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(Не)обикновените животни 

Чавдар Черников

Издателство: Българска Наука
ISBN: 978-954-92613-1-8

(Не)обикновените животни... Би било 
вярно да се каже, че животните и вза-
имоотношенията между тях описани 
в книгата са необикновени и уникал-
ни, но все пак мисля, че скобите са на 
място, защото всичко, което се случ-
ва в живата природа е просто част 
от живота на планетата Земя. Чита-
телят ще се срещне със скорпиони, 
отровни жаби, охлюви и октоподи, 
дори отровни птици, ще се запознае 
с малко познатите страни на пара-
зитизма, любовното поведение и 
канибализма в животинското цар-
ство.

Първата книга издадена от “Българска Наука”

Книжарници Пингвините в твоя град
» Благоевград » Бургас » Варна » Велико Търново » Видин » Габрово » Горна 
Оряховица » Казанлък » Козлодуй » Кюстендил » Лом » Монтана » Плевен » 
Пловдив » Разград » Русе » Свищов » Сливен » Смолян » София » Стара Загора » 

Хасково

Търсете книгата по книжарниците на веригата 
‘Пингвините’ в цялата страна.
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- Светещи клетки от медузи могат 
да диагностицират ракови образува-
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ЗА ПЪРВИ ПЪТ В 
БЪЛГАРИЯ !

• Уникална поредица с невероятно цветни и 
детайлни илюстрации.

• Изчерпателно отразяване на най-важните и 
актуални теми в науката.

• Изчистена структура за лесно обучение и 
бързо възприемане.

• Едни от най-актуалните, стойностни и 
красиви енциклопедии издавани някога България.

ВСЕЛЕНАТА
Том 1

В тази книга ще намерите историята на Космоса, описана и илюстрирана с поразително красиви 
изображения, показващи в детайли как е възникнала Вселената, каква е природата на светлините, с които 
е обсипано нощното небе, и какво ни очаква в бъдеще.
Ще откриете как слънцата, които обитават Космоса, се раждат и умират, какво представляват тъмната 
материя и черните дупки и къде се намираме ние самите в този необятен простор.
Изображенията и илюстрациите, които придружават текста, ще ви бъдат полезни в изучаването и 
разбирането на същността и структурата на всички видими и невидими обекти, формиращи познатата ни 
част от Вселената. С помощта на звездни карти ще опознаете и съзвездията – групите звезди, които още 
от древността са служили на хората за навигация и изработка на календари.
Без значение къде ще разтворите тази чудна книга, нейните страници ще поставят в ръцете ви Вселената 
и нейните тайни.

Britannica Illustrated Science Library

http://ozon.bg/-britanika/1381--vselenata-britanika.html
http://ozon.bg/-britanika/1381--vselenata-britanika.html
http://ozon.bg/-britanika/1381--vselenata-britanika.html
http://ozon.bg/-britanika/1381--vselenata-britanika.html
http://ozon.bg/-britanika/1381--vselenata-britanika.html
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ЛЕКАРЯТ,
МОЯТ

ПРИЯТЕЛ

Човекът,
който искаше 

да бъде
щастлив

во върху себе си всичко, което пре-
поръчва: поведение, начин на жи -
вот, хранителни добавки, ме тоди
за спортуване, медитация, дни за
дезинтоксикация, хранене. Той
мотивира хората да се грижат за
себе си, за да се разболяват по-
рядко, изслушва пациента в него-
вото единство тяло–ум, на път -
ст ва го в специално създаден инди-
видуален режим, чиято цел е пре -
 венцията, отслабването, спорт   -
 ната подготовка или лекуването
на травми и напрежение.  

Фабрицио Дуранти, хирург
по професия, е сред най-големите
капацитети по високи човешки
постижения (Human Махimum
Performance). Неговият метод,
основаващ се на биокибернетика-
та, приложена към човешкия
метаболизъм, е в състояние да
оптимизира психо-физичните фун -
кции на организма и се прилага с
отлични резултати както при
пациенти с тежки заболявания,
така и при спортисти с върхови
постижения. Състои се от 5 ета -
па – правилно хранене, приемане
на определени микронутриенти,
физическа дейност, дезинтоксика-
ция и медитация. Авторът попу -
ляризира техниките си чрез кон-
ференции и семинари в Италия и в
чужбина, обучава лекари, аптека-
ри и работещи в сходни области.
Постоянен гост е на предаването
„Телевизията в услуга на здраве-
то“, в което от 2006 г. досега во -
ди рубриката „Природо съобразен
живот по Дуранти“. Неговите
книги „Суперздраве със Зоната“,
„Непорочният кръг на доброто
здраве“ и „Стоте правила на
добрата форма“ се ползват с
голям успех в Италия и са преведе-
ни на много езици.

В „ЛЕКАРЯТ, МОЯТ ПРИЯТЕЛ“ ав -
то рът е събрал и обобщил най-
често задаваните въпроси от
зрителите и слушателите на
своите предавания, от пациенти-
те си, от посетителите на своя
сайт, от читателите на своите
книги. Д-р Дуранти изпробва пър -

ФАБРИЦИО ДУРАНТИ

С У П Е Р З Д Р А В Е

Отговори на всички
въпроси, които бихте
задали на вашия лекар 

12 лв.
www.colibri.bg

Кои са най-добрите хранителни
комбинации? 
Как да съчетаваме медитацията
с многобройните си ежедневни
ангажименти?
Как да стимулираме производ-
ството на полезни хормони?
Кое прави фитнеса по-ефикасен?
Как действат адаптогенните
растения?
Как  да се предпазим от болести,
ако живеем в голям и замърсен
град?
Кои са токсичните метали в
нашите кухни?
Опасни ли са ваксините?
Зеленият чай предизвиква ли
отслабване?
Силицият забавя ли стареенето
на кожата?
Каква е връзката между храната
и депресията?
Какво представляват нутрацев-
тиците? А нутригеномиката?
Какво е технологичен допинг?

Ф
А
Б
РИ

Ц
И

О
Д
УРА

Н
ТИ

Л
ЕКА

РЯТ, М
О

ЯТ П
РИ

ЯТЕЛ

„Лекарят, моят приятел“. 
Aвтор: Фабрицио Дуранти

В „ЛЕКАРЯТ, МОЯТ ПРИЯТЕЛ“ авторът е събрал и обобщил най-често задаваните въпроси от зрителите и 
слушателите на своите предавания, от пациентите си, от посетителите на своя сайт, от читателите на своите 
книги. Д-р Дуранти изпробва първо върху себе си всичко, което препоръчва: поведение, начин на живот, 
хранителни добавки, методи за спортуване, медитация, дни за дезинтоксикация, хранене. Той мотивира 
хората да се грижат за себе си, за да се разболяват по-рядко, изслушва пациента в неговото единство 
тяло–ум, напътства го в специално създаден индивидуален режим, чиято цел е превенцията, отслабването, 
спортната подготовка или лекуването на травми и напрежение.

Кои са най-добрите хранителни комбинации?
Как да съчетаваме медитацията с многобройните 
си ежедневни ангажименти?
Как да стимулираме производството на полезни 
хормони?
Кое прави фитнеса по-ефикасен?
Как действат адаптогенните растения?

Как да се предпазим от болести, ако живеем в 
голям и замърсен град?
Кои са токсичните метали в нашите кухни?
Опасни ли са ваксините?
Зеленият чай предизвиква ли отслабване?
Силицият забавя ли стареенето на кожата?
Каква е връзката между храната и депресията?

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=32953
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Романът на Красимира Зафирова 
“На друг език” е необичайна книга 
и в същото време, потопена дълбо-

ко в полузабравените традиции на ойку-
меническото писане – един, шлифован 
още в античността похват за съчетаване 
на вселенското с дълбоко личното. Геро-
ите в романа с еднаква лекота обитават 
профанните и божествени пространства, 
превръщайки книгата в ново измерение 
на модерното четиво – без да отстъпва от 
високата литература, нито за миг не из-
пуска вниманието на читателя, изисквани-
ята към който несъмнено не са малки, но 

и възможностите, които му се предлагат са 
безкрайни. Той има свободата, ако иска, 
да премине вихрено през текста, следвай-
ки ясните знаци на голямата тайна и да 
преживее цялата гама от емоции, които 
авторът разкрива пред него, а би могъл и 
с упоритостта на изследовател да потъне в 
омайната гора от факти и догадки, които 
да разкрият пред очите му така бленува-
ното Елдорадо на познанието.
Най-голямото постижение на романа е 
именно това, че той отваря врати към 
личното откритие. Читател и автор заедно 
вървят по следите на най-голямата загадка, 
изправяла се някога пред човечеството 
– Словото. Езикът, това наше изконно 
притежание, тази наша същност е нещо 
много по-различно и респективно, ние 
също сме нещо по-различно. За разлика 
от всички други тайни, вълнували някога 
въображението ни, тази не изисква от 
нас нито специално оборудване, нито 
финансови вложения, които да ни 
въвлекат в тъмни афери – тази тайна е по 
силите и възможностите на всеки, който не 
се страхува да разчупи клишетата.

Купи от Book.Nauka.Bg

http://book.nauka.bg/partnerbooks.
php?ID=29107

“На друг език”
Aвтор: Красимира Зафирова

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=29107
http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=29107
http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=29107
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Чрез хронологичния си подход, книгата 
поставя всяко изобретение в собствена-
та му епоха и в определен контекст.

Разкрита е историята на 150 изобретения, но 
най-голямо внимание е отделено на великите 
открития като огъня, земеделието, колелото, 
писмеността, металургията, нулата... Но не са 
пропуснати и ,,по-малките” изобретения, кои-

то засягат – дори преобразяват – нашето всеки-
дневие до такава степен, че трудно можем да си 
представим живота без тях: кибрита, асансьо-
ра, прахосмукачката, автоматичната писалка...

Специално внимание е отделено на последните 
нововъдения и технологии, нахлуващи стреми-
телно  в нашето ежедневие.

Великите изобретения на човечеството. 
Луксозна енциклопедия Ларус

Aвтор: Мишел Ривал 

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=26085
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ВЗРИВЪТ! Пространство, време, 
материя... Вселената се е роди-
ла преди 13,7 милиарда години. 
Безкрайно малка отначало, тя се 

е разширявала по-бързо, отколкото можем 
да си представим. Брайън Мей, Патрик 
Мур и Крие Линтът обясняват как е ста-
нало всичко това от момента, в който въз-
никват времето и пространството, до обра-
зуването на първите звезди, галактиките и 
планетите и до еволюцията на човешки 

същества, способни да вникнат в нашия 
собствен произход и в крайната ни участ. 

После, още нататък в безкрайното бъде-
ще, много след като Земята е била погъл-
ната от червения гигант - Слънцето. Ис-
торията е разказана на ясен и достъпен 
език, в точната последователност на съ-
битията, без никаква математика.

ВЗРИВЪТ! е една удивителна история. 
Фантастика ли е това? Авторите се надя-
ват, че не е, тъй като в основата й са тру-
довете на велики учени, като Алберт Ай-
нщайн, Стивън Хокинг и стотици други 
блестящи умове. Наслаждавайте се и ос-
тавете въображението си да се развихря.

Купи:

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=23326

Тези две книги са предоставени от ИК 
„Сиела“ като награда за конкурса 

„Моят Свят“

Взривът! Пълна история на вселената
Aвтори:Крис Линтът
Брайън Мей
сър Патрик Мур
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Късометражни документални филми

www.video.nauka.bg
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•  История и археология  
•   Философия  
•   Етнография и Фолклор  
•  География  
•   Икономика  
•   Право  
•   Медицина и Биология
•   Психология
•   Език и Литература
•   Изкуство и теория на културата
•   Речници, разговорници и граматики
•   Съвременност
•   Мемоари и Биографии
•   Чуждоезична литература
•   Компютри
•   Техника
•   Загадки
•   Счетоводство
•   Учебници за ВУЗ и техникуми
•   Художествена литература  

•   Поезия
•   Класика
•   Фантастика
•   Фентъзи
•   Хумор
•   Криминални романи
•   Чиклит
•   Дамска проза
•   Съвременни романи
•   Трилъри
•   Ужаси
•  Детска литература
•   За най-малките
•   Приказки
•   Приказки с паралелен текст на чужд език
•   Детско-юношеска
•   Приключения
•   Учебници и Помагала
•   Детски аудиокасети

БГ Наука Книжарница

http://book.nauka.bg/

Намери ТВОЯТА книга!

Научи повече...

http://book.nauka.bg/partnersearchs.php
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“
В полунощ

 светът м
ириш

е на звезди...”

Здравейте! Ето и резултатите от конкурса  “Моят свят” 
За съжаление не всички снимки бяха по темата. Разбира се не сме ги изтрили, но преполагам 
и повечето от вас са знаели, че няма как да бъдат наградени. Има страхотни кадри между тях, 
но може би, ще бъдат наградени, друг път - в друг конкурс :) Други пък, ще трябва да поснимат 
още, за да станат по-добри и така.... 
Снимките, на които са вашите деца или любими хора също няма как да наградим, защото 
няма да ни стигнат наградите.
и така... да започнем с нагредените все пак:

1во място - ....... “В полунощ светът мирише на звезди...”
2ро място - ....... “Светът в един куфар”
3то място - ....... “Моят свят - детето и неговите книги”
4то място - ....... “Свят изпълнен със самота”

Хубаво цветово решение. Интересен подход към темата – прозорец, 
звезди и човек гледащ през него. Прозореца символизира индивидуалния 
подход – „моят”, а отрязъка от звездното небе е светът, безкраен, но и 
като индивидуален отрязък на човека на прозореца. - BG Nauka Team

Всички снимки: http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=9899
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“Светът в един куфар”

М
оят свят - детето и неговите книги
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Свят изпълнен със самота

Отличени, но без награда ще бъдат следните снимки:

• “Илюзия”
• “Хроника на една предизвестена любов”
• “Могъщество”
• “Вятърната мелница на живота “
• “Настояще”
• “Библейска”

Всички снимки: http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=9899
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“Илюзия”

“Х
роника на една предизвестена лю

бов”
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“Настояще”

“Библейска”
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ВИДЕО НАУКА

Анимирана история на Полша в 8 минути

Кръв създадена от човешка кожа.

http://nauka.bg/index.php?mod=front&fnc=pub_page&pid=12510

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=10174

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=10174
http://nauka.bg/index.php?mod=front&fnc=pub_page&pid=12510
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Миналия брой обещахме, че ще покажем 
какво е положението на университетите в 
Западна Европа. 
Предстоящият материал е за класирането 
на френските университети. 

