астрономически изследвания в Южното по-
лукълбо, намира се в Чили

Компютърен модел показва червеното петно 
на Хаумеа по време на въртенето на планета-
та-джудже. Credit: P Lacerda

Илюстрация на имащата форма 
на пъпеш планета-джудже Хаумеа 
наричана преди 2003 EL61.          Cred-
it: NASA, ESA, and A. Feild (STScI)
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Екзопланети дават ключ 
към разгадаването на не-
обикновената химия на 

Слънцето 
Превел: Тихомир Георгиев

Изследване на 500 звезди, за 70 от които се 
знае, че имат планети, направи връзка между 
отдавнашната „литиева загадка” на Слънцето и 
наличието на планетни системи. Използвайки 
HARPS спектрографа на Европейската южна 
обсерватория (ESO), екип от астрономи откри, 
че подобните на Слънцето звезди, около кои-
то има планети са унищожили своя литий по-
ефективно от „безпланетните” звезди.
 „Близо 10 години ние се опитвахме да 
открием какво отличава звездите с планетни 
системи от техните безплодни братовчеди” 
казва Гарик Израелян, водещ автор на статия-
та публикувана тази седмица в списание Ней-
чър. „Сега открихме, че количеството литий в 
слънцеподобните звезди зависи от това дали те 
имат планетни системи или не.”
 Още преди десетилетия е забелязано, 
че Слънцето има ниски нива на този химичен 
елемент, в сравнение с други подобни на него 
звезди, а астрономите не можеха да обяснят 
аномалията. Откриването на тенденция сред 
звездите с планети дава естествено обяснение 
на тази отдавнашна мистерия. „Обяснението на 
тази 60-годишна загадка за нас е много просто” 
добавя Израелян. „На Слънцето има недостиг 
на литий, защото то има планети.”
 Заключението е базирано на анализа на 
500 звезди, включително 70 звезди с планети 
около тях. Повечето от тези звезди са наблюда-
вани в продължение на няколко години с Висо-
копрецизния търсач на планети чрез измерване 
на радиалната скорост. Този спектрограф, по-
знат като HARPS е прикачен към 3.6 - метровия 
телескоп на Европейската южна обсерватория1 
и е най-изтъкнатия ловец на екзопланети. „Това 
е най-добрият модел към днешна дата, за да 
разберем какво прави звездите с планети уни-
кални” казва съавторът Мишел Майор.
 Астрономите наблюдавали в частност 
подобните на Слънцето звезди, близо една чет-

върт от всички изследвани. Те открили, че по-
вечето от звездите с планети имат под 1% от 
количеството литий, притежавано от повечето 
от съседните звезди. „Както и нашето Слънце, 
тези звезди са били много ефективни в уни-
щожаването на лития, който са наследили при 
раждането си” казва участникът в екипа Нуно 
Сантос. „Имайки предвид многото изследвани 
звезди можем да докажем, че причината за това 
намаляване на лития не е свързана с никакво 
друго свойство на звездите като например въз-
растта.”
 За разлика от повечето елементи по-ле-
ки от желязото, ядрата на елементите литий, 
берилий и бор не се произвеждат в значителни 
количества в звездите. Вместо това се счита, че 
литият, изграден само от три протона и четири 
неутрона2, е бил създаден най-вече непосред-
ствено след Големия взрив преди 13.7 милиар-
да години. Затова повечето от звездите ще имат 
същото количество литий, освен ако този еле-
мент не е разрушен вътре в звездата.
 Резултатът дава на астрономите нов, 
ефективен начин за търсене на планетни сис-
теми – като проверят количеството на литий в 
звездата, астрономите могат да решат кой звез-
ди си заслужават по-нататъшни наблюдения.
 След като вече е установена връзка 
между наличието на планети и странно ниски-
те нива на литий, остава да се изследва физиче-
ския механизъм, който е причина за това. „Има 
няколко начина, по които планета може да по-
влияе на вътрешните движения на веществото, 
на звездата около която обикаля, а оттам и да 
промени разпределението на различни химич-
ни елементи и евентуално да причини разру-
шаването на лития. Сега е ред на теоретиците 
да разберат кой от тези начини е най-вероятно 
да се осъществява.” завършва Майор.
 В екипът влизат Гарик Израелян, Ели-
за Делгадо Мена, Каролина Домингес Серденя 
и Рафаел Реболо (Институт по астрофизика на 
Канарските острови, Лагуна, Тенерифе, Испа-
ния), Нуно Сантос и Сержо Соуса (Център по 
астрофизика, Университет на Порто, Португа-
лия),  Мишел Майор и Стефан Удри (Женевска 
обсерватория, Швейцария) и София Рандич 
(Национален институт по астрофизика, обсер-
ватория Арчетри, Флоренция, Италия)

По материали предоставени от ESO.
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1- намира се в Чили
2- един от двата стабилни изотопи на лития 
– 7Li, този изотоп е 92.5% от намиращия се в 
природата литий

Източник: ScienceDaily
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Астрономия
Загубата на големите 
хищници причинява 
колапс на екосистемите
Автор – LiveScience
http://www.livescience.com/environment/091001-predator-loss.html

Превел: Тихомир Георгиев

 Катастрофалното намаляване в световен 
мащаб на броя на големите хищници като вълци, 
пуми, лъвове и акули води до увеличаване на 
броя на по-малките „мезохищници“, които 
причиняват големи икономически и екологични 
щети, е извод направен в ново изследване.
 Откритията, публикувани на 1 
октомври в списание Bioscience, показват, че 
за последните 200 години в Северна Америка 
има намаление на броя на всички големи 
хищници на сушата, докато в същото време са 
се увеличили популациите на 60 процента от 
видовете мезохищници. Проблемът е глобален 
и става все по-сериозен, казват учените, а се 
виждат малко на брой решения.
 Един пример - в части от Субсахара 
популациите  на лъвове и леопарди са намалели, 
което е позволило увеличаването на следващите 
по ред хищници – павианите.  В някои случаи 
деца са спирани от училище, за да стоят в 
къщи и да пазят семейните градини от нахални 
павиани, които нападат и обират реколтата. 
 „Проблемът е комплексен и много от 
последствията не са известни“ каза Уилям 
Рипъл, професор по горски екосистеми и 
общества в Щатския университет на Орегон. 
„Но има свидетелства, че силното увеличение 
на популациите на мезохищници е изключително 
сериозен проблем, който влияе на екологията и 
икономиката.“
 Учените казват, че по цял свят се 
наблюдават случаи на драстично намаление 
или дори цялостно унищожение на популации 
на първични хищници като вълци, лъвове 
или акули. Обикновено това е умишлено и 
понякога е причинено от разрушаване на 
естествената среда, лов или риболов, В много 
случаи на това е гледано с одобрение от хората 
заради страх от персонална атака или загуба 
на техния добитък. Но се разбра, че това 
води до ред проблеми, включително такова 

разрушаване на екосистеми и икономики, пред 
което проблемите причинявани от първичните 
хищници изглеждат нищожни.
 “Извършил съм много изследвания на 
дивата природа в Африка и хората навсякъде 
задават един и същ въпрос -  какво правим?“ 
казва доцентът в Щатския университет на 
Орегон Клинтън Епс, който изследва взаимните 
влияния на хората и дивата припода. „Най-
важното е да се разбере, че тези проблеми са 
комлексни, не е толкова просто да се отървем 
от вълците или лъвовете и да си мислим, че сме 
решили някакъв проблем. Трябва да бъдем по-
внимателни относно това, което изглежда лесно 
решение.“
 На унищожаването на вълците често се 
гледа благосклонно от страна на фермерите, 
които се страхуат от нападение над техния 
добитък. Това обаче води до увеличаване на 
броя на койотите - „мезохищници“, които 
преди са били ограничавани от вълците. 
Койотите нападат вилорогите антилопи и 
овцете, а опитите за контрол над броят им са 
изключително скъпи, като възлизат на стотици 

милиони долари.
 „Очаква се икономическите щети 
причинени от мезохищниците да надхърлят 
тези причинени от големите хищници и това 
е във всеки сценарий, в който мезохищниците 
участват в същият или в нов конфликт с 
хората“ пишат учените в техния доклад. 
„Броят на мезохищниците обитаващи дадена 
площ е по-голям от този на големите хищници 
и затова показват по-голяма съпротива спрямо 
опитите за контрол“.
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 Проблемите не се ограничават само 
до екосистемите на сушата. Популациите 
при акулите например, са намалели сериозно 
поради свръхулов. На някои места това е 
довело до голямо увеличение на популациите 
на скатовете, което на свой ред причинява 
колапса на добива на миди по крайбрежието, а 
оттам и до екологични и икономически загуби.
 
 
Сред другите открития в изследването са:

 Първичните или големи хищници могат 
всъщност да донесат полза на популациите 
на животните, служещи за плячка, защото 
ограничават по-малките хищници и не 
отчитането на този механиъм е причинил 
колапс на цели екосистеми.
 Увеличаването на негативните ефекти 
породени от нарастването на популациите 
на мезохищници са документирани за 
птици, морски костенурки, гущери, гризачи, 
двуутробни, зайци, риби, миди, насекоми и 
копитни.
 Икономическата цена за контрол над 
мезохищниците може да бъде много висока и 
понякога може да има по-висока ефективност 
и по-ниска цена при връщане на големите 
хищници в екосистемата.
 Човешката намеса не може лесно 
да замени ролята на големите хищници, 
отчасти защото постоянния страх породен в 
отношенията между хищник и жертва променя 
не само популациите, но и поведението на 
мезохищниците.
 Големите хищници обикновено са 
месоядни, но мезохищниците често са всеядни 
и могат да причинят сериозни щети на 
растенията и реколтата.
 Ефектите от бързото увеличение на 
популациите на мезохищниците могат да 
бъдат открити в океани, реки, гори и области с 
тревиста растителност по цял свят.
 Обръщането в противоположната посока 
и ограничаването на броя на мезохищниците 
става все по-трудно и по-скъпо, докато най-
големите хищници в света продължават да 
бъдат тласкани към унищожение.
 “Тези проблеми не се подават на 
лесни решения“ казва Рипъл. „Чел съм, че 
когато генерал Джордж Армстронг Къстър 
пристигнал на Блек Хилс през 1874 г. той 

забелязал недостиг на койоти и изобилие 
от вълци.  Сега на много места вълците са 
изчезнали, а койотите убиват стотици овце 
из целия Запад.“
 “Ние едва започваме да оценяваме 
въздействието от загубата на нашите големи 
хищници“ каза той.
 Рипъл и неговите колеги от Щатския 
университет на Орегон са направили пространно 
изследване и имат многобройни публикации 
върху разрушаването на цели екосистеми 
причинено от загубата на големите хищници, 
като вълци и пуми, при това въздействието се 
изразява не само чрез увеличаване на броя на 
тревопасните, като елени и лосове, но също 
и загубата на страх от хищниците, което 
променя поведението на животните. Учените 
са документирали възстановяването на 
екосистемата в Националния парк Йелоустоун 
след като вълците отново са заселени там.
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                  Веселина Михалева

Резюме: Тефлон е търговското наименование 
на синтетичният материал политетрафлуорети-
лен. Той притежава уникални свойства, и има 
редица приложения, като едно от най-разпрос-
транените е използването му като покритие на 
незалепващи съдове за готвене. Въпреки че те-
флонът не е токсичен, направени изследвания 
показват, че при определени температури от те-
флоновите съдове се отделят опасни частици и 
газове, които са токсични вторични продукти. 
Според изследванията, газовете отделени от 
съдовете за готвене са комплексна смес, която 
се изменя с измененито на температурата. Не 
са правени изследвания за това дали отделени-
те газове се натрупват в готвената храна, но ня-
кои от компонентите в тях са с високо токсично 
въздействие върху хората.
Ключови думи: политетрафлуоретилен, Те-
флон, токсичност

І. ВЪВЕДЕНИЕ

Тефлон е търговското наименование на високо-
полезен синтетичен материал – политетрафлу-
оретилен. Той е открит случайно през 1938 г. 
от младият 27-годишен учен Рой Плънкет, кой-
то бил химик в Дю Понт. Плънкет работил в 
сферата на охладителните агенти. Много хи-
микали използвани като охладителни агенти 
преди 30те били опасно експлозивни. Дю Понт 
и Дженерал Моторс разработили нов тип не-
възпламеняващ се охладителен агент – форма 
на Фреон и го нарекли refrigerant 114, чието 
техническо наименование е тетрафлуордихло-
ретан. Плънкет се надявал да направи подо-
бен охладител чрез реакция на хлороводород 
с компонент наречен тетрафлуоретилен, който 
бил слабо познато вещество. Той затворил газа 
в метални флакони с изпускателни вентили. 
Поставил ги в сух лед за да охлади и втечни 
тетрафлуоретиленовият газ. Неговият експе-
римент с охладителя изисквал от Плънкет и 

асистентите му да изпускат тетрафлуоретиле-
новия газ от флаконите в сгорещена камера. На 
сутринта на 6ти април 1938 г. Плънкет открил, 
че не може да извади газа от флакона. Той и 
неговите асистенти с изненада установили, че 
през нощта газът се е превърнал в бял, рон-
лив, люспест прах. Това бил полимерът поли-
тетрафлуоретилен, който по-късно - през 1945 
г. е регистриран като търговска марка „Тефлон“ 
от ДюПонт.

Тефлон не се е произвеждал масово за търгов-
ски цели почти 10 години след откриването 
на материала. Дотогава той имал сравнително 
ограничено приложение в промишлеността. В 
началото на 50-те години на миналия век един 
френският инженер Марк Грегоар, научил за 
Тефлон и измислил начин да го използва в ри-
барските си такъми, за да не се оплитат. А на 
жена му й дошло наум, че може да се прило-
жи и при тенджерите и тиганите. Съпругът й 
покрил с Тефлон един от тиганите, с които тя 
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пържила и успехът бил невероятен. След ня-
колко години той вече продавал годишно над 
1 милион тигани и тави, покрити с Тефлон под 
създадената от него марка „Тефал“.
Тефлонът е химически неутрален към всички 
материали, а в началото неговата супер хлъз-
гавост създавала проблеми при технологията 
за направата на готварски съдове. Трудно е да 
залепиш материал, по който всичко се хлъзга. 
Затова тефлонът се набраздява по различни на-
чини, например чрез пясък под налягане, след 
което се залепва.
Тефлонът намира широко приложение в съвре-
менния бит. Масово се използва за направата 
на тенджери и тигани, в текстилната промиш-
леност, както и в редица високотехнологични 
уреди и дори в космическата индустрия. На-
мира приложение и в медицината, под формата 

на съдови импланти и протези. Но основната 
му функция е, че не позволява залепването и 
загарянето, поради което се оказва почти неза-
меним за направата на съдове и прибори за го-
твене, както и на ютии. Записан е в Книгата на 
рекордите Гинес като най-хлъзгавия материал 
на Земята. За разработката на материала ком-
панията Дю Понт получава през 1990 г. „Наци-
онален медал за технология” от президента на 
САЩ Джордж Буш-старши. Откривателят на 
тефлона - химикът Рой Плънкет, който умира 
през 1994 г., многократно е награждаван.

ІІ. ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕ-
ДА И ТОКСИЧНО ДЕЙСТВИЕ

Политетрафлуоретиленът е полимеризирана 
форма на химичното съединение тетрафлуоре-
тилен, който е безцветен газ, без мирис и е из-
вънредно лесно запалим. Полимеризацията е 
химичен процес, при който молекулите се обе-
диняват в дълги вериги. Основните елементи 
за синтеза на мономера са флуор, флуороводо-
род и хлороформ, които са свързани чрез пиро-
лиза. Съхранява се под формата на течност при 
ниски температура и налягане. Другата основ-
на съставка е вода. При полимеризационният 
процес се използват много малки количества 
от други химикали като инициатори.
Политетрафлуоретиленът може да бъде произ-
веден по няколко начина, в зависимост от спе-
цифичните характеристики, изискващи се за 
крайния продукт. Има два основни метода за 
производство. Единият е преустановяване на 
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полимеризацията. При този метод тетрафлу-
оретиленът се полимеризира във вода, в ре-
зултат на което се получават гранули от по-
литетрафлуоретилен. Другият метод е чрез 
дисперсия. При него политетрафлуоретиленът 
се получава под формата на млечна паста, коя-
то  може да се преработи до фин прах.
Тефлонът притежава уникални свойства, пора-
ди което намира различни приложения. Не се 
запалва или възпламенява, има много висока 
точка на топене (327°С) и е стабилен при много 
ниски температури. Не се забелязва крехкост 
дори в среда от течен хелий (-269°С). При на-
гряване до 37°С изделията от политетрафлу-
оретилен запазват формата си, но здравината 
намалява значително. Горната граница за ус-
тойчивост се приема около 260°С при сравни-
телно ниски механични усилия. Особено свой-
ство притежава при температурна промяна от 
19°С до 23°С. При този температурен интервал 
се осъществява промяна в кристалната струк-
тура на материала - от трициклична преминава 
в хексагонална. Това е свързано с увеличение 
на обема с около 1%, както и със значително 
увеличение на коефициента на линейно разши-
рение, но процесът е обратим. Политетрафлу-
оретиленът има слаба електрическа проводи-
мост, което го прави добър електроизолатор, 
притежава нисък коефициент на топлопрово-
димост и може да се счита като топлоизола-
ционен материал. Също така е много гладък и 
хлъзгав.
Препоръчително е остатъците от поли-
тетрафлуоретиленови частици да бъдат заравя-
ни, а не изгаряни, защото при изгарянето им 
при високи температури се отделя флуороводо-
род и други токсични вещества.
Въпреки, че политетрафлуоретиленът не е 
токсичен, при неговото производство се от-
делят токсични вторични продукти, включи-
телно флуороводород и въглероден диоксид. 
Лекари са документирали специфично заболя-
ване наречено треска от полимерни изпарения 
(polymer fume fever), което се проявява при 
вдишване на тези вторични продукти от про-
изводството.
Учени от ДюПонт са направили списък на ха-
рактерните симптоми при това заболяване – 
напрегнатост в гърдите, физическо неразполо-
жение, учестено дишане, главоболие, кашлица, 
втрисане, температура между 37,8ºС и 40ºС и 
възпалено гърло, които са базирани върху из-

следвания на регистринани оплаквания на за-
болели работници. При домашно излагане на 
тези газове, заболяването от полимерни изпа-
рения (polymer fume fever) може лесно да се 
обърка с обикновен грип.
Изследвания показват, че газовете, които се от-
делят от незалепващите тигани, са комплексна 
смес, която се променя при различните тем-
ператури, но не са провеждани изследвания 
дали се натрупват компоненти от тази смес в 
храната. При определена температура в газа се 
активизират един или повече доминиращи хи-
микала, а останалите ги копират. Учените мно-
гократно са изучавали смъртността при плъхо-
вете и птиците, изложени на газовите смеси, 
но потенциалното въздействие върху здравето 
в дългосрочен период не е изследвано. 
Токсичните частици и газове, отделени като из-
парения от Тефлон и температурите, при които 
са засечени за първи път, са показани по-долу 
заедно с информация за токсичността, измере-
на преди всичко при изследвания с високи дози 
при експозиция на животни, което е единстве-
ният източник на информация за повечето хи-
микали:
240°С – Ултрафини частици: Тефлон проду-
цира много малки (ултрафини) частички. Те 
причиняват сериозни белодробни увреждания 
при плъхове след 10 минутна експозиция. По-
дълготрайна експозиция причинява смърт. 
Газовете, емитирани от Тефлон при по-високи 
температури, се адсорбират върху частиците, 
които поради малкия си размер могат да се на-
трупват дълбоко в долния дихателен тракт.
360°С – Тетрафлуоретилен: Националната 
токсикологична програма обсъжда тетрафлу-
оретилена да бъде „логично предвиден” чо-
вешки канцероген, защото се знае че причи-
нява рак при лабораторни животни, но не е 
извършено съответно изследване при хората. 
При плъховете, вдишаният тетрафлуоретилен 
причинява тумори на бъбреци, на черен дроб, 
на кръвоносни съдове в черния дроб и една от 
формите на левкемия (mononuclear). Мишки, 
вдишали тетрафлуоретилен, развиват тумори 
на черния дроб и тумори, които се развиват в 
кръвоносните съдове в черния дроб или белите 
кръвни клетки. 
360°С – Хексафлуоропропeн: Въздушната екс-
позиция на флуорокарбонатите като хексафлу-
оропропен при хората води до раздразнение на 
очите, носа и гърлото; сърцебиене, неравноме-
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рен сърдечен ритъм, главоболие, световъртеж, 
натрупване на течност в белия дроб (белодро-
бен оток) и вероятно смърт. Дълготрайната 
експозиция при хора се асоциира с намалена 
двигателна способност, отслабване на паметта 
и трудности при научаване на нови неща. При 
мишки и плъхове, вдишването на хексафлуо-
ропропан причинява поражения на бъбреците, 
намален брой на лимфоцитите (имунни клет-
ки) и повишено уриниране. Също причинява 
повишаване броя на хромозомните аномалии в 
яйчниците на хамстерите и сериозни дефекти 
върху мъжката репродуктивна система на ла-
бораторни животни.
360°С – Трифлуороцетна киселина: Много 
малко изследвания са наблюдавали токсич-
ността на трифлуороцетната киселина, но това 
което е открито е, че ограничава растежа на 
клетките, формиращи костите при ембрион 
на плъх (osteoblast), а също и на хрущялните 
клетки (chondrocytes). Наблюдавани са и дефе-
кти на нервните пътища при зародиш на плъх 
при високи концентрации. Други проучвания 
показват, че HCFC-123 (хидрофлуоркарбон) се 
разпада до трифлуороцетна киселина и причи-
нява уголемяване на черния дроб и намалява 
нивата на глюкоза, триглицериди и холестерол 
във възрастните животни. Но не е съвсем ясно 
дали тези ефекти се дължат на HCFC-123 или 
на метаболизма. Изследване върху маймуни е 
открило, че концентрацията на трифлуороц-
етна киселина в зародишите е от 2 до 6 пъти 
по висока от тази в кръвта на майката при по-
следователно дозиране с хидрофлуоркарбон 
(HCFC-123).
 Продължителното влияние върху околната 
среда на трифлуороцетната киселина е изклю-
чително постоянно и токсично за растенията. 
Трифлуороцетната киселина също е продукт 
за разлагането на много хидрохлорфлуоркар-
бони (HCFCs) и хидрофлуоркарбони (HFCs) 
до хлорфлуоркарбони (CFCs), които са потен-
циални озон-деструктури, използвани в хла-
дилните системи, аерозоли и други продукти. 
Неотдавна (2001) учени предположили, че 
високите нива на трифлуороцетна киселина в 
околната среда могат да се дължат на сгорещен 
Тефлон и други флуорополимери, поради това 
че измерените нива в околната среда са по-ви-
соки от предсказаните, базирани върху самос-
тоятелния разпад на  HCFCs (хидрохлорфлуор-
карбони) и HFCs (хидрофлуоркарбони).