От миналия брой:

Само няколко френски университета 
са провеждали собствено разслед-
ване за съдбата на своите възпита-

ници на пазара на труда. Методиката им 
обаче не е била единна и резултатите от 
техните изследвания не са съпоставими. 
Днес има национална класация на френ-
ските университети, извършена по една и 
съща методика и с еднакви показатели. 

Класирането на френските университети 
в съответствие с перспективите за работа 
на възпитаниците им е публикувано от 
Министерството на висшето образование 
и научните изследвания и е приветствано 
от министър Валери Пекрес. 

Но това „упражнение” е критикувано от 
специалистите по набиране на персонал, 
от ръководителите на самите университети 
и от националната федерация на студент-
ските асоциации. Жан Дюбоа, бивш ди-
ректор на „Observatoire des formations des 
insertions rrofessionnelles et les evaluations” 
- организация, следяща развитието на ра-
ботната сила и обучението през целия жи-
вот, към университета Marne-la-Vallée, че 
тази класация е „достойна само за кофата 
за боклук“. 

Класацията е резултат от първото изслед-
ване, извършено като следствие от Закона 
за правата и задълженията на френските 
университети от 2007 г., в който се уточня-
ва, че заетостта е основната цел на висшето 
образование, и който задължава универси-
тетите да оповестяват информация за тру-
довата заетост на своите завършили възпи-
таници. 

Това първо национално проучване обхва-
ща трудовата съдба на завършилите през 
2007 г. магистри, бакалаври и специали-
сти. В следващото подобно проучване ще 
бъдат включени и докторантите, а също 
така - и прекъсналите своето образование. 
Настоящото изследване е извършено по 
телефона, като за това „упражнение”са 
били „потрошени” 750 000 евро (= 1 100 000 
американски долара).

Изследването на трудовата съдба на завър-
шилите през 2007 г. предоставя данни за:
- равнището на заетост; 
- йерархическите нива на наетите на рабо-
та (стажанти, неквалифициран персонал, 
експертен персонал без ръководни функ-
ции, средно управленско ниво, висше уп-
равленско ниво); 

ИЗБРАНО

За кризата на Софийския университет от проф. дфн. Владимир Градев

Първата класация на университетите 
във Франция по професионална 
успеваемост след завършване създава 
само объркване, заблуди и проблеми 

L’education en France
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- вида на работата – постоянна, времен-
на, сезонна, по проект, дистанционна (от 
дома), стажантска програма;
- работодателите – от държавния, общин-
ския или частния сектор, или от НПО;
- икономическият сектор в който завърши-
лите висшисти са наети;
- вида на договорите – безсрочни, дълго-
срочни или краткосрочни;
- работното време – пълно или непълно. 
То е проведено в периода от края на 2009 г. 
до лятото на 2010 г. и проследява първите 
три години от трудовия живот на завърши-
лите. В изследването са участвали студен-
ти, избрани по следните критерии: да са с 
френска националност, да имат френско 
гражданство, да имат диплома за завърше-
но висше или полувисше образование. В 
изследването не са взети предвид незавър-
шилите образованието си, тези, които са 
започнали второ висше образование или 
са продължили да учат за докторанти, как-
то - и завършилите, които не работят, но и 
не си търсят работа.

Резултатите са разпределени по отделни-
те университети, по основните области на 
обучение (1 - право, икономика, управле-
ние (мениджмънт), 2 - литература, езици, 
изкуства, 3 - хуманитарни и социални на-
уки, 4 - инженерни науки, технологии и 
здравеопазване) и по учебни дисциплини. 
Целта на това изследване е тазгодишните 
кандидат-студенти да могат да направят 
информиран избор на своето висше обра-
зование.

Средно 91% от завършилите магистри са 
започнали работа 30 месеца след като са 
напуснали своя  университет. По области 
на обучение - 87% от завършилите литера-
тура, езици и изкуства, 90% от завършили-
те хуманитарни и социални науки и 92% 
от завършилите право, икономика, упра-
вление, инженерни науки, технологии и 
здравеопазване). Най-висок процент сред 
намерилите работа са завършили инфор-
матика, психология, инженерни науки, 
управление, право, и икономика. Най-ни-

ИЗБРАНО

Университета в Лион
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сък процент на намерилите работа имат 
завършилите история, география, архео-
логия, педагогика, философия, литерату-
ра, изкуства, съвременни и мъртви езици. 
Нивото на безработица сред анкетираните 
е почти 9%. В същото време безработицата 
сред французите под 25 години е 23% или 
- малко над средната за Европа. 

В университета с най-висок процент за-
етост е завършил Orsay Париж-Sud-XI на 
94,9%, следвана от Лион-I (94.5%), Париж-
XIII и Рен (94.3%). Тези, вкара най-ниски 
Реюнион (77.6%) и Перпинян (84,1). 

12 университета от общо 83 са били изклю-
чени от проучването, защото са подали не-
пълни данни ( анкетирали са под 30 рес-
понденти) или са предали данните твърде 
късно. 

Упражнението ще даде на университетите 
инструмент за насочването им при опре-
делянето на подобренията са били необ-
ходими за курсове с малко професионален 
потенциал, и за държавата, което ще вземе 
под внимание резултатите за финансира-
не, каза Pécresse. 

Въпреки ентусиазма на министъра на кла-
сирането на университетите е причинило 
някои противоречия. 

Жан Дюбоа автор на блога http://educpros.
fr/, споделя мнението си, че класифицира-
нето на един университет зад друг, заради 
разлика от 0,1% на равнището на безрабо-
тица на техните възпитаници, е съзнател-
но въвеждане в заблуждение и измама. 

„Значителна научна грешка“, според него, 
е да не се вземат предвид следните три 
фактора: 
- вида образование, което всеки уни-
верситет предлага; 
- индивидуалните характеристики 
на студентите – тяхното разпределение по 
пол, възраст, социално положение;
- характеристиките на регионалния 
пазар на работни места. 

„Разликите между университетите са 

твърде незначителни, а показателите са 
твърде малко. Данните са недостатъчни, за 
да може всяка институция да си изработи 
стратегия, съобразно резултата от проуч-
ването.”, споделя още той.

Националната федерация на студентски-
те асоциации застава зад становището, че 
тази класация би могла да има ефекти, об-
ратни на търсените – университетите, кла-
сирани на най-ниските места рискуват да 
загубят много студенти, които биха канди-
датствали там, ако не бяха чели тази кла-
сация. Също така, поради по-малкия при-
ем на студенти, държавата ще им отпусне 
по-малко пари, например – за студент-
ските градчета. Заетостта на завършилите 
студенти не трябва да бъде единственият 
критерий при избора на университет от 
кандидат-студентите. Трябва да се вземат 
предвид и разликата в различните иконо-
мически сектори, както – и социално-ико-
номическото положение във Франция, на 
фона на ситуацията в целия Европейски 
съюз. Тези първи резултати показват, че е 
необходимо да се вложи по-голям профе-
сионализъм в бъдещите такива проучва-
ния.

А ето и адреса на самото проучване:

http://www.enseignementsup-recherche.
gouv . f r/pid24447/taux-d- inser t ion-
professionnelle-des-etudiants-par-universite-
et-discipline.html

http://www.enseignementsup-recherche.
gouv.fr/cid53618/insertion-professionnelle-
des-dipomes-master-selon-discipline-nature-
employeur-statut-emploi-secteur-activite.
html

Проучването в PDF

http://www.lef igaro. fr/assets/pdf/
palmares_universites.pdf

  Превел: Неделин Бояджиев
http://www.universityworldnews.com/article.
php?story=20091029175545668
http://www.universityworldnews.com/article.
php?story=20101029223509813

ИЗБРАНО
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Университетската библиотека е биб-
лиотека, принадлежаща към някой 
университет. Материалите и услу-

гите, предлагани в нея са в служба на двой-
ната роля на университетите - обучението 
на техните студенти и научните изследва-
ния, които се провеждат в тях.

Има много университети, в които универ-
ситетската библиотека е свързана с други 
библиотеки, принадлежащи на различни 
факултети, лаборатории, научни центро-
ве или институти.
Ако една университетска библиотека се 
използва от няколко университета, тя се 
нарича междууниверситетска библиотека.

Някои библиотеки имат двойна функция 
- като едновременно университетска и об-
ществена библиотека. В Швейцария – в 
Лозана и във Франция – в Клермон-Феран 
има такъв тип библиотеки. 
Историята на университетските библиоте-
ки е свързана с историята на университе-
та, който те обслужват. Университетските 
библиотеки са родени през Средновекови-
ето и много от тях събират своите фондо-
ве още от това време. Във Франция такъв 
е случаят на бившата библиотека на Сор-
боната, чиито стари фондове са разпре-
делени между съвременната междууни-
верситетска библиотека на Сорбоната и 
Националната библиотека на Франция.

Университетските библиотеки във 
Франция

L’education en France

ИЗБРАНО
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Започнали с издирването и събирането на 
ценни ръкописи, университетските биб-
лиотеки се насочват и към издирването на 
печатни издания. Особено през XIX и XX 
век, когато се създават академичните из-
дателства, които публикуват трудовете на 
университетските преподаватели в моно-
графии или в научни списания. Универ-
ситетските библиотеки трупат специфич-
ни материали и документи.

За съжаление през 50-те години на мина-
лия век във Франция увеличението на сту-
дентите е било отчетено със закъснение 
и модернизацията на университетските 
библиотеки е закъсняла, грешка, която 
френските министри на образованието и 
на културата се стараят да поправят. 
Университетските библиотеки и универ-
ситетите, към които са прикрепени, посте-
пенно стават известни в целия свят. Достъ-
път до научната информация е първият 
критерий за международната конкурен-
тоспособност на университетите. Тради-
ционната дейност на техните библиотеки 

продължава и днес: придобиване на редки 
ръкописи и печатни книги, абонаменти за 
научни списания и вестници, интелекту-
ална и физическа обработка на колекции, 
консервация на стари архиви, заемане на 
материали от преподавателите и студен-
тите (понякога - и от обществеността). 
Въпреки това, големината и важността на 
електронната документация нарастваща-
та, а с това нарастват персонала и бюджета 
на университетските библиотеки. 
В този смисъл, те предоставят все повече 
услуги: 
- оказване на помощ на учените, препода-
вателите и студентите при техните научни 
изследвания;
- разпространяване на образовател-
ната и научната продукция на уни-
верситета (дисертации, научни пуб-
ликации, учебни ресурси и др.);                                                                                                
- културни дейности: организиране на на-
учни конференции, на изложби, предста-
вяне на нови книги, участие в панаири на 
образованието...;
- обучение на потребителите как да търсят 

Националната библиотека на Франция

ИЗБРАНО
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необходимите им източници на информа-
ция и как да работят с различните източ-
ници на информация;
- създаване на виртуални библиотеки и 
улеснявана на достъпа до информация 
чрез развиване на онлайн услуги и удължа-
ване на работното време на библиотекари-
те;                                      - дистанционно обучение                                                                                                                                 
- поръчка на книги за читалнята от други 
библиотеки, продажба на книги и други 
услуги                                             
Всеки френски университет разполага с 
поне една своя университетска библио-
тека. По регламент, всеки университет 
трябва да има изграден център по доку-
ментацията, който обединява документо-
оборота в университетските институции. 
Без изключение, всеки френски универси-
тет е най-малко една университетска биб-
лиотека. В селищата с по няколко универ-
ситета в тях, постановлението, цитирано 
по-горе, предоставя възможност за създа-
ване на служба за междуинституционално 
сътрудничество по документооборота.

Развитието и модернизацията на библио-
теките в областта на висшето образование 
и научните изследвания са стратегически 
въпрос. Бюджетът за университетските 
библиотеки (с изключение на бюджета за 
заплатите на персонала в тях!) се предоста-
вя от: държавата (до около 85%), от таксите, 
плащани на библиотеката от нейните по-
требители (ок. 10%) и от разни други ме-
тоди (до 5%). Отделно общината също фи-
нансира библиотеките на своя територия. 
Според законодателството в областта на 
правата и отговорностите на университе-
тите, университските библиотеки могат да 
увеличават допълнително своя персонал, 
на който обаче трябва да плащат заплати 
от бюджета, с който разполагат. Нацио-
налният център на книгата (CNL) финан-
сира университетски проекти, свързани с 
издаване на научна информация. 
Ключови цифри 

- Брой на академичните библиотеки и по-
големите институциивъв Франция: 127 
- Обща площ: 1 000 000 кв.м. 
- Персонал в библиотеките: 5300 д. 
- Разходи за обслужването на един чита-

тел: 60 евро 
- Работно време – средно по 58 часа на сед-
мица  
- Брой на регистрираните читатели: 1 200 
000 д. 
- Колекции: 40 000 000 книги, 600 000 загла-
вия на периодични издания, 700 000 загла-
вия на електронни периодични издания  
- Заемане на материали (книги, списания 
и др.): 16 000 000 броя
- 80% от студентите посещават редовно 
академичните библиотеки ( 55% - през 
1989 г.); 
- Потребители, обучени в областта на на-
учна и техническа информация: 17% 
- 11 междууниверситетски библиотеки, от-
ворени за студенти от различни универси-
тети 
   - 91 000 места за сядане в университетски-
те библиотеки във Франция                                                                   
- 350 милиона евро са отделени от френс-
ката държава за 33 вида библиотечни дей-
ности, рехабилитация или изграждане на 
университетски библиотеки от 2007 г. - на-
сам.
Планът, който стартира през февруари 
2010 г., има за цел да подобри услугите, ко-
ито университетските библиотеки предос-
тавят на студентите. 
Предвиждат се:                                                                                                                                              
- голямо увеличение на границите на ра-
ботното време на библиотечния персонал, 
включително – и в почивните дни, и през 
нощта;                                                                                                                       
- увеличаване на броя на книгите със сво-
боден достъп по време на учебната година; 
- повече оборудване в областта на инфор-
мационните технологии;                                                              
- допускане на онлайн достъп до дигитал-
ните библиотечни ресурси. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_universitaire
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20545/les-
bibliotheques-universitaires.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid53044/
bibliotheques-universitaires-extension-des-horaires-d-ouverture.
html

Превел: Неделин Бояджиев

ИЗБРАНО
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Нов вид чипоноса 
маймуна е откри-
та в отдалечен 

район на Северен Миан-
мар, където гористите ра-
йони са под заплаха от сеч 
и на китайски проект за 
язовир, предаде Ройтерс.

Маймуната е черна, с дълга 
опашка, с бели пискюли на 
ушите и с бяла брада, често 
може да бъде проследени в 
дъжда, защото обърнатите 
й нагоре ноздри я карат да 
киха силно, когато носът й 
се напълни с вода.
Антропологическо изслед-

ване показа, че маймуната 
се различава от чипоноси-
те маймуни в Китай и Ви-
етнам. 

Бъдещето на чипоноси-
те маймуни е в китайски 
ръце. Китай строи язовир 
по долината на приток на 
река Иравади в Мианмар, 
но има икономически ин-
терес в запазването на гор-
ските райони, където жи
веят маймуните. Учените 
похвалиха Китай за про-
веждането на проучване на 
възможното въздействие 
на язовира върху околната 
среда.

НОВИНИ
www.nauka.bg

Нов вид чипоносa маймуна е открита в 
отдалечен район на Северен Мианмар 

http://www.reuters.com/
Превел: Неделин Бояджиев
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Учени от Смитсонската институция 
са открили нов вид птица в Габон, 
Африка, който до сега е бил неиз-

вестен в научните среди. Техните откри-
тия са публикувани в интернационалния 
научен журнал Zootaxa.
    Новооткритата горска червеношийка 
(Stiphrornis pyrrholaemus) е кръстена  така 
от учените заради характерния и масли-
нов гръб и опашка. Възрастните са дълги 
около 11см и тежат средно 18гр. Мъжките 
проявяват оранжеви шия и гърди, жълто 
коремче, маслинов  гръб и черни пера на 
главата. Женските са подобни но по-бле-
ди. И двата пола имат отличителна бяла 
точка от двете страни пред окото.

    Първата за пръв път е наблюдавана през 
2001 по време на експедиция по програ-
мата за следене и оценка на биологично-
то разнообразие (MAB) на националния 
зоопарк в Габон. Първоначално се е смя-
тало, че е незрял индивид от вече познат 
вид. Браян Шмидт, орнитолог в Смитсон-
ския Национален Природонаучен  музей 
и член на екипа работещ по програмата 
MAB, се върнал във Вашингтон, от Габон 
през 2003 с няколко  екземпляра, които са 
били включени в колекцията на музея.

http://sciencecentric.com
Превел: Боян Василев

Ново проучване анализиращо как  
са организирани сложните, високо 
еволюирали общества в природа-

та, е открило че работниците играят цен-
трална роля за създаването на добре орга-
низирани общества, в които конфликтите 
са сведени до минимум. Биолози от Уни-
верситета в Лестър, Англия са открили, че 
при мравките, работничките избират сво-
ята кралица.

Тази информация е решаваща за разбира-
нето на еволюцията на сложните взаимоза-
висими общества – от преди сто милиона 
години, които има развити механизми, 
осигуряващи стабилна съжителство и раз-
решаване на конфликти.

Това открито от екипа в Лестър било очуд-
ващо: Докато мравките работнички в Ис-
пания са безжалостни в избирането на кра-
лицата си, същия вид мравки във Франция, 
Германия и Англия са по-„апатични”.
Испанските работнички тормозят или 
дори убиват конкурентните кралици, с 
цел да изберат своя собствена, английски-
те мравки не са въобще агресивни и са ве-
рни на голям брой кралици.

Източник: www.sciencedaily.com/
Превел: Боян Василев

НОВИНИ

Открит е нов вид птица
(Stiphrornis pyrrholaemus)

Работниците са ключа 
към силата в най-старите 
природни общества
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Светещи клетки от медузи може 
да се използват за диагностици-
ране на рак дълбоко вътре в тя-
лото, според учените. Процесът 

използва зелен флуоресцентен протеин 
(GFP), позволяващ на медузите да светят в 
тъмното.

Изследователи от ракова лаборатория към 
Нюйоркския университет в Северен Йор-
кшир установиха как този протеин може 
да бъде насочен към раковите клетки, като 
ги прави видими с помощта на специална 
камера.

Ръководител на екипа, проф. Норман 
Мейтланд, вярва, че ще революционизира 
начина, по който някои ракови заболява-
ния са диагностицирани. Той заяви: „Рак 
дълбоко в тялото, е труден за диагностици-
ране на ранен етап, а ранната диагности-
ка е от решаващо значение за успешното 
лечение на всички форми на рак. Ние сме 
разработили процес, който включва по-
ставяне на протеини от медузи - светлин-
ни клетки - в човешки ракови клетки. И 
когато ние осветяваме тъканта, специална 
камера открива тези протеини, тъй като те 
светват, което показва, къде са туморите.“

Процесът е продължение на работата, 
извършена от американски химик д-р 
Роджър Циен, който спечели Нобелова на-
града през 2008 г. за вземане на светлинни 
клетки от прозрачното желе от медузи и 
успя да изолира GFP.

Х-лъчите, например, се мъчат да проник-
нат дълбоко в тъканите и костите, за да се 
диагностицират опасни микроскопични 
ракови образувания на костите, но това е 
трудно. Нашият процес трябва да позволи 
да се осъществи по-ранна диагноза.

Учените използват променена форма на 
протеин, така че той да се показва в черве-
но или в  синьо, а не – в зелено.

Вирусите, съдържащи протеини, са насо-
чени към раковите клетки, разпръснати 
в цялото тяло, които са прекалено малки, 
за да се види с традиционните техники за 
сканиране. Но вируси растат и произвеж-
дат все повече и повече от флуоресцент-
ния протеини.

Екипът очаква процедурата да бъде готова 
за клинични проучвания в рамките на пет 
години, ако изследванията продължава да 
отидат в плана.

Проблем е необходимостта от наличие на 
специализирани камери, необходими за 
процеса.

А американската компания е единствена-
та, която до момента е проектирала и из-
градила фотоапарат, който позволява на 
медузения протеин да се види с желаната 
резолюция и дълбоко в организма. Но този 
апарат е много скъпо струващ.

http://www.bbc.co.uk/news/
 Превел: Неделин Бояджиев

НОВИНИ

 Светещи клетки от медузи могат да 
диагностицират ракови образувания
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Хората са виновни за повече от 20% 
от  годишните емисии на CO2 в ат-
мосферата само заради производ-

ството и консумацията на храна. Това по-
казва проучване проведено от Universidad 
de Almerнa (Испания), потвърждаващо за 
пръв път, че човешките екскременти до-
принасят за замърсяването на водите, ос-
новно с N2 и P.
    Екип от изследователи от Universidad de 
Almerнa са пресметнали влиянието на ис-
панската диета върху околната среда и ро-
лята, която играе човешките екскременти 
в кръговрата на храната.     
    „Всеки човек в Испания посредством 
храната отделя около два тона CO2 на го-
дина, и поглъща 20 GJ първична енергия.” 
– казва Ivбn Muсoz, автор на проучването.
    Изчисленията включвали земеделска и 
животновъдна продукция, индустриално 
производство на храна, продажби и дист-
рибуция, обработка и готвене вкъщи, как-
то и човешки екскременти.

www.sciencedaily.com
Превел: Боян Василев

В проучването, в което са взели учас-
тие над 170 учени от целия свят, са 
използват данни за 25 000 вида бо-

зайници, птици, земноводни, влечуги и 
риби.

Изследователите установяват, че средно 50 
вида бозайници, птици и земноводни из-
чезват всяка година заради разширяването 
на фермите и насажденията, дърводобива, 
лова и риболова. Друг фактор е конкурен-
цията на други видове, особено – на тези, 
пренесени в нова среда на обитание, в коя-
то нямат естествени врагове.

Опазването на богатството на видовете е 
от съществено значение за екосистемите и 
услугите, които те предоставят на хората, 
като пречистването на водата или и оп-
рашването на растенията.

Проучването установява, че в Югоизточна 
Азия, са претърпени от най-драматични-
те загуби през последните години, поради 
бързото разрастване на насажденията от 
палмово масло и ориз, а също така - и за-
ради агресивния дърводобив. Според уче-
ните бездействието на правителствата би 
довело до катастрофални загуби на биоло-
гично разнообразие.

http://www.reuters.com/
 Превел: Неделин Бояджиев

Всеки човек отделя два 
тона CO2 за година чрез 
храненето

Около една пета от 
гръбначните животни в 
света са застрашени от 
изчезване
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Намерени са пър-
вите цялостни 
останки на ранен 
динозавър сауро-
под
В Китай учени са 
открили първия 
цял скелет на осно-
вен прародител на 
най-големите сухо-
земни животни на 
планетата – дино-
завър сауропод.

***
Голям пръст изда-
ва палави неандер-
талци
Неандерталците 
може би са били 
не толкова добре 
умствено разви-
ти като днешните 
хора, в други насо-
ки са ни надмина-
вали: броя на сексу-
алните партньори.

Миниатюрни чо-
вешки черен дроб 
създаден в лабора-
тория
И з с л е д о в а т е -
ли от  Institute 
for Regenerative 
Medicine в Wake 
Forest University 
Baptist Medical 
Center са направи-
ли важна стъпка  за 
достигането  до от-
глеждане на черни 
дробове в лабора-
тория.

***
Осем нови вида 
отткрити в Наци-
оналните паркове 
в Боливия
Ботанисти от Бота-
ническата Градина 
в Мисури са описа-
ли осем нови рас-
тителни
видове, събрани 
в Националния 
Парк Мадиди и 
околните райони 
разположени по из-
точните склонове 
на Андите в север-
на Боливия.

Лека промяна в 
скоростта на вя-
търните турбини, 
значително нама-
лява смъртността 
при прилепите.
Въпреки че 
вятърните генератори 
са показали голям 
потенциал като 
източник на енергия 
без вредни емисии, 
годишно в резултат на 
сблъсаци с турбините 
умират хиляди птици 
и прилепи.

***
Е л е к т р и ч е с к а 
стимулация на 
мозъка може 
да подобри 
математическите 
умения

Изследователи от 
Оксфордския уни-
верситет изслед-
вали влиянието 
на електрическата 
стимулация върху 
мозъците на 15 до-
броволци...

Планети като Зе-
мята може би не са 
рядкост
Около една от четири 
звезди в Млечния Път 
подобни на Слънцето 
може да обикаля 
планета с размерите 
на Земята, което 
значи, че е възможно 
живот подобрен на 
нашия да е по-често 
срещан от колкото 
се е мислило преди, 
казват Американски 
астрономи.

***
Данни от Хъбъл 
използвани за 
гледане 10000г. в 
бъдещето
Сферичния звез-
ден куп Омега в 
съзвездието Кента-
вър е
привлякло внима-
нието на звездоб-
ройците още преди 
2000г. когато астро-
нома
Птолемей го е до-
кументирал.

НОВИНИ
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Всеки човек е специален по свой 
собствен, уникален начин. От ге-
нетична гледна точка няма двама 
души, които да са генетично иден-

тични. Това означава, че ДНК на всеки от-
делен човек съдържа варианти, които се 
срещат по-често или по-рядко сред светов-
ното население.
Аутизъмът е комплексно заболяване на 
мозъка, което потиска способността на чо-
века да общува и да развива социалните си 
взаимоотношения, и което често е придру-
жено от екстремни поведенчески реакции. 
Аутизмът е психично заболяване, което за-
сяга развитието на мозъка, а от там - и по-
ведението на човек. Аутистите изглеждат 
като хора, които живеят в свой собствен 
свят. Това е генерализирано разстройство 
на развитието от така наречения аутисти-
чен спектър, наблюдавано за пръв път от 
американския психиатър Лио Канър през 
1943 г. Нарушения в аутистичния спектър 
са диагностицирани в едно на всеки 150 
деца в САЩ. (А според друго американско 
изследване болните от аутизъм деца в САЩ 
са 4 на 1000.) Момчетата, болни от аутизъм 
са 4 пъти повече от момичетата. Диагноза-

та аутизъм е все по-честа през последното 
десетилетие. Този скок се обяснява по-ско-
ро с увеличаване на чувствителността към 
аутизма сред населението и по-добрите 
диагностични критерии - факт е, че броят 
на диагностицирани други разстройства 
като шизофрения и хиперактивност пада, 
за сметка на аутизма.
От 75% до 50% от диагностицираните с 
аутизъм деца проявяват умствена изоста-
налост, а 30% развиват епилепсия, което 
потвърждава съмненията, че причината 
за аутизма е органична, респективно - ге-
нетична. Някои изследвания установяват 
аномалии в мозъчната кора и в малкия 
мозък, а също така - и повишени нива на 
серотонин в кръвта, но при тези резулта-
ти се касае за малък брой изследвани лица, 
при които не е ясно дали дисфункците са 
причина, следствие или съпътстваща ха-
рактеристика на аутизма.
Възможни индикатори за нарушения от 
аутистичния спектър:

    - Детето не говори или не прави смисле-
ни жестове от навършването на 1-годишна 
възраст

МЕДИЦИНА

Генетични мутации са виновни за появата на 
риск от аутизъм при децата
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=10305

Има нещо в гените…
Генетични мутации са виновни за появата на риск от аутизъм при децата

Превел: Неделин Бояджиев



- http://nauka.bg - 34

    - Не говори в продължение на година и 
половина
    - Не комбинира дори две думи в продъл-
жение на 2 години
    - Не отговаря, когато го викат по име
    - Губи езика или социалните си умения

Някои други показатели:

    - Има лош зрителен контакт
    - Не знае как да си играе с играчките
    - Привързано е към една единствена иг-
рачка или един единствен предмет
    - Не се усмихва
    - Понякога изглежда, че има увреден 
слух

Трите основни симптома според класифи-
кациите на психичните заболявания  са:
1) нарушение в социалните взаимоотно-
шения
2) нарушения на речта и езика  
3) стереотипен, повтарящ се репертоар на 
действия и интереси

1. Нарушението на социалните взаимоот-
ношения:

   - неспособност на пациента да управлява 
социалните си контакти чрез невербално 
поведение (социална усмивка, мимика, 
зрителен контакт)

   - неспособност за установяване на отно-
шения с връстници (силно изразена липса 
на интерес към връстниците си, липса на 
създадени приятелства)
    - несподеляне на интереси или чувства 
с другите
    - липса на социално-емоционална об-
вързаност с другите (неуместно поведение 
в социални ситуации; липса на емоцио-
нални реакции, например - утешаване; из-
глежда така, сякаш използва другите като 
предмети)