360°С - Дифлуороцетна киселина: Много мал-
ко се знае за токсичността на дифлуороцетната 
киселина, въпреки че има сведения за токсичен 
ефект върху бъбреците на плъхове.
360°С - Монофлуороцетна киселина: Моноф-
луороцетната киселина е изключително ток-
сична. Дори в малки дози (от 0,7 до 2,1 mg/
kg) може да предизвика смърт. Първите симп-
томи са гадене,  повръщане, вкочаненост, из-
тръпване, неспокойство, мускулни спазми, ни-
ско кръвно налягане и замъглено зрение. Ако 
облъчването е достатъчно високо, може да се 
наблюдава неравномерен сърдечен ритъм (вен-
тикуларна фибрилация), сърдечни пристъпи и 
тежки конвулсии, водещи до дихателна недос-
татъчност. Монофлуороцетната киселина бър-
зо се разпада до флуороацетат. Натриев флуо-
роацетат се е използвал като мощен убиец на 
гризачи (родентицид). В тялото той се разпада 
до натрий и флуороацетат, който е отговорен за 
токсичността. Натриевият флуороацетат убива 
гризачи и други животни, подтискайки обмяна-
та на трикарбоксилната киселина, която тран-
сформира енергията създадена от храната за 
нуждите на тялото. Натриевият флуороацетат 
също причинява сърдечна и дихателна недос-
татъчност, отслабване на централната нервна 
система и поражение на тестисите, включител-
но намаляване на продуктивността на сперма-
та.
470°С - Силициев тетрафлуорид (SiF4): Сили-
циевият тетрафлуорид е силно токсичен, коро-
зивен газ. При вдишване, дробовете се покриват 
със силиконови частици, от които посредством 
влагата се отделя флуороводород. Вдишването 
на флуороводород може да причини дразнене в 
очите и гърлото, кашлица, затруднено дишане, 
зачервяване на кожата, дължащо се на кисло-
родна недостатъчност, белодробно увреждане 
и събиране на течности в дроба (белодробен 
оток). Продължителна експозиция може да 
причини загуба на тегло, намален брой на чер-
вените и белите кръвни клетки (анемия и лев-
копения), обезцветяване на зъбите и необичай-
но нарастване на костите (osteosclerosis).
475°С - Перфлуороизобутан (C4F10): Перфлу-
ороизобутанът е силно токсичен и вдишването 
му може да доведе до белодробен оток. Вписан 
е в Конвенция за химическите оръжия. Той е 
около 10 пъти по-токсичен от фосгена – висо-
котоксичен корозивен газ, също вписан като 
химическо оръжие. Във вода се разпада до 
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флуороводород. При кратковременна експози-
ция симптомите при хора включват лош вкус в 
устата, гадене и отпадналост. Белодробен оток 
се наблюдава в интервала от 1 до 4 часа след 
експозиция, което е животозастрашаващо в ня-
кои случаи, но при повечето хора отшумява за 
около 3 дни.
500°С – Карбонил флуорид (COF2): Разлага-
нето на Тефлон (PTFE) е значителен източ-
ник на карбонил флуорид във въздуха, който 
е флуоридната версия на фосгена. Неговите 
изпарения могат да раздразнят очите, ушите и 
носа. Други сериозни симптоми от експозиция, 
включват болки в гръдния кош, затруднено ди-
шане, събиране на течност в белите дробове, 
отпадналост, увреждане на черния дроб и на-
малено ниво на глюкоза. Заради разпадането 
му до флуороводород и въглероден диоксид, 
причинява много от токсичните ефекти харак-
терни за флуороводорода.
500°С – Флуороводород (HF): Флуороводоро-
дът е токсичен корозивен газ и може да при-
чини смърт на всякаква тъкън влязла в контакт 
с него с изключение на белите дробове. Ток-
сичността на HF се дължи на флуоридния йон. 
Вдишването на HF може да причини тежко ув-
реждане на белия дроб подобно на белодробен 
оток и възпаление на бронхите (пневмония). 
Флуоридният йон (частично зареден) е изклю-
чително токсичен. Разпространява се бързо и 
може да премине през тъканите сравнително 
лесно. Флуоридните йони спират клетъчното 
дишане, намалявайки произвеждането на ATP 
– основната форма на химическа енергия, из-
ползвана от тялото. Флуорида атакува клетъч-
ните мембрани, унищожавайки клетките. Флу-
оридният йон е отрицателно зареден и реагира 
с положително заредените йони в тялото като 
калциеви и магнезиеви. Когато флуорида и 
калция се свържат, образуват „утайка” – живо-
тозастрашаващо условие поради това, че може 
да доведе до ниски стойности на калция (хи-
покалцемия). Нелекуване на намалените стой-
ности на калция (и магнезия) може да причини 
неравномерен сърдечен ритъм, водещ до сър-
дечен удар, мускулни спазми и смърт. Приема-
нето на калций е основното лечение за отравя-
не с HF.
600°С – Флуорирана трифлуороцетна кисели-
на (CF3COF): Флуорираната трифлуороцетна 
киселина е токсична, главно поради това, че 
се разлага до флуороводород и трифлуороц-

етна киселина. Няколко изследвания, които са 
наблюдавали токсичността на трифлуороцет-
на киселина са установили забавено развитие 
на клетките формиращи костите на ембри-
он на плъх (osteoblast) и хрущялните клетки 
(chondrocytes), и дефекти на нервните пътища 
при зародишите при високи концентрации. 
600°С - Октафлуороциклобутан: Октафлуор-
циклобутана е флуоросъдържащ газ, който е 
използван при производството на полупровод-
ници. Продаван е под търговското наименова-
ние Зирон 8020 от ДюПонт. Според ДюПонт, 

вдишването на големи количества от газа може 
да причини неравномерно сърцебиене, безсъз-
нание и смърт. Хора със сърдечни заболявания 
са много по-уязвими. На лице са само няколко 
изследвания за токсичността му върху живот-
ни. В едно изследване, при плъхове изложени 
на еднократно вдишване на октафлуороцикло-
бутан, се наблюдава загуба на телесна маса и 
неправилно дишане. При кучета, вдишали ви-
соки концентрации (10-15%) и стимулирани с 
епинефрин, се наблюдават сърдечни проблеми. 
Според ДюПонт, тестовете за генетично ув-
реждане при насекоми са „неубедителни”.
600°С - Перфлуоробутан: Като влияещ върху 
глобалното затопляне перфлуоробутана има 
дълъг период на полуразпад в по-високите сло-
еве на атмосферата и около 8000 пъти по-голя-
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мо влияние от въглеродния диоксид. Перфлу-
оробутанът не е толкова силно токсичен като 
другите газове отделящи се от PTFE, но не е 
тестван за ефекта му при по-продължителна 
експозиция.
650°С – Въглероден тетрафлуорид (CF4, 
тетрафлуорометан): Тетрафлуорометанът е 
мощен парников газ, който има около 6000 пъти 
по-високо влияние върху глобалното затопляне 
от въглеродния диоксид и може да се съхрани 
в околната среда за 50 000 години. Вдишването 
на флуорирани въглеводороди като въглероден 
тетрафлуорид може да причини дразнене на 
очите, ушите и носа, сърцебиене, неравноме-
рен сърдечен ритъм, главоболие, объркване, 
възпаление на белите дробове, треска и поня-
кога кома.

ІІІ.  КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ТЕФЛОН БЕЗ-
ОПАСНО

Много от химичните съединения, отделящи се 
от Тефлон са флуоросъдържащи съединения, 
които са класифицирани в по-голямата си част 
като токсични. При температури над 260ºС за-
почва разлагането на политетрафлуоретилен и 
отделянето на вече описаните химични съеди-
нения.
Good Housekeeping Research Institute са на-
правили тестове, чрез приготвяне на различни 
ястия в различни незалепващи тигани, за да 
установят за колко време и при какви условия 
на готвене се достига и/или превишава тази 
температура. На база на проведените опити, от 
института са изготвили списък с препоръки за 
правилно и безопасно използване на незалеп-
ващи  (тефлонови) тигани:

1. Никога не пренагорещявайте празен ти-
ган. По време на тестовете, всеки един от из-
ползваните тефлонови тигани, на силен огън е 
достигнал температури от над 260ºС за по-мал-
ко от 5 минути.
2. Не гответе на силен огън. Голяма част от 
производителите на Тефлон съветват потреби-
телите да готвят на слаб и средно силен котлон, 
т.е. да не се превишават 12,000 BTU (British 
thermal unit – британска калория) на газов кот-
лон или 2,400 вата на електрически.
3. Осигурете добра вентилация в кухнята 
си. По време на готвене проветрявайте добре, 
за да се изведат изпаренията.

4. Изберете тежък незалепващ тиган. Леки-
те тигани достигат по-високи температури по-
бързо.
5. Избягвайте надраскване или повреждане 
на тигана. Ако покритието на тигана е нара-
нено или се отлюспва, вероятността да се от-
делят токсични компоненти от него нараства. 
За предотвратяне на надраскване използвайте 
дървени или пластмасови прибори.
Продължителността за използване на тефлоно-
ви съдове, при правилна употреба, приблизи-
телно е оценена на три до пет години. Някои 
експерти обаче препоръчват те да се сменят на 
всеки две години.
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Нов метод открива тумо-
ри без да уврежда здрави-
те клетки
Двама доценти от Университета на Роуд 
Айлънд, биофизиците Яна Решетняк и Олег 
Андреев, са разработили технология, която 
може да открие ракови клетки и да осигури 
лечение, без да увреди здравите клетки око-
ло тях, като по този начин значително намали 
страничните ефекти. Двамата учени са получи-
ли дарения за над 6 милиона щатски долара за 
последните четири години. Освен това редица 
здравни и фармацевтични компании са прояви-
ли интерес към тяхната работа.
 Възможно е, казва Андреев, един ден 
техният метод да бъде използван като универ-
сална процедура, подобно на мамографията 
или колоноскопията. Техният безвреден тест 
може да локализира проблема преди още паци-
ента да се е почувствал болен.
 Ключът е в нивата на киселинност на 
клетките. Докато при нормалните клетки рН е 
7.4 с малки вариации, то раковите клетки из-
разходват голямо количество енергия, тъй като 
пролиферират бързо, като изпомпват прото-
ните навън и създават вътрешноклетъчен рН 
между 5.5 и 6.5 (колкото по-малко е числото, 
толкова по-висока е киселинността). И докато 
учените от години знаят за киселинността на 
туморите, те не са измислили как да я измерят. 
 Д о н а л д 
Енгелман в Лабо-
раторията за мо-
лекулярна биофи-
зика и биохимия 
на Университета 
Йейл открива пеп-
тид, който „откри-
ва” киселинност-
та, но не използва 
откритието докато 
през 2003 г. Ре-
шетняк не постъп-
ва в лабораторията 
след докторската 
си дисертация. Тя 
и Андреев, който 
тогава е старши 
учен в компания 

за лекарства срещу рак, предлагат изследване 
на възможностите на пептидите в борбата сре-
щу рака.
 През 2004 г. Решетняк и Андреев се 
присъединяват към катедрата по физика на 
Университета в Роуд Айлънд. Те двамата про-
дължават съвместната си  работа с Енгелман 
и изследванията върху свойствата на пептида, 
наречен сега pHLIP пептид. След като са на-
правили известни модификации, те демонстри-
рат, че pHLIP може да открие тумор в мишки 
и да пренесе до раковите клетки констрастни 
или терапевтични вещества. Тази система на 
Йейл и Университета на Роуд Айланд очаква да 
получи патенти в САЩ и Европа
 Изследователите предполагат, че техния 
метод може да бъде използван за мониторинг 
и лечение и на други болести. Може да играе 
важна роля за изучаването на артрит, възпале-
ние, инфекция, инфракция и инсулт, тъй като 
при тях също има висока киселинност.
  В допълнение към възможността за 
откриване и насочване към злокачествени ту-
мори, двамата учени откриват още едно нещо 
- молекулярна наноспринцовка, която може да 
пренесе до и да инжектира в раковите клетки 
диагностично или терапевтично вещество.
 “След като знаем механизма на пренос 
и преместване, вярваме, че ще можем да регу-
лираме свойствата на наноспринцовката и да 
създадем нов клас терапевтични и диагностич-
ни вещества” казва Решетняк.
 В проект с Раковия център на болницата 

в Роуд Айлънд, из-
следователите от 
Университета на 
Роуд Айлънд ус-
пешно показаха, 
че пептидът може 
да пренесе злат-
ни наночастици 
до тумора. След 
като достигнат 
мястото малките 
златни частици 
могат да абсорби-
рат повече радиа-
ция, като по този 
начин осигуряват 
по-летална доза 
за тумора, но не и 
за обкръжаващите 
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го здрави клетки.
„Изследването на д-р Решетняк и д-р Анрееев 
предлага възможности за нов и по-ефективен 
метод за лечение на рак чрез лъчетерапия” каз-
ва Едуард С. Стърник, главен лекар в отделени-
ето по радиационна онкология на болницата в 
Роуд Айлънд и професор по радиационна онко-
логия в Медицинското училище Уорън Алпърт 
на Университета Браун. „Всяка година в САЩ 
се диагностицират 1.6 милиона нови случая 
на рак” допълва Стърник, отбелязвайки, че се 
очаква в рамките на следващите десет години 
този брой да расте и да достигне 2 милиона 
души на година вследствие на застаряването на 
населението. Около 50 процента от тези паци-
енти ще бъдат лекувани чрез лъчетерапия.
 Изследователите от Университета на 
Роуд Айлънд получават финансиране от 1,5 
милиона щатски долара от Националния ра-
ков институт, част от Националните здравни 
институти на САЩ. Джейсън Люис, ръководи-
тел на отделението по радиохимия в Раковия 
център Слоун-Кетъринг в Манхатън, Ню Йорк 
казва „Тяхното изследване е иновационно и 
вълнуващо. То е и навременно – туморната ми-
кросреда и в частност рН на тумора се счита 
за важна при метастазното разпространение 
на рака. Технологията разработена от тези два-
ма учени, може неизнвазивно да предскаже 
метастазния потенциал на рака, както и да се 
наблюдава ефективността на възможните тера-
пии. Технологията може да позволи в бъдеще 
прилагане на специфичната терапия за всеки 
пациент.”

По материали предоставени от Университета 
на Роуд Айлънд.

Източник: ScienceDaily
http://www.sciencedaily.com/releases/2009/10/091027132414.htm

Превел: Тихомир Георгиев

Рак на панкреаса – от-
критие предлага ново 
възможно лечение
Малки частици, които могат да пренасят меди-
каменти и да уцелват ракови клетки могат да 
предложат надежда за лечение на хората с рак 
на панкреаса.
 Новото изследване, което ще бъде пред-
ставено през ноември на Годишната среща на 
Американската асоциация на учените-фарма-
цевти (ААУФ) в Лос Анджелис, описва про-
никващи в тумора микрочастици (ПТМ), които 
са създадени специално, за да преминават през 
трудни за илфиртриране бариери и да доставят 
лекарства по-ефективно и по-ефикасно, откол-
кото при обичайната химиотерапия, при която 
лекарствата се инжектират венозно.
 Според д-р Джеси Л. С. Оу, фармацевт, 
член на ААУФ и елитен професор в Щатския 
университет на Охайо, ПТМ са създадени за 
лечение на ракови заболявания в коремната ку-
хина. Всяка година само в САЩ се регистри-
рат над 250 000 нови случая на рак на органите 
в коремната кухина, включително панкреаса. 
„Раковите клетки в панкреаса са обградени 
от специализирани клетки, които ги предпаз-
ват от химиотерапия” обяснава д-р Оу. „На-
шата цел е да използваме ПТМ, за да преми-
нем през тази бариера и успешно да пренесем 
медикаментите до туморните клетки, нещо, 
което понастоящем е голямото препятствие, 
пред което са изправени медиците при лечение 
на рак на панкреаса.”
 Според Американското раково друже-
ство ракът на панкреаса е на четвърто място 
сред раковите заболявания в САЩ, като над 
80% от 38 000 пациенти с тази болест умират 
до една година след поставянето на диагнозата.
 Д-р Оу, която е също и сред създателите 
на Оптимум Терапютикс ООД, компанията, ко-
ято се занимава с клиничните тестове, обясня-
ва, че ПТМ отделят нещо, наречено от учените 
„умна бомба” от медикаменти за да създадат 
дупки в тумора, така че ПТМ да достигнат ту-
морните клетки. След като попаднат в тумора, 
ПТМ бавно отделят медикаментите в рамките 
на няколко седмици, така че да повлияят и на 
бързо, и на бавно растящите тумори. Понеже 
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ПТМ са направени така, че да се придвижат 
и достигнат туморите, без да бъдат засегнати 
от лимфната система, те могат да останат в 
коремната кухина по-дълго време и да пренасят 
медикаменти с висока концентрация до 
органите засегнати от рака. Тази двустепенна 
медикаментозна атака е уникална в лечението 
на рака на панкреаса.
 Само една доза лекарства 
пренасяни с ПТМ е толкова ефективно 
колкото многократни химиотерапевтични 
инжекции, ПТМ причиняват по-малка 
токсичност, което ги прави по-безопасни от 
стандартната терапия. „Основавайки се на 
окуражаващите резултати при мишки с 
импланти с човешки рак на панкреаса, ние 
сме умерени оптимисти, че ПТМ могат 
да донесат полза за пациенти с това 
заболяване” казва д-р Зе Лу, ръководител 
на изследването. „ПТМ могат да бъдат 
полезни специално при пациенти в последните 
стадии на заболяването.” Според д-р Лу 
изследователите работят над ПТМ повече от 
10 години и очакват да получат одобрение от 
Агенцията по храните и медикаментите за 
тестване на ПТМ върху пациенти през 2010 
г. Изследователите работят заедно с лекари 
от Медицинския университет на Южна 
Каролина, които вярват, че има потенциал в 
използването на ПТМ освен за лечение на 
пациенти с перитонеални метастази, но и за 
намаляване на размерите на туморите, за да 
може да се извърши операция.

По материали предоставени от 
Американската асоциация на учените-
фармацевти

Източник: ScienceDaily
http://www.sciencedaily.com/releases/2009/11/091102171609.htm

Превел: Тихомир Георгиев

Адаптиране на 
космическа технология 
за лечение на рак на 
гърдата
Изследователи от Медицинския център 
на Университета Ръш и от Националната 
лаборатория в Аргон извършват съвместно 
изследване, за да определят дали техниката 
за получаване на изображение използвана от 
НАСА за проверка на космическите совалки 
може да бъде използвана, за да се определи 
предварително увреждане на тъкани, което 
често се случва при пациентки с рак на гърдата, 
които са лекувани с лъчетерапия. Изследването 
проучва използваемостта на триизмерната 
термална томография в радиационната 
онкология.
 Предварителните резултати от 
изследването са обявени на годишната среща 
на Американското дружество за радиационна 
онкология (ASTRO), проведена в Чикаго в 
периода 1-5 ноември 2009 г.
 При около 80 процента от пациентките 
с рак на гърдата, които биват подложени 
на лъчетерапия, се наблюдава остра кожна 
реакция в различни степени. Най-острите 
реакции причиняват дискомфорт и болки на 
пациентките и понякога се налага прекъсване 
на терапията. Степените на кожната реакция 
варират и е трудно да бъдат предсказани.
„Понеже реакциите обикновено се появяват 
между 10 и 14 дни след началото на терапията, 
ако можем да предвидим кожната реакция 
по-скоро, то ние ще можем да приложим 
превантивно лечение за да максимализираме 
ефективността и да минимализираме 
прекъсванията на лъчетерапията“ казва 
д-р Кетрин Грим, професор по радиационна 
онкология в Ръш.
Изследователите в Ръш и Аргон проучват дали 
триизмерната термална томография (3DTT) 
може да открие най-ранните изменения, които 
може да дадат началото на кожната реакция. 
3DTT е сравнително нов температурен 
процес за получаване на изображение, той 
понастоящем се използва, като неинвазивен 
метод за откриване на дефекти в композитни 
материали. Основната идея на температурните 
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изображения е към даден материал да се насочи 
топлина или хлад и с инфрачервена камера да 
се наблюдава температурната промяна, за да се 
разбере какъв е съставът на материала.
 За разлика от повечето температурни 
техники за получаване на изображения, които 
имат количествени ограничения, 3DTT измерва 
способността за топлообмен.
 В това изследване кожата се загрява със 
светлинен проблясък. Инфрачервена камера 
прави серия от снимки, които проследяват 
промяната на температурата на кожата и 
представят тези промени чрез различни цветове. 
Температурните промени и топлообменът 
на различните части на кожата се изчисляват 
чрез алгоритъм разработен от лабораторията в 
Аргон.
„Това колко бързо се охлажда кожата 
е свързано със структурата под нея. 
Увредените кожни клетки имат различни 
характеристики на топлообмена в сравнение 
със здравата кожа“ казва д-р Джеймс Чу, 
ръководител на отдела  по медицинска физика 
в Ръш. „Чрез идентифициране на най-ранните 
промени в увредената кожа ние ще можем да 
предскажем острите кожни реакции.“
Предварителните резултати от изследването 
показват, че намалението на способността за 
топлообмен на облъчената кожа се появяват 
доста преди развиването на сериозни кожни 
реакции.
Предварителните ни данни за промени на 
облъчена кожа са обнадеждаващи“ казва д-р 
Алан Куун, ръководител на радиационната 
онкология в Ръш и първи автор на 
публикацията. „В допълнение на откриването 
на намаляването на способността за 
топлообмен на съответните зони много дни 
преди развитието на кожна реакция, ние 
също така забелязахме, че степента на това 
намаление е различно при различните степени 
на реакция. Тези резултати предвещават 
добра възможност за клинично приложение 
на технологията за предсказване на степента 
на кожна реакция преди тя да се е проявила“
В допълнение изследователите отбелязват, че 
3DTT технологията може да бъде използвана да 
определи неизнвазивно промяната в свойствата 
на тъканите без прекъсване на терапията 
и дава възможност за бързо получаване на 
информация.
“3DTT може да бъде използвана и за откриване 

на други кожни заболявания като рак на 
кожата, да измерва степента на увреждане 
на кожата от електричество или удар от 
мълния. Тези приложения изискват определяне 
на състоянието на подкожните тъкани, 
които не могат да се видят, но могат да се 
измерят с 3DTT” казва Дж. Г. Сън, инженер в 
лабораторията в Аргон
 Изследователите планират да извършат 
допълнителни изследвания за потвърждение на 
предварителните резултати и се надяват скоро 
да започнат 3DTT изследвания при пациенти с 
рак на гърдата.
 Учените участващи в проекта са д-р 
Кетрин Грим, д-р Джеймс Чу, д-р Алан Куун, д-р 
Деймиън Бърнард, Рю Яо и Алистър Темпълтън 
от Медицинския център на Университета Ръш 
и Дж. Г. Сън от Националната лаборатория в 
Аргон.

По материали предоставени от 
Медицинския център на Университета 

Ръш.

Източник: ScienceDaily
http://www.sciencedaily.com/releases/2009/11/091102172043.htm

Превел: Тихомир Георгиев
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Автор – Андреа Томпсън
Превел: Тихомир Георгиев

Предвид земетресенията, от които пострадаха 
пострадаха Самоа1 и Индонезия2 и труса, кой-
то разруши Л‘Акуила, Италия в началото на 
миналата година3 изглежда, че Земята е била 
доста нестабилна през изминалата година. 
Това обаче не е така. „Това не е нещо необичай-
но  в рамките на 2009 г.“ казва Джон Белини, 
геофизик от Геоложкото дружество на САЩ.
Доколкото не е необичайно да има няколко 
силни земетресения през дадена година, тези 
трусове могат да имат различен характер, 
да се случват в различни типове разломи 

и да задействат различни поредици от 

събития, включително цунами и дори други 
земетресения. Учените трърдят, че двете 
земетресения в Самоа и Индонезия може да 
са свързани, но все още не знаят дали е така. 
Междувременно, изследователите вече имат 
някои обяснения защо земетресението в Самоа 
причини цунами, а индонезийското – не.

Година от земетресения

 Земната повърхност е разтърсвана 
от над милион земетресения всяка година. 
Хората усещат повечето от тях съвсем 
слабо или въобще не ги усещат. Колкото е 
по-голям магнитудът, толкова по-редки са 
земетресенията. По света в рамките на една 
година средно има 17 земетресения с магнитуд 
между 7.0 и 7.9, а тези с магнитуд над 8.0 са 
средно само веднъж годишно. Логаритмичното 
естество на скалата за измерване означава, че 
земетресение с магнитуд 8.0 е десет пъти по-
силно от това с магнитуд 7.0.

 Подводното земетресение в близост до 
Самоа има магнитуд 8.0 според Геоложкото 
дружество на САЩ4. 
Земетресението с епицентър близо до Суматра, 
Индонезия е с магнитуд 7.6 (а това от Л’Акуила 
– 6.3). Тези земетресения напълно се вместват в 
осреднените данни за дадена година. „Просто 
имахме твърде натоварена седмица.“ казва 
Белини

Различни последствия

 Самоанското земетресение причини 
цунами връхлетяло островите в Южния 
Пасифик, изравни със земята градове със вълни 
от 3 или повече метра и причини смъртта на 
много хора, докато индонезийското причини 
само малко, местно цунами. Трусът бе причина 
за по-голямата част от жертвите и щетите в 
Индонезия.
 Щетите нанесени от земетресение 
не са въпрос само на това колко силно е 
земетресението. Те „зависят от това как 
става разрушението на земната кора“ каза 

Две смъртносни земетресения – необичайно 
активна ли е Земята?

 Карта показваща епицентъра на 
земетресението в Италия в началото на 

миналата година
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Белини пред LiveScience
 Движението на земната кора покрай 
бреговете на Суматра е било на дълбочина 
около 80 км. Самоанското земетресение, 
причинило цунами, е било много по-близо до 
повърхността – на 18 км.
 „Необходимо е повърхностно 
земетресение за да се появи цунами“ казва 
Белини.
 Видът на разрушението на земната кора 
оказва влияние дали ще се образува цунами 
или не. Самоанското земетресение е край 
разлом, при който част от част от тектоничната 
плоча се надига нагоре, действайки като гребло 
и придавайки енегрия на водата. Понякога 

този ефект на енергиен трансфер е минимален 
или разломът се движи хоризонтално, а не 
вертикално,
 Цунамито в Индийския океан през 2004 
г. бе причинено от колосално земетресение 
с магнитуд 9.3. През 2005 г. земетресение с 
магнитуд 8.7 на същия епицентър не причини 
цунами. Учените твърдят, че със сигурност е 
било достатъчно силно за да направи това. 
Причините защо не е остават загадка.

Свързани земетресения?

 Един любопитен аспект на скорошните 
събития е колко близо са те във времето и 

пространството. Близостта може да 
захрани спекулациите, че първото 
земетресение е причинило второто. 
 „Не бих казал, че е невъзможно“ 
казва Леонардо Сийбър, старши 
изследовател в Института за 
земни изследшания Ламонт-
Дохърти5 в Ню Йорк. В поледните 
десетилетия учените доказаха, че 
едно земетресение може да стане 
причина за сеизмични явления 
далеч от него, каза Сийбър.
Наример публикация от 2008 г. 
показа, че изключително силните 

Снимки от земетресението в Индонезия на 30 септември 1 октомври 2009 г.