2. Нарушенията на речта и езика:

   - речта липсва или е неразбираема за 
околните
   - липсва компенсация на вербалната реч 
чрез мимика и жестове, липсва спонтанна 
имитация на действията на другите
     - стереотипни, повтарящи се, своеобраз-
ни изрази, употреба на много неологизми, 
ехолалия (спонтанно механично повта-
ряне на чужди думи или изречения, но - 
без разбиране на казаното), изговаряне на 
собствените мисли на глас

3. Повтарящи се, стереотипни действия са:

   - стереотипни, необичайни действия 
или тясно ограничени специални интере-
си (ритуали, фиксирано наблюдаване на 

МЕДИЦИНА
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движещи се обекти)
    - стереотипни и повтарящи се мание-
ризми (въртене на пръсти пред очите, лю-
леене върху стол, подскачане)
     - занимание с части от обекти или с не-
функционални елементи от обекти (като 
колела на детски колички, очи на кукли) 
или необичаен интерес към аспекти на се-
тивата: фиксиране към определен мирис, 
вкус, докосвания

През 2002 г. започва проект, наречен 
Autism Genome Project (AGP). Учените са 
благодарни на семействата на деца с на-
рушения от аутистичния спектър за же-
ланието им да се подложат на генетични 
изследвания, защото семейния тип изслед-
вания имат много предимства.
През 2006 г. учени от канадския универси-
тет ”Симон Фрейзър” създадоха нова хи-
потеза, обясняваща появата и развитието 
на аутизма с несъвместимост и конфликт 
между гените на майката и на бащата, кое-
то води до дисбаланс в раното развитие на 
централната нервна система и на мозъка 
на детето.
 Нови научни изследвания продължават 
да търсят генетичните причини за появата 
на аутизма. Идентифицирани са били 27 
различни генетични района, където ред-
ки вариации на броя на копията - липсва-
щи или допълнителни копия на ДНК сег-
менти - са били открити в гените на деца 
с различни нарушения от аутистичния 
спектър (ASDs). Сложната комбинация от 
няколко генетични повторения и няколко 
липсващи копия на ДНК сегменти може 
да прекъсне производството на протеини, 
необходими за нормалното неврологично 

и невро-психологическо развитие на дете-
то. Това проучване открива два нови гена, 
в които са намерени промени - BZRAP1 и  
MDGA2.
Други гени, в които по-късно са намерени 
такива промени, са CNTNAP2, CNTNAP5 
и DOCK4. В този случай пациентите стра-
дат от аутизъм, в комбинация с дислексия 
и други проблеми. Генът CNTNAP2 играе 
важна роля в свързването на невроните 
в предната част на мозъка. Генът DOCK4 
участва в растежа и развитието на нерв-
ните клетки в мозъка. Взети заедно, тези 
резултати могат да открият нови възмож-
ности в опитите да бъдатустановени меха-
низмите зад неврологичните заболявания 
и развитието на мозъка. Изследователите 
отбелязват, че са необходими нови допъл-
нителни проучвания.
Два нови гена, свързани с аутизма са били 
открити в рамките на ново проучване - 
LRRN3 и LRRTM3. Бъдещи изследвания на 
тези гени и тяхната функция ще предос-
тави ценна информация за тяхната роля в 
патогенезата на аутизма.
Една трета от населението носи тези вари-
анти в своята ДНК. Това увеличава риска 
притежаващите тази генетична комбина-
ция да имат аутизъм.
Друга хипотеза свързва появата на аутизма 
с лоши връзки между двете мозъчни полу-
кълба или между предния и задния дял 
(или други дялове) на мозъка. NEUREXIN1 
е белтък, представляващ „лепилото”, съе-
диняващо нервните клетки в мозъка. Уче-
ните предполагат, че от вида на генетич-
ната комбинзция зависи какви ще бъдат 
връзките между различните дялове на мо-
зъка.

МЕДИЦИНА
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Не забравяйте, че чашата е 
или наполовина празна или 
наполовина пълна! Добре е 

да можете да управлявате дистреса в 
училище и в университета. Това, ко-
ето имаме пред себе си, е една учеб-
на година, но тя може да бъде изпъл-
нена или с успехи, или с дистрес, в 
зависимост от гледната точка.

Една от функциите на образовани-
ето е да подготви подрастващите за 
предизвикателствата на живота след 
училище. Да се научим ефективно 
да управляваме дистреса в учебната 
среда ще ни помогне да се справяме 
с него и в останалата част от живота 
ни.

Тайната на справянето със стреса в 

училище или в университета се крие 
в добрата организация.

Погледнете на образованието си 
в училище като на свой временен 
бизнес. Не може да се работи без 
офис консумативи. Във всеки един 
момент трябва да знаете къде се на-
мират всичките ви запаси от хартия, 
моливи, химикали, папки, тетрадки, 
учебници и учебни помагала (атла-
си, глобуси, справочници, енцикло-
педии и други).

Пазете шкафчето си чисто и добре 
подредено. Това ще ви спести време-
то за търсене на нещо, което сте за-
бутали. 
Понякога фирмата се нуждае от кон-
султантски услуги. Ако имате нужда 

Управление на дистреса в училищната среда
http://www.stressmanagementtips.com/
Превел: Неделин Бояджиев

МЕДИЦИНА
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от помощ, свързана с усвояването на учеб-
ния материал, не се страхувайте да попи-
тате своя (или друг) учител. Учителите и 
университетските преподаватели са длъж-
ни да имат час за консултация, но не биха 
ви отказали помощта си и по всяко друго 
време. Биха могли да ви помогнат в нами-
рането на допълнителни материали или 
на друг преподавател, който ви трябва.

Във всяка фирма се работи по план и по 
график. Планирайте и вие работата си. 
Отделете време за справяне с домашните 
и за научаване на уроците по всеки учебен 
предмет. Отклонения от този план-гра-
фик можете да правите само при екстрем-
ни и спешни случаи (пожар, наводнение, 
глад). Ако имате нужда от почивка след 
училище, починете си, но ако решите да 
подремнете, после ще трябва да учите до 

късно през нощта. 

Точно така, както планирате работата си, 
трябва да планирате и времето си далеч от 
службата. В края на деня оставете работата 
си зад вас и се съсредоточете върху плано-
вете си за вечерта. Починете си, за да сте 
ефективни на следващия ден.

Във всяка фирма има един или два дни, в 
които служителите в нея си почиват, за да 
имат сили за работа през следващата сед-
мица. Починете си и вие. Използвайте съ-
ботата и неделята за тази цел. Бъдете със 
семейството си или с приятелите си. Ще 
откриете, че през следващата седмица ще 
ви бъде много по-лесно, когато сте си по-
чинали от предишната.

Научете се да определяте важните неща. 

МЕДИЦИНА
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Не оставяйте за утре или за по-нататък 
това, което трябва да свършите днес, за да 
не ви се натрупат задълженията. Оставете 
си време за четене на книги. Следете но-
вините от деня. Интересувайте се какво 
прави вашата конкуренция. Не оставяй-
те конкурентите си без конкуренция във 
ваше лице.

Избирайте проектите си в училище така, 
че да работите над неща, които разбирате 
и с които ще ви бъде интересно и приятно 
да се занимавате. Избирайте интердисци-
плинарни проекти, за да напредвате в ня-
колко учебни дисциплини едновременно. 
Не се мъчете да впечатлите учителя си или 
да получите максимално високата оценка. 
По-важното е да ви бъде приятно и да се 
забавлявате. Така се учи по-лесно. (Не спо-
деляйте това с конкурентите си!)

Междучасията и почивките са важни, но 
– не само в училище! Почивайте си след 
известен период учене или физическа ак-
тивност или редувайте интелектуален с 
физически труд. 

Бъдете точни. Не закъснявайте за час и не 
закъснявайте с предаването на проектите 
си. Работете за името си, за да може един 
ден то да работи за вас.

Когато ви изпитват в училище, не мрън-
кайте: „Пак ли мен ще изпитват днес?! 
Защо все мен?!” Радвайте се на възмож-
ността да покажете знанията си или да 
разберете какво още трябва да научите, 
къде правите грешки. Изпитването ви по-
мага да се развивате. Никога не стойте на 
едно място, развивайте се и помнете, че 
конкурентите ви се развиват дори, когато 
вие спите. 

Когато играете шахмат с някой свой кон-
курент, продължавайте да мислите, дори 
докато той обмисля следващия си ход. 
Така ще имате повече време за изковаване 
на стратегията и тактиката си в играта. А 
това е много важно и в живота.  

 Вие сте на ход!

Децата, които отиват пеша 
на училище, са по-малко 
стресирани по време на 
изпитване
Ходенето от дома до училище 
сутрин, намалява стреса при 
децата по време на учебния 
ден, се казва в американско 
проучване. А изминаването 
пеша поне на един километър 
намалява сърдечната честота 
и кръвното налягане, които 
може да доведат до сърдечно-
съдови заболявания в по-къс-
на възраст, твърдят учени от 
САЩ

.

Дистресът и неговото уп-
равление в детска възраст

Много деца и младежи също 
страдат от проблеми, свър-
зани с дистреса. Няколко из-
следвания на нивото на дет-
ската тревожност стигат до 
извода, че децата и младежи-
те днес са по-стресирани от 
своите връстници от предиш-
ните поколения.

Анкета, свързана с дистре-
са при децата

Авторите на проучването 
подчертават колко важно е 
родителите да учат децата 
си да разпознават дистреса 
и да използват здравословни 
начини за справяне с него.

МЕДИЦИНА
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Черният, зеленият, белият чай и чая 
оолонг имат общ произход. Всеки 
от тях е произведен от листата на 

храста Camellia sinensis. Листата на това 
растение съдържат флавоноиди и други 
полифеноли, които работят като антиок-
сиданти и евентуално могат да намалят 
риска от някои заболявания.

Докато много изследвания сочат възмож-
ните ползи от пиенето на чай, аргументи-
те за реални ползи от това все още не са 
сигурни и убедителни. Повечето изследва-
ния за ползите от пиенето на чай се осно-
вава на епидемиологични проучвания на 
населението. Съображенията са ограни-
чени, тъй като фактори, различни от по-
треблението на чай може да повлияят на 
резултатите. 

Ето какво се знае за потенциалните ползи 
от пиенето на чай:

Сърдечно-съдови заболявания

Това все още е несигурно, но е възможно 
пиенето на чай за дълги периоди да се 
отрази положително върху нивото на хо-
лестерола, кръвното налягане и атерос-
клерозата. Има някои данни, че редовното 
пиене на зелен чай може да намали риска 
от сърдечни атаки или от атеросклероза. 
Има противоречиви данни за влиянието 
на черния чай за намаляване на риска от 
сърдечен удар.

Рак

За съжаление, все още е неизвестно дали 
редовната консумация на черен чай вли-
яе на рака. Лабораторни тестове с бял чай 
показват, че той може да предпази от рак 

на дебелото черво, но до този момент по-
сериозни изследвания не са доказали това. 
Напротив, ново изследване доказва, че 
консумацията на зелен чай не оказва влия-
ние на рака на гърдата. 

Здравето на костите и ставите

Някои лабораторни изследвания показ-
ват, че редовната консумация на зелен чай 
може да помогне за намаляване на възпа-
ления, свързани с артрита, а също така - да 
подобри костната минерална плътност 
при възрастни жени.

Памет

Изследванията в тази област установяват, 
че възрастните хора в Япония, които пият 
зелен чай всеки ден, имат по-малък риск 
от проблеми с паметта, в сравнение с тези, 
които не пият чай редовно.

Все още има много да учим за влиянието 
на различните видове чай върху здравето 
на човека. 

Пиенето на чай е от полза за здравето, но 
данните все още са ограничени
Превел: Неделин Бояджиев

МЕДИЦИНА
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Резултати от проучване, проведено в 
болница в Тайван, бяха представени 
на конференция, посветена на бело-

дробния рак, проведена през януари 2010 
г.
„Ракът на белия дроб е водещата причина 
за смъртните случаи от рак в Тайван.“, за-
явява И-Хсин Лин, лекар в Медицинския 
университет в Тайван. Чаят и особено зе-
леният чай, е използван заради своите 
полифеноли, които са мощни антиокси-
данти и оказват потискащо действие на 
туморогенезата. 

Лин и колегите му изследвали 170 па-
циенти с рак на белия дроб и 340 здрави 
пациенти – като контролна група. Изсле-
дователите търсели някои демографски 
характеристики: възрастта, навиците при 

пушенето на цигари, потреблението на зе-
лен чай, приема на плодове и зеленчуци, 
готварските практики и фамилната анам-
неза за рак на белия дроб. 
Сред непушачите, тези, които не пият зе-
лен чай имали 5 пъти повишен риск от рак 
на белите дробове, в сравнение с тези, кои-
то пият най-малко една чаша зелен чай на 
ден. Сред пушачите, тези, които не пият 
зелен чай, имали 13 пъти по-висок риск 
от поява на рак на белите дробове, в срав-
нение с тези, които пият най-малко една 
чаша зелен чай на ден. 
„Нашето изследване сочи, че в случай на 
рак на белия дроб, предизвикан от тютю-
нопушенето, канцерогенноста може да бъ-
дат изменяна от потреблението на зелен 
чай и други фактори на околната среда.“, 
заявява д-р Лин.

Пиенето на зелен чай може да намали влиянието 
от тютюнопушенето върху риска от рак на 
белите дробове
Превел: Неделин Бояджиев

МЕДИЦИНА
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Насекомоядни бозайници

Широкоизвестно е, че бозайни-
ците се появаяват през Мезозоя 
като малки, неспециализирани 

форми, които много наподобявали днеш-
ните насекомоядни. Тези бозайници често 
са представяни като единствените прежи-
вели събитията унищожили динозаврите 
и са описвани като видът характеризиращ 
последвалата епоха – Палеоцен. Всъщност 
разнообразието на бозайниците е много 
по-голямо, отколкото го представя тази 
опростена картина, но така или иначе 
насекомоядните бозайници съставляват 
значителна част от фауната през Неозой. 
Преди да добием по-пълна представа за 
тези животни, трябва да бъдат изяснени 
концепциите за тяхната класификация. 

Традиционно насекомоядните са били 
класифицирани като клон на плацентните 
бозайници – Insectivora. Групата включва 
познати животни като земеровка, таралеж, 
къртица, както и по-екзотичните форми 
като златните къртици от Африка, тенре-

кът от Мадагаскар. Както показва името, 
тези животни са се хранили с малки без-
гръбначни като насекоми или червеи, но 
всъщност менюто на повечето насекомояд-
ни е включвало почти всичко органично, 
което може да бъде сдъвкано. Въпреки че 
повечето насекомоядни са развили функ-
ционални адаптации, характеристики 
като много малкия мозък показват, че те са 
сред най-примитивните плацентни бозай-
ници. Ранните изследвания показват, че 
насекомоядните заемат централно място 
сред плацентните бозайници и предста-
вляват основно звено, от което еволюират 
всички останали плацентни. Новооткрити 
фосили на примитивни форми, които не 
показват очевидна връзка с някоя от по-
развитите групи, биват включвани към 
насекомоядните по дефолт. По този на-
чин разредът Насекомоядни се превръща 
в „кошче за боклук” за проблематични, 
предимно примитивни плацентни бозай-
ници. Тази традиционна концепция за 
насекомоядните, която приема групата 
като основа за развитието на плацентните 
бозайници днес е отхвърлена. Вместо това 

БИОЛОГИЯ

Бозайниците през Палеоцен
Продължение от миналия брой

Първите 10 млн. години от еволюцията на бозайниците

Автор: Валентина Петкова
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се предполага, че днешните насекомояд-
ни и техните близки изкопаеми роднини 
са отделен клон в еволюционното дърво 
на плацентните бозайници, също както 
гризачите или приматите, и не трябва да 
се свързват с неродствените архаични бо-
зайници. За да се избегне объркването със 
старата концепция за насекомоядните, 
често се използват различни наименова-
ния – Lipotyphla – за разреда, включващ 
„истинските” насекомоядни, а за архаич-
ните форми – Proteutheria. За да направят 
нещата още по-сложни, молекулярни из-
следвания показват, че някои насекомояд-
ни от Африка и Мадагаскар - златните кър-
тици и тенреците - не са близкородствени 
на „по-северните” насекомоядни. Вместо 
това те са част от типично африканско раз-
клонение на бозайниците – Afrotheria, към 
което принадлежат и слоновете, морските 
крави, даманите и тръбозъбите. Поради 
това златните къртици и тенреците бяха 
преместени от Lipotyphla в нов разред – 
Afrosoricida. За удобство терминът „насе-
комоядни” ще се използва тук за животни-
те подобни на насекомоядни, независимо 
дали те принадлежат към Lipotyphla или 
Afrosoricida. 

Cimolestes:

Скелетните останки от насекомоядните са 

доста деликатни, обикновено само зъбите 
и челюстите са запазени като фосили, но 
дори и тяхното събиране представлява 
трудност, поради малкият им размер. На-
блюдава се слабо представяне на насекомо-
ядните сред бозайниците от ранния Тер-
циер. Знаем, че те съставляват съществена 
част от палеоценската фауна на  Северна 
Америка, Европа и Северна Африка. В 
средата на Палеоцен фауната на Монтана 
е съдържала 55 вида бозайници, напри-
мер, а 18-те вида насекомоядни съставля-
ват 1/3 от този общ брой. Насекомоядните 
са били представени и в Азия през Палео-
цен, но изглежда са били не така разноо-
бразни там. Това може да е и в резултат на 
все още не доброто познаване на фауната 
от малки бозайници в този регион. Въ-
преки това, примитивни видове, родстве-
ни на гризачите и зайците, познати като 
anagalidanа, са били доста разнообразни 
в Азия през Палеоцен и те може би са из-
пълнявали ролята, която на други места са 
изпълнявали насекомоядните. За разлика 
от северните континенти насекомоядните 
почти отсъстват в Южна Америка през Па-
леоцен, където торбестите са заемали, зае-
мат и днес, съответните екологични ниши. 
Не е известна палеоценска фауна от Ав-
стралия и Антрактида (по това време без 
лед), които са били свързани помежду си и 
с Южна Америка. Късната фауна не дава 
индикации, че плацентни насекомоядни 
са обитавали тези области в началото на 
Терциер. Можем само да предположим, че 
положението там е било подобно на това в 
Южна Америка.

Отдавна е известно, че насекомоядните 
бозайници са съществували през късна 
Креда.  Cimolestes, например, процъфтя-
ват в края на Креда в Северна Америка 
и този род дори оцелява до началото на 
Палеоцен. Повечето видове Cimolestes са 
били с размерите на плъх или заек, но в 
края на Креда Cimolestes magnus достига 
размерите на мармот, което го прави един 
от най-големите известни мезозойски бо-
зайници. Въпреки че класифицирането 
на толкова ранни форми все още подле-
жи на обсъждане, те често се причисляват 
към сем. Palaeoryctidae. Основните члено-
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ве на групата се появяват в началото на 
Терциер и в Северна Америка включват 
Palaeoryctes от средата до края на Палео-
цен. Повечето видове на Palaeoryctes вари-
рат от 20г до 60г на тегло, което ги поставя 
по размери между мишка и катерица. Кът-
ниците им са притежавали високи и остри 
ръбове. Те изглежда са изпълнявали пре-
димно пробивна функция, необходима за 
проникване през твърдите външни скеле-
ти на насекомите. Когато Palaeoryctes са 
били описани за първи път, е било на ба-
зата на само един скелет, затова името им 
(означаващо „ранни ровещи”) се базира 
на предположения. Когато по-късно бива 
открит фрагмент от хумеруса на животно, 
става ясно, че Palaeoryctes са били добре 
приспособени за копаене и името им става 
повече от подходящо. 

Palaeoryctes:

Въпреки че повечето палеориктиди са из-
вестни преди всичко от Северна Америка 
и Европа, някои видове от семейството са 
открити  в Африка, например Cimolestes 
и Palaeoryctes, локализирани в басейна 
на р. Оуарзазате в Мароко. Тези видове са 
били с изключително дребни размери, не 
повече от 2 грама на тегло. Наличието на 
палеориктиди в Северна Америка, чието 
отстояние от Европа не е голямо, не е тол-
кова изненадващо, както това, че животни-
те някак са прекосили древното море Те-
тис, предшестващо днешното Средиземно 
море и разделящо Африка от Европа и 
Азия по това време. Съвсем изненадващи 
са и находките на животно подобно на 
Cimolestes от ранен Палеоцен в Боливия. 
Южна Америка е била изолирана от оста-
налите континенти през по-голямата част 

на Терциер. Затова е прието, че насекомо-
ядните не са навлизали в континента пре-
ди края на Неозой, когато се появява пров-
лака, свързващ я със Северна Америка. 
Земеровките мигрират към Южна Амери-
ка през този период и те са едиствените на-
секомоядни, които населяват континента 
в днешно време, като ареалът им е ограни-
чен в най-северната му част. Въпреки това 
изключение, нишата на насекомоядните е 
заета от високоспециализирани торбести в 
Южна Америка. Находките на палеорик-
тиди в Боливия показват, че е имало кон-
куренция между плацентни и двуутробни 
за идентични екологични ниши в Южна 
Америка и че торбестите са надделяли в 
началото на Терциер. 

Видове като палеориктидите показват, че 
разликата между насекомоядните и дреб-
ните месоядни бозайници е малка. Зъбна-
та редица на Cimolestes, например, хвърля 
светлина върху режещите структури, на-
блюдавани при месоядните. Докато мал-

ките видове изглежда са били типич-
ните насекомоядни, 

по-големите 

Cimolestes magnus вероятно са ловували по-
едра плячка и в известна степен са били 
хищници. Всъщност е възможно двете го-
леми групи плацентни хищници, разредът 
Creodonta и истинските хищници от раз-
ред Carnivora , да са еволюирали от подоб-
ни на Cimolestes видове. Вероятните род-
ственици на палеориктидите – видовете 
Hyracolestes ermineus и Sarcodon pygmaeus са 
били често срещани през късен Палеоцен 
в Монголия и Китай и са заемали ниша-
та на дребните хищници там. Hyracolestes 
са тежали около 40 грама, а Sarcodon – 75г., 
което е приблизително колкото днешните 
невестулки. Като белег за свирепите нави-
ци на своите собственици, дъвкателните 
зъби на Hyracolestes показват характерис-
тики, сходни с тези на съвременните хищ-
ници – способност да задържат храната 
неподвижна, докато бъде срязвана от ост-
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рите ръбове. 

Палеориктидите може би са еволюирали 
и в малко по-различна посока, зъбите на 
някои от тях много напомнят тези на арха-
ичинте бозайници като Taeniodonta – срав-
нително едри животни, специализирани 
за копаене. Палеориктидът Alveugena от 
Уайоминг дори е бил смятан за междинно 
звено между двете групи. Това са най-ед-
рите известни палеориктиди, достигащи 
размерите на куче. Но откритието на ме-
зозойския тениодонт Schowalteria (от късна 
Креда) в Албърта отново възроди споро-
вете относно тази хипотеза. Освен факта, 
че Schowalteria е много по-стар като вид от 
„междинното звено” Alveugen, зъбите на 
тениодонтите са много по-примитивни в 
повечето отношения, което предполага, 
че много (дори всички) прилики между 
ранните тениодонти и палеориктидите се 
дължат на паралелна еволюция. 

Някои учени смятат, че палеориктидите 
са членове на Lipotyphla (истинските на-
секомоядни), но това е все още спорен въ-
прос. Къснокредните Paranyctoides са смя-
тани за най-старите известни Lipotyphla и 
нищо не подкрепя мезозойския произход 
на разреда, но фактите са все още оскъдни. 
Първите безспорни  Lipotyphla са извест-
ни от Палеоцен и те са включвали видове 
от двете големи групи съвременни липо-
тифла – таралежите от една страна, и зе-
меровките и родствени на тях видове като 
къртиците от друга. Членовете на двете 
групи са сред най-дребните бозайници за-
пазени от палеоценската фауна. 

Горни дъвкателни зъби на Adapisorex 
abundans:

Mackennatherium от среден Палеоцен е 
сред първите предшественици на тара-
лежите в Северна Америка, познати като 
еринацеоморфи (от Erinaceus, европей-
ския таралеж), както и близкородственият 
Adunator от Германия. Това са били живот-
ни с размерите на мишка, тежащи около 
10-20 грама, които имат по-малки гънки 
на дъвкателните си зъби в сравнение с 
палеориктидите или останалите насеко-
моядни. Зъбите им много напомнят тези 
на копитните бозайници от сем. Hyopso-
dontidae, а класифицирането  на няколко 
вида е все още въпрос на спорове. Някол-
ко къснопалеоценски насекомоядни - като 
Litolestes от Уайоминг и Adapisorex от Фран-
ция и Германия – имат много сходства с 
таралежите, затова са класифицирани в 
същото семейство Erinaceidae. Това всъщ-
ност е изключение, защото всички остана-
ли плацентни бозайници от Палеоцен, с 
изключение на броненосците, принадле-
жат към семейства, които днес не същест-
вуват. Класифицирането им като членове 
на семейство Erinaceidae не означава, че 
тези ранни насекомоядни са притежава-
ли защитните механизми на таралежите. 
Дори не всички днешни представители на 
това семейство притежават бодли. Както 
показва един изключително добре запазен 
фосил от Германия, у таралежоподобния 
Macrocranion се развиват бодли в средата 
на Еоцен. Родът Macrocranion, познат още 
и от къснопалеоценски фосилни находки 
в Уайоминг, е притежавал удължени зад-
ни крайници и дълга опашка. Очевидно 
животните са можели да подскачат на зад-
ните си крака (вероятно за избягване на 
хищници), което е рядко срещана форма 
на движение при таралежоподбни.
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Macrocranion tupaiodon

Най-старите и най-примитивни родстве-
ници на земеровките, наричани сорико-
морфи (от латинското наименование на 
рода Sorex), са Nyctitheriidae. Семейството 
се появява за първи път в Северна Амери-
ка с Leptacodon – животно с размерите на 
земеровка, тежащо приблизително от 7 до 
14 грама. Съществувало е от началото на 
Палеоцен до началото на Еоцен, а послед-
ният известен член на семейството е от 
Олигоцен. Сведенията за никтитеридите 
са твърде оскъдни и се базират основно на 
намерени части от челюсти и зъби. Някои 
кости от глезен бяха датирани към късен 
Еоцен. Тяхната структура показва, че жи-
вотните вероятно са живеели по дървета-
та, но поражда и съмнения относно това, 
дали никтитеридите са наистина членове 
на Lipotyphla. Що се отнася до зъбите, ни-
ктитеридите са притежавали изключител-
но остри дъвкателни зъби и резци с по ня-
колко остри върха – характерна особеност 
на днешните земеровки. Горните зъби на 
някои по-напреднали видове притежа-
вали W-образна форма (диламбдодонти-
зъм). Това е характерна особеност и за дъ-
вкателните зъби на днешните земеровки и 
къртици, и е много вероятно Nyctitheriidae 
да включва предци на тези две групи. Ис-
тински земеровки и къртици не се срещат 
до средата на Еоцен. Относно къртиците, 
известно е, че животни с подобен на тех-

ния подземен начин на жи-
вот, са съществували през Па-
леоцен. Изолиран хумерус от 
среден Палеоцен в Монтана 
много напомня високоспеци-
ализирания горен крайник на 
къртиците, което потвържда-
ва, че тези животни са имали 
сходен начин на живот. Костта 
принадлежи на представител 
на една от двете групи насе-
комоядни, обсъждани тук, но 
по-точна идентификация ще 
бъде възможна, ако бъдат на-
мерени и зъби. 

Еволюция на диламбдодонтизма 
- Leptacodon(A), Pontifactor(B), 

Sylvisorex©

Почти пълна долна челюст на 
Ceutholestes dolosus

Никтитеридите са спрягани 
като предци и на друга съвре-
менна група бозайници – при-
лепите, Chiroptera. Напълно 
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развити прилепи се появяват във фосилни 
находки от началото на Еоцен, като вече 
показват забележително разнообразие по 
това време. Това може да е в резултат на 
изключително бърза, скокообразна еволю-
ция или, което е по-вероятно, произходът 
на разреда е започнал още през Палео-
цен. Не би било трудно да бъдат разпоз-
нати фосилни останки от ранни прилепи, 
най-малко заради летателния апарат, но 
за съжаление такива скелети от Палеоцен 
не са открити. Има много малка разлика 
между зъбите на прилепите и тези на па-
леоценските насекомоядни, включително 
Nyctitheriidae и недобре изучен род познат 
от оскъдни фосилни находки в Германия 
и Румъния. Някои от тези животни може 
да се окажат древни прилепи, когато бъ-
дат по-добре изучени, особено когато бъ-
дат намерени скелети. От гледна точка на 
молекулярната биология, която определя 
Chiroptera и Lipotyphla като близкород-
ствени,  това няма да бъде изненадващо. 