Остров Суматра, Индонезия, след цунамито предизвикано 
от земетресението през 2004 г.
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земетресения могат да причинят много по-
слаби земетресения на отдалечени от тях места 
по целия свят. Друго изследване от миналата 
година разкри така наречените „земетръсни 
дублети“ - при които едно силно земетресение 
е причина за друго с подобен 
магнитуд (за разлика от вторичните 
трусове, които са по-слаби от 
основното земетресение). Такива 
дублети се случват, макар и рядко.
 А сега в ново изследване бе 
обявено, че силни земетресения 
могат да отслабят зоните на 
разломите на другата страна на 
света. Публикацията разкри, че 
земетресението в Индийския 
океан през 2004 г. е отслабило 
зоната на разлома Сан Андреас в 
Калифорния.
 „Не е толкова лесно 
да бъде доказано“ каза Сийбър пред Li-
veScience. Според него е възможно  близостта 
на земетресенията да е просто съвпадение, 
„защото има достатъчно земетресения“, 
така че две от тях да се случат по едно и също 
време.
 Въпреки това, все още е много рано 
сеизмолозите да разберат дали земетресенията 
са свързани, въпреки, че Белини се съгласи, че 
това е възможно. „Те са по границите на една 
и съще тектонична плоча“ обясни 
той, така че напреженията може да 
са били пренесени по разлома.
 „Този не е нещо, което 
ще бъде разкрито на една нощ“ 
допълни той

1- земетресение на 29 септември 
2009 г., по данни към 03 октомври 
загиналите са най-малко 189 
човека, стотици са ранени
2- земетресение на 30 септември 
2009 г., по данни към  03 октомври е 
потвърдена смъртта на 715 човека, 
възможно е броят на жертвите да 
надхвърли 1100.
3-земетресението на 6 април 2009 г. причинява 
смъртта на 307 човека.
4-Геоложкото дружество на САЩ използва 
моментната магнитудна скала.
5-изследователски център в Колумбийския 
Университет в Ню Йорк

Индонезия - Банда Аче северния бряг (преди 
цунами)

Индонезия - Банда Аче северния бряг (след 
цунами)
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Общоприето е, че краят на Второ Бъл-
гарско Царство идва през 1396 година 
когато турците нахлуват във Видин и 

пленяват цар Иван Срацимир. Това събитие 
е предшествано от превземането на Търново, 
столицата на Търновското царство, на 17 юли 
1393 год. и окончателното падане на царството 
със смъртта на Иван Шишман и превземане-
то на последната крепост, Никопол, през 1395 
год. Последователното превземане на Бълга-
рия (1388, 1393, 1395, 1396...) и изникването на 
нови извори, неизвестни до преди 50 години, 
подлагат под съмнения дали всъщност 1396 го-
дина е последната година от османското пре-
вземане на България – всички ли български 
земи губят свободата си и независимостта си?  
И за щастие, и за съжаление има голям избор от 
години предложени от различни историци, ко-
ито можем да приемем за край на Българската 
държава. Пламен Павлов и Иван Тютюнджиев 
предлагат като крайна година 1422, а пък скеп-
тиците (В. Златарски и др.) са на мнение, че за 
реално съществуваща българска държава може 
да се говори най-много до 1413 год., когато е 
сключен договор между Видинското царство 
и турците след битката при Чамурли. Има и 
такива обаче, които казват, че България е про-
съществувала 50 години след 1396 и предлагат 
години като 1430 (от тогава Видин присъства 
като османски санджак в архивите), 1444 (Бит-
ката при Варна и освобождаването на северна 
България) или пък 1453 (превземането на Кон-
стантинопол) като крайни дати. Но коя всъщ-
ност е наистина годината или поне коя е най-
правдоподобната? Този въпрос е много спорен 
и може би няма конкретен отговор, но основ-
ното нещо е, че свободни български територии 
просъществуват и след 1396.

Превземането на България и дори на целите 
Балкани от страна на турците е един много 
плавен и последователен процес, който про-
дължава около столетие. 
Османското завоевание на балканските земи 
започва с превземането на крепостта Цимпе 

през 1352 год. От този момент нататък започ-
ва едно постепенно разширяване на турските 
земи в Тракия, което разширяване достига своя 
връх в периода 1360-1372 година когато голя-
ма част от византийските крепости в Тракия са 
превзети. 
Дори османската столицата е преместена от 
малоазиатския град Бурса в балканския град 
Димотика, а след това в Адрианопол. Това по-
казва  намеренията на турците за трайно уста-
новяване на Балканите. От този момент нататък 
започва и завладяването на България и посега-
телството върху територии населени с българи. 
Градовете Пловдив, Дъбилин (Ямбол) и Боруй 
(Стара Загора) са първите, които са паднали 
под турска власт. По този начин Източна Тра-
кия е първата българска територия, която пада 
под ударите на турците. В този период на Бал-
каните се наблюдава една разпокъсаност – зе-
мите населени с българи са разделени в преде-
лите на няколко държави , Сръбското царство 
се разпадало като се появили много и малки 
княжества в Македония, а поради османските 
завоевания в Тракия територията на Визан-
тия била раздробена (Византийската империя 
владеела територията около Константинопол, 
Солун и покрайнините му и малки владения в 
Пелопонес) – която не се очертавала да се про-
мени. Опитите на крал Вълкашин за коалиция 
срещу османците не довели до успех, което не-
имоверно довело до загубата на християнски-
те войски при Битката при Черномен (1371). 
Тази битка била от решаващо значение, защото 
показала слабостта на балканските държави 
пред османците. Били превзети Беломорието и 
Македония, които били населявани с българи, 
макар и да не били част от тогавашната българ-
ска държава, а да били управлявани от самос-
тоятелни владетели. Опитите на съпротива от 
страна на търновския цар Иван Шишман били 
неуспешни и той трябвало да се признае за ва-
сал  (1373) на османския султан като му дал 
сестра си Кера-Тамара за съпруга, но това не 
спасило крепостта Средец и тя била превзета 
през 1385 год. По този начин до 1386 год. цяла 

Завзети ли са българските земи окончателно от 
oсманците през 1396 година?
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южна България и всички земи на юг от Стара 
планина населени с българи са превзети от тур-
ците. През 1387 год., поради назряващата бит-
ка между турците и сръбския княз Лазар, те се 
вклиняват между Търновското царство и Доб-
руджанското деспотство. Превзети са Шумен 
(1388), Мадара, Свищов, Силистра и Варна. 
Така, Добруджанското деспотство става ва-
сално, а  Източна България пада под османска 
власт, Иван Срацимир и влашкия воевода Мир-
чо се признават за васали на турците (1388). 
През 1390/1г.  Мирчо се опитва да ги изтласка 
и достига до Карнобат (това става възможно 
поради отслабналата сила на Османския султа-
нат след битката при Косово поле), но послед-
ва поредица от турски походи, като през 1393г. 
турците превземат Търново. Бойните действия 
се пренасят на север от Дунав (битката при Ро-
вине - 1395), а Шишман е в Никопол. Турците 
превземат и останалите части на Търновско-
то царство. През 1395г. Шишман е посечен, а 
през 1396г. Страцимир е отведен в плен в Бурса 
(според Григорий Цамбак ,“Разказ за пренася-
нето на мощите на св. Петка от Търново във 
Видин и Сърбия“). Това е и периода в който, 
след смъртта на Крали Марко и Константин 
Драгаш, техните княжества в Македония прес-
тават да съществуват. 

Но това ли е окончателното превземане на 
българските земи и краят на българската дър-
жавност? Какво обаче става с Александър и 
Фружин – синове на цар Иван Шишман – и с 
Константин – син на цар Иван Срацимир?

За Александър се знае, че управлявал облас-
тта Самсун, а за Константин казват, че заедно 
с майка си царица Ана успели да избягат във 
Влашко, но за това в хрониките не се говори  
нищо, а се казва само, че цар Иван Срацимир 
е бил пленен. Константин е бил съвладетел и 
наследник на баща си, което го прави извест-
на личност за времето си, но до нас не достига 
никаква информация – не се казва дали е от-
веден както е сторено с баща му, нито пък, че 
е избягал. Поради това можем да смятаме, че 
Константин е останал във Виден на мястото на 
баща си.
Битката при Анкара през 1402г. за малко да 
обърне хода на историята - Баязид е пленен, 
Тимур разорява държавата му, а прогонените 

от османците владетели се връщат в земите си. 
Не е казано за българите, но ако Константин 
не си е бил във Видин, то тогава най-вероятно 
се е върнал. Тогава ние не можем напълно да 
изключим съществуването на Видинското цар-
ство или поне част от него.
Следващото споменаване на синовете не бъл-
гарските царе е във връзка с някой си Каралюк, 
който направил в историята онова, което в ле-
гендите е щяло да се припише на крал Марко 
- освободил пленени от турците християни, 
предимно унгарци. Текста на Константин Кос-
тенечки не е много ясен, но най-вероятно Ка-
ралюк е бил управител на някаква българска 
област, заради което претендента Сюлейман 
организирал поход срещу българите. Тези съ-
бития се отнасят към 1408г. В този период е и 
писмото на Сигизмунд до бургундския херцог 
Филип (1404 г.), в което са изброени воюващите 
против османците унгарски васали: „Господин 
Остоя, крал на Босна (...), знатният господин 
Стефан, деспот и дук на Рашка (Сърбия), из-
вестният Константин, прославеният импера-
тор на България, и Мирчо, воеводата на тран-
салпинска Влахия (...). Последните двама също 
се върнаха в лоното на Наше Величество, под 
наше подчинение, много пъти нападаха смело 
гръцките области и други области, които и 
досега се владеят от турците; спечелиха три-
умфална победа над враговете и слава за себе 
си...“, където Константин е наричан император 
на България - впечатляващо, защото Сигизмунд 
е императора на Свещенната Римска Империя, 
което означава, че Константин е получил при-
знание от равните, т.е. имал е международно 
признание на титлата си. Също така името му 
изредено наравно с това на  владетелите на 
свободните по това време балкански държави. 
Дори има информация, че Сигизмунд съобща-
ва на своя френски съмишленик радостната 
вест, че българският цар и влашкият воевода са 
„се върнали“ под неговото върховенство. Това 
означава, че до този момент те са признавали 
нечий чужд сюзеренитет, като се има впредвид 
османски. 
Но признанията не идват само от страна на Ун-
гария. Според решението на „Големия съвет 
на търговската република Дубровник “ от 28 
ноември 1398 г. (потвърждаващо предходно 
решение от 17 декември 1387 г.), което удъл-
жава с пет години (т.е. от 1398 до 1403 г.) пъл-
номощията на консулите „в страните Славо-
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ния, Босна, Срем и България“. В сведение от 
23 март 1411 г. се съобщава за смъртта на един 
дубровнишки търговец, починал в „българска-
та страна“. Изобщо в тези документи за Ви-
динска България се говори по един и същ на-
чин през 1329, 1331, 1387, 1398 и 1411 г.  
В тези документи  България е третирана на-
равно с пулонезависимите банства Славония и 
Срем и със също така самостоятелното крал-
ство Босна. Немислимо би било, ако България 
е била превзета от османците, Венецианската 
република да пропусне този важен факт и дори 
да има смелостта да постави една завладяна от 
турците територия в кръга на държавите, зави-
сими от най-големия османски враг - Унгария.
В своя дарителска грамота за манастирите 
„Тисмана“ и „Водица“ във Влашко от 1406 г. 
сръбският деспот Стефан Лазаревич постано-
вява: „Всеки, който побегне от земите на цар-
ството ми в Угърската (Унгарската) земя или 
пък в Българската земя, мой човек или мой вла-
стелин, и пребивава там три години, или две, 
или една, и поиска да се върне (...), нека бъде 
свободен да дойде...“ Логиката отново сочи, че 
споменатата „Българска земя“ явно е държава, 
а не османска провинция. 
В един широко използван пасаж от „Житието 
на Стефан Лазаревич“ българският емигрант 
в Сърбия, известният книжовник Константин 
Костенечки съобщава, че „...българските гра-
дове бяха отстъпили със синовете на българ-
ските царе“ - събитие, което се датира към 
1408 г. и се смята за начало на т.нар. въстание 
на Константин и Фружин. Тогава Сюлейман „...
се отправил срещу Темско (средновековна бъл-
гарска крепост, дн. Темац, Пиротско) и го пре-
взел с бой“. Във всеки случай за завладяване 
на Видин не става дума. Това доказва по-ран-
ния написан текст от мен, в който Сигизмунд 
се радва, че българския цар и влашкия воево-
да се върнали под негово върховенство. Това е 
момента в който България отхвърля васалитета 
към османския султан придобит още по вре-
мето на Срацимир и Шишман, но през 1408 г. 
Сюлейман се отправил срещу разбунтувалите 
се Константин и Фружин и отново ги направил 
васали. 
Разказвайки за борбата между Сюлейман и 
неговия брат Муса („Муса Кеседжия“) Бъл-
гарската анонимна хроника и онази на влаш-
кия летописец Михаил Мокса пишат за „власи, 
сърби и българи“ (1409 г.). Муса обаче е подпо-

маган не от народностни групи, а от държави; 
не просто от „власи“ и „сърби“, а съответно от 
великия воевода Мирча Стари и от деспот Сте-
фан Лазаревич. С други думи и тук трябва да се 
подразбира българска държавна подкрепа.
Обаче отношенията между българите и Муса 
се влошили, и през 1413г. последва т.нар. Вто-
ро разорение на България. Муса Кеседжия 
предприема поход на север от Балкана и зав-
зема българските крепости там (анонимен ос-
манска хронист , похода на Муса срещу Видин 
„(Муса)...завзел града и го поставил под своя 
власт.“). Друг важен документ от този период 
е византийската хроника на Псевдо-Сфранцис. 
Според него в битката при Чамурли, Софийско 
на страната на султан Мехмед І против Муса се 
сражават войските на „...владетелите на Сър-
бия и България, и на василевса (византийският 
император Мануил II Палеолог)...“ (юли 1413 
г.). По същия повод Константин Костенечки 
допълва, че султанът „...върна българските 
пленници, които Муса бе прогонил, и заживя в 
мир с всички...“ Византийският историк Миха-
ил Дука дава следната информация: „Султанът 
приел радушно посланиците на Сърбия, Вла-
хия, България, дука на Янина, деспота на Ла-
кедемония, княза на Ахея. Поканил ги на тра-
пезата си, вдигнал наздравица и ги изпратил с 
думите: „Кажете на вашите господари, че аз 
на всички давам мир и приемам мир...”. 
Излиза, че уж  изчезналата от картата на Евро-
па България има „посланник”. Поставянето на 
„България“, „българите“, „българския владе-
тел“, неговите „посланици“ и т.н. в еднакво по-
ложение с държавите Сърбия, Влашко, Морея 
(Пелопонес) и т.н. ни убеждава в съществува-
нето на българска държава през 1413 г. Мехмед 
I сключва мирен договор и с българите (следо-
вателно с българския владетел), в което надали 
трябва да се съмняваме. Дори известния френ-
ски византолог Шарл Дил тълкува въпросното 
сведение на Дука по същия начин.
В хрониките на Костенецкия събор от 1414–
1418 г. неизменно присъства герба на „импера-
тора на България“ (три лъва върху златен щит 
и над тях царска корона).. 
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Същият герб е прерисуван от арабски пъте-
шественик няколко десетилетия по-рано от 
щитовете на стражата на цар Иван Шишман
През 1396 г., когато би трябвало да е паднало 
окончателно Видинското царство, няма данни 
за превръщането му в турски санджак, като 
първите такива данни за Видин са от към 1430 
година. 
Интересна е практиката на османските завоева-
тели, които постепенно стеснявали границата 
на дадена държава и после я превземали окон-
чателно. Такъв пример е дори самата Византия 
на която последните превзети територии били 
тези в далечния Пелопонес и столицата Кон-
стантинопол. Защо да не се е случило същото 
и с България или по-точно с Видинското цар-
ство? В периода на окончателното превземане 
на Византия е превзета и Сърбия, а Видин се 

намира в непосредствена „близост” до Сърбия, 
като дори е на „границата” между България, 
Сърбия и на север Влашко и Унгария. 
С тези доказателства тезата, че Видин, като 
олицетворение на България, се е съхранило 
след 1396 год е напълно правдоподобна. Това 
доказва, че българската държавност и царство 
са просъществували и след 1396 год. макар и в 
някаква зависимост.
Макар и от горните текстове да не става ясно 
коя част точно от България е запазила свобо-
дата си – дали територията на царството на 
Срацимир, самия град Видин и околностите му 
или някоя друга територия и град – то можем 
да приемем, че в Северна България са се запа-
зили някакви самостоятелни градове и терито-
рии начело с местни феодали. Може да се при-
еме, че част от България е устояла независима 
чак до XV век заедно с Влахия, поради което на 
картата Cornelis De Jode 1593(приложена по-
долу) има все още късчета свободна България. 
Има данни, че български феодали са запазва-
ли земите и крепостите си чак до 1469 г, дори 
че български феодали запазили земите си в се-
верозападна България до връщането на разби-
тите турци от Виена (Д.Маринов, История на 
град Лом и Ломска околия); български феодали 
са държали владения и във Влашко. Това може 
да означава само едно - Това може да означа-
ва само едно – със сигурност българската дър-
жавност (Видинското царство) просъществува 
поне до 1422 година, когато умира и нейният 
владетел Константин. Може да се приеме, че 
просъществува и до по-късно, но това може да 
се каже в по-голяма степен не за българската 
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държава, а за самостоятелни владетели и фео-
дали, които останали свободни или под някак-
ва зависимост. 
Някои такива градове, които остават свободни 
(зависими или полузависими) като воеводства-
та София, Търново и свободните градове Сви-
щов, Лом и Ловеч.

Тук ще изложа извадки от Арменска география 
“Ашхарацуйц” (“Светопоказател”) създаде-
на през XIII век от Вардан Аревелци с късни 
преписвачески добавки, някои от които са от 
втората половина на ХІV век. Това е текст, на 
когото историците от близкото минало не са 
обърнали внимание, но сега започва да става 
все по-популярен и използван в съвременната 
медиевистика. 
Този текст показва съществуването на свобод-
ни феодални владения след 1396 год. и сво-
бодни български градове като Ловеч, София и 
Свищов. 
“Страната на тракийците се намира на из-
ток от Далматия. В Тракия има 5 малки об-
ласти, реки, град и острови, а за столица има 
щастливия Константинопол; и градът Са-
мандриа. И през Лова и Сечов [Тракия] дости-
га чак до Константинопол”. 
Самандриа определено е Смедерево, което във 
всички западни и османски документи и карти 
до средата на ХІХ век е означавано като Саман-
дрия, Семендре, Семендрия, а не с пославянче-
ното име Смедерево. Лова и Сечов безспорно 
са Ловеч и Свищов.
Времето, което се визира в този пасаж, е пери-
ода 1420-1459 год.. Причината, която ме тласка 
към това е споменаването на Смедерево, което 
в този период е било столица на Сърбия, заедно 
с Ловеч и Свищов. Може да се смята, че Ло-
веч и Свищов не са под османска власт, защо-
то са изредени като важни градове редом със 
свободния Константинопол и Смедерево. Ако 
бяха под властта на османците би трябвало да 
бъдат разорени и споменаването им би било не-
уместно. Но това, че има свободни градове не 
бива да ви учудва, защото в добавките от ХV 
век към същия текст на Вардан Аревелци на 
Балканите са посочени Румелия като османско 
владение, както и още редица не османски “по-
литически активни единици” – т.е. градове, ко-
ито не са под турска власт. Те са следните: “Те-
салонике е Селеник” (т.е. Солун); “Корънтос 
със своята епархия е в Пелопонида и Акайа”; 

“Еллада заедно с Македония е в Пелагос”; “И 
град Атенк се намира на морския бряг, където 
е школата на философите”; “И град Ошин-
тос е в Тракия близо до Ъстагира, откъдето 
бил Аристотел”. 
Корънтос е Коринт, Атенк е арменски запис на 
Атина, Ошинтос все още няма данни за да се 
индиефицира, но Ъстагира е Стагира, намира-
ща се на брега на Егейско море, родният град 
на Аристотел, както и се уточнява в добавката. 
Солун, Коринт, Атина и Стагира, както и Сме-
дерево, Ловеч и Свищов са разположени по 
периферията на османските владения на Бал-
каните. До 29 март 1430 г. Солун е във венеци-
ански ръце, Атина е завзета от османците чак в 
1456 г., като дотогава е в ръцете на Нерио Ачи-
оли. Коринт пада през август 1458 г., въпреки 
отчаяната съпротива на морейските деспоти 
Тома и Димитър. Като клаузи на мирния дого-
вор с тях Мехмед ІІ им отнема Коринт, Патрас, 
Арголид и Каритена. В 1460 г. Пелопонес е 
окончателно завзет от султан Мехмед ІІ. С дру-
ги думи, всичките градове, които са посочени 
като незавладяни от османците, са подчинени 
един по един между 1430 и 1459 г. Това доказва 
и друга теза, която написах по-рано в проекта 
ми, a тя е, че в завоевателната си политика Ос-
манския султанат не завземал територията на 
дадена държава веднага, а първо превземал да-
дени територии от нея, като по-далечните били 
превзети по-късно. Такъв пример е и Сърбия, 
както и Византия. 
След като се има информация за падането на 
останалите градове написани в пасажа в който 
е писано за Ловеч би било интересно да се да-
тира и превземането на Ловеч.  Арменския пъ-
тешественик от края на XVIII век Хугас Индже-
джян твърди, че.. “Ловче бил превзет през 1463 
г. от Фатих султан Мехмед”. Турският пъте-
шественик Хаджи Калфа, починал през 1665 г., 
твърди, че Ловеч е превзет в 1462 г. Ловешкият 
изследовател Ст. Попов отнася окончателното 
завладяване на Ловеч от османците към 1444 
г. Според ловешкия изследовател Борис Кара-
коновски след падането на Търново синът на 
Баязид I Челеби с цялата си войска се насочва 
към Ловеч, но след дълга и неуспешна обсада 
започва преговори с ловешкия воевода Станко. 
Сключено е споразумение Станко да признае 
сюзеренитета на султана, а в замяна да бъдат 
запазени животът, имотът и вярата на бълга-
рите. Станко трябвало и да дава спомагателна 
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войска на султана в случай на война. Според 
Ст. Попов правата, с които Ловеч се ползвал 
по този, скрепен с ферман договор, били още 
по-големи – да не се установява турско населе-
ние в околностите на града, да не се взема кръ-
вен данък, Ловеч си запазвал правото да взе-
ма мито от всички стоки, които преминавали 
през него. Според Борис Караконовски Ловеч 
окончателно е включен в рамките на империя-
та чак в 1474 г., когато крепостта му е превзета 
от Синан паша. Датата на документа (1430 г.) е 
определена от Руси Стойков, обаче в “Турски 
извори за българската история” регистърът е 
отнесен към средата на ХV век, което по ни-
какъв начин не го противопоставя на тезата за 
късното падане на града под османска власт. 
Но дори Ловеч да е превзет в периода 1420-
1430 той пак е просъществувал около четвърт 
век след падането на Търново. Ако тезата за 
този период бъде доказана, може да се приеме, 

че Ловеч е превзет след смъртта на Константин 
(син на Иван Сраицимир) или няколко години 
след това. Тезата, че българските земи, макар и 
лишени от царска институция, не са били авто-
матично включени в системата на Османската 
империя в първата половина на XV век, а са 
съществували феодални владения васални на 
султана намира потвърждение и в някои други 
източници.
Например прекосилият Балканите през 1432 г. 
французин Бертрандон де ла Брокиер изрично 
споменава за български феодали, васални на 
султан Мурад II: 
“Ако иска да вдигне голяма войска, както нау-
чих от добре осведомен човек, той (султанът) 
лесно може да събере 120 000 души от Гърция, 
но като им дава плата, а именно: по 8 аспри 
на конник и по 5 – на пешак.... Войската, коя-
то напоследък беше в Гърция, в по-голямата 
си част бе християнска. Това означава, че при-
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зове ли деспота на Сърбия, той му изпраща 
едни от синовете си с 3000 наемници-конница, 
а и много други от Албания и България, които 
също са християни и не смеят да откажат.” 
За същия период се отнася и едно сведение на 
италианеца Филипо Лоникоро от 1583 г., спо-
менаващо за български феодали, против които 
воювал Мурад ІІ: “След това (след превзема-
нето на Солун в 1430 г.) с непрестанни побе-
ди, с невероятна бързина покори и Фокида и 
Атика, Бойотия, Айтолия, Акарнания и цяла-
та област от тази страна на Пелопонес до 
Коринтския канал, на дело опустоши и на дело 
покори Илирик, Албания и Босна и се насочи 
срещу българите, власите и сърбите с намере-
ние да завземе Панония”.
Може да погледнете картата по-горе на която 
Пелопонес, Албания и Босна са в пределите на 
османската империя, но на север към Влахия 
все още седи името България, което не е част. 
По този начин два напълно независими един от 
друг източника се потвърждават. 
По отношение смисловата употреба на тер-
мина “българи”, използван в горния цитат, си 
струва да се приведе мнението на Пламен Па-
влов и Иван Тютюнджиев. Те разглеждат едно 
сведение, оставено от автора на “Българска 
анонимна хроника” и повторено от влашкия 
летописец Михаил Мокса, свързано с военни-
те действия на Муса през 1409 г. Във войската 
му имало огромен брой “власи, сърби и бъл-
гари” (при Мокса съответно “румъни, сърби и 
шкеи”). Пламен Павлов и Иван Тютюнджиев 
изрично уточняват, че на това и на други места 
в “Българска анонимна хроника” под “бълга-
ри” се разбира българска държава, която в кон-
кретния случай е Видинското царство. Следо-
вателно и в случая със сведението на Лоникоро  
под “българи” следва да се разбира ако не бъл-
гарска държава в буквалния смисъл на думата, 
то най-малкото български феодали, които са 
запазили контрола над наследствените си земи 
и разполагащи със свои армии.
Дори в сведението за пренасянето на мощите 
на св. Иван Рилски се показва, че софийската 
аристокрация не е изтребена, а под софийска 
аристокрация може да се приемат феодалите 
от онова време. Поради това може да се смя-
та, че София е притежавала някаква свободия. 
Следващата част от откъса за превземането на 
Пелопонес, Босна и Албания (написан по-на-
горе) показва, че София е превзета от турците 