Поради недостига на африкански фоси-
ли на бозайници от ранен Терциер, има-
ме оскъдни сведения за ранната история 
на ендемичните за Африка насекомоядни 
от разред Afrosoricida. Таралежоподобни-
те тенреци, днес обитаващи Мадагаскар и 
ровещите златни къртици са първите из-
вестни бозайници от Миоцен за Източна 
Африка. Техните горни зъби се характе-
ризират с V-образна форма (заламбдодон-
тизъм). Два от горните зъби на две все още 
некласифицирани животни от късен Па-
леоцен в Мароко са донякъде сходни със 
зъбите на тенреците и златните къртици 
и може би са техни предшественици. Но 
като се има предвид, че 33 млн. години де-
лят тези две животни от тенреците и злат-
ните къртици, все още не са възможни ка-
квито и да са заключения. Все пак трябва 
да имаме предвид, че тенреците и златни-
те къртици са част от Afrotheria – голямото 
африканско разклонение на бозайниците, 
което включва също слоновете, африкан-
ския тръбозъб, слонската земеровка, да-
маните и морските крави. Слоновете се 
появяват първо през ранен Еоцен в Маро-

ко, а групата им е много по-стара. Разде-
лянето на различните групи от Afrotheria 
следователно е започнало поне през Пале-
оцен, от което следва, че е много вероятно 
Afrosoricida също да са древна група бо-
зайници. 

Освен видове, родствени на днешните 
насекомоядни, фауната през Палеоцен 
включва и подобни на тях плацентни бо-
зайници, които изглежда принадлежат 
към самостоятелни групи. Тези групи би-
ват причислявани към разред Proteutheria. 
Макар че е може би по-подходящо да бъ-
дат разпределени в различни разреди – 
Leptictida, Pantolesta и Apatotheria. 

Членовете на Leptictida първоначално са 
били считани за древни таралежи, което 
все още се представя в популярните рекон-
струкции. Въпреки че някои учени про-
дължават да причисляват тези животни 
към истинските насекомоядни, те всъщ-
ност са били напълно различни, особено с 
тенденцията задните им крайници да бъ-
дат доста по-дълги от предните. Разредът 
се появява през късна Креда в западната 
част на Северна Америка с Gypsonictops – 
примитивни животни, обикновено харак-
теризиращи се с пети предкътник, докато 
при повечето останали плацентни бозай-
ници броят им е редуциран до четири. 
Разредът включва Leptictidae – предимно 
северноамериканско семейство, което въз-
никва през ранен Палеоцен, представено 
от Prodiacodon и Palaeictops. Prodiacodon при-
съства до ранен Еоцен, докато Palaeictops се 
среща и до среден Еоцен и вероятно дава 
началото на Leptictis, като последният вид 
от този род е добре познат от намерени-
те около 200 черепа в олигоценски слоеве. 
Дребните видове от Prodiacodon са били с 
размерите на мишка и тежащи около 30 
грама, докато по-едрите от Prodiacodon и 
Palaeictops са достигали до над 200 грама 
(сравними с плъхове). Докато Prodiacodon 
са имали зъби с високи и заострени гънки, 
то при Palaeictops те стават все по-заоблени 
и ниски, свидетелствайки за преминаване 
към по-разнообразна диета. 
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Череп на Palaeictops:

Въпреки че има почти напълно запазен 
скелет на лептиктид от късния Палеоцен 
на Уайоминг, тези останки все още не са 
добре описани. Частични скелетни остан-
ки на двете групи – Prodiacodon и Palaeictops 
– от ранен Еоцен показват, че предните 
крайници на тези животни са били по-къ-
си в сравнение със задните, които са били 
и по-тънки. Двете кости на задния край-
ник – тибия и фибула - са сраснати по про-
тежение на половината си дължина, нещо 
което се забелязва и при среднопалеоцен-
ски кости на Palaeictops, макар и в по-малка 
степен. Срастването на тези кости е харак-
терно за бозайници, които се придвижват 
бързо, тъй като това редуцира тежестта, 
поемана от задните крайници и огранича-
ва въртенето и усукването им. Тези наход-
ки показват, че лептиктидите са живеели 
на земята и обикновено са се придвиж-
вали на четири крайника, но е възможно 
да са прибягвали и до бързи подскоци на 
задни крака – почти като при днешните 

африкански слонски земеров-
ки. Предните крайници при-
тежават адаптации за копаене, 
което показва, че животните са 
живеели в дупки под земята. 

Находки от среден Еоцен по-
казват, че разредът Leptictida 
включва и различни адаптив-
ни типове, макар че удълже-
ните задни крайници изглеж-
да са обща характеристика. 
Leptictidium от среден Еоцен в 
Месел е бил сравнително едро 
животно, достигайки до 90 см 
на дължина, като 60% от нея 
заема изключително дългата 
опашка, а разликата в дължи-
ната на предните и задните 
му крайници е много по-ясно 
изразена, отколкото при други 
лептиктиди. Удълженият хо-
бот вероятно е изпълнявал не 
толкова важна роля. Най-съ-
ществената разлика с лептик-
тидите е липсата на срастване 
в костите на задния крайник, 
които запазват пълна мобил-
ност. Изглежда Leptictidium е 
бил способен не само да се 
придвижва с подскоци, но и с 
бързо бягане на задни крайни-
ци. Този начин на придвиж-
ване няма аналог при съвре-
менните бозайници. Фосилни 
находки от стомашно съдър-
жимо показват, че Leptictidium 
са използвали този начин на 
придвижване за преследване 
на плячка – по-едри насекоми, 
дребни влечуги и бозайници. 
Познатите лептиктиди могат 
да бъдат изключени като те-
хни родственици, тъй като е 
известно, че те са били адапти-
рани към друг начин на живот. 
Затова трябва да приемем, че 
дългият период на самостоя-
телна еволюция достига назад 
до Палеоцен. 

Докато Leptictida са обитавали 

Слонска земеровка
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горите на ранния Терциер, членовете на 
изчезналия разред Pantolesta изглежда са 
обитавали водите. Семейство Pantolestidae 
включва редица видове с все по-видро-
подобни адаптации, като започнем със 
среднопалеоценските Bessoecetor, мина-
ваме през къснопалеоценските до ранно-
еоценски Palaeosinopa и стигнем до по-съ-
временните средноеоценски Pantolestes и 
Buxolestes. Bessoecetor и Palaeosinopa се по-
явяват в Северна Америка, а Palaeosinopa 
се разпространява и в Европа в началото 
на Еоцен – периодът на фаунистичната 
размяна между северните континенти. 
Ранните пантолестиди от род Pagonomus 
обитават Европа от края на Палеоцен, ко-
ето усложнява изводите за произхода на 
семейството. Пантолестидите достигат 
и Азия през Еоцен, като последният им 
представител преживява до началото на 
Олигоцен. 

Долна зъбна редица на Bessoecetor 
septentrionalis:

Пантолестидите са били сравнително 
едри за насекомоядни. Къснопалеоценски 
видове от Palaeosinopa, например, вероятно 
са достигали тегло от 1400 грама, което е 
горе-долу колкото днешните мускусни 
плъхове. През 1909 година палеонтологът 
Уилям Матю анализира черепни и скелет-
ни останки на  Pantolestes и заключава, че 
те вероятно са притежавали адаптации за 
воден начин на живот. Черепът притежа-
ва черти, повечето от които могат да бъдат 
проследени назад до най-старите извест-
ни черепи на пантолестиди – къснопале-

оценският екземпляр от Palaeosinopa. Че-
репът на Palaeosinopa притежава удължен 
и нисък профил – аеродинамична форма, 
характерна за днешните видри и тюлени. 
Кучешките зъби са умерено големи, а дъ-
вкателните са масивни, със сравнително 
високи гънки. Черепът притежава беле-
зи за прикрепяне на мощна мускулатура 
за затваряне на долната челюст. Заедно с 
характеристиките на зъбите тази особе-
ност показва адаптации за раздробява-
не на твърда храна като миди и охлюви. 
Някои особености на черепа показват, че 
животните са притежавали много добро 
осезание на хобота, което е предимство 
при подводно хранене. По-късни панто-
лестиди притежават изпъкнал костен ръб 
на тилната страна на черепа, както и здра-
ви костни израстъци на втория шиен пре-
шлен, което е индикатор за силна муску-
латура на врата. Това е характерна черта 
за плуващо животно, на което се налага да 
държи често глава над водата. 

Тъй като досега не е намерен скелет на 
пантолестид от Палеоцен, ние разчитаме 
на данните от еоценските представители. 
Отлично запазеният средноеоценски ске-
лет в Месел, принадлежащ на пантолес-
тида Buxolestes, е представен от два вида. 
По-големият от видовете има дължина на 
тялото и главата от 46 сантиметра и опаш-
ка дълга 35 сантиметра, което е много по-
малко в сравнение с повечето съвременни 
видове видри. Предните и задните край-
ници са мощни, но без ясни специализа-
ции за плуване. Те завършват със здрави 
нокти, което може би е индикатор за спо-
собности за копаене на дупки. По-ясни бе-
лези за плувните навици на животните са 
открити в опашката: първият опашен пре-
шлен има силно развити костни израстъ-
ци, за които вероятно са се закрепяли мощ-
ни мускули за задвижване на опашката, 
очевидно за генериране на изтласкващо 
движение във водна среда. Като последно 
потвърждение на полуводния начин на 
живот на Buxolestes  при няколко индивида 
са открити фосилизирани останки от риба 
в стомашното си съдържимо. Намирани са 
останки и от други храни също така, но 
специално за популацията на Buxolestes в 
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Месел няма данни за включване на миди и 
охлюви в диетата им, въпреки формата на 
зъбите им. В крайна сметка това най-веро-
ятно са били животни, прекарващи много 
време във водата, ловейки риба, но много 
добре подвижни и на сушата също така. 

Находките от Месел наскоро бяха до-
пълнени от забележителен скелет на 
Palaeosinopa от ранния Еоцен на Уайоминг. 
Новият вид на този древен род пантолес-
тиди е открит в скално образувание, което 
е известно с изобилните си фосилни на-
ходки на риби, а наскоро започнаха да се 
откриват и такива на бозайници. С дължи-
на на тялото и главата 57 см това живот-
но е по-близко по размери до днешните 
видри отколкото  Buxolestes. Въпреки до-
някъде по-грацилната форма и по-дълга-
та тънка опашка, скелетите на Palaeosinopa 
и Buxolestes са много сходни. И двата рода 
притежават основните адаптации за полу-
воден начин на живот. Като допълнение, 
стъпалата на Palaeosinopa са много големи 
и има вероятност да са били използвани 
при плуването. Фосилизираното стомаш-
но съдържимо на  Palaeosinopa показва, че 

подобно на Buxolestes и те са се 
хранили с риба. 

Скелет на Palaeosinopa:

Други членове на Pantolesta 
са пентакодонтидите – малка 
северноамериканска група, 
понякога считана за подсемей-
ство на Pantolestidae. Типични 
представители са Pentacodon 
и  Aphronorus от среден до къ-
сен Палеоцен. Вторият род е 
представен от по-пълни че-
репни находки. Както и дру-
ги представители на разреда, 
пентакодонтидите са били 
необичайно едри по разме-
ри за насекомоядни животни. 
Най-едрият вид Pentacodon е 
тежал около 3400 грама, а има 
сведения дори и за по-едри 
жовтни. Пентакодонтидите са 
притежавали широки четвър-
ти предкътници с пробивна и 
строшаваща функция и техни-
те зъби често са силно изпиле-
ни, което показва, че са прие-
мали голямо количество пясък 
по време на хранене. Може да 
се предположи, че както пан-
толестидите, те са се хранили 
с черупчести, например охлю-
ви, но са обитавали предимно 
сушата. 

Необичайна специализация е 
описана при Bisonalveus browni 
- малък пентакодонтид, тежащ 
около 25 грама. Доскоро фо-
силните находки от Bisonalveus 
се свеждаха до части от челю-
сти, но в Албърта, Канада бе 
открит почти цял череп, съ-
държащ първите известни ку-
чешки зъби на Bisonalveus – те 
са дълги, с форма на кама, с ха-
рактерна надлъжна бразда по 
предната страна на зъба. По-
добни бразди се наблюдават в 
отровните зъби на съвремен-
ните змии, които им служат 
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за провеждане на отровата. Оче-
видно дребничките Bisonalveus 
са притежавали подобен отро-
вен апарат, който им е служил 
за обездвижване на плячката – 
предимно насекоми и други без-
гръбначни. Само за няколко вида 
съвременни бозайници, включи-
телно някои земеровки и солено-
донът, насекомоядни обитаващи 
най-вече Карибските острови, е 
известно да притежават отровен 
апарат, като досега такъв не е 
бил откриван у изчезнали видо-
ве бозайници. Удивително е, че 
кучешки зъби на други, по-едри 
бозайници от късния Палеоцен 
на Албърта (все още неиденти-
фицирани), също са притежават 
бразди, които са служили за из-
веждане на отрова. За разлика 
от отровните зъби на Bisonalveus 
тези зъби са от долната челюст 
и са със съвсем различно устрой-
ство, което показва, че отровният 
апарат еволюира независимо при 
тези две групи бозайници. Това 
означава, че отровните бозайни-
ци са били много по-разнообраз-

на група през 
ранния Нео-
зой, отколкото 
са днес. 

Горни кучеш-
ки зъб и тре-
ти резец на 
B i s o n a l v e u s 
browni:

П о с л е д н а -
та група на-
с е к о м о я д н и 
б о з а й н и ц и 
о б с ъ ж д а н и 
тук, разредът 
A p a t o t h e r i a , 
дълги годи-
ни са пред-

ставлявали загадка за учените. 
Единственото семейство на този 
разред, сем. Apatemyidae, се ха-

рактеризира с много особена зъбна ре-
дица, която включва двойка силно уголе-
мени резци. Подобни уголемени предни 
зъби се срещат и при редица раннотер-
циерни приматоподобни бозайници като 
Plesiadapidae, което в началото е било при-
чина за объркване. Затова не е изненадва-
що, че апатемидите често са описвани като 
примати в миналото. Въпреки че са уста-
новени родствените отношения между 
двата разреда, по-удобно е апатемидите 
да бъдат отделени в свой собствен разред 
Apatotheria. 

Доколкото е известно, апатемидите са се 
срещали през ранен Терциер само в Север-
на Америка и Европа. Първите апатемиди 
се появяват през среден Палеоцен в райо-
на на Скалистите планини, представени 
от изключително примитивните Unuchinia 
и малко по-съвременните Jepsenella. В къ-
сен Палеоцен вторите биват заместени от 
Labidolemur. Докато видовете Unuchinia са 
достигали тегло от около 80 грама, то тези 
от Jepsenella и Labidolemur не са надвишава-
ли размерите на мишка със своите 15 до 40 
грама. При Labidolemur всъщност се разви-
ва устройство на зъбите, което характери-
зира семейството. Притежавали са по два 
горни резеца на всяка страна на челюстта 
(общо 4), първият от които е бил много 
уголемен и извит (като кука). Единствени-
ят долен резец (общо 2 за долната челюст) 
също е бил много уголемен, разположен 
напред и завършващ с извит нагоре и за-
острен край. Зъбите напомнят тези при 
гризачите. Всички останали резци и ку-
чешки зъби липсват, също както и първите 
предкътници. Вторият предкътник е ин-
тересно видоизменен – неговата заострена 
коронка е издадена напред, покривайки 
част от основата на долните резци. 

Зъбна редица на Labidolemur kayi:

13

Това поражда недоумение, за какво е из-
ползвана една толкова високоспециализи-
рана захапка? Още преди време учените 
забелязват, че предните зъби на апатеми-
дите са много сходни с тези на две съвре-
менни животни – ай-ай от род Daubentonia 
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(лемур, обитаващ Мадагаскар) и раира-
ния опосум Dactylopsila (торбесто, обитава-
що Нова Гвинея). И двата вида използват 
изключително уголемените си зъби, за да 
достигат до дървесните ларви. Всъщност 
и двете животни са екологични аналози 
на кълвачите – група птици, които ня-
мат представители на Мадагаскар и Нова 
Гвинеа, но са добре представени почти 
навсякъде другаде по света. Заради сход-
ната зъбна редица, на апатемидите се при-
писва същата екологична роля през ранен 
Терциер. Откриването на пълен скелет на 
апатемиди (в Месел) позволява тази хи-
потеза да бъде проверена. Апатемидите 
са деликатни животни с размери на съсел 
– дължина на главата и тялото от 13 см и 
опашка дълга 16 см. Друг напълно запа-
зен скелет на апатемид беше открит в ран-
ноеоценски седименти в Уайоминг. Той 
принадлежи към предимно еоценския род 
Apatemys. Дължината на скелета показва, 
че тези животни са били малко по-големи 
от видовете открити в Месел, но опашката 
е много по-дълга. Два почти пълни скелета 
на Labidolemur бяха открити в пресноводни 
варовикови отлагания от късен Палеоцен 
и ранен Еоцен в Уайоминг. 

Скелет на Apatemys chardini 
съхранен заедно с останки от 
рибата Knightia eocaenica:

Различните скелети показват 
преди всичко, че апатемидите 
са били приспособени за жи-
вот по дърветата. Това може да 
се установи от добре развити-
те плоски нокти, които както и 
дългата опашка, са помагали на 
животните да се крепят здраво 
и да балансират по клони-
те. Видоизменените глезенни 
стави при Heterohyus вероятно 
са позволявали на животни-
те да се спускат по дърветата 
с главата надолу, подобно на 
днешните катерици. Най-нео-
бичайната черта от скелетите 
на апатемидите са удължените 
втори и трети пръст на ръката. 
Това е най-ясно изразено при 
Heterohyus. При Labidolemur се 
наблюдава същото удължава-
не на пръстите, въпреки по-го-
лямата възраст на находките. 
Две съвременни животни – ай-
ай и раирания опосум – прите-
жават същите удължени пръ-
сти, с чиято помощ те изваждат 
скритите в дървесината ларви. 
Това показва, че апатемиди-
те са водили сходен начин на 
живот, който е бил частично 
застъпен още през късен Пале-
оцен. Фактът, че три различни, 
неродствени групи бозайници 
развиват един и същ комплекс 
адаптации като уголемени-
те резци и удължените пръ-
сти на ръката, покзава силата 
на конвергентната еволюция. 
Както често се случва, различ-
ните групи животни избират 
различна стратегия. Докато 
апатемидите имат удължени 
втори и трети пръст, при ра-
ираните опосуми удържен е 
само третият. При ай-ай пък са 
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удължени третият и четвъртият, като жи-
вотните ги използват освен за изваждане 
на ларвите от техните укрития в дървеси-
ната, също така и за локализиране на мяс-
тото чрез почуквания по повърхността на 
дървото, подобно на кълвачите. 

Преден крайник на Labidolemur kayi:

Високото ниво на специализация при апа-
темидите показва защо те са толкова ред-
ки представители на фауната през ранен 
Терциер. Разбира се, наблюдават се вари-
ации в начина на живот между членовете 
на групата. Челюстите на късноеоценски 
видове Heterohyus са достигали размери 5 
пъти по-големи от тези при скелетите от 
Месел. Също както ай-ай, чието тегло е 
приблизително 2-3 кг, те вероятно са из-
ползвали и семена за храна като добавка 
към насекомите. Важна конкуренция на 
тези животни са били кълвачите. Първите 
находки на предшественици на кълвачите 
са известни също от Месел, но тези птици 
все още не притежават характеристиките 
на съвременните кълвачи. Изглежда много 
вероятно развитието на тази група птици 
да е причина за изчезването на апатемиди-

те в началото на Олигоцен. 

Насекомоядните бозайници 
са сред най-малко изучени-
те представители на фауната 
в началото на Терциер. Но е 
ясно, че също както днешни-
те насекомоядни, тези древни 
животни са притежавали за-
бележителни специализации 
и са водели свой собствен, ха-
рактерен начин на живот. 

Изчезването на динозаврите 
освобождава пътя на плацент-
ните бозайници и тяхното 
ограничено разнообразие в 
началото на Палеоцен е оза-
дачаващо. Хищническиат на-
тик от страна на динозаври 
често е спряган като причина 
за това, но тя не е така убе-
дителна, когато говорим за 
малки бозайници. Насекомо-
ядните оцеляват в свят пълен 
с хищници и днес, и е труд-
но да си представим, че ди-
нозаврите са представлявали 
по-голяма заплаха за тях, от-
колкото днешните хищници 
и грабливи птици за малките 
бозайници. Логично е да се 
заключи, че някои от еколо-
гичните ниши запълнени от 
насекомоядните бозайници, в 
края на креда са били заети от 
други групи животни. Мал-
ки хищни динозаври може 
би са се конкурирали с някои 
насекомоядни бозайници и 
вероятно са били лимити-
ращ фактор, като например 
насекомоядните птерозаври, 
особено дървесните. Но мно-
го по-важна конкуренция са 
представлявали торбестите, 
които са се характеризирали 
с висока численост и голямо 
разнообразие през късна Кре-
да в Северна Америка, но поч-
ти изчезват от там през К/Т 
периода. Разбира се, в Южна 

БИОЛОГИЯ
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Вдлъбнаточелият смок /Malpolon monspessulanus/
Това е сравнително едра змия от сем. Смокообразни /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 светлосива, а младите индивиди са пъстри. 
Нарича се вдлъбнаточел поради факта, че надочните му щитчета са изпъкнали.

Влечугите в България

Автор: Марко Иванов

В миналия брой ние представихме накратко видовете от сем. 
Отровници /Viperidae/, разпространение в България. В този брой 
ние ще представим другите два вида отровни вида змии у нас, 
които потенциално не са опасни за човека: 

Вдлъбнаточелият смок /Malpolon monspessulanus/

БИОЛОГИЯ
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 Ювенилен екземпляр
 
Той е много пъргава змия, която в 
случай на опасност бърза да се скрие. 
При невъзможност, обаче, е агресивен, 
яростно съска (това е „шампиона“ по 
съскане в България) и хапе, като заема 
отбранителна поза, понякога издигайки 
предната част на тялото си, подобно на 
кобрите.  
 

 Отбранителна поза
 
Отровните му зъби са разположени на 
задния край на горната челюст, като 
сведенията за това, дали е опасен за чо-

века, са противоречиви. 
Вдлъбнаточелият смок е разпространен 
в Южна Европа (Пиренейския полуос-
тров, Южна Франция, Северозападна 
Италия, западната и южната част на 
Балканския полуостров), района на 
Кавказ, Западен Иран, Северен Ирак, 
Турция, източното крайбрежие на 
Средиземно и Червено море и в Се-
верна Африка. В България се среща по 
долината на река Струма на юг от град 
Симитли, в Източните Родопи, око-
ло Хасково, Харманли и Свиленград, 
по Черноморието южно от Бургас и в 
Странджа. 
Живее по припечни склонове, обрасли 
с храсталаци и ниски дървета. Особено 
предпочита каменисти и скалисти места 
с много възможности за укрития. Добре 
се катери по дърветата и храстите. 
Храни се предимно с гущери, поради 
което в някои краища на България го 
наричат змия - гущерница. В менюто 
му влизат също и гризачи, дори змии, 
включително други вдлъбнаточели смо-
ци и пепелянки. 
Женската снася през април-май 5-10 
яйца (понякога повече), от които след 
около 60 дни се излюпват малките. 
В България е защитен от Закона за би-
ологичното разнообразие, а също и по 
силата на Приложение III на Бернската 
конвенция.
 
Остана и последната отровна змия в 
България: 
Котешка змия /Telescopus fallax/
Също представител на сем. Смокообраз-
ни /Colubridae/.
Достига обикновено 70-80 cm, мах. до 
110 cm дължина. Оцветена е от светло-
сиво до белезникаво - жълто, с напречни 
тъмни петна от двете страни на гръб-
ната линия. Името си дължи на тясната 
вертикална зеница на окото, подобна на 
тази на котките, и поради пъстрото си 
тяло, напомнящо котешка опашка. 

БИОЛОГИЯ
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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 край-
брежие на Средиземно море до Синайския полуостров в Египет. В България се среща 
в най-топлите южни райони на Югозападна България – в Санданско-Петричката кот-
ловина, 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 численост-
та и да е била подценявана поради нощния й начин на живот и по-редките срещи с 
човека. 

 
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 гризачи, които умъртвява, използвайки 
две „оръжия“ – първо се увива около тях, за да ограни-
чи движенията им, а след това ги умъртвява с отровата 
си. Отровните й зъби са разположени в задния край на 
горната челюст, поради което за човека е напълно безо-
пасна. Когато е застрашена, хапе, но общо взето е плаш-
лива змия, която бърза да се скрие в случай на опасност. 
Котешката змия е включена в Червената книга на Бъл-
гария като рядък вид. Защитена е и от Приложение II на 
Бернската конвенция. Дори само улавянето й се смята за 
неотстранима щета върху природата.
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Див рошков ( Cercis siliquastrum )

Произхожда от Южна Европа и Западна 
Азия и спада към сем. Бобови ( Fabaceae ).
Наричат го още дърво на Юда. Достига до 
около 12 м височина. Интересно е, че цъф-

ти с розови цветове още преди да се е раз-
листило напълно, като цветовете могат да 
се намират и върху самото стъбло на дър-
вото.

БИОЛОГИЯ

Дървета и храсти в нашите паркове и граДини

Ще се опитам в няколко поредни броя на списание „българска наука” да ви запозная 
с някои видове дървета и храсти, които се среЩат из нашите паркове и градини, 
понеже ми се струва, че те са малко познати. сигурен съм, че тук Ще се спрат 
и хора по- добре запознати от мен с тази област. Ще се радвам на всяка помоЩ.
 
Споделете във форума на БГ Наука: http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=4976
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Амброво дърво ( Liquidambar 
styraciflua )
 
Произход: Северна Америка. Сем. 
Altingiaceae.
Достига от 25 до 35 м височина ( по изклю-
чение до 41 м ). Обича по- топлия климат, 
като интересното е, че малък процент от 
дърветата ( попринцип листопадни ) са 
вечно зелени.

Облепиха, ракитник ( Hippophae 
rhamnoides )

Европа и Азия, но за негова родина се смя-
тат Алтaй и Тибет.
Храст или малко дърво, което достига до 
около 5 м височина. Харакерно за него е, 
че плододава с оранжеви дребни плодове, 
които са изключително борати на витами-
ни - по съдържание на витамин А и Е, тя 
превъзхожда всички известни плодове и 
заленчуци. От тях се добива масло, което 
се използва при сърдечно съдови болести, 

при трудно зарастващи рани, при пробле-
ми в храносмилателния тракт, тонизира 
организма, използвали са го и руските кос-
монавти, като предпазно средство против 
космическото лъчение.
Има легенда, че при походите на Алексан-
дър Македонски болните и ранените коне, 
ядейки от плодовете и листата на расте-
нието - оздравявали и косъма им добивал 
блясък, от където и името на облепихата 
- Hippophae.

БИОЛОГИЯ
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Тревожният септември на 1912 г.

През лятото на 1912 г. българско-
то правителство решило да из-
иска от Османската Империя 
да спазва решенията на Бер-

линскаия конгрес и да проведе реформи, 
които да облекчат положението на хрис-
тиянското население в страната. Заедно 
с Гърция, Сърбия и Черна гора Царство 
България било готово да воюва, за да защи-
ти своите интереси на полуострова. Още 
били живи в българската памет Илинден-
ско-Преображенското въстание, кланетата 
в Щип през 1911 г. и Кочани през 1912 г. 
Още имало хора в Македония, които не се 
срамували да се нарекат българи и да ум-
рат за това. Имало и хора в София, които 

се готвели да спечелят от войната и други, 
които искали да влязат на бял кон в Цари-
град, дори и да трябва да пролеят реки от 
кръв за това. Международната обстановка 
изглеждала благоприятна за Балканския 
съюз – Османската Империя воювала с 
Италия и търпяла поражения на суша-
та и в морето, Русия макар да отказала да 
подкрепи съюза гледала благосклонно на 
предстоящата война. На противната по-
зиция били Германия и Австро-Унгария, 
поради своите стратегически планове за 
бъдещето на Европа и нейните колонии. 
В началото на септември последвали тра-
диционните преди всяка война събития 
– правителствата публикували проклама-
ции към Великите сили, връчвали си едно 
на друго ноти, провеждали се демонстра-
ции по градовете на всяка една от стра-
ните и започвала мобилизация на арми-

ИСТОРИЯ

Действията на Флотилията и Морската част по 
вреМе на Балканската война 1912-1913 г. 
 