около 1430. Това значи, че преди това тя не е 
била част от Османския султанат, а както казва 
текста е била под сръбско управление:
„Развали мира (Мехмед II), който беше по-
твърдил с женитбата с дъщерята на деспот 
Георги, нападна деспота на Сърбия и го прого-
ни от владенията му, отнемайки му градовете 
Скопие, Новомонт и София и като зароби два-
мата му сина, с варварски свирепост го лиши 
от зрение, доближавайки нажежено желязо 
до зениците му”.
Но след победата на Владислав Варненчик 
през 1443 година една от клаузите на мирния 
договор между него и султана била връщането 
на София на деспот Гоерги:
„Това принуди Амурат да проводи пратени-
ци при Ладислав да искат мир при тези усло-
вия, които определи победителят. Мирът бил 
сключен за 10 години и потвърден с клетва 
при тези условия: Амурат да напусне Сърбия 
и да изтегли гарнизоните си от онези крепо-
сти и градове, които все още държал; да вър-
не владенията на деспот Георги и занапред да 
се въздържа от насилия; да не иска обратно 
Молдовия и изгубената част от България, да 
откупи Карамбей за 50 000 жълтици. Амурат 
се съгласи с това, но искаше да му се остави 
цяла България. Мирът не трая дълго. Наруши 
го Ладислав, подтикван от папа Евгений и от 
пагубните съвети на кардинал Юлиан, който 
твърдеше, че папата има право да разтурва 
клетвите, особено когато са дадени на враго-
ве на християнското име”.
Освен Филипо Лоникоро, Бертрандон де ла 
Брокиер също намеква, че към 1430 г. София не 
е окончателно в османски ръце и е предмет на 
дипломатически преговори между унгарците и 
Мурад ІІ. Ето какво съобщава той:
“Казаха ми, че на посланика (на Миланския 
дук) било поръчано да предаде на Турчина 
молбата на брат му, Миланския дук, щото 
от обич към него султанът да оставел на 
Сигизмунд, император на Свещената римска 
империя, Унгарското кралство, Влахия и Бъл-
гария до София, а също и Босненското крал-
ство, заедно с онази част от Албания, която 
държал и която зависела от Склавония… По-
сланикът [на Миланския дук] ми разказа, как 
последния път, когато Турчинът разбил им-
ператора, който обсаждал Голубац, господин 
Адвис, полски рицар, бил убит с 6000 власи. 
Тогава той, споменатият посланик, идвал от 
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Турция, та се явил преди поражението. Той ми 
каза как се случило всичко и как Жан Вискон-
ти бил предупреден, че султанът наближава, 
как преди това бил преговарял с българите, за 
да се подчини на императора цяла България до 
София и да избият всички турци, намиращи се 
там, нещо, което императорът не желаел да 
предприеме”.
Дори има данни, че още през 1385г. София на-
сочила поглед към сърбите за закрила от ос-
манците отколкото на Търновското царство. 
Това се казва от Евлия Челеби, според които 
през 1385 г. сърбите дошли на помощ на жите-
лите на София, но били отблъснати от турците. 
Най-вероятно в смутните години след разгро-
ма на османците от Тимур при Анкара в 1402 
г., когато турската власт на Балканите е била 
силно разклатена и дори разнебитена, парали-
зираните от страх местни владетели и феода-
ли са организирали съвместни акции против 
мохамеданските нашественици и са успели да 
отвоюват редица област – София и Софийско 
са минали временно под сръбска власт, Видин-
ското царство е укрепило пози-
циите си и е оцеляло поне докъм 
1422 г., Ловеч и Свищов също са 
получили статут на васални на 
османците градове, но със самоу-
правление. Същото би могло да се 
предположи и за Добруджанското 
деспотство с оглед на някои съо-
бражения на Свилен Станимиров.
Но Османската Империя върнала 
моща си още по времето на султан 
Мурад II, а по времето на Мехмед 
II завоюването на Балканите дос-
тигнало до зенит.
“Като умрял, той (султан Му-
рад II) оставил сина си Мохамет 
като осми крал. Този в 1453 г., 
в последния ден на май, превзел 
Константинопол след 54-дневна 
обсада, напрягайки всички сили в последния 
пристъп. Също тогава му се предал богатият 
град Пера и стените му били разрушени.
Като овладял България и Расция (Сърбия), 
той завзел Смидеров, великолепния замък на 
Расция над Дунава. Нападайки оттам, той 
обърнал в пустиня Далмация и Кроация, про-
никнал в Щирия и в Австрия”. 
Съдейки по сведенията на Хугас Инджеджян и 
Хаджи Калфа, вероятно Ловеч е бил превзет от 

Мехмед ІІ в 1462–1463 г., макар че, съдейки по 
данните на Мачей Меховски и на факта, че ос-
манският дефтер, споменаващ Ловеч като част 
от Никополския санджак, се датира към среда-
та на ХV век, по-скоро Ловеч ще да е бил за-
воюван непосредствено след 1453 г., но преди 
1459 г., когато пада Смедерево. Тази дата влиза 
в синхрон с факта, че овладявайки Константи-
нопол, явяващ се християнска крепост в сърце-
то и едновременно в тила на османските владе-
ния в Европа и Азия, Мехмед ІІ се е почувствал 
обезопасен и е предприел политика на унищо-
жаване на независимостта на владенията на 
балканските си васали. Така между 1453 и 1479 
г. последователно са превзети оцелелите хрис-
тиянски държавици в континентална Гърция, 
повечето от егейските острови, Сърбия, Алба-
ния, Босна, Херцеговина, последните българ-
ски крепости като Ловеч и Свищов, а Влашко, 
Молдова и Кримското ханство стават османски 
васали. В Мала Азия Мехмед ІІ ликвидира Ка-
раманския бейлик и Трапезундската империя.

Картата по-горе показва Балканите в пери-
ода около 1560 год, като ние  виждаме как 
България, макар и да е обозначена на картата, 

е вече част от Османската империя.
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В нашето съвремие безрезервно приеманите 
теории, тези и факти за историята на България 
постепенно се подлагат под съмнение, поради 
откриването на нови извори и източници. Та-
къв е и въпроса с окончателния край на Второ-
то Българско Царство и завземането на българ-
ските земи от страна на турците през периода 
XIV-XV век.     Макар и все още не официал-
но признато от българските историци ние мо-
жем да приемем, че българската държавност 
е отстояла най-малко до 1413 година, та дори 
и до 1422 година когато умира последния цар 
от Второто Българско Царство - Константин. 
Дори, в бъдеще, ако се открият повече сигур-
ни доказателства „летвата” може да се вдигне 
повече и за крайна година да се приеме някой 
по-късна от 1422.                              Но, както 
и да е, последните няколко реда бяха относно 
края на българската държавност, което не озна-
чава, че някои градове, като Кюстендил чиято 
самостоятелност била премахната след унищо-
жаването на Велбъждската крепост от пълко-
водеца Турхан през 1428 год, не са запазили 
някаква самостоятелност и свободия от страна 
на турците  най-малко след 1396 година та чак 
до края на 50те години на XV век. След края на 
50те години на XV век всички самостоятелни 
владения на Балканите са окончателно присъе-
динени към Османската империя, като и от то-
гава започват хайдушките движения и  пореди-
цата от български въстания срещу османската 
власт 
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Лекция от курса по история на старогерман-
ската литература и култура, воден от авто-
ра в учебната 2008-2009 в НГДЕК „Констан-
тин-Кирил Философ”

При четенето на поемите, стиховете от Стара-
та Еда и сагите  пред нас се изправя въпросът 
доколко от текстовете могат да се извлекат ис-
торически заключения и възможно ли е това 
изобщо. Безкрайното разнообразие от влияния 
и взаимодействия, процесите на добавяне и 
изваждане на детайли, липсата на фиксирано 
авторство и фрагментарността на оцелелите до 
днес части от епическото наследство превръ-
щат историческия поглед към старогерманска-
та героична литература в почти невъзможно 
начинание. Дори да стигнем до някакви изводи 
за това как „би трябвало” да e стоял даден факт, 
те лесно могат да бъдат контрирани от прос-
ти питания. Например според кого или какво 
немският Зигфрид и скандинавският Сигурд 
са идентични персонажи? Разбира се, съвпаде-
нията на поредица от имена и мотиви (можем 
да ги наречем и „случки” или пък „епизоди”, 
зависи дали ще подходим от историческа или 
от литературна перспектива) в „Сага за Волс-
унгите” и „Песен за Нибелунгите” бързо ни 
убеждават, че между двата наратива има опре-
делена близост и може би и двата произхож-
дат от по-стари версии на все същия сюжет. Но 
когато прочетем в „Нибелунгите”, че Зигфрид 
произхожда от Ксантен, град, разположен по 
долното течение на Рейн във Вестфалия, това 
не означава автоматично, че и за скриптора на 
„Волсунгите” Сигурд е франк. И обратно, ко-
гато открием във „Волсунгите”, че Сигмунд 
отмъщава на гаутския крал Сиггейр за смъртта 
на баща си, от това не следва, че немският поет 
на „Нибелунгите” си представя по същия на-
чин младежките приключения на стария ксан-
тенски владетел Зигмунд. Другояче казано, да 
мислим за съвкупността от древни героични 
легенди като за цялостен корпус, изграждащ 
обозрима картина на някаква обща за ислан-

дци, немци, фризи, датчани и прочие народи 
литературна традиция, е напълно погрешно. 
На първо време трябва да четем всеки текст 
сам за себе си. Преди съпоставката трябва да 
бъде запознаването. Преди бързото – и често 
подвеждащо – прокарване на паралели трябва 
да имаме предвид, че всеки от наративите се е 
появил при специфични условия. „Беоулф” не 
е куртоазна поема, нито „Песен за Нибелунги-
те” принадлежи на Тъмните векове. Освен това 
са записани в различни столетия и в различни 
страни. Стилът, целите и изразните средства на 
всяко от произведенията са по-скоро разграни-
чаващи отколкото обединяващи белези. 
            Убил ли е немският Зигфрид същия дра-
кон на име Фавнир? Изял ли е сърцето му, както 
го е направил исландският Сигурд? И немски-
ят Данкрат ли е бащата на онзи Гунар, за когото 
е слушала исландската публика? Ако е истина, 
че историческият протип на Зигфрид/Сигурд е 
меровингският крал Сигеберт, загинал във вто-
рата половина на VІ в., то откъде са се взели в 
исландската версия на разказите за него драко-
нът, валкюрията и лукавият ковач-магьосник? 
Дали различните познати днес варианти на ге-
роичните сюжети не пазят различни фрагмен-
ти от историческата и митологичната памет на 
създателите си? В такъв случай все пак би било 
възможно да се се защити хипотезата, че в пе-
тото столетие, непосредствено след страхови-
тата участ на Сигеберт и много след покръст-
ването си при Хлодвиг самите франки все още 
са носели наследството на езическия култ към 
Один/Воден с голям корпус митове. Ако е така, 
то няма нищо необикновено вестите за събити-
ята, преминаващи през спонтанна фолклорна 
обработка още при разпространението си на 
север, веднага да са се размесили с познати мо-
тиви за по-голям драматичен ефект и с времето 
този процес да е променял все повече първо-
начално простия факт, че поредният владетел 
се е отправил към селенията на прадедите си. 
Именно такова добавяне на детайли позволява 
на разказа за необичайното събитие да се пре-
върне в устойчив и интригуващ наратив, за да 
оцелее до наши дни вместо да бъде забравен 
за броени месеци или години. Същевременно 

Бележки по старогерманските героични 
сюжети: историческият Зигфрид
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ранните варианти на новосъздаденото героич-
но предание естествено биха имали по-голям 
шанс за запазване в Скандинавия и Исландия, 
където християнството прониква по-късно 
отколкото в Германия и не успява да заличи 
интереса към свръхестествените същества от 
стария общогермански пантеон на боговете 
и нечистите сили. Във всеки случай борбата 
с отровен дракон, въплъщаващ злото в чист 
вид, е постоянен детайл от разказите за герои. 
В известен смисъл битката с дракон е доказа-
телство за истински героизъм, част от необхо-
димата условност в „кариерата” на героя като 
умиротворител на света. Точно както гръцкият 
Херакъл прочиства познатите предели от про-
тивоестествени и страшни за човешкия род 
същества, Сигурд, Беоулф (а според текста на 
„Беоулф” и Сигмунд) унищожават безобразни 
и зловещи създания, сред които почетно място 
заема пълзящият, през повечето време безсло-
весен, отровен дракон-пазител на прокълнато 
злато. 
            Тук можем да отбележим, че драко-
нът напомня за чудовището Нидхьог, което 
прегризва корените на световното дърво, как-
то и за Йормунганд, който ще убие героя сред 
скандинавските богове – Тор, въплъщение на 
гръмотевицата. Драконът се появява там, къде-
то има заровено злато или пък сам заравя съ-
кровището и поради злината си се превръща в 
това страховито създание. Златото винаги води 
до нещастие, най-често вражда и още преди да 
бъде открито от героя, който ще убие дракона 
и сам ще поеме проклятието, вече е донасяло 
смърт. Очевидно става дума за удобен драма-
тичен мотив, който може да подскаже по-ната-
тъшната трагична развръзка на приключения-
та на героя (като в случая със Сигурд) или да 
послужи за уместен край на живота му (както 
става с Беоулф, чиято последна победа е тази 
над успелия да го порази с отровата си звяр).
            Ако по-горните наблюдения са верни (а 
те най-малкото изглеждат убедителни), то има 
смисъл да се търси историческата ядка в леген-
дите. Каквото и да са разказвали немските и ис-
ландските поети, край долното течение на Рейн 
действително е живял, царувал и загинал крал 
на име Сигеберт . Григорий от Тур разказва 
живота му в кн. ІV на Historia Francorum, но е 
очевидно, че независимо от строгото фактоло-
гично изложение у Григорий сред франките и 
техните съседи са започнали да се разпростра-

няват устни предания за живота и смъртта на 
владетеля. Интересът към Сигеберт е предиз-
викан може би от обстоятелствата около гибел-
та му (той е убит по заповед на любовницата на 
брат си, срещу когото воюва, защото въпросни-
ят брат е изоставил законната си съпруга – сес-
тра на съпругата на самия Сигеберт). Устната 
традиция се развива и обогатява с различни 
мотиви докато на свой ред е записана в ХІІІ 
в. в безкрайно различаващите се помежду си 
„Песен за Нибелунгите”, някои от песните на 
Старата Еда и „Сага за Волсунгите”.

Убийството на Сигеберт І. Миниатюра от Roman de 
Renart, нач. ХІV в.

Убийството на Сигеберт І. Миниатюра от 
Les grandes chroniques de France, кр. ХІV в.
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Меровингите, бургундите и хуните лесно са 
свързани във верига от събития или епизоди, 
където старинните, добре познати и винаги ус-
пешни литературни мотиви запълват неясноти-
те около причините, хронологията или точно-
то протичане на дадено действие, а понякога 
свободното въображение и жизненият опит 
също добавят по нещо от себе си. Защо Си-
геберт се появява при Гундахар? Защото иска 
нещо от него. Какво иска? Мотивът за търсе-
не на невяста е налице, за да предложи готов 
отговор, още повече, че исторически Сигеберт 
действително се сдобива със съпруга от чужд 
и далечен род – Брунхилда, дъщеря на Атана-
гилд, крал на визиготите в Испания. А защо и 
Атила идва при Гундахар? Той е чужденец, от 
друг народ, с непознат език, идва отдалеч – не 
може да идва за добро. Дошъл е да заграби съ-
кровищата на бургундите. Мотивът за златото, 
водещо до вражда дава възможност сюжетът да 
бъде завършен. Вариантите ще се променят все 
повече с изминаването на десетилетия и веко-
ве. Резултатът ще бъдат три различни традиции 
за живота и перипетиите на героите: „Сага за 

Волсунгите”, няколко песни от Старата Еда и 
„Песен за Нибелунгите”. Персонажите вече 
няма да бъдат обикновени човешки същества 
с отредено им кратко време на историческата 
сцена. Не, те ще са добили архетипни черти и 
всеки техен жест ще има огромно значение. По 
пътя от спомена към епоса мъртвите крале ще 
придобият власт, за каквато приживе не биха 
могли и да мечтаят; власт над въображенията, 
над чувствата и над вложените във всеки слу-
шател на легендите изконни човешки страхо-
ве и очаквания. Власт и над сърцата, защото 
основна част от насладата при слушането или 
четенето е самоидентификацията с персонажи-
те, симпатията или антипатията към тях. Изгу-
били индивидуалността си, Гундахар и Сиге-
берт ще се превърнат в Гунар и Сигурд, както 
и в Гунтер и Зигфрид, за да бъдат разглеждани 
техните величави постъпки от всяка страна на 
нравствеността и любовта към грандиозно-
то. От личности те ще се превърнат в знаци 
на подлост, достойнство, смелост или поква-
ра. Жените, майките и сестрите им ще станат 
подбудителки на техните войни и помирява-

Убийството на Сигеберт І. Жан Фуке, ср. ХV в.
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ния. Ще отмъщават за тях, ще ги предават, ще 
страдат за тях и ще ги довеждат до гибел. Вся-
ко тяхно действие ще води до друго, често до 
противодействие, както във физиката, защото 
в легендите, за разлика от хаоса на историята, 
цари ред. Парадоксален, объркващ, но напъл-
но неумолим ред. Повтаряемостта на мотивите 
(като например този за удавената в кръв сват-
ба, който присъства и в „Сага за Волсунгите”, 
и в „Беоулф”, и във „Финсбургския фрагмент”) 
придава ритъм на легендите и ги прави пред-
видими - без обаче да им отнема очарованието.
           За запознатата публика ще стане 
необходимо да слуша футуроспективни 
намеци за предстоящи в разказа събия, които 
придават на героичните усилия един едва ли 
не мъченически отблясък. Някои епизоди ще 
се запазят в съвсем кратки, просто нахвърляни 
форми – вероятно защото са били толкова 
популярни, че слушателите са искали поетът 
или разказвачът да продължи бързо напред 
и да не се бави в известни подробности. В 
предговора си към “Vőlsunga kvída en níja” 
Толкин твърди, че староанглийската поезия 
има за цел да внуши тържествено чувство и 
затова е по-многословна и приповдигната от 
староисландската, която пък трябва преди 
всичко да порази с бързия драматизъм на 
кратките си, експресивни строфи. Дори да 
приемем това за вярно, то не означава, че 
староанглийските поетични фрагменти, 
посветени на общогерманските герои са 
изпълнени с подробности около действието. 
Напротив, многословието и тържественият 
ритъм на староанглийския епос са по-скоро 
описателни спрямо детайли в облеклото 
или средата, в която героят се движи, но не 
и относно нещата, които той върши. В този 
смисъл въпреки стиловата си разграниченост 
староисландските и староанглийските стихове 
си приличат – събитията протичат бързо. 
Дванайсет или петдесет години могат да 
бъдат просто споменати в един ред , а битка, 
траяла една нощ да бъде проследена не толкова 
в подробностите на действието, колкото в 
болезнено точния поглед към огъня, разгарящ 
се върху покрива на обсадения дворец или към 
разкъсаната ризница на някого от бойците . 
Колкото до изхода – публиката вече го е знаела, 
така че за него е направен намек още преди 
началото на описанието, колкото да проличи, 
че и поетът познава последователността 

на сюжета. Истинското майсторство на 
англосаксонския стихоплетец е в навързването 
на думите, на изразителните и откънтяващи 
в алитерацията словосъчетания. Неговата 
поезия е машина от думи по сполучливия 
израз на Марк Хъдзън , механизъм, който 
цели буквалното възпроизвеждане на звука от 
скърцането на корабните въжета, свистенето 
на стрелата или приглушения звън на златото.
            Тези похвати значително са ограничени в 
староисландското скалдическо стихосложение, 
където дългото англосаксонско описание е 
заменено с находчиви, кратки и трудни за 
разгадаване метафори - иносказателните 
названия, които напомнят на гатанки и се наричат 
кенинги. Но и там, както в англосаксонския 
стих не е толкова важно да се разкаже, колкото 
да се намекне за събитието, да се спомене то 
едва ли не мимоходом и същевременно да се 
демонстрира умелост в употребата на думите 
и познаване на необходимите поетични 
условности. Тези два вида нордическа поезия 
могат да бъдат представени визуално като 
резултат по-скоро от внимателен занятчийски 
труд отколкото от творческо прозрение. 
Англосаксонските стихове напомнят на 
миниатюрите от ръкописите, произвеждани 
в английските манастири: силуетите едва са 
загатнати, а позите са сковани, но драпировката 
на свободно падащите тежки одежди е разкошна 
и блестящо изпълнена. Скандинавските кратки 
строфи от своя страна приличат на бижутата, 
създавани от майсторите в Дания и Швеция 
– малки и леки, а все пак покрити с изящна и 
сложна орнаментика, която обърква окото.
            Колкото и отдалечени във времето 
и пространството да са помежду си трите 
варианта на сюжета за Сигурд/Зигфрид, те 
разкриват една неочаквана близост, говореща 
за общата историческа основа, на която 
почиват. Към тях могат да бъдат добавени 
и староанглийските „Беоулф”, както и 
„Финсбургският фрагмент”. Тези текстове 
никъде не влизат в противоречие кой с кого е в 
съюз или вражда. В „Беоулф” враждите са между 
гаути и свеи, гаути и фризи, датчани и фризи. 
Съответно датчаните и гаутите са съюзници. 
Във „Финсбургския фрагмент” враждата е 
отново между фризи и датчани. В „Сага за 
Волсунгите” гаутите са врагове на Волсунгите. 
Ако Волсунгите наистина са франки, това 
напълно кореспондира с описаната в „Беоулф” 
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гибел на гаутския крал Хигелак, който е убит от 
фризите и франкските им съюзници. В „Песен 
за Нибелунгите” датчаните и саксонците 
се изправят срещу Зигфрид и бургундските 
му приятели. И така, от няколкото толкова 
разнородни текста пред нас се изправя картина 
на два съюза, които враждуват помежду си в 
продължение на няколко поколения. От едната 
страна са датчаните и гаутите, а от другата 
– фризите, франките, свеите и още няколко 
по-незначителни комитата или племена. 
Потвърждение за реалността на някои епизоди 
от тези наследствени вражди и приятелства 
откриваме и в нелитературен източник. В 
своята „История на франките” Григорий от Тур 
пише, че скандинавският предводител Chlochi-
laicus е убит от франки и фризи, когато нахлува 
във Фризия . Същата информация за гаутския 
вожд Хигелак откриваме (с подобаващо 
мрачни обертонове) и в „Беоулф”. Двата текста 
са напълно независими един от друг. 
            Това не са единствените „датски” 
или изобщо скандинавски слизания около 
устието на Рейн в пети-шести век, за които се 
говори в старата германска литература. Тук не 
става дума за започналите в края на осмото 
столетие страховити викингски рейдове, а за 
един по-ранен етап на наследявани и едва ли 
не култивирани междудинастични вражди и 
съюзи, когато все още непокръстените или 
тъкмо покръстващи се франки и бургунди 
не са изгубили всички връзки с комитатите в 
Ютланд, по датските острови и дори в самата 
Скандинавия. Разбира се, възможно е да 
имаме пред себе си остатъците от две гледни 
точки относно протичането на конфликтите. 
В „Песен за Нибелунгите” Зигфрид без 
усилия унижава датската войска, а в „Сага за 
Волсунгите” Сигмунд отмъщава жестоко за 
по-раншни предателства и загуби на гаутския 
крал. Обратно, в „Беоулф” и „Финсбургския 
фрагмент” предателство извършват фризите 
и наказанието им от страна на датчаните е 
безмилостно. Тук би било примамливо да 
се позовем на съществуващите мнения за 
тъждественост между гаутите и ютите, така 
че картината да се опрости до една постоянна 
война с няколко неуспешни примирия между 
скандинавските племена от една страна и 
фризийско-франкско-бургундски съюз от 
друга. Такъв конфликт между „Севера и 
Юга” изглежда привлекателен като представа, 

но не се вписва напълно в известните от 
„Финсбургския фрагмент”, „Англосаксонската 
хроника” и поемата „Уидсит” факти, които 
сочат, че понякога противници в този първи 
голям двубой в Северно море са предприемали 
общи действия срещу изоставената от Рим 
Британия. Така под предводителството на 
Хенгист, вожда, чието име означава „кон” 
(в поетична употреба; ежедневната дума за 
„кон” се появява като име на Хенгистовия 
брат Хорса), се озовават едновременно фризи, 
сакси и юти, които заедно се преселват в 
Британия по време на примирие помежду си, 
както сочат „Англосаксонската хроника” и 
„Финсбургският фрагмент” независимо един 
от друг. Пак от „Англосаксонската хроника” 
знаем, че знамето на уесекската династия е 
препускащ бял кон на зелено поле. А и до днес 
гербът на немската провинция Долна Саксония 
е изправен бял кон на червено поле. Възможно 
е тези податки да сочат към едно общо 
предхристиянско минало от V-VІ в., в което 
датчаните и саксите са съюзници и в конфликта 
срещу фризи и франки, и в завладяването на 
Британия. Исторически е вярно, че фризи, 
франки и сакси заедно участват в грабителски 
походи в Британия още в края на ІІІ и началото 
на ІV в. В този период конят, свещено животно 
на Один, става емблема на саксонските 
воини. Легендарният основател на новите 
саксонски кралства в Британия носи името на 
животното, а по знамената и на отпътуващите, 
и на оставащите в родината си е изобразен пак 
препускащ кон. „Англосаксонската хроника” 
на свой ред проследява родословията на 
кралете в Хептархията през Хенгист до Один, 
в чиято жертва са принасяни коне, както е 
засвидетелствано и в кралските саги на Снори 
Стурлусон. 
 Възможно е да се допусне, че ако 
от текстовете на „Беоулф”, „Уидсит” и 
„Финсбургския фрагмент” е възможно да 
бъдат извлечени исторически данни, а между 
названията на ютите и гаутите действително 
има сходство, то при положение, че поне част 
от походите в Britannia deserta съставът на 
воините е от различни – намиращи се понякога 
във вражда помежду си - комитати, „Беоулф” 
е създаден от потомци именно на гаути, 
напуснали родината си във Вестерйоталанд 
под натиска на свеите. Впрочем, такова 
предположение намира подкрепа в текста на 
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поемата.
            Всички тези съответствия между 
поетичните източници и паралелите, които 
могат да се прокарат и към хрониките и 
историческите съчинения за епохата, създадени 
в региона на Северно море свидетелстват, че 
въпреки различията и съвсем не изненадващите 
литературни натрупвания, епосът на 
германските народи съдържа и любопитни 
данни от исторически характер, които могат 
да бъдат извлечени при внимателен прочит (и 
предпазливост при изводите).

  1.В случая става дума не толкова за исландските 
родови саги, засягащи периода 930-1030, а за т. 
нар. саги за древни времена, съставяни не само 
в Исландия, а и в Дания и Норвегия. Б. а.
 2.Сигеберт І. Род. 535, крал на Австразия 
561-575. За Сигеберт І като исторически 
прототип на Сигурд/Зигфрид вж. Арон 
Гуревич. Средновековният свят: културата 
на мълчащото мнозинство. УИ “Св. Климент 
Охридски”, София, 2005. Б. а.
 3.Какъвто е случаят с интервалите от първото 
нападение на Грендел до идването на Беоулф 
на помощ на датския крал и от връщането на 
Беоулф у дома до появата на дракона. Б. а.
  4.Например в староанглийския “Финсбургски 
фрагмент”, 48 стиха, разказващи за внезапното 
нощно нападение на фризите над датчаните. Б. 

а.
 5. Beowulf. Translation and 
Commentary by Marc Hud-
son. Wordsworth Classics, 
Ware, 2007. P. 122.
6.Gregorii Turonensis Histo-
ria Francorum, lib. III, cap. 3. 
Б. а.

“Сигурд убива дракона”
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Автор: Красимир Иванчев

Eдин от най-наситените с драматизъм и 
незаслужено забравени моменти в евро-
пейската история, се случва в Испания в 

началото на 17 век и в голяма степен променя 
както представите на всеки, който е запознат с 
лова на вещици и средновековната Инквизи-
ция, така и вярата в непобедимата сила на чо-
вешкия  разум. 
Противно на много разпространеното мнение 
(често в историята има „натрупвания на клише-
та”, които могат да затъм-
нят същността на проце-
сите – което пък, заедно с 
други фактори в последно 
време породи нелицепри-
ятният процес на необуз-
дана ревизия) известните 
кампании и случаи на лов 
на вещици в средновекови-
ето, че и в по-късно време 
далеч не са така еднознач-
ни, както сме свикнали да 
ги приемаме. Известни са 
жестокостите на Инквизи-
цията, но малцина знаят, 
че в повечето случаи при-
знаването и разкаянието 
на „вещицата” е водело до 
опрощаване на греховете и 
освобождаване. Малко из-
вестно е и това, че съдът на 
Инквизицията е бил в мно-
го случаи таен и много от 
обвинените са имали въз-
можност да заживеят отно-
во без обществото да узнае 
за обвиненията към тях. 
От друга страна, ясно е, 
че случаите на фанатично 
унищожаване на хора, об-
винени във вещерство или 
ереси не са рядкост, осо-
бено във времената, кога-
то фанатизмът и масовата 

психоза са били много по-лесно генерирано 
явление от днес. (Или поне така се смята от ви-
сотата на днешната ни информираност и циви-
лизованост). 
В началото на 17-ти век в Испания, се разиграва 
драма, в която главната роля се пада на една от 
най-светлите и за съжаление не много извест-
ни личности в европейската история. В стра-
ната на баските, в близост до френската грани-
ца се появява една 20 годишна слугиня, която 
разказвала на жените по пазара, че е вещица и 
че знае разни вещерски практики. Всъщност, 
тя наистина била обвинена от Инквизицията в 

ДЕЛОТО НА АЛОНСО ДЕ 
САЛАЗАР ФРИАС

Висшият съд на инквизицията, наречен „Suprema” /Consejo de la 
Suprema I General Inquisition/
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такива неща и била опростена след признание-
то и разкаянието й. Само че, „шило в торба не 
стои” и разказите й започват отново. Какви са 
мотивите на младата жена да се хвали по такъв 
начин остава да се изяснява от психологията, 
но е ясно, че слухът се разпространява лавино-
образно и цялата област се подпалва от вещер-
ски истории и истерии. Заваляват всевъзможни 
сигнали, често съпроводени с безумни фанта-
зии. Нещата придобиват сериозни мащаби и 
психозата се разраства твърде застрашително. 
Инквизицията, разбира се, не закъснява да се 
появи. Започва разледване и са назначени три-
ма инквизитори, т.е. следователи на католиче-
ската църква, които започват да обикалят об-
ластта и да събират сведения за непрекъснато 
увеличаващите се случаи на вещерство и ма-
гьосничество, за секс с дявола, яздене на метли 
и каквото още фантазията може да си предста-
ви. 
Разгледани са не по-малко от 7000 случая, като 
в част от тях раказите стигат висини на абсурд-
ността, като например орален секс със зайци 
по сатанинско внушение. 
По това време е в сила едикт, който гарантира 
опрощение на всеки, който признае магьосни-
чество или съобщи за такова. Основният „по-
леви” следовател е Алонсо де Салазар Фриас*, 
член на Светата инквизиция, младши инквизи-
тор и църковен юрист. В условията на класиче-
ска масова психоза, обвхванала цялата област, 
ако не и цяла Испания, са разследвани са около 
2000 случая и 5000 души, голяма част от кои-
то деца от 7 до 14 г. Над 1400 човека оттеглят 
пред Салазар предварителните си показания и 
се отричат от признанията си, заявявайки, че са 
изтезавани или заплашени с изтезания. Събра-
ни са 11 000 страници доказателства. Само 6 
човека от всички разследвани продължават да 
подържат, че са магьосници. Паралелно с тези 
процеси има и няколко срещу хора изповядва-
щи тайно други религии – протестантство, мю-
сюлманство и еврейство. 
Противно на това, което бихме очаквали в 
тази обстановка, мерките, които инквизиторът 
Салазар Фриас предприема са повече от из-
ненадващи. Наказанията са или никакви, или 
свръх леки, като например казване на молитва. 
В разгара на психозата и в безумието на оно-
ва време, католическият свещеник и юрист не 
отстъпва нито на сантиметър от здравия разум 
и, събрал достатъчно доказателства, със силата 

на властта, дадена му именно от Инквизицията, 
директно обявява цялата история за измислица 
и масово заблуждение, без да се съобразява с 
мненията на останалите двама по-старши ин-
квизитори и без нито секунда да се повлияе от 
атмосферата и тенденцията на времето, страхо-
вете, заблудите или опасността за себе си или 
за кариерата си. 
Нещата обаче не свършват дотук. Салазар не се 
спира и повежда активна борба за оправдаване-
то на всички обвинени. Развитието на събития-
та води до Мадрид и до самия център на испан-
ската Инквизиция. Влязъл в остър конфликт с 
началниците си, Алонсо де Салазар Фриас от-
нася въпроса до главния инквизитор в Мадрид. 
Започва продължително заседание на висши-
ят съд на инквизицията, наречен „Suprema” /
Consejo de la Suprema I General Inquisition или 
Съвет на върховната и генерална инквизиция/. 
Това е доста интересна институция със строги 
процедурни правила, едно от които е, че гово-
рещия не може да бъде прекъсван по никакъв 
начин и при никакви обстоятелства. Започва се 
напрегната борба, в която Салазар хвърля всич-

ките си сили и способности. След години деба-
ти, през 1614 година, в католическа Испания, 
Алонсо де Салазар Фриас тотално разгромява 
с изцяло юридическа и логическа аргумента-
ция опонентите си, и то именно пред съда на 
испанската Инквизиция. Всички процеси са 
обявени за невалидни, животът и здравето на 
хиляди хора са буквално спасени, а историята 
на Европа получава един от най най-ярките си 
примери за проява на човешки разум и здрав 
смисъл. 
Чрез способностите, ума и волята на един не-
поколебим юрист, съчетал в себе си дълбокото 
разбиране за законност и смисъл, духът на чо-

„Suprema” /Consejo de la Suprema I 
General Inquisition
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вечността и разума, буквално прокарва един от 
пътищата на задаващото се Новото време през 
средновековния мрак. 
Битките продължават и след големия процес. 
През 1616 г. светските власти на Испания, кои-
то към този момент са независими от църквата, 
организират процеси срещу вещици в Северен 
Бискай, но отново благодарение на намесата на 
Салазар са предотвратени масовите изгаряния 
на клади и всички осъдени са оправдани, след 
като Инквизицията изземва разглеждането на 
делата им и ги прекратява до едно. В Катало-
ния, отново светските власти обесват повече 
от 300 заподозрени вещици през 1616-1619 г., 
но отново преследванията са прекратени от 
съда на Инквизицията. През едно голямо гоне-
ние през 1621, Салазар инициира процес, при 
който инквизицията изземва правомощията 
на светската власт и налага само несъществе-
ни наказания на заподозрените. Влиянието му 
надхвърля Испания, като Инквизицията в Рим 
въвежда специално подготвени от него прави-
ла за разследване, насочени към установяване 
на истината и изиграли голяма роля в намаля-
ването на броя на процесите в Италия. 
В цялата си битка, големият юрист и хуманист 
разполага само със привидно слабите оръжия 
на правото – думите, логиката, и собственият 
си ум и убедителност. Историята на правото 
познава много успешни защити на невинни и 
тържество на справедливостта, но едва ли по-
знава друг случай, в който 7000 човека да са 
спасени от репресии в един от най-тъмните 
периоди на историята. Още по-удивително е, 
че това става чрез безкомпромисната борба на 
съдията, който е призван да ги осъди по всички 
канони на времето и длъжността си.  

* Роден през 1564 г в Бургос, в семейството на 
адвокати и богати търговци, Алонсо де Сала-
зар Фриас учи каноническо право в Универ-
ситетите на Саламанка и Сигуенца. След като 
става католически свещеник, е назначен за гла-
вен викарий и за съдия в епископския съд на 
Каен. Близостта му с архиепископа на Толедо 
Бернардо де Сандовал Риас, както и големите 
му способности на юрист улесняват кариерата 
му и е назначен за главен юрист на църквата в 
Кастилия през 1600 г и инквизитор на Логроно 
през 1609 г.  Големият му успех в „делото с ве-
щиците” го прави член на Върховния съвет на 
Инквизицията през 1631 г. Умира през 1636 г.

Портрет на Алонсо де Салазар Фриас
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І.	Общо	понятие	за	религията	на	Рим	
Рим няма митология, познава само историче-
ската легенда.

Картина на Andrea Doria -  „Neptune“ - 
1550-55

Нептун - Бог на морето

ІІ.	Теоретичен	аспект	
Както се казва в „Сатирикон“: „ А пък и по на-
шите места е до толкова пълно с богове, че е 
по-лесно да срещнеш бог, от колкото човек.“ 
(„plurtes di, quam homines“) И действително 
учудващ е този огромен брой божества в Рим. 
Всяко, дори и най-дребното действие, има своя 
бог. Според Св. Августин в „De civitate dei“ за 
едно бебе се грижат следните божества: 
- Vatikanus - бог на първия вик
- Fabulinus - на първата дума и въобще го учи 
да говори
- Educa - учи го да яде

- Potina - учи го да пие
- Cuba - учи го да лежи в люлката
Когато детето започне да излиза, го поемат 
следните богини:
- Abeona - учи го да излиза от къщи
- Iterduca - покровителства го по пътя
- Domiduca - за да си намери къщата
- Adeona - за да си влиза в къщи
Според Сервий, коментатора на Виргилий, в 
коментара му към „Георгики“, на един орач по-
магат следните богове:
- Veruactor - на първата оран
- Reparator - на втората оран
- Imporcitor - на третата оран, той прави браз-
дите 
- Insitor - сее
- Obarator - на кръговата оран
- Occator - на брануването
- Saritor - на плевенето
- Subruncinator - вади корените на плевелите, 
неизлезли при плевенето 
- Messor - жъне
- Convector - събира класовете в сноп
- Conditor - събира житото в ями-складове
- Promitor - вади житото от ямите
Наличието на това огромно количество бо-
жества, олицетворе-ние на един акт, дори на 
една абстракция в акта, каквато е Ara pacis 
Augustae на Марсово поле, Salus populi Romani 
на Квиринал, говори за твърде голямата при-
митивност на римската религиозна концепция. 
Ако елинът схваща божеството като огромна 
всесилна в дадена област констанция, появява-
ща се трансцедентно в даден момент и в даде-
на ситуация, то римлянинът вижда божеството 
само в акта, само в конкретната проява и ни-
кога друг път. Ето защо всеки епитет на бога е 
отделно божество. Така 
- Iuppiter Fulgur е едно божество - на гърма, 
- Iuppiter Fulmen - друго - на мълнията, 
- Iuppiter Lucetius - трето - на светлината, а 
- Iuppiter Elicius - четвърто - на дъжда. 
Тази многобройност и актуалност на божест-
вената проява е възбуждала основателните 
насмешки на християнските теолози, според 
които римските божества като че са си поде-
лили задълженията, за да не би да се изморят 

Римската Религия
История
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и преработят. Тази актуалност на римската ре-
лигиозна концепция показва, че тя е застина-
ла във фазата на преход между фетишизма и 
анимизма. Елинът има пълната възможност да 
разпознае в една едра, красива, синеока и бла-
госклонна жена своята Деметра. Римлянинът 
вижда своята Церера само в момента на рас-
тящото зърно, защото е лесно да се даде образ 
на една идея, но е много трудно да се получи и 
елементарната образна представа за един акт. 
Римските божества са без образ. 
Според Варон 170 години след основаване-
то на града в Рим е нямало статуи на богове. 
Но дори когато те са въведени по етруски и 

гръцки маниер, все пак този образ си е оставал 
образ на статуята, не и на божеството. Освен 
това схващането на божеството не като въз-
можност за акт, а като конкретен акт, без да се 
търси целостта и движението в него, води да 
плоскостния характер на римската религиозна 
идея. Всяко божество е само за себе си. Меж-
ду божествата няма никаква връзка, нито пък 
съподчинение. Докато Хермес бърза от Зевс 
към хората, от там към Посейдон, от там към 
Хадес, то Меркурий се движи от един сакра-
лен парцел към друг. Движението му е само по 
земята и то по определени храмови парцели. 
Римската религия е парцелна. Немислимо е съ-
ществуването на божеството без отредения му 
templum. То е тясно свързано с него; то е там. 
Божеството отмира с отмирането на земления 
му участък, тъй като без парцел няма бог. Са-
кралното пространство е сбор от много кръп-
ки върху профанното. Ако елинското сакрално 
пространство е успоредно на профанното и ре-
лигиозната идея в Елада има вертикален харак-
тер, чрез който се постига пространството, то в 
Рим сакрума следва профанума по хоризонтал-
ния принцип, който води до плоскостта. 
В заключение римската религиозна вяра е акту-
ална, аниконична, плоскостна, парцелна вяра; 
студена, недоверчива, без фантазия, практична. 

ІІІ.	Практически	аспект
Основният принцип при осъществяване конта-
кта между смъртните и безсмъртните е Do ut 
des, но осъществяван по най-нагъл и безсра-
мен начин. Между тях се осъществява един 
юридически контракт. Хората са длъжни да из-
пълняват задълженията си към боговете, а те 
от своя страна - да спазват изискванията към 
договора. Ако смъртен наруши някаква клау-
за от договора, той носи углавна отговорност 
за това. Например един pullarius (предател) по 
време на Сабинската война излъгал, че богове-
те позволяват сражение. Въпреки че това ста-
нало ясно, консулът Папирий дал нареждане за 
започване на боя, понеже облеченият във власт 
жрец юридически го разрешил. Според консу-
ла лъжата била в компетенциите на измамения 
бог. Така и станало. Битката била спечелена, но 
гадателят загинал в нея. 
Ако боговете не изпълняват поетите договор-
ни задължения, те могат да бъдат наказани – 
статуите и жертвениците им били изхвърляни 
от храмовете. В този аспект жрецът в Рим е Хелиос - Бог на пророчествата, медицината и 

стадата
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само един сакрален юристконсулт и сакрален 
церемониалмайстор. Например колегията на 
понтифиците е имала точно такива задължения 
- да събира, правилно употребява и надзирава 
всички знания от сложната наука за съставяне-
то на профанно-сакралния договор. 
Именно поради нуждата да се състави макси-
мално точен и задължаващ контракт римската 
практическа религия е удивително конкретна. 
На всеки акт се търси най-точното му божест-
вено съответствие. Необходимо е да се открие 
конкретното божество, конкретното му име, 
конкретният му епитет, конкретният му адрес и 
конкретното време за това. Необходимо е и по 
конкретен начин то да се задължи. А това води 
до максимална детайлизация на култа. Всичко 
трябва да бъде извършено до последния детайл 
точно. Най-малката грешка води повтаряне на 
церемонията. Ето защо в римската религия, 
съотнесена към елинската, съществуват не-
имоверно повече ограничения за сакралните 
служители. Неизпълнението и на най-дребното 
от тях води до фатални последици. Нуждата от 
детайлно изпипване на култа води до форма-
лизъм, до неговата консервативна формулност. 
Всичко се извършва с материали, действия и 
формули, установени от незапомнени време-
на, защото това е гаранция. Никой в Рим не се 
моли по порив или с мисъл, а само по формула. 
В заключение римският култ е един конкретен, 
детайлизиран, формулен, юридически конт-
ракт.

ІV.	Отношение	на	държавата	към	религия-
та	
Римският култ е съобразен и тясно свързан с 
държавата, той е вид държавна дейност. Ни-
кога Рим не е познавал противоречие между 
религия и политика. Римските гадатели не се 

допитват за бъдещето, а само се съветват кое 
бъдеще е угодно на бога и на държавата. Бо-
жественият съвет не е задължителен, ако не е 
поискан специално. Единствено в отношени-
ето на държавата към боговете се наблюдава 
йерархичност на боговете. Според важността 
за res publica populi Romani quiritum даден култ 
получава своето място в сакралната пирамида 
и тази сакрална пирамида е парадигмата за про-
фанната пирамида. В тази пирамида отделните 
божествени парцели са подредени и съподчи-
нени. Римският пантеон на deum представлява 
пренесената в сакрума строга държавна орга-
низация и йерархия. Тази пирамида в различ-
ните времена е попълвана по различен начин.

Юнона - Богиня на брака и плодовитостта

Меркурий 
 - вестоносец на 

боговете

Диана - Девствена-
та богиня на лова
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История

Марс - Бог на войната
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- Плутон - Бог на подземния свят

Юпитер - Върховен Бог - Бог на 
небето и времето-

История
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История
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ КИ-

РИЛ И МЕТОДИЙ”

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

ПУБЛИКАЦИИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ 

ОТ

КАТЕДРА „БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И МАСОВИ КОМУ-
НИКАЦИИ”

2005 - 2009

БИБЛИОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛ

ТЕОДОР ИВАНОВ

ВЕЛИКО ТЪРНОВО
2009

БИБЛИОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛ



- http://nauka.bg - 6869

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Настоящият библиографски указател съ-
държа публикациите на научния състав 
на катедра „Библиотекознание и масо-

ви комуникации” при Стопански факултет на 
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, за периода 
2005 – 2009 г. 
    Включените книги, студии, статии, рецен-
зии и интервюта, представят многообразието 
от теми, които са обект на дългогодишната из-
следователска дейност на преподавателите от 
катедрата.
    Материалите са подредени в зависимост от 
научната степен или звание. Първо са предста-
вени трудовете на професорите, след това на 
доцентите и т.н.
     Библиографските описания за отделните 
лица са обособени по следния начин:
    1. Книги (автор, съставител, редактор);
    2. Студии и статии в сборници;
    3. Студии и статии в периодични издания и 
сборници;
    4. За него / За нея.
    В първия раздел са представени моногра-
фии, сборници, библиографски указатели, ръ-
ководства, на които членовете на катедрата са 
автори, съставители и редактори. Рецензиите 
са поместени до произведението, за което се 
отнасят.
    Вторият раздел включва изследвания, публи-
кувани в персонални или отраслови сборници, 
както и издания от международни и национал-
ни научни конференции, кръгли маси и др. фо-
руми с подобен характер.
    В третия раздел са представени статии от 
списания, вестници и периодични сборници.
    Четвъртият раздел е включен в структура-
та само при наличие на публикации, засяга-
щи жизнения и творческия път на конкретния 
учен.
    Подреждането в отделните рубрики е хроно-
логично – азбучно.
    Указателят съдържа 273 книжни и електрон-
ни  публикации, които са дело на 13  хабилити-
рани и нехабилитирани преподаватели и док-
торанти.
    Аналитико-синтетичната обработка на до-
кументалните източници е извършена съгласно 
действащите в България стандарти.
    Библиографските описания са направени “de 
visu”, като съобразно спецификата на указате-

ля са взети следните методични решения: 
-  всички заглавия са представени с главни бук-
ви;
-  името на конкретния автор не се дублира;
- при колективни трудове, името на разглежда-
ния автор е заменено с многоточие, а останали-
те са дадени в забележка;
- направените съкращения са съобразени със 
стандартите и терминологията на съответната 
научна област;
- еднаквите по съдържание публикации, са 
представени чрез сводно описание.
- на произведения, чиито заглавия не носят 
достатъчно информация, са направени спра-
вочни анотации.
    За повишаване на информационно-търсещи-
те възможности на указателя, всички библиог-
рафски единици са номерирани във възходящ 
ред с арабски цифри и са изработени именен и 
географски показалец.
    Широкият тематичен диапазон на библиог-
рафския указател, позволява той да бъде успеш-
но използван от научни работници, универси-
тетски преподаватели, студенти и специалисти 
от най-различни области на човешкото знание.

Можете да изтег-
лите цялата публи-
кация от ТУК!

http://nauka.bg

БИБЛИОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛ

http://nauka.bg/index.php?mod=front&fnc=pub_page&pid=12214
http://nauka.bg/index.php?mod=front&fnc=pub_page&pid=12214
http://nauka.bg/index.php?mod=front&fnc=pub_page&pid=12214
http://nauka.bg/index.php?mod=front&fnc=pub_page&pid=12214
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 R – ЕЗИКА НА НАУКАТА
д-р Доньо Гънчев, Аграрен Университет – 
Пловдив

„R: A Language and Environment For Statistical 
Computing” е названието на един от най – 
популярните и разпространени в академичните 
среди по света езици за програмиране. 
Създаден през 1996 г. (самия проект стартира 
още през 1990 г.) от двама професори по 
статистика – Робърт Джентълмен и Рос Иака 
от Университета в Оукланд, Нова Зеландия 
като open-source алтернатива на програмния 
език S. В самото си начало той е озаглавен 
„GNU S” като по-късно е преименуван на 
R което произлиза от началните букви на 
малките имена на неговите създатели. S, като 
език за програмиране е творение на екипа 
на Джон Чембърс от лабораториите на Бел в 
Ню Джърси, САЩ и широко разпространен 
измежду статистиците и математиците. За 
разработването на S, през 1998 г. Чембърс е 
награден от АСМ (Association for Computing 
Machinery) с Software System Award.  Езика 
има множество имплементации като най-
популярната е в основата на известните пакети 
за статистическа и математическа обработка 
на данни S-Plus и SAS. По своята същност 
R се явява като своеобразен диалект на S, 
доказателство за което е факта че голяма част 
от сорс кода за S-Plus и SAS без проблем може 
да се използва и под R. Колкото и да е странно, 
въпреки че R е своеобразен безплатен аналог 
на S и в този смисъл негов конкурент, Джон 
Чембърс и колегите му не само че не опълчват 
срещу проекта, а напротив – приветстват го 
и в момента повечето от тях, включително 
и Чембърс са членове на R Foundation – 
организацията занимаваща се с поддръжката 
и разпространението на езика. И все пак 
какво е  R ? Както се разбира от неговото 
пълно име: програмен език  и развойна среда 
за статистическа и математическа обработка 
на данни – ни повече, ни по-малко, мощен 
инструмент използван от хиляди учени, 
преподаватели и студенти по света, от най-
различни дисциплини и направления. През 
последните години изучаването на езика се 
превъща в стандарт в катедрите по статистика 
и математика на повечето от университетите 

в Западна Европа и САЩ. Все повече и 
повече научни и бизнес институции където 
се провеждат статистически и математически 
изследвания и обработка на данни изискват от 
настоящите и бъдещи си служители умения за 
работа с R. Започнал своето начало като научен 
проект на двама професори по статистика с 
цел създаването на open-source алтернатива 
на комерсиалния S, днес R се радва на все по-
нарастваща популярност.  Сред поддържащите 
и използващите езика институции (донори 
и бенефициенти) са компании като: Google; 
Аstra Zeneca – Швеция; Мerck – САЩ; АТ&Т 
Labs, Ню Джърси – САЩ; Baxter Healthcare 
Corporation, Калифорния – САЩ; Еf-prime 
Incorporation – Япония; ViaLactia Biosciences 
- Нова Зеландия;  Telecom New Zealand - 
Нова Зеландия; а от научните институции 
се открояват имената на Университета в 
Нантес – Франция; Станфорския Университет, 
Калифорния – САЩ; Факултета по Икономика 
на Университета в Грьонинген – Холандия; 
Департамента по Икономика на Университета 
в Милано – Италия; Центъра за борба с рака 
на гърдата към Колежа по Медицина в Хюстън, 
Тексас – САЩ; Института Дана – Фарбер за 
борба с рака  в Бостън -  САЩ; Департамента 
по Биостатистика към Университета Джон 
Хопкинс в Мериленд -  САЩ; Департамента по 
Биостатистика към Медицинския Университет 
в Вандербилт – САЩ; Департамента по 
Икономика на Стохолмския Университет – 
Швеция; Департамента по Статистика на 
Университета Уисконсин – Мадисън – САЩ; 
Департамента по Статистика на Университета 
на щата Айова – САЩ; Центъра по    Медицинска 
Биостатистика на Масачузетския Университет 
– САЩ; и много други. По думите на Дарил 
Прегибон, изследовател в Google  и цитиран в 
статията във вестник New York Times посветена 
на R, “Езика  за компанията е толкова важен че 
е трудно да си представим какво би било ако 
него го нямаше. R позволява на учените на 
провеждат сложни анализи без да е необходимо 
те да притежават задълбочени познания в в 
областта статистиката, математиката, както 
и на компютрите и компютрите системи“. 
Освен всичко друго, съществуват и множество 
допълнителни проекти свързани с R като 
например: Bioconductor – софтуер използващ 
R за анализ на данни в областта на генетиката. 
Този проект в момента се разработва от самия 
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проф. Робърт Джентълмен. Друг подобен 
е  софтуера Zoo/Phyto Image за автоматичен 
таксономичен анализ на проби от зоо и фито 
планктон на база на дигитални снимки.

Общ вид на R IDE под Widows

Основни характеристики:

•	 Обектно-ориентиран, прост и лесен 
за научаване програмен език наподобяващ по 
синтаксис на С, но семантично подобен на 
Scheme, като притежава и прилики с Perl, Python 
и Lisp. Езика включва възможности за работа с 
различни типове данни - както числови, така 
и стрингови и логически (булеви). Обектни 
структури като: вектори, фактори, списъци, 
матрици и датафреймове (data frames). 
Наличие на условни преходи от рода на if-else, 
както и switch която при R е просто функция 
(switch (statement, list)) и функцията eval за 
оценка дали е изпълнено дадено условие 
или не. Цикли от типа на for, while и repeat и 
възможности за създаване на потребителски 
функции. Езика поддържа в пълна степен 
обектно-ориентираното програмиране 
аналогично на С++. Възможностите на R в 
това отношение по настоящем се използват 
широко при изграждането на математически 
симулации и модели на различни биологични 
и природни системи.
•	 Разнообразни механизми за въвеждане 
на първоначалните данни – R IDE притежава 
вграден редактор за данни, подобен на този на 
програмите за електронни таблици, който се 
извиква от интерпретатора чрез функцията edit 
( ) - например mydata<-edit(data.frame()).

Вградения редактор на данни в дейстие

Друга възможност използвана най – често от 
начинаещите потребители е чрез функцията 

scan( ) - присвояването на функцията на 
дадена променлива (например mydata<-scan()) 
води до стартиране на цикъл за въвеждане на 
данни, които ще бъдат записани във вектора 
mydata. Натискането на Enter без въвеждане 
на стойност терминира цикъла и въвеждането 
приключва. Друг начин, също често използван, 
е чрез пакета RODBC благодарение който става 
възможност да се импортират xls файлове. 
Освен това с функцията read.table() може да се 
четат csv и тхт файлове а когато като аргумент 
на същата функция, не се подаде конкретния 
csv файл а съдържанието на клипборда – 
data1<-read.table(file(“clipboard”)), то тогава в 
интерпретатора на R се импортира копираното 
съдържание на клетките от програмата за 
електронни таблици. Освен в официалния 
сайт на езика има препратки към външни 
модули чрез които може да се извикват обекти 
на R (функции) директно от програмите за 
електронни таблици (поддържа се както Ms. 
Excel, така и Open Office Calc и Gnumeric)  
•	 Възможност за разширяване на езика 
чрез т. нар. рackages, които са аналогични на 
модулите в Python например. Стандартната 
инсталация на R IDE включва 9 допълнителни 
пакета, а от сайта на фондацията (http://
mirrors.dotsrc.org/cran/) разработваща езика са 
достъпни за сваляне над 1600 !! обхващащи 
почти всички области на науката и практиката. 
Съгласно принципите на отворения код, 
всеки може да създаде пакет за R (налице е 
подробно и безплатно ръководство за това) 
и да го публикува. Освен това всеки може да 
модифицира съществуващия код на в даден 
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пакет съгласно своите нужди. 
Всеки пакет съдържа подробен 
help файл под формата на chm 
и pdf с детайлно описание на 
всички функции  които съдържа 
и начина им на използване 
съпроводено със съответните 
примери. Така че казаното 
по-горе по отношение на 
потребителските функции, до 
голяма степен се обезсмисля 
в предвид на факта че е много 
по-вероятно да откриете 
нужните ви функции във вече 
създадени пакети, които ако все 
пак не ви удовлетворяват по 
начина по който работят, може 
безпроблемно да модифицирате. 
Пакетите могат да се свалят автоматично при 
наличие на връзка с Интернет. Под Windows 
и Mac OS това става като се кликне на Install 
Packages от менюто Packages. При всички 
операционни системи, включително и Unix – 
чрез install. packages (“”), като вътре в кавичките 
се пише названието на пакета който желаем да 
инсталираме. Ако нямате връзка с Интернет, 
спокойно може да си свалите нужните ви пакети 
които са в  zip (не е нужно предварително да 
ги разхивирате – R IDE се грижи автоматично 
за това) и да ги инсталирате off line – просто 
избирате опцията „Install Package (s) 
from local zip file” и от менюто Оpen 
избирате модула zip файла (пакета) 
който желаете да добавите.  
•	 Възможности за графично 
представяне на информацията – 
говорим за всемогъщата функция plot 
( ) и нейните разновидности, която 
може да приема над 30 аргумента. 
Наистина, в това отношение 
способностите на R далеч надхвърлят 
тези на останалите инструменти за 
статистическа обработка на данни.
•	 Поддръжка – една дума – 
СТРАХОТНА. Езика се разработва 
от R Foundation с президенти Робърт 
Джентълмен и Рос Иака, със седалище 
във Виена. Самия език пристига с 7 
ръководства в pdf формат, подробна 
подробна помощна документация в chm и html 
формат. Чрез функцията example ( ) директно от 
интерпретатора може да се получи информация 

за даден обект (функция) под формата на реален 
пример – example (lm) проведе едно факторен 
AVOVA анализ с графичното представяне 
включително.
Вградения пример за провеждането на ANOVA 

анализ чрез функцията example ()

 Друг начин за получаване на подобна 
информация е чрез функцията demo( ) - 
например demo (graphics) ще ви представи по 
интерактивен начин възможностите на езика в 
областта на визуализацията на научни данни.

Вградената демонстрация на графичните 
възможности на R чрез demo ()
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•	
От сайта на фондацията http://www.r-project.
org/  са достъпни за безплатно сваляне 
множество допълнителни ръководства и 
безплатни книги посветени на програмирането 
с R. До момента има издадени над 50 учебници 
и ръководства както в областта на статистиката 
и математиката като цяло, така и посветени на 
спецификата при различните науки като физика, 
биология, екология, медицина, сеизмология, 
геология и др. Примерни глави от доста голяма 
част  същите са достъпни чрез Google Books, 
като разбира се не е никакъв проблем да си 
ги и закупите от Amazon.com. Множество уеб 
страници и блогове също са посветени на R, 
обхващащи различни аспекти и акцентиращи 
върху спецификата на използването му в 
отделните научни дисциплини и направления. 
Налице е и научнен журнал – R Journal (http://
journal.r-project.org/) издаван от R Foundation 
който е  безплатен – т.е статиите са достъпни 
без ограничения в pdf формат. Освен това 
всеки желаещ може да изпрати своя статия 
за публикуване създадена чрез LaTex, като 
списанието е със значителен Импакт фактор 
и се реферира от международно признати 
авторитетни учени в областта на статистиката 
и математиката. Като черешка на тортата е 
и провеждащата ежегодно конференция за 
R – UseR! (http://www2.agrocampus-ouest.
fr/math/useR-2009/), с участието 
на представители от видни  
научни и бизнес институции 
като Google, Springer, CRC Press, 
INRA, Сименс, Университета 
в Принстон, Института „Макс 
Планк“, Университетите в Харвард, 
Оксфорт и Иелс, Европейския 
център за превенция контрол над 
болестите, Центъра за анализиране 
и моделиране на данни към 
Университета в гр. Фрайбург 
– Германия, Технологичния и 
Медицинския Университети 
във Виена, Университета и 
Университетската болница в гр. 
Копенхаген – Дания, Кралски Колеж 
Лондон, Отдела по биостатистика 
към федералния център за изследване на рака 
– Германия, Института „Пастьор“ - Франция, 
Колумбийския Университет в САЩ, дори 
Майкрософт както и още много други. По-

голяма част от материалите от конференциите 
като презентации, постери и сборници със 
статии  са също достъпни за безплатно сваляне 
от Интернет. От търсачката на Google за сорс 
код, в опцията за разширено търсене също 
можете да специфицирате разширението „r” .    
•	 Наличие на допълнителни редактори и 
разширения на езика осигуряващи графичен 
интерфейс. Може би основния и най-дразнещ 
недостатък на R IDE е че вградения редактор 
не позволява оцветяване на сорс кода, 
което е е една от основните критики към 
разработчиците. Въпреки това допълнително 
може да се инсталира софтуер от рода на 
Tinn-R (http://www.sciviews.org/Tinn-R/), 
Rkward или SciViews http://www.sciviews.org/
SciViews-R/index.html – SciViews-R).  Ако 
използвате Ubuntu – просто щракнете върху 
отметката на Rkward в Add Remove Programs 
и операционната система ще инсталира както 
него, така и R language автоматично. Освен 
това Gedit – основния текстов редактор на 
Gnome поддържа безпроблемно синтаксиса 
на R. Под KDE може да използвате редактора 
Kate. Потребителите на Windows могат да 
се възползват от безплатния Crimson Editor. 
Под Линукс, за разлика от Windows,  езика се 
интегрира със системата и стартирането на 
R IDE става като се напише R в командния 
интерпретатор,

Популярния редактор на R сорс код  Tinn-R
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Интегрираната среда с визуален интерфейс 
за R - Rkward под Ubuntu

•	 Интеграция с други езици като С/С++, 
Fortran, Python, като специално за последния 
може да се изтегли допълнителен модул за  Python 
и пакет за R чрез който двата програмни езика, 
респ. техните интерпретатори да се обединят. 
Друга интересна и малко позната възможност 
е поддръжката на Tcl/Tk. Благодарение на това 
става възможно чрез Tcl и Tk да се изграждат 
GUI интерфейси т.е интерпретатора на R става 
аналог на wish. Графични интерфейси могат 
да бъдат изграждани и чрез wxPython чрез 
инсталирането на едноименния пакет и пакета 
RSPython.
•	 Мултиплатформеност – първоначално 
R бил създаден само за Unix операционни 
системи, като в последствие, след нарастване 
на популярността му се появили и версии за 
Windows и MacOS.

Когато за първи път се представя R Program 
Language пред дадена аудитория, един от 
основните въпроси които неминуемо възниква 
е, защо да се използва при условие че има 
достатъчно платени и безплатни програми 
от типа на електронните таблици с визуален 
интерфейс които могат да се използват за 
математическа и статистическа обработка 
на данни. Този въпрос и спора породен от 
него доста прилича на спора между LaТeх и 
визуалните текстови редактори. В основни 

линии предимствата на R в това 
отношение могат да бъдат накратко 
обобщени така:
1. Конзолния вход и изход 
използван от R осигурява пълен контрол 
на действията от страна на  потребителя 
(програмиста).
2. R притежава много по-големи 
възможности за математическа и 
статистическа обработка колкото 
програмите с визуален интерфейс, 
които възможности са неимоверно 
разширени чрез допълнителните 
пакети с функции. Така например 
чрез пакета deSolve може да решавате 
диференциални уравнения, пакети като 
drc и drfit се използват от токсиколози 
от целя свят за изчисляване на 

показателите LD50 и LD90, провеждане на 
пробит и логит анализ, както и за построяване 
на т.нар dose – response  curves. По настоящем 
езика се използва масово от математиците 
работещи в областта на Теорията на Хаоса 
и Недетерминираните Линейни Системи - 
налице са два специализирани пакета за това 
– fNonlinear и tseriesChaos. Така могат лесно и 
бързо да бъдат създавани фрактални графики, 
атрактори, бифуркационни диаграми и фазови 
модели на различни системи. Например, 
едно от най – новаторските направления в 
областта на кардиологията е моделирането 
на  сърдечната дейност, чрез изграждането на 
съответните фазови модели с използването на 
R Program Language. Най - новите постижения 
в лечението на епилепсията също се дължат на 
обработката на получените енцефалограми с R.     
3. Изходната информация от проведените 
анализи, която извежда R е далеч по-детайлна 
отколкото резултатите извеждани от повечето 
от специализираните статистически програми 
с графичен интерфейс.
4. R притежава по-мощни методи за 
четене (въвеждане) на големи съвкупности 
от данни особено характерно за сложните 
научни изследвания и тестове. Поддържат 
се множество разнообразни методи за 
въвеждане на първоначалната информация, 
включително и благодарение на пакета 
RODBC директно имтортиране на xls 
файлове, както и интегриране на R IDE с по-
известните програми за електронни таблици. 
Така например, разработчиците на  една от 
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най – популярните програми с графичен 
интерфейс за статистическа обработка на 
данни  „STATISTICA” в последните версии, 
рекламират именно интеграцията на софтуера 
с R.
5. Както беше споменато и по – горе за 
провеждането на сложни математически и 
статистически тестове чрез R не е необходимо 
детайлното и пълно познаване на съответните 
алгоритми и методи, което прави езика много 
подходящ за учени представители на не 
математическите науки, като химици, физици, 
биолози, медици и др.
6. R поддържа в пълна степен обектно-
ориентираното програмиране, което се 
използва много при създаването на сложни 
математически модели и симулации.
7. R притежава далеч по – добра поддръжка 
като помощна информация от която и да е 
програма с визуален интерфейс.
8. Обработката на данни в R не е усложнена 
от объркващ визуален интерфейс. Всеки които 
е работил с големите GUI софтуерни пакети 
за статистическа обработка на данни ще 
ме разбере. В повечето случей потребителя 
се изправя пред цял лабиринт от менюта, 
подменюта и подподменюта със множество 
опции и настройки, за чието разбиране е нужно 
значително повече време и усилия от колкото 
за разучаването на R.
9. Възможност за пълно автоматизиране 
на математическата (статистическата) 
обработка. Чрез R всеки може да създаде 
свой собствен  скрит описващ обработката на 
конкретния, специфичен тип експерименти. 
Интерпретатора автоматично ще прочете 
първоначалните данни намиращи се в 
зададената работна директория или въведени 
в програмата за електронни таблици, ще 
проведе съответните анализи и като финал ще 
запише създадените графики (поддържат се 
по-известните графични формати, както и pdf) 
в посочена от потребителя директория. След 
което готовите вече графики без проблем могат 
да се вмъкнат в научната статия, монография, 
дисертация, доклад и пр.  
10. Наличие на огромен брой допълнителни 
пакети с функции и алгоритми – в това отношение 
R няма аналог не само между програмите с 
графичен интерфейс, но и сред останалите 
програмни езици. Както беше уточнено, до 
момента пакетите са над 1600 !!! създадени от 

програмисти от целия свят и обхващащи почти 
всички направления на науката и практиката. 
Всеки един пакет съдържа средно около 20 – 40 
отделни функции (някой, и много повече), така 
че преценете сами за какво количество става 
въпрос. Още нещо – тъй като това е софтуер 
на базата на отворения код, не е никакъв 
проблем да модифицирате съществуващите 
функции и алгоритми съгласно вашите нужди 
и изисквания.
11. R поддържа тясна интеграция с LaTex 
което е важно за учените с цел професионалното 
оформяне на техните статии за научните 
журнали, като се има в предвид факта че 
почти всички научни списания с висок импакт 
фактор, препоръчват (а някой дори задължават) 
статиите да бъдат написани на LaTex. Все пак 
не бива да се забравя факта че R е програмен 
продукт създаден от учени за учени.
12. R може да се интегрира с други 
програмни езици като С/C++, Fortran, Python, 
Tcl. Чрез ess (Emacs Speaks Statistics) модула 
той може да се интегрира и с редактора Emacs 
(http://ess.r-project.org/).
13. Благодарение на поддръжката на Tcl/
Tk и wxPython (чрез допълнителен модул за 
последния)  могат да се създават и графични 
потребителски интерфейси. Така например 
споменатия по-долу Rcomander е създаден 
именно чрез Tcl/Tk.

R Commander

От сайта на фондацията може да изтеглите zip 
файл с примерни сорс кодове на Tcl/Tk.   
14. Наличие на допълнителни редактори 
като Tinn-R, Rkward, Rcommander, Sciview_R 
осигуряващи GUI интерфейс за въвеждането на 
данните и за провеждането на  по – известните 
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статистически обработки. Освен подобни „GUI 
редактори с общо предназначение“, съществуват 
и множество подобни, специализирани в 
областта на конкретната наука / научна област, 
предоставящи визуален интерфейс спрямо най 
– често използваните в дадената сфера анализи.  
Въпреки това, доста от потребителите на R 
предпочитат да не използват подобен софтуер. 
Според тях стандартните механизми за вход на 
данни и конзолния интерпретатор са напълно 
достатъчни, като е истина че почти всички 
са съгласни че вградения в R IDE редактор 
е необходимо да притежава оцветяване на 
изходния код . Една не малка част, но главно по-
опитните предпочитат да използват Emacs като 
редактор на скриптовете. Популярен редактор 
на сорс код който поддържа R е и Crimson Editor 
(http://www.crimsoneditor.com), под Линукс, 
както беше споменато може да използвате Kate. 
Стандартният текстов редактор на Gnome – 
Gedit също осигурява синтаксисно оцветяване 
на езика. Други редактори притежаващи 
синтаксисно оцветяване за скриптове на R са: 
WinEdit, Textpad, Syn, Nedit, Jedit, UltraEdit, 
всеизвестния Vim, Bluefish; Eclipse като 
цялостна развойна среда написана на Java 
също поддържа R чрез съответния плъгин.  
15. R e мултиплатформен, съществуват 
версии за Windows, Linix (има го в repositories 
на повечето от известните дистрибуции, или 
може да се вземе като сорс код и да се компилира 
чрез gcc), MacOS.   Езика може да се свали от 
официалния сайт на R foundation http://www.r-
project.org/. Под Ubuntu може да се инсталира 
чрез Synaptic или от Add Remove Programs като 
изберете отметката на Rkward. Скриптовете на 
R с разширение „.r” тръгват без проблемно под 
всяка една операционна система.
16. И не на последно място – R е абсолютно 
безплатен на фона на скъпо платените 
професионални пакети за математическа и 
статистическа обработка на данни като SAS, 
SPSS, S-Plus, Systat, Stigma и др. Допълнително 
предимство е че по отношение на хардуера 
изискванията на R IDE са далеч по – скромни 
от тези на останалите програми (пълната 
инсталация на последната версия заема около 
70 МВ дисково пространство,  като  размера 
на един допълнителен пакет варира средно 
между 500 КВ и 2 МВ), което също не е без 
значение като се има в предвид ограничените 
бюджети на научните организации и факта че 

парите винаги отиват за закупуване на скъпо 
струващата лабораторна техника и консумативи 
а за хардуер и софтуер „пари нема“.     

 
  

 

Включи се в 
групата на БГ Наука 

в най-голямата 
социална мрежа. 
Следи новостите 
и знай какво се 

случва....
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Сп. „Българска Наука” и 
Сдружение „Професионален 

форум  за образованието
обявяват	конкурс

за	документален	филм.

България през моите очи
Развихрете	въображението	си	и	дайте	своя	принос	за	
популяризиране	на	знанието!
Идеята	е	да	се	стимулират	учащите	се,	като	им	се	даде	
възможност	за	научаване	на	нови	знания	и	умения	и	за	
популяризирането	на	наученото	в	учебните	заведения.

Краен срок - 20-ти април 2010 г.

НАГРАДА:

		дигитална видео камера

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=8643
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КОРАБИ

Нова рубрика за плавателни съдове!
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Introduction 
(Въведение)

Превел: Калина Хицова

През вековете човечеството е пъ-
тувало през океаните, за да тър-
гува или да разширява граници-
те си. Тази книга е фактичен и 

илюстрован запис на постиженията, изведени 
в ясен формат и разпределени в секции, които 
показват реалния прогрес в търговската исто-
рия, както и развитието на флота. 
Постепенно се появяват подобрения като нови 
методи на корабостроене, а достъпните мате-
риали налагат развитие управлението на кора-
би, простиращи се от малки крайбрежни сало-
ве до кораби, способни да прекосят световните 
океани.
Много преди Желязната епоха и нейните прос-
ти дъсчени лодки на Северна Европа, фарао-
ните са строили сложни кораби, които прео-
долявали водите на Средиземно море. От този 
период  отделни видове кораби били доразра-
ботени с товарни съдове, които имали най-раз-
лични уникални форми на корпуса за по-голям 
товарен капацитет, докато военният кораб се 
развивал бързо с маневриращи бойни платфор-
ми, снабдени и в готовност да ползват широка 
гама оръжия.
Плавателните съдове от Бронзовата епоха 
били с ограничени възможности, но около 
700г.пр.Хр. гърците извлекли от финикийци-
те идеята за бързи бойни кораби, задвижвани 
с няколко реда гребла. Това бил типичен боен 
кораб, използван при о.Саламис, и след Пело-
понеската война за известно време се утвърдил 
като образцов. Снабдени с огромен екипаж, 
моряците можели да задвижват тези кораби до 
високи скорости при благоприятни условия.  
Подобни ускорения не били постигнати векове 
наред по-късно. Бойните тактики от този пери-
од били усъвършенствани значително от гръц-
кия адмирал Phormio през  400г.пр.Хр., когато 
победил превъзхождащи го сили. 
Макар и римските търговски кораби да са пла-

вали през Медитерания още от началото на 
трети век пр.Хр., развитието на бойните ко-
раби било занемарено. Картагенците, по про-
изход колония на финикийците, притежавали 
силна военна флота поради необходимостта им 
да търсят препитание в Средиземноморието. 
Когато през 264г.пр.Хр. търговското съперни-
чество накрая довело до война между Рим и 
картагенците, римляните проумели необходи-
мостта да развият своя военен флота и създа-
ли военните си кораби по модел на пленените 
картагенски. Макар да загубили войната, рим-
ляните скоро  усъвършенствали тактиките си, 
разработвайки моста за акустиране, с помощта 
на които войниците можели да нахлуят на па-
лубата на картагенските кораби.
За няколко века имало известно развитие в ко-
рабостроенето в Средиземноморието, където 
властвали кораби с единична мачта от носа 
към кърмата. Те били копирани от Залива и 
Индийския океан, където ги използвали араб-
ските търговци заради добрите им плавателни 
качества, особено в крайбрежните води.  По-
добен такелаж обаче не бил подходящ за дълги 
пътувания за разлика от единичната мачта от 
носа към кърмата. 
С края на римското морско надмощие в Среди-
земноморието развитието на корабостроенето 
претърпяло по-нататъшни промени, особено 
в северните води. Тук подвизите на скандина-
вците започнали да имат ефект над околните 
държави, които нямали никакъв флот или зна-
чение, а разчитали предимно на защитните си 
войски. 
В Северна Европа военният кораб претърпял 
развитие. До 1300г. в края на корабите били 
добавени високи крепости, които давали да 
гребците височинно преимущество по време 
на битка. През следващите 300г. тези крепости 
ставали с по-големи размери, но след като оръ-
дието станало основно оръжие, били поставе-
ни на корпуса за по-добра устойчивост, така че 
били намалени до ниска кърма и бак. 
Тъй като корабите с единична мачта от носа 
към кърмата достигнали надмощие, едномач-
товите кораби и техните редове гребла загуби-
ли популярност. Необходимостта корпусът да 
остане чист за многото гребци означавала, че 
само най-крайните можели да носят оръдия, и 
така тези лесно построени кораби се превърна-
ли в недостоен противник дори за леко въоръ-
жените фрегати.

Кораби
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След 1400г. военните и търговските кораби 
продължили да се развиват по различни ли-
нии. Корабите вече не били с по една мачта, 
а се строяли с по две, а по-късно и три, кое-
то ги правело по-надеждни при дълги плава-
ния. Ранното практикуване на управляване с 
едно единствено огромно гребло на кърмата 
отстъпило място на рула, за да осигури по-го-
лям контрол. Появили се други детайлизирани 
подобрения в технологията, най-значими сред 
които компасът, пясъчният часовник и уредите 
за измерване на скоростта. Изследването на не-
познати морета и търговията с далечни страни 
вече било възможно.
До 1800г. плавателният кораб достигнал връх 
в своето развитие. През идните няколко века 
много държави развили военния си флот до 
високо ниво. Водещи били Англия, Испания, 
Франция и Холандия, като всички те практику-
вали и разширяваща се морска търговия. 
В действителност един от основните фактори 
за развитието на военноморските сили на тези 
държави била нуждата им да защитят търгов-
ските си кораби, чрез които осъществявали 
търговия с далечните си колонии. Около 1800г. 
Америка също била на челно място в техноло-
гиите, изработвайки някои от най-фините пла-
вателни фрегати в света.
Все още се строяли съдове от дърво, но в края 
на 17в. били направени първите опити за пар-
но задвижване- метод, който щял да освободи 
корабите от зависимостта им от вятъра и евен-
туално, ако парната машина достигнела съвър-
шенство, пасажите на дълги разстояния щели 
да станат по-бързи. Индустриалната револю-
ция довела до промени като използването на 
желязо, а по-късно и на стомана, при корабо-
строенето. Между 1800г. и 1850г. се осъщест-
вили повече промени в корабната конструкция 
отколкото през последвалите 500 години.
След тези драматични подобрения плавателни-
те кораби продължили да играят главна роля в 
световната търговия. През 1860-те се появил 
бързият клипер с идеята да служи за търговия 
на чай, вълна и зърно. Платноходите били ос-
новните съдове за пренос на товари, като през 
1900г. съставлявали една трета от търговските 
кораби със своите 10млн.т от общо 24млн.т по 
целия свят. До 1932г. все още имало близо 3000 
търговски платнохода по над 100т. 
До средата на 1800те парата станала доминира-
ща и заедно с разрастването на манифактурата 

довели до ускоряване развитието на военните 
кораби, макар първите опити за построяване на 
кораб с железен корпус да били неуспешни. До 
1860г. военните кораби все още били правени 
от дърво, някои от тях били задвижвани с пара 
и носели по 120 оръдия на три палуби, но в 
края на 1850те било положено блестящото тво-
рение на Dupuy de Lôme – Gloire – ,което макар 
да имало дървен корпус, било изцяло покрито 
с желязна броня и било в състояние да удържи 
известно време на открита стрелба. 
С въвеждането на железния военен кораб било 
поставено началото на една нова ера в разви-
тието на флота, като съществувало постоянно 
противоречие между оръдията и покриването 
с броня – първо било облагодетелствано едно-
то, после другото. Също така с откритите нови 
технологии възникнал и нов клас военни кора-
би – от крайцери до подводници – ,богато въ-
оръжени с нови оръжия като мини и торпеда, 
с други думи – всичко необходимо за воденето 
на модерна война. Тази тенденция продължава 
и до ден днешен със самолетоносача – сега ос-
новна бойна флотска единица с ядрени подвод-
ници, които са в състояние да патрулират под 
водите на Световния океан, без да бъдат засе-
чени месеци наред. 
Същото се случило и с търговските кораби. 
От 1900г. насам голямо разнообразие от нови 
кораби засвидетелстват внушителен прогрес. 
Старите товарни кораби почти изчезнали, за-
менени от големите кораби за насипни товари 
и контейнерите. Океанските пътнически кора-
би били модерни през 1920те и 1930те, но това 
отшумяло до 1950те поради разпространяване-
то на възможностите за движение по въздуха.. 
Все още се пускат във вода големи круизни ко-
раби; някои от тези огромни плаващи хотели са 
и сред най-големите съдове в света. 
Надявам се да намерите всичката тази инфор-
мация, представена по-подробно нататък, за 
информативна,  поучителна и най-вече развле-
кателна. 
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Ранни кораби 

до 1450г.

Най-великите изобретения в кораб-
ните конструкции се случили много преди да 
съществуват някакви исторически докумен-
тации. Те били the hallowed-out – и по-късно 
монтираните – корпус, гребло, мачта, рул. Чо-
вешката раса се сдобила с професия от много 
ранни времена. До въвеждането на парата в ко-
рабостроенето нововъведенията били просто 
устроени на въпросните основни свойства. 

През периода на the Old Kingdom (около 2680г.
пр.Хр. до 2180пр.Хр) модели на тръстикови 
лодки били поставяни в гробовете; нагоре по 
Нил се строяли дървени лодки. Ранните еги-
петски съдове влизали в употреба предимно по 
Нил и неговите канали. Други раси обаче из-
ползвали лодки за морски плавания. Островите 
Orkney, на север от Шотландия, били колони-
зирани от морски народи още преди постро-
яването на пирамидите. На древните китайски 

крайбрежия, реки и езера били използвани лод-
ки за търговия и война. 

Люлка на по-нататъшните разработки било 
Средиземно море. По крайбрежията му по-
следователни колонизатори – жители на Крит, 
гърци, финикийци, римляни – изненадващо 
построили специализирани съдове за различни 
употреби, макар основни да били риболовът 
и преноса на стоки. Пътниците били отделно, 
настанени на палубата или в тясна каюта. За-
щитата на търговските пътища и колониите до-
вела до необходимостта от военни кораби. По-
строяването на такива помогнало да се ускори 
усъвършенстването на морските технологии в 
класическия свят: най-бързите, добре въоръ-
жените, най-подвижните кораби излизали по-
бедители в битките. С подобряване на флота 
си крайморските държави увеличавали своите 
ресурси. От 6в.пр.Хр. морските битки станали 
рутинен аспект в едно воюване. 

Римското господство развило търговски марш-
рути и упадъкът на Империята не прекъснал 
търговията. В края на краищата се появили 
нови народи с иновативни кораби, като викин-
гите. До 13в. средиземноморската и северна-
та традиция се слели, макар всяка да запазила 
особени черти. 
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Cheops ship

Египет: 2500г.пр.Хр.

Дължина: 143фт (43,6м)
Ширина: 18фт 7ин (5,7м)
Дълбочина: 4фт 9ин (1,45м)
Водоизместимост: 94т
Такелаж: единична мачта
Екипаж: 12 плюс ръководния персонал

Корабът Cheops, най-старият запазен кораб от 
Античността, бил намерен през 1954г. близо 
до Великата пирамида в Египет. Бил построен 
почти изцяло от кедър. Дизайнът му показва, 
че корпусът бил оформен преди да бъде до-
бавен вътрешният екипаж. Не е имал кил, а 
страничните дъски били закрепени с обезопа-
сяващи въжета. На палубата имало две кабини, 
като основната била двустайна и била покрита 
с балдахин, за да я държи по-хладна. Корабът 
бил екипиран и се управлявал чрез гребла. 

Egyptian barge

Египет: 1550г.пр.Хр.

Дължина: 195фт (59,4м)
Ширина: 70фт (21,3м)
Дълбочина: 7фт (2,1м)
Водоизместимост: 1500т
Такелаж: няма
Екипаж: 900, включително помощни екипи
Главни маршрути: Реката Нил
Товар: обелиски

Обелиските за върховните храмове били из-
сичани от гранит от Aswan и плавали от Нил 
до Luxor и Heliopolis. Създаден да държи два 
обелиска един до друг и с обща тежест от 700т, 
това е най-големият кораб правен дотогава. 
Немеханизиран, но пригоден с чифт гребла от 
всяка страна на кърмата, той бил предпазен от 
огъване с определен брой въжета, завързани за 
носа. Великанът бил теглен от 27 малки съда 
с гребла, а човешкият ресурс наброявал общо 
около 900.
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Egyptian reed boat 

Египет: 3200г.пр.Хр.

Дължина: 54фт (16,5м)
Ширина: 9фт (2,7м)
Дълбочина: 5фт (1,5м)
Водоизместимост: няма информация
Такелаж: няма
Екипаж: няма информация
Главни маршрути: Делтата на Нил
Товар: риба, тръстика, зърно

Доказателства за тръстикови лодки от Египет 
и Южна Америка ни позволяват да предпо-
лагаме, че те били от най-ранно създаваните. 
Рисунки на лодки направени от папирусови 
стъбла има от далечната 3200г.пр.Хр. В делта-
та на Нил, където дървесният материал е не-
достатъчен и водата е навсякъде, папирусът 
бил естествен материал в строенето на кораби. 
Въпреки че един кораб оцелявал за не повече 
от няколко месеца, запасите от тръстика били 
безкрайни. Малки тръстикови кораби се строят 
и днес.

Egyptian war galley

Египет: 1180г.пр.Хр.

Дължина: 75фт (22,9м)
Ширина: 14фт (4,3м)
Газене: 5фт (1,5м)
Водоизместимост: няма информация
Такелаж: единична мачта укрепена отпред и 
откъм кърмата, квадратно платно на двусъстав-
на рея
Въоръжение: таран, стрелци, копиеносци
Екипаж: 24 гребци, щурмани плюс матроси и 
ръководен персонал

Рамзес Трети владял Египет от 1186г. до 1154г.
пр.Хр. и построил флота, която да отблъсне на-
шествието на „Хората от морето” (“People of 
the Sea”). Битката, водена при делтата на Нил, 
била изобразена в неговата гробница at Medinet 
Habu. Корабите на фараона показват, че егип-
тяните, макар да били консервативни, научили 
много за корабостроенето от своите съседи и 
врагове. Галерите на Рамзес били монтирани 
на кила и  оборудвани с тарани, както и защи-
тен фалшборт за гребците. Имали бойни плат-
форми и в предната, и в задната част на кораба, 
странични паравани (side-screens) и пост, който 
да се ползва от снайперист или за наблюдение. 
Квадратното платно можело с лекота да бъде 
сгънато като се върже, вместо по трудния на-
чин със спускане на рейката. Камбузите били 
най-добре развитите за времето си кораби, но 
след този период египетската военноморска 
техника спряла да се развива и владението на 
моретата се предало на други нации.
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Phoenician cargo ship
Финикия: 1500г.пр.Хр.

Дължина: 55фт (16,8м)
Ширина: 12фт (3,7м)
Дълбочина: 5фт (1,5м)
Водоизместимост: няма информация
Такелаж: единична мачта укрепена отпред и откъм кърмата; квадратно платно с горни и долни 
рейки
Екипаж: 8-12
Главни маршрути: Източното Средиземноморие
Товар: дървесина, зърно, риба, метали

Финикийците били велик търговски народ и практични плаватели. Доказателствата ни за този 
плавателен съд идват от стенописи на вече разрушени надгробни камъни, датиращи около 1500г.
пр.Хр. Сходен на корабите на кралица Hatshepsut, този е първият, който показва детайли като въ-
жена стълба до върха на мачтата и наблюдателен пост. Носът във формата на конска глава може 
да е бил стандартен мотив. Няма никакви следи от връзване на въжета, което значи, че и без кил е 
бил достатъчно устойчив. Плетените огради най-вероятно служели да делят товарната палуба от 
гребците. Шпангоутът бил важен товар и свидетелство, макар след 700 години, показва, че такъв е 
бил теглен. Египетският източник показва много голяма амфора закачена за носа – може да е било 
за товар или за водата и виното на екипажа. Корабите по това време не са имали никакви метални 
приспособления. Значението на железарията не било открито. Всичко освен керамичните прибори 
било от дърво, въже или платно. 

Кораби Кораби
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Пистолети Astra

Т
очното име на компанията е Unceta 
y Compania в гр. Гуерника, Северна 
Испания, произвежда огнестрелно 
оръжие от началото на миналия век. 

Основана е в град  Ейбър, но по-късно се 
премества в Гуерника . До констроирането на 
модел A-80H не е произвеждала пистолети с 
по-голям калибър от 9mm Para. По отношение 
на калибъра пистолетите й варират от .22 Short 
(Модел Astra Camper) до 9mm Para (модел 
600, наричан оше Model Militar), до началото 
на двадесети век Astra е произвеждала под 
марката Victoria много модели револвери и 
пистолети, използвайки за база конструкцията 
на Smith & Wesson и Colt. По-късно Astra 
произвежда и копия на прочутия пистолет 
Mauser C-96, носещи именаа Astra 900, 901, 
902, 903. Моделът 901 е напълно автоматичен.

През 1981 година е пуснат модел Astra A-80, 
който от пръв поглед прилича на пистолетите 
на Sig-Sauer. Ключалката на пълнителя не 
е поставена на съвсем подходящо място - в 
долната задна част на ръкохватката. В по-късния 
модел A-90 с калибър 9 mm Рага, разработен 
за армейски пистолет, тя е преместена на 
лявата страна на ложата зад спусковата скоба. 
Изхвъргачът представлява много сполучливо 
конструктивно решение, като изпълнява и 
функцията на индикатор за патрон в цевта. 
Когато в патронника има патрон, изхвъргачът 
се подава извън затворния блок, като се 
открива една червена точка. Интересна е и 
комбинираната му предпазителна система. 
На затворния блок е поставено двустранно 
предпазително лостче, а ударникът се състои 
от две части. При задействане на предпазителя, 
той повдига задната част на ударника, като 
при това положение тя не може да бъде 
достигната от ударното чукче. Освен това от 
модел А-80 е заимствано и предпазителното 
лостче за освобождаване на ударника от 
взведено положение. Поставен е автоматичен 
предпазител на ударника.
На международното изложение в Нюрнберг 
през 1993 година е показан новият модел Astra 
A-100, на който е дадено доста екстравагантното 
име Panther. Предлага се с калибри 9 mm Para, 
.40 S&W и .45 ACP.

Astra безуспешно участва в търгове и 
изпитания за доставка на пистолети в много 
страни. Моделът Astra A-100 е замислен 
и разработен с амбицията компанията да 
увеличи възможностите си и да завоюва 
място на пазара за служебно щатно оръжие. 
Преди няколко години тя постигна успех в 
тази насока, като успя да достави пистолети за 
някои формирования на испанската полиция.

www.astra-arms.ch

Пистолети
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Astra A-70
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Калибър –  .9 mm Para  
Действие на спусъка – единично действие
Вместимост на пълнителя -  8 патрона
Затворен механизъм  - система „Браунинг” 
Маса –830 g
Дължина – 166 mm
Височина – 120 mm
Дължина на цевта – 89 mm
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – фиксирани
Дължина на мерната линия – 124 mm
Външен предпазител – предпазително лостче 
на лявата страна на ложата
Вътрешни предпазители –  предпазител на 
затворения блок

ОСОБЕНОСТИ:

• Затворна задръжка – на лявата страна 
на ложата над спусковата скоба
• Ключалка на пълнителя – на лявата 
страна на ложата зад спусковата скоба
• Материал на изработка  - стомана
• Крайна обработка – оксидация
• Чирени на ръкохватката –черен синте-
тичен материал

Вид	предназначение:
• Служебни пистолети и револвери

Astra A-75 Firefox
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Калибър –  .9 mm Para  
Действие на спусъка – двойно действие
Вместимост на пълнителя -  8 патрона
Затворен механизъм  - усъвършенствана сис-
тема „Браунинг” 
Маса –880 g
Дължина – 166 mm
Височина – 120 mm
Дължина на цевта – 89 mm
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – фиксирани
Дължина на мерната линия – 128 mm
Външен предпазител – комбинация между 
предпазително лостче и връщането на ударно-
то чукче в предно положение
Вътрешни предпазители –  предпазител на 
затворния блок, полувзведено ударно чукче, 
автоматичен предпазител на ударника

ОСОБЕНОСТИ:
• Затворна задръжка – на лявата страна 
на ложата над спусковата скоба
• Ключалка на пълнителя – на лявата 
страна на ложата зад спусковата скоба
• Материал на изработка  - стомана
• Крайна обработка – оксидация
• Чирени на ръкохватката –черен синте-
тичен материал

Вид	предназначение:
• Служебни пистолети и револвери

Пистолети
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Astra A-75 L (ight) Firefox
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Калибър –  .9 mm Para  
Действие на спусъка – двойно действие
Вместимост на пълнителя -  8 патрона
Затворен механизъм  - усъвършенствана сис-
тема „Браунинг” 
Маса –760 g
Дължина – 166 mm
Височина – 125 mm
Дължина на цевта – 89 mm
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – фиксирани
Дължина на мерната линия – 128 mm
Външен предпазител – комбинация между 
предпазително лостче и връщането на ударно-
то чукче в предно положение
Вътрешни предпазители –  предпазител на 
затворния блок, полувзведено ударно чукче, 
автоматичен предпазител на ударника

ОСОБЕНОСТИ:
• Затворна задръжка – на лявата страна 
на ложата над спусковата скоба
• Ключалка на пълнителя – на лявата 
страна на ложата зад спусковата скоба
• Материал на изработка  - ложата от сп-
лав, затвореният блок от стомана
• Крайна обработка – матирана ложа, ок-
сидиран затворен блок 
• Чирени на ръкохватката – черен синте-
тичен материал

Вид	предназначение:
• Служебни пистолети и револвери

Astra A-90
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Калибър –  .9 mm Para  .38 Super и .45 ACP
Действие на спусъка – двойно действие
Вместимост на пълнителя -  15 патрона (9 
mm Para и .38 Super); 9 патрона (.45 ACP)
Затворен механизъм  - система „Браунинг-
Зиг” 
Маса  – 985 g (9 mm Para)
- 955 g (.45 ACP)
Дължина – 180 mm
Височина – 142 mm
Дължина на цевта – 97 mm
Задръжка на спусъка – няма
 Мерни прибори – регулируем мерник съо-
бразно посоката на вятъра
Дължина на мерната линия – 152 mm
Външен предпазител – лостче за освобожда-
ване на положение, индикатор за патрон в це-
вта, отделно двустранно лостче на затворния 
блок
Вътрешни предпазители –  предпазител на 
затворния блок, автоматичен предпазител на 
удърника

ОСОБЕНОСТИ:
• Затворна задръжка – на лявата страна 
на ложата
• Ключалка на пълнителя – на лявата 
страна на ложата зад спусковата скоба
• Материал на изработка  - стомана
• Крайна обработка – оксидация
• Чирени на ръкохватката – черен синте-
тичен материал

Вид	предназначение:
• Служебни пистолети и револвери

Пистолети
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Пистолети
Astra A-100 Panther

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Калибър –  .9 mm Para  .38 Super и .45 ACP
Действие на спусъка – двойно действие
Вместимост на пълнителя -  15 патрона (9 
mm Para)
Затворен механизъм  - система „Браунинг” с 
един заключващ издатък
Маса  – 985 g (9 mm Para)
Дължина – 180 mm
Височина – 143 mm
Дължина на цевта – 97 mm
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – регулируем мерник съо-
бразно посоката на вятъра
Дължина на мерната линия – 136 mm
Външен предпазител – предпазително лостче 
за освобождаване на ударното чукче
Вътрешни предпазители –  предпазител на 
затворния блок, автоматичен предпазител на 
удърника

ОСОБЕНОСТИ:
• Затворна задръжка – на лявата страна 
на ложата
• Ключалка на пълнителя – на лявата 
страна зад спусковата скоба
• Материал на изработка  - стомана
• Крайна обработка – оксидация или 
хромирана ложа, оксидиран затворен блок
• Чирени на ръкохватката – черен синте-
тичен материал

Вид	предназначение:
• Служебни пистолети и револвери

Astra A-100 Duo Panther
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Калибър –  .9 mm Para  
Действие на спусъка – двойно действие
Вместимост на пълнителя -  15 патрона 
Затворен механизъм  - система „Браунинг” с 
един заключващ издатък
Маса  – 985 g 
Дължина – 180 mm
Височина – 143 mm
Дължина на цевта – 97 mm
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – регулируем мерник съо-
бразно посоката на вятъра
Дължина на мерната линия – 136 mm
Външен предпазител – предпазително лостче 
за освобождаване на ударното чукче
Вътрешни предпазители –  предпазител на 
затворния блок, автоматичен предпазител на 
удърника

ОСОБЕНОСТИ:
• Затворна задръжка – на лявата страна 
на ложата
• Ключалка на пълнителя – на лявата 
страна зад спусковата скоба
• Материал на изработка  - стомана
• Крайна обработка –хромирана ложа, 
оксидиран затворен блок
• Чирени на ръкохватката – черен синте-
тичен материал

Вид	предназначение:
• Служебни пистолети и револвери
• За стрелба по мишени

Пистолети
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Astra A-100 Inox Panther
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Калибър –  .9 mm Para  .38 Super и .45 ACP
Действие на спусъка – двойно действие
Вместимост на пълнителя -  15 патрона (9 
mm Para)
Затворен механизъм  - система „Браунинг” с 
един заключващ издатък
Маса  – 995 g (9 mm Para)
Дължина – 180 mm
Височина – 143 mm
Дължина на цевта – 97 mm
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – регулируем мерник съо-
бразно посоката на вятъра
Дължина на мерната линия – 136 mm
Външен предпазител – предпазително лостче 
за освобождаване на ударното чукче от взведе-
ното положение
Вътрешни предпазители –  предпазител на 
затворния блок, автоматичен предпазител на 
удърника

ОСОБЕНОСТИ:
• Затворна задръжка – на лявата страна 
на ложата
• Ключалка на пълнителя – на лявата 
страна зад спусковата скоба
• Материал на изработка  -  неръждаема 
стомана
• Крайна обработка – атлазен мат
• Чирени на ръкохватката – черен синте-
тичен материал

Вид	предназначение:
• Служебни пистолети и револвери
• За стрелба по мишени

Astra A-100 L (ight) Panther
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Калибър –  .9 mm Para  .38 Super и .45 ACP
Действие на спусъка – двойно действие
Вместимост на пълнителя -  15 патрона (9 
mm Para)
Затворен механизъм  - система „Браунинг” с 
един заключващ издатък
Маса  – 865 g (9 mm Para)
Дължина – 180 mm
Височина – 143 mm
Дължина на цевта – 97 mm
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – регулируем мерник съо-
бразно посоката на вятъра
Дължина на мерната линия – 136 mm
Външен предпазител – предпазително лостче 
за освобождаване на ударното чукче от взведе-
ното положение
Вътрешни предпазители –  предпазител на 
затворния блок, автоматичен предпазител на 
удърника

ОСОБЕНОСТИ:
• Затворна задръжка – на лявата страна 
на ложата
• Ключалка на пълнителя – на лявата 
страна зад спусковата скоба
• Материал на изработка  -  неръждаема 
стомана
• Крайна обработка – ложата с атлазено 
покритие, затворният блок оксидиран
• Чирени на ръкохватката – черен синте-
тичен материал

Вид	предназначение:
• Служебни пистолети и револвери
• За стрелба по мишени

Пистолети
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Пистолети
Astra Model Falcon (400)

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Калибър –  .32 ACP, .380 ACP
Действие на спусъка – единично действие
Вместимост на пълнителя -  8 патрона (.32), 
8 патрона (.380)
Затворен механизъм  - система свободен за-
твор
Маса  – 670 g
Дължина – 164 mm
Височина – 112 mm
Дължина на цевта – 99 mm
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – фиксирани
Дължина на мерната линия – 125 mm
Външен предпазител – предпазително лостче 
за освобождаване на ударното чукче от взведе-
ното положение
Вътрешни предпазители –  предпазител на 
затворния блок, автоматичен предпазител на 
удърника

ОСОБЕНОСТИ:
• Затворна задръжка – няма
• Ключалка на пълнителя – на долната 
лява страна на ръкохватката
• Материал на изработка  -  ложата от 
сплав, затвореният блок от стомана
• Крайна обработка – оксидация
• Чирени на ръкохватката – черен синте-
тичен материал

Вид	предназначение:
• Служебни пистолети и револвери

Astra TS-22
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Калибър –  .22 LR
Действие на спусъка – единично действие
Вместимост на пълнителя -  10 патрона 
Затворен механизъм  - система свободен за-
твор
Маса  – 1000 g
Дължина – 233 mm
Височина – 136 mm
Дължина на цевта – 152 mm
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – регулируеми при състеза-
телните пистолети
Дължина на мерната линия – 175 mm
Външен предпазител – предпазително лостче 
на лявата страна на ложата
Вътрешни предпазители –  предпазител на 
затворния блок, автоматичен предпазител на 
пълнителя

ОСОБЕНОСТИ:
• Затворна задръжка – на лявата страна 
на ложата над спусковата скоба
• Ключалка на пълнителя – на лявата 
страна на ложата зад спусковата скоба
• Материал на изработка  -  ложата от 
сплав, затвореният блок от стомана
• Крайна обработка – оксидация
• Чирени на ръкохватката – няма, дърве-
на ръкохватка на състезателните пистолети

Вид	предназначение:
• За стрелба по мишени

Пистолети
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Tърсейки тема, която да ме 
впечатли и имайки предвид 
целта на настоящия 

материал, а именно да направим 
преглед на проблем, касаеш банковата 
и паричната система, нямаше как да 
не се спра на любимия на всички нас 
Паричен съвет.  Настоящата работа 
е базирана основно на данните в 
медиите, тъй като единственият 
източник на първоначална информация 
е едно интрвю със създателя на тази 
идея. Статията има за цел да резюмира 
една доста интересна идея относно 
„модифицирането” на Валутния борд. 
В нея бих желала да се позова на 
публикациите относно проблема, 
мнението на професионалистите в 
тази област, така както и  да изложа 
собственото си мнение по въпроса.

Както всички знаем през юли 
1997 г. у нас изпълнението на 
монетарните функции на БНБ бе 
поето от т.нар. паричен съвет (също 
наричан валутен борд) – особен вид 
монетарен режим с парична политика, 
която прави невъзможно използването 
на централната банка като кредитор 
от последна инстанция и елиминира 
възможността за инфлационното 
финансиране на фискалния дефицит. За 
да бъдат разбрани възможните ефекти 
на дефицита по текущата сметка върху 
макроикономическата стабилност в 
страната, налага се накратко да се 
спрем върху функционирането на 
валутния борд.

Така основните черти на 
класическия валутен борд могат да се 
резюмират в 4 точки:

1. Обезпечаването на местната валута с 
резервна чужда валута.

2. Наличие на строго фиксиран курс 
спрямо валутата, избрана за резервна.

3. Забрана със закон на централната 
банка да служи като кредитор от 
последна инстанция, която елиминира 
възможността местната централна 
банка да осребрява ценни книжа, 
емитирани от правителството с нова 
парична емисия, или да рефинансира 
търговските банки чрез сконтови заеми.
4. Осъществяване на банковия надзор 
от институция, различна от централната 
банка, за да се избегне потенциален 
конфликт на интереси.

Валутният борд е институция, която има 
няколко основни характеристики:

•	 валутният борд е задължен да 
купува и продава неограничено 

Модифицирането на Валутния борд – добър или лош 
път към ускореното присъединяване на България към 

Еврозоната.
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чужда валута (т.нар. резервна 
валута – долар или евро) срещу 
местна валута в брой или по 
банков път;

•	 валутният борд поддържа валутен 
резерв, който покрива парите 
в обръщение (т.нар. паричен 
агрегат М0);

•	 валутният борд не отпуска 
кредити на правителството;

•	 валутният борд не провежда 
монетарна политика – не 
извършва операции на открития 
пазар, не определя целеви 
лихвени проценти, не отпуска 
рефинансиране, не купува или 
продава валута по свое желание 
(валутният борд купува и продава 
валута само при поискване от 
граждани, фирми или банки);

•	 валутният резерв се инвестира в 
нискорискови и ликвидни активи, 
деноминирани в резервната 
валута;

•	 няма ограничения за 
външнотърговски и международни 
капиталови трансфери.
Задължението на валутния борд 

да обменя неограничено резервната 
валута срещу местна валута и обратно 
означава, че страната възприема 
монетарната политика на страната с 
резервната валута.  Съответно лихвените 
проценти и инфлацията в страната 
с валутен борд следват и зависят от 

лихвите и инфлацията в резервната 
страна (САЩ - ако резервната валута 
е долар, Еврозоната, ако резервната 
валута е евро).  По тази причина за 
резервна валута обикновено се избира 
стабилно международна валута.

В Българската народна банка са 
създадени три управления – управление 
“Емисионно”, управление “Банково” 
и управление “Банков надзор”. 
Управление “Емисионно” играе ролята 
на валутен борд, като активите му 
покриват 100% от неговите пасиви.

Управление “Емисионно” управлява 
международните резерви на БНБ като 
изискванията за инвестирането им са много 
строги – те трябва да са инвестирани в активи, 
които са емитирани от институции, чиито 
задължения са оценени с една от двете най-
високи оценки на две международно признати 
агенции за кредитен рейтинг. Активите на 
управление “Емисионно” не могат да се 
инвестират в България, за да не може да 
се провежда парична политика и за да се 
избегне риска от невъзможност за обмена 
им в резервната валута. В закона съществува 
експлицитна забрана за отпускане на кредити 
от страна на БНБ към правителството, с 
изключение на кредитите от МВФ, които само 
счетоводно се завеждат в баланса на БНБ.
 

В пресата през последните 12 
години непрекъснато излизат заглавия, 
които възхваляват Валутния борд :
Българският валутен борд - спасителен 
пояс, който има своя цена – 
в. „Дневник”, 01.03.2009

„Райфайзен“: Финансовият сектор в България 
е защитен от валутния борд –
 в. „Дневник”, 24.06.2009

Жокерът на България – валутен борд по 
време на глобалната криза – 
www.investor.bg, 22.10.2008

Валутният борд е най-силното предимство 
на България – www.money.bg , 30.10.2008

Валутният борд ще предпази лева от срив - 
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www.lev.bg, 30.11.2008

МВФ: Валутният борд е големият ви плюс – 
в. „Дневник”, 28.10.2008

МВФ: България трябва да запази валутния 
борд до присъединяването си към Еврозоната 
– www.bpost.bg, 24.10.2007
Валутният борд остава най-важната 
институция в икономиката – в. „Дневник”, 
07.12.2006

Мнозина финансисти, управители на банки 
и финансови предприятия, представители на 
световни финансови организации, членове 
на международни институции, които следят 
развитието на родната икономика заявяват 
публично увереността си в Паричния съвет:

Валутният борд в България е стабилен – 
www.expert.bg, 16.01.2010

Валутният ни борд остава стабилен – 
в.”Труд”, 08.12.2009
Ситибанк: Валутният борд в България ще 
издържи на финансовата криза – www.
investor.bg, 24.02.2009
Райфайзен рисърч: Валутният борд 
в България е стабилен – в.”Дневник”, 
30.01.2008

МВФ: Валутният борд е стабилен и работи 
много добре – в.”Дневник”, 18.12.2007

Икономист интелиджънс юнит: Никое 

правителство няма да разклати борда – 
в.”Дневник”, 28.10.2007

МВФ: Валутните бордове в България и 
Балтика ще устоят на натиска –
 в.”Дневник”, 16,11,2007

Бордът в България е стабилен въпреки 
предизвикателствата – 
в.”Дневник”, 28.01.2001

Наистина, няма как да се 
отрекат множеството плюсове, 
които Паричният съвет донесе на 
българската икономика: стабилен лев, 
приток на инвестиции, насърчаване на 
икономиката, противодействие срещу  
банковата паника, обзела страната 
след кризата през 1996-1997, когато 
се наблюдаваше масов фалит на банки 
и най – вече, Валутният борд спомага 
за възвръщане на доверието във 
финансовата система:  
„Валутният борд в България има 
изключително позитивна роля за 
икономиката. Доказателство за това са 
огромният приток на доверие и инвестиции, 
които страната получи през последните 
години.” – изявление на  Уорън Коутс, бивш 
помощник директор на Международния 
валутен фонд (МВФ), ръководител на 
техническата мисия в България по време на 
въвеждането на валутния борд.

Широкозастъпено от политици и 
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икономисти е становището, че Валутният 
борд е най-силната защита на България срещу 
отрицателните последици от световната 
финансова криза в наши дни и той трябва да 
остане до присъединяването на България към 
еврозоната.
„Изключително важно е България да 
запази валутния си борд до влизането в 
еврозоната. Това е котва на стабилност 
за страната, особено важна в сегашната 
ситуация.” - това каза Марко Анонциата, 
главен икономист на „Уникредит груп“, 
на дискусия на банката, посветена 
на присъединяването на страните 
от Централна и Източна Европа в 
еврозоната.

Съвсем естествено, след 
присъединяването на България към 
Европейския съюз възниква въпросът за 
въвеждането на европейската парична 
единица  и как, и кога да се случи това. 
За тази цел е необходимо страната 
ни да реализира такива показатели, 
които да отговарят на критериите за 
присъединяване:

•	 Средногодишната инфлация не трябва 
да надвишава средната за трите страни 

с най-ниска неотрицателна инфлация + 
1,5 пункта. 

•	 Бюджетният дефицит трябва да бъде до 
3% от БВП. 

•	 Стабилен валутен курс спрямо еврото. 
България е с фиксиран курс към еврото 
от 1.95583 лв. за 1 евро и е заявила, че 
ще го запази до влизането в еврозоната.

•	 Държавният дълг не бива да превишава 
60% от БВП. 
Тъй като постигането на тези 

параметри не е никак лесна задача и изисква 
време, е предвидено първата стъпка да 
се направи като България стане член на 
предприсъединителния механизъм ERM II. 
Това е  механизъм на обменните курсове, 
създаден на мястото на старата 
Европейската валутна система (ЕВС), 
която става остаряла и неприложима с 
въвеждането на еврото. Целта на ERM 
II е да поддържа стабилни обменни 
курсове между еврото и участващите 
национални валути, така че да се 
избегне прекомерните колебания на 
валутния курс на вътрешния пазар.

Специфични критерии за 
присъединяване към ERM 2  няма, като всяка 
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страна сама решава кога е готова да пожелае 
присъединяванети си към този валутно – курсов 
механизъм. Процедурата се състои от подаване 
на молба за присъединяване, одобрение от 
Европейската централна банка (ЕЦБ) и Съвета 
на финансовите министри и поемане на редица 
политически и икономически ангажименти. 
Препоръчително е да се членува поне 2 години 
в тази зона, преди да се въведе еврото  в 
дадената страна членка.
Въпросът е как да стане това?

Една от идеите за ускоряване на 
този процес е интересното предложение на 
Илиян Михов, професор по макроикономика 
и иконометрия, който неотдавна публично 
сподели своето виждане за модификация 
на Паричния съвет. Основен аргумент е, 
че подобен на този модел се използва от 
централната банка на Китай от 2003 г. насам. 
Какво представлява мидифицирания паричен 
съвет всъщност?

Страните с фиксиран валутен курс 
могат да използват фискална политика, 
за да намалят отрицателните ефекти на 
рецесията. За съжаление при валутен 
борд фискалната политика трябва 
да се използва много внимателно, за 
да не доведе до загуба на доверие в 
стабилността на борда.

Според идеята за модифициране 
на паричния съвет има и друга 
възможност. Когато времената са добри 
и има приток на капитали, централната 
банка може да бъде по-консервативна 
и да стерилизира част от ефекта на 
притока на капитал върху паричната 
маса. Това ще позволи на банката да 
има определена възможност да омекоти 
ударите, когато капиталите напускат 
страната. Всъщност това е едно доста 
драстично предложение за промяна на 
начина, по който БНБ функционира. 

“Можем да си го представим като 
банка с двоен мандат: при силен приток 
на капитал тя се държи като банка, която 
има за цел ниска инфлация (например 
2-4%)”. За да може да постигне тази 
цел, централната банка трябва да има 
възможност да издава ценни книжа 
и когато ги продава събира излишъка 
от пари. В ситуация на икономическа 

криза или прекомерно количество на 
пари в обращение , тогава банката би 
могла да изкупи обратно тези книжа, с 
което увеличава паричната маса. Ако се 
стигне до изкупуване на всички книжа, 
тогава банката действа като обикновен 
валутен борд (т.е. изпълнява своя 
основен мандат да запази валутния 
курс). Важното е, че при тази система 
банката е винаги по-консервативна 
от обикновения валутен борд, т.е. 
парите са винаги по-малко или равни 
на парите, които валутният борд би 
напечатал. Също така важно е да се 
отбележи, че банката няма право да 
изкупува държавни ценни книжа.

Според специалиста, такава система 
може да помогне на България и да влезе 
в еврозоната по-бързо, защото ще улесни 
контрола върху инфлацията, която в момента 
е ниска, но след кризата се очаква тя отново 
да нарасне.  А това затруднява и забавя 
изпълнението на критерия за инфлация и дори 
и да се включим в ERM II, това няма да доведе 
до присъединяване към еврозоната. 

Идеята за реформиране на 
борда, съвсем естествено според 
мен, търпи силна критикаот страна на 
икономистите.

Позовавайки се на теорията и 
практиката на паричната политика те 
отричат възможостта да съществува 
едновременно поддържане на 
фиксиран валутен курс и таргетиране 
на инфлацията. А именно това е 
последицата от модифицрания валутен 
борд, тъй като той предоставя на 
централната банка тези две функции 
едноременно. 

Защото в моменти на усилен 
икономически растеж, централната 
банка ще емитира облигации, с 
което ще влияе върху инфлацията, и 
едновременно с това ще трябва да 
поддържа фиксиран валутен курс. А 
по своята същност инфлационното 
таргетиране изключва намеса на 
валутния пазар т.е. поддържане на 
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определено ниво на валутния курс.
Ако притокът на капитали идва в 

страната заради относително по-висока 
доходност, централната банка трябва 
да предлага облигации с достатъчно 
висока доходност, за да се конкурира 
за привличане на тези капитали към 
издаваните от нея ценни книжа. Така 
банката неминуемо ще влияе върху 
лихвения процент, което е забранено 
на централната банка при валутен 
борд -  тя няма самостоятелна парична 
политика и не би следвало да има. 

Издаването на облигации е 
свързано с плащане на лихва по тях от 

страна на централната банка. Тъй като 
БНБ инвестира в нискорискови книжа, 
може да се очаква лихвите по актива 
на БНБ да са по-ниски от лихвите по 
издадените от нея облигации. С други 
думи, БНБ ще генерира постоянна 
загуба. Тази загуба ще трябва да бъде 
покривана от държавния бюджет. 
Типичен пример за това е централната 
банка на Израел, която  следствие на 
такава политика поглъща милиарди 
долара субсидии от праителството, за да 
компенсира загубите си. Следователно 
се предполага, че правителството 
трябва да разполага с фискални 
излишъци и да ги трансферира към 
БНБ, а за най -  голямо съжаление това 
в България е невъзможно, защото не 
разполагаме с такива средства. Но дори 
да разполагахме, подобна ситуация 
води до загуба на благосъстояние, 
тъй като е по –добре да се вложат в 

друга сфера на икономиката или да се 
прибавят към фискалния резерв, вместо 
да служат за покриване на загуби.

Още по – голям проблем това е, 
че БНБ в действителност няма да може 
да стелиризира потока от капитали, а 
дори напротив – високите лихви, които 
се очаква да се събират от подобни 
облигации поради тяхната сигурност 
и покритето им с резервна валута, 
неминуемо ще увеличат притока на 
капитали. Не трябва да забравяме, че в 
отворените граници на ЕС този процес 
няма как да се предотврати.

Особено значение някак има и 
идеята за обратното изкупуване на 
облигациите тъй като е трудно да се 
предположи точно кога предварително 
закупилите от тези ценни книги 
инвеститори ще пожелаят да ги 
продадат. Обратното изкупуване при 
криза се възприема като лоша новина 
за чуждестранните инвеститори и 
анализатори и е почти сигурно, че ще 
предизвика паника, а тя от своя страна 
ще доведе до изтичане на капитали.

А пък и ако идеята беше достатъчно 
добра, досега все някога щеше да бъде 
реализирана. Нека не забравяме, че в 
малка България има достатъчно умни 
хора, специалисти във финансите, които 
едва ли не са забелязали политиките на 
Израел, Китай и Чили до момента. Най – 
вероятно и някои друг е разсъждавал на 
тази тема досега, но нека се замислим 
защо тя не е била реализирана през 
всичките тези години. Отговорът може 
би се крие в нейната ненужност и 
неоснованост…особено сега, на прага 
на ЕRM II и Еврозоната, когато трудният 
път е вече извървян. Не без значение 
е и фактът, че промяната в Паричния 
съвет води след себе си технически 
проблеми, а също така трябва да бъде 
и политически съгласувана и приета. А 
за правителството това означава преди 
всичко излишни разходи и промени в 
законодателството.

Освен това не трябва да се забравя 
и фактът, че модифицираният валутен 

Икономика
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борд представлява промяна в паричния 
режим. Т.е. заедно с влизането в 
еврозоната ще станат две промени в 
паричния режим. Това е свързано с 
излишни разходи, направени веднъж с 
цел да се спечели доверието във „стария” 
борд. Възниква необходимостта да 
се спечели доверето към „новия” 
реформиран борд отново.

Никому не е нужно да разхищава 
време и средства в тази и без това 
затруднена ситуация, в която се намира 
страната ни. И накрая вместо да спести 
време, тази реформа ще удължи пътя 
към така мечтаното въвеждане на 
общата парична единица за всички 
европейци.
В крайна сметка, със или без реформи 
в паричния съвет, България така или 
иначе ще въведе еврото както е по план 
и за следващите 2 години едва ли ще 
е възможно  „новия борд” да спечели 

същото това доверие, каквото „стария” 
успя да си залужи за 12.
И както завършва резюмето на 
дискусията, проведена по повод 
реформирането на борда на 9 ноември 
2009 година….то едно е сигурно – 
загубите за пореден път ще бъдат 
повече от ползите!

 

Автор: Анна Костакиева
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НАУЧЕН 
КОМЕНТАР

Твоите коментари
Твоите теми

Избрано от  повече от 85 000 поста
 и 

над 5 800 автора.

Твоето мнение също може да е тук!

Регистрирай се във форума и пиши за това което обичаш.

http://nauka.bg/forum/index.php

admin@nauka.bg
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В предния пост, набързо предста-
вих видовете от сем. Отровници /
Viperidae/, разпространени в Бълга-
рия.

А в този ще се спра на другите два вида отров-
ни вида змии у нас, които потенциално не са 
опасни за човека.

Вдлъбнаточелият	смок	/Malpolon	
monspessulanus/
Това е сравнително едра змия от сем. Смо-
кообразни /Colubridae/. Достига до към 2 м. 
дължина, а най-големият екземпляр, намиран 
в България е около 160 см.
Окраската на гърба варира от тъмно- до свет-
лосива, а младите индивиди са пъстри. Нари-
ча се вдлъбнаточел поради факта, че надочни-
те му щитчета са изпъкнали.

Вдлъбнаточелият смок /Malpolon 
monspessulanus/

	БГ	Наука	-	Форум	>	Естествени	науки	>	Биология	>	Зоология
Тема:	Българските	влечуги,	Влечугите	в	България,	не	

познати	и	чудни	...
Потребител:	goshawk
Линк:	http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=6440

Научен коментар
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Той е много пъргава змия, която в случай на 
опасност бърза да се скрие. При невъзмож-
ност, обаче, е агресивен, яростно съска (това 
е „шампиона“ по съскане в България) и хапе, 
като заема отбранителна поза, понякога изди-
гайки предната част на тялото си, подобно на 
кобрите.

ето я и въпросната поза

Отровните му зъби са разположени на задния 
край на горната челюст, като сведенията за 
това, дали е опасен за човека, са противоречи-
ви.
Вдлъбнаточелият смок е разпространен в 
Южна Европа (Пиренейския полуостров, 
Южна Франция, Северозападна Италия, запад-
ната и южната част на Балканския полуостров), 
района на Кавказ, Западен Иран, Северен Ирак, 
Турция, източното крайбрежие на Средиземно 
и Червено море и в Северна Африка. В Бълга-
рия се среща по долината на река Струма на юг 
от град Симитли, в Източните Родопи, около 
Хасково, Харманли и Свиленград, по Черно-
морието южно от Бургас и в Странджа.
Живее по припечни склонове, обрасли с храс-
талаци и ниски дървета. Особено предпочита 
каменисти и скалисти места с много възмож-
ности за укрития. Добре се катери по дърветата 
и храстите.
Храни се предимно с гущери, поради което в 
някои краища на България го наричат змия - гу-
щерница. В менюто му влизат също и гризачи, 
дори змии, включително други вдлъбнаточели 
смоци и пепелянки.
Женската снася през април-май 5-10 яйца (по-
някога повече), от които след около 60 дни се 
излюпват малките.
В България е защитен от Закона за биологично-

то разнообразие, а също и по силата на Прило-
жение III на Бернската конвенция.

Остана и последната отровна змия в България:
Котешка змия /Telescopus fallax/
Също представител, също, на сем. Смокообраз-
ни /Colubridae/.
Достига обикновено 70-80 cm, мах. до 110 cm 
дължина. Оцветена е от светлосиво до белезни-
каво-жълто, с напречни тъмни петна от двете 
страни на гръбната линия. Името си дължи на 
тясната вертикална зеница на окото, подобна 
на тази на котките, и поради пъстрото си тяло, 
напомнящо котешка опашка.

Котешка змия /Telescopus fallax/

Котешката змия се среща по адриатическото 
крайбрежие на Балканския полуостров, 
в Гърция, Македония и Източна Тракия, 
повечето острови в Източно Средиземно море, 
Задкавказието, Туркменистан, Северозападен 
Иран, Северен Ирак, източното крайбрежие 
на Средиземно море до Синайския полуостров 
в Египет. В България се среща в най-топлите 
южни райони на Югозападна България – в 
Санданско-Петричката котловина, където 
обитава каменисти припечни склонове, 
голи или обрасли с храсталаци. Умее да 
се катери. Сравнително най-многобройна 
е по вулканичния рид Кожух. Смята се, че 
през последните десетилетия е увеличила 
числеността си. Възможно е числеността и да 
е била подценявана поради нощния и начин на 
живот и по-редките срещи с човека в резултат 
на това.

Научен коментар
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Котешката змия снася в началото на лятото 6-9 
яйца, от които в края на лятото се излюпват 
малките. Тя се храни с дребни гущери и гри-
зачи, които умъртвява, използвайки две „оръ-
жия“ – първо се увива около тях, за да ограни-
чи движенията им, а след това ги умъртвява с 
отровата си. Отровните и зъби са разположени 
в задния край на горната челюст, поради което 
за човека е напълно безопасна. Когато е застра-
шена, хапе, но общо взето е плашлива змия, ко-
ято бърза да се скрие в случай на опасност.
Котешката змия е включена в Червената книга 
на България като рядък вид. Защитена е и от 
Приложение II на Бернската конвенция. Дори 
само улавянето и се смята за неотстранима 
щета върху природата.

	БГ	Наука	-	Форум	>	История	и	социални	науки	>	Обща	история	>	
Нова	история
Тема:	Продажбата	на	щата	Луизиана,	Обоснована	

ли	е	или	е	грешка	на	Франция?
Потребител:	plamen_starbov
Линк:	http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=4106

Преди известно време се запознах с про-
дажбата на щата Луизиана от Франция 
на САЩ. Четох и материал по въпроса 

в интернет. Но бих искал да задам един въпрос 
- правят ли французите грешка като я продават 
на САЩ или - не?
Може би, има аргументи против тази продажба 
- областта не е никак малка, пък и би трябвало 
да е богата на нещо, за да я анексира Франция 
от Испания. Но, от друга страна, освобождават 
ли се французите от нещо, което не им е необ-
ходимо в момента. Вие, съфорумци, имате ли 
категорично мнение по въпроса? Ще ми бъде 
интересно да чуя ваши мнения.

Научен коментар
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Отговор	от	потребител: Galahad

Ами макар ситуацията да напомня малко на про-
дажбата на Аляска има доста разлики. Луизиана 
няма такива златни находища, което е минус, но 
геогражски е доста по топло, което е плюс. Но 
този плюс пък донякъде се омаловажава от пус-
тините. Но пък там е бил Нови Орлеан, който 
град е много важен заради корабоплаването по 
Мисисипи. То всъщност и цялата работа става 
заради този град. Наполеон е направил Луизи-
ана като база за захарна тръстика. САЩ обаче 
били обезпокоени, че Франция може да струпа 
значителна армия в колонията (Франция прех-
върлила войски заради въстанието в Санто До-
минго) и да ограничи търговията в Нови Орле-
ан. Затова те направили оферта за засурят Нови 
Орлеан за 2 милиона $ Цената обаче се вдига до 
10 мл $. На 11 април 1803г. обаче фр. вън. ми-
нистър Тайлеран прави оферта на преговарякия 
Ливингстън за продажба на цялата Луизиана за 
15мл $ (60 мл франка). Който си мисли, че всич-
ки в САЩ се зарадвали - бърка. Противниците 
на президента Доеферсън се противопоставили 
на покупката, като се позовали, че преговарящи-
те имали мандат да се договарят само за един 
град, а не да купуват и прилежащата непотреб-
на пустиня. Тъй или иначе в крайна сметка пар-
ламента на САЩ ратифицирал сделката. След 
като Франция си платила дълговете, получила 
само 8,831,250 $. Нови Орлеан бил предаден на 
29.11.1803г. на САЩ.
Лузиана обаче за разлика от Аляска е била от-
делена от своята метрополия не от един проток, 
а от цял океан. Така че след като Англия, коя-
то разполагала с цяла Канада не могла да удър-
жи колониите си, то за Франция щеше да е още 
по-трудно. Пък и в крайна сметка повечето евр. 
държави загубили колониите си в Америка без 
нищо, а Франция поне препечелила малко. Пък и 
след падането на Напоелеон победителите като 
нищо можело да отнемат Луизиана от Франция. 
Отделно, че и САЩ можело сам да си вземе с 
война щата. Те по това време почват проблемите 
с Тексас и след няколко десетилетия минава към 
САЩ.

Конкурс за 
късометражен 
документален 

филм!

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=8643
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История в снимки - XX век.

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=6106
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Запознайте се с над 150 образователни институции - средни 
училища, професионални гимназии, частни училища и детски 
градини, висши училища, колежи, школи по езици и изкуства, 
спортни клубове, издателства, неправителствени организации... 

Вижте най-новите технологии в и за образованието - информационни 
и комуникационни, медийни, игрови, обучителни, развиващи, 
здравословни...

Демонстрирайте Вашите постижения, проекти, 
продукти пред над 8000 ученици, педагози и родители...

Участвайте в творческите центрове на Фестивала: 
Забавна наука и техника, Форум театър, Модно студио, 
Зони за визуални и приложни изкуства и дизайн, 
Шахматен център, Зона за атрактивни спортни игри, 
Център за интелектуални игри и дебати, 
Център за Финансови игри, Литературна работилница, 
ММедийно студио, Зона за дигитални технологии, 
и печелете награди! 

Забавлявайте се!

22, 23, 24 април 2010 г. 
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - СОФИЯ

СТИЛ, ТЕХНОЛОГИИ, ПАРТНЬОРСТВО 
В ОБРАЗОВАНИЕТО

ЗА КОНТАКТИ: (02) 852 0096; (02) 954 9088; 
GSM 0895 662 346; 0878 188800
e-mail: edu_fest@abv.bg
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