(*всички Дати са в стар стил) 

по случай 98 г. от Балканската война

http://vimpel.boinaslava.net/index.php?module=bg_battles_1912-1913

автор: иван янков
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ята. Османската Империя побързала да 
сключи мир с Италия, за да се разправи с 
предишната „рая”, която си позволявала 
да предизвика своя господар. В Сърбия, 
Гърция и Черна гора мобилизираните се 
отправяли към казармите и се готвели да 
умрат за Бог, Цар и Отечество, а в Бълга-
рия отивали на война като на сватба.
Българският флот също се готвел за пред-
стоящите сражения. След Сръбско-Бъл-
гарската война последвали поредица от 
скандали, необмислени поръчки на кора-
би и въоръжение, толериране на фавори-
ти и отблъскване на способни моряци. По 
правило всяко правителство се опитвало 
да разпродаде корабите и да закрие фло-
та. И едва ли ще е пресилено да се каже, 
че Българският флот съществувал въпреки 
правителствата на България, а не благода-
рение на тях. Пред задаващата се буря на 
служба бил върнат капитан ІІ ранг Стан-
чо Димитриев, който оглавил Подвижна-
та отбрана. Организационно Дунавската 
флотилия и Морска част били разделени 
на две части – Дунавска флотилия и Чер-
номорска морска част. На флотилията се 
възлагало организирането и осъществя-
ване на превозите по река Дунав. Мор-
ската част била разделена на Подвижна и 
Неподвижна отбрана, и организационно 
влизала в състава на Варненския укрепен 
район. Неподвижната брегова отбрана се 
състояла от бреговите, плаващите торпед-
ни батареи и минните полета. На нея се 
възлагало отбраната на бреговете около 
Варна и самия град. Подвижната отбрана 

включвала най-боеспособните кораби на 
флота – шестте миноносеца и спешно от-
зования от Николаев крайцер „Надежда”. 
Било решено от крайцера да бъдат свале-
ни 100 мм оръдия, от които да се изгради 
брегова батарея, а крайцерът да носи до-
зор във Варненския залив. Шестте мино-
носци били разделени на двойки, които 
патрулирали зад минното заграждение. 
Патрулиращите кораби поддържали 15 
минутна готовност, а останалите – едноча-
сова за даване на пълен ход. Миноносците 
трябвало да отбраняват българското край-
брежие от вражески десанти от нос Емине 
до нос Шабла и да нарушават вражеските 
комуникации по море.
Брегът бил разделен на Варненски и Бур-
гаски участъци. От южната българска 
граница до нос Емине охраната била по-
верена на пет опълченски дружини, две 
нескорострелни и една картечна батареи. 
Допълнително било обявено, че Бурга-
ският залив е миниран, макар минни по-
становки там да не били правени. От нос 
Емине до северната граница отбраната 
била поверена на шест опълченски дру-
жини и Видинския крепостен батальон. 
По черноморското крайбрежие били раз-
върнати и 11 наблюдателни поста на Се-
мафорно-наблюдателната служба. От 
Дунавската флотилия били сформирани 
няколко сводни подразделения моряци, 
които били изпратени в помощ на войска-
та. Така командира на флотилията капи-
тан-лейтенант Винаров формирал строева 
рота, сигнално-семафорна, подривна и 

Крайцерът “Надежда”
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автомобилни команди, катерно-лодъчен 
взвод с 2 моторни, 4 плоскодънни лодки и 
2 яла. Мобилизационният план на флота 
и пръв негов такъв бил изработен в нача-
лото на септември 1912 г. - малко преди да 
бъде обявена самата мобилизация и бил 
приложен, без да бъде одобрен от Щаба на 
армията.
Флотът на Османската империя включ-
вал в състава си 2 барбетни и 10 батарейни 
броненосци, 3 бронепалубни крайцера, 5 
минни крайцера, 40 миноносци и мино-
носки, 22 канонерски лодки и патрулни 
катери. Повечето от турските кораби били 
остарели и не можели да вземат активно 
участие в бойните действия. Но и малкото 
съвременни кораби на Османската импе-
рия имали абсолютно превъзходство над 
Българския флот и можели да разчитат на 
неоспоримо господство в Черно море.
Корабите и моряците от Морската част за-
почват своята война преди нейното офи-
циално обявяване. На 25 септември били 
поставени първите мини от заграждение-
то, което трябвало да предпазва Варна от 
турски атаки. В началото била използва-
на превърнатата в минен заградител яхта 
„Камчия”. Поради малкия брой мини, ко-
ито можела да носи яхтата било решено 
парните катери „Амалия” с „Войвода” и 
„Раковски” с „Хаджи Димитър” да бъдат 
превърнати в самоходни понтони, а меж-
ду корпусите им да се сложат релси за ми-
нопоставяне. Така на 05.10.1912 г. минното 
поле от 214 мини тип „Соте Арле” било 
завършено. Впоследствие в двата края на 
минното заграждение били поставени 
още по 10 мини от същия тип, като общия 
им брой е доведен до 234. Пилето се прос-
тирало от нос Галата до Евксиноград. На 
северния бряг на Варненския залив били 
разположени три брегови батареи, които 
общо имали на въоръжение две 240 мм, две 
100 мм и по едно 76 и 57 мм оръдия. Към 
тях били добавени и монтираните в райо-
на на местността „Траката” 100 мм оръдия 
свалени от „Надежда”. Зад минното поле, 
на входа на Варненското пристанище, 
били разположени две плаващи торпедни 
батареи – една зад нос Галата, а втора – зад 
фара на източния вълнолом.Третата тор-

педна батарея била разположена зад въл-
нолома на Евксиноград.
Допълнително по северния и южния бряг 
на Варненския залив били разположени 
13 батареи от Шуменския и Видински кре-
постни батальони. Мобилизирани били 
и параходите „Борис”, „България”, „Со-
фия”, „Варна”, „Кирил”, влекачите „Ва-
рна” и „Васил Левски”, 4 ветроходни ко-
раба, плаващ кран и други спомагателни 
кораби.
Въпреки абсолютното превъзходство на 
Турския флот, българските моряци се гот-
вели да се сражават не по-малко храбро от 
войниците на сухопътния фронт.Тяхната 
първа победа била прихваната от радиоте-
леграфа на „Надежда” телеграма, излъче-
на от борда на румънския „Принцеса Ма-
рия”, който евакуирал турските граждани 
от Варна. Корабът бил задържан и след 
разследване се установило, че телеграмата 
е изпратена от двама турски разузнавачи. 
След това по заповед на Министерството 
на войната бил освободен. 

Флотът влиза в боя 

Първият сблъсък на Морската част с тур-
ските кораби станал вечерта на 06.10.1912 
г. Още вечерта на 05.10.1912 г. от созопол-
ския наблюдателен пост съобщили за две 
„ ... малки бързоходни лодки плаващи на 
север”. Следобед на следващия ден наблю-
дателните постове около Варненския залив 
съобщили в Щаба на флота за „множество 
димове, които се приближават към Варна”. 
За опознаване на корабите и доразузна-
ване били изпратени дежурните „Храб-
ри” и „Летящи”. Скоро групата кораби 
била опозната като броненосците „Торгут 
Реис” и „Хайредин Барбароса”, крайце-
рите „Хамидие” и „Меджидие” и контра-
миноносците „Ядигар-и-Милет”, „Му-
авенет-и-Милет”, „Гайрет-и-Ватание”и 
„Нумуние-и-Хамийет”. „Храбри” и „Летя-
щи” под командването на лейтенант Раш-
ко Серафимов правят опит да атакуват 
турските кораби, но са отблъснати от огъ-
ня на броненосците и крайцерите. След 
като са атакувани от контраминоносците 
българските кораби се оттеглили зад мин-
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ното поле, а турските кораби за кратко об-
стреляли Варна.
На следващия ден „Хамидие” и един кон-
тра-миноносец се появили пред Балчик и 
изпратили парламентьори с искане Бал-
чик, Варна и Созопол да се предадат, ако 
не искат да бъдат разрушени. Намиращи-
те се в града опълченци обстреляли пар-
ламентьорите с пушечен огън и те се от-
теглили. След това крайцерът обстрелял 
Балчик, Каварна и Евксиноград. В Балчик 
бил разрушен пристана, но като цяло ня-
мало големи разрушения. Отново „Храб-
ри” и „Летящи” излезли, за да атакуват 
турските кораби, но последните се отте-
глили.
Сутринта на 11.10.1912 г. турският бронеп-
алубен крайцер „Меджидие”, съпровож-
дан от един контра-миноносец, се появил 
пред Балчик и след като не открил войски 
или брегови батареи там се отправил на 
юг към Варна. На входа на Варненския за-
лив „Меджидие” бил обстрелян от 240 мм 
батарея и след 2 залпа се оттеглил към от-
крито море. На 15 октомври пред Балчик и 
Варна се появил отново „Хамидие”, и оста-

вайки извън обсега на бреговите батареи 
отправил ултиматум по радиотелеграфа 
двата града да се предадат, ако не искат да 
бъдат разрушени. Без да получи отговор 
крайцерът се оттеглил обратно в открито 
море. На 21 и 24 октомври патрулните ми-
ноносци осъществили нощни поиски зад 
минното заграждение, но не открили тур-
ски кораби.
След победите на пехотинците при Ло-
зенград, Люлебургаз и Бунархисар турска-
та армия се оттеглила зад Чаталжанската 
отбранителна позиция. От Мала Азия били 
прехвърлени спешно войски за „последна-
та битка с неверниците”. От Констанца до 
Истанбул започнало превозването главно 
с египетски кораби на доставените от Гер-
мания муниции и въоръжение. Команд-
ването на Морската част разбрало за тези 
превози и решило да нанесе удар по кон-
воите. На 30 октомври, както се отбелязва, 
от нарочно изпратени хора в Кюстенджа и 
военния аташе в Букурещ станало извест-
но, че турски кораби товарят 80 оръдия. 
Щабът на действащата армия изпратил 
заповед до флота да унищожи или пле-
ни корабите. Операцията станала пърия 

Миноносец на елинга на Арсенала във Варна
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поискна нашите моиноносци през война-
та на вражеските комуникации. Вечерта 
на 1 ноември, 38 минути след полунощ, 
лейтенант Серафимов повел „Храбри”, 
„Летящи”, „Шумни” и „Дръзки”. Преми-
навайки през северния проход на минно-
то заграждение, 4 миноносеца поели курс 
на североизток. До 03:48 часа отрядът осъ-
ществил поиск на 12 мили североизточно 
от нос Калиакра, но не открил турски ко-
раби. Започналото шестбалово вълнение 
принудило отрядът да се върне обратно. 
В 07:10 часа на 2 ноември корабите влезли 
във Варненското пристанища.
На 02.11.1912 г. бил сменен командира на 
отряда миноносци от Подвижната отбра-
на. На мястото на капитан-лейтенант Кова-
чев бил поставен капитан ІІ ранг Димитър 
Добрев. Той решил да излезе с миноносци-
те в морето още същия ден, за да прихване 
турските кораби по линията Кюстенджа – 
Истанбул. На капитаните на миноносците 
били раздадени инструкции за действие 
при среща с турски конвой, група бойни 
кораби или единични транспорти. В 00:38 
часа на 03 ноември капитан Добрев извел 
в морето „Летящи”, „Храбри”, „Шумни”, 

„Строги” и „Дръзки”. „Смели” почиствал 
котлите си и получил заповед да се присъ-
едини към отряда по-късно. Миноносците 
излезли през северния проход на минно-
то заграждение и поели курс на югоиз-
ток. В 03:40 часа на запад от отряда били 
забелязани светлините на кораб. Пред-
полагайки, че това е параход превозващ 
контрабанда, капитан Добрев започнал 
преследване. Тъй като до 05:30 часа не ус-
пели да догонят парахода, а миноносците 
изостанали зад флагманският „Летящи”, 
командирът на отряда прекратил пре-
следването. По този начин румънският 
параход „Дачия”необезпокояван продъл-
жил по курса си. Около 07 часа отрядът 
срещнал италианския параход „Есперо”. 
Тъй като на кораба военна контрабанда 
не била открита той бил освободен след 
проверка, а миноносците поели обратно. 
Около 10 часа към отряда се присъединил 
и „Смели”. В 11:30 часа миноносците хвър-
лили котва във Варненското пристанище.
В 16 часа на 03 ноември на хоризонта пред 
Варна бил забелязан неопознат турски во-
енен кораб. На 04.11.1912 г. около 04:00 часа 
бил забелязан „Хамидие”, който плавал 

Чертеж на първата българска мина.

Капитан I ранг Димитър Добрев
(1868 - 1944 г. )
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към Калиакра, а скоро след това в Щаба на 
Флотилията и Морска част било получено 
съобщение, че пред Кюстенджа се нами-
рал бронепалубния крайцер „Меджидие”, 
а в пристанището турски кораби товарели 
припаси. Капитан Димитър Добрев ре-
шил да атакува с шестте миноносеца и в 17 
часа същия ден се отправил на север. Вре-
мето било много лошо – духал силен вятър 
и вълнението било силно, но това не раз-
колебавало командира на отряда. За пръв 
път на борда на миноносците били поста-
вени фенери на Ратие (т. нар. „ратиер”) за 
предаване на съобщения. В 21:15 часа на 
04.11.1912 г. отрядът се намирал около нос 
Калиакра. Флагманският „Летящи” решил 
да намали скоростта и предал съобщение-
то на следващите го миноносци с ратиера, 
но поради силното клатене непрекъсна-
тата червена светлина („Намалявам хода 
си”) била видяна на „Шумни” като пре-
мигваща червена („Виждам противник в 
ляво”). Вторият в колоната „Храбри” на-
малил скоростта си, но за да не се сблъска 
с флагмана завил на ляво. „Шумни” обаче 
продължил със същата скорост и премина-
вайки покрай „Храбри” получил таранен 
удар в левия борд. „Шумни” получил про-
бойна в района на офицерската столова, 
а на „Храбри” се скъсали болтовете на та-
ранния отсек. Капитан Добрев заповядал 
„Храбри” да вземе „Шумни на буксир и да 
се завърнат във Варна, а сам с останалите 
миноносци продължил на север. Около 23 
часа отрядът достигнал фара Тузла, но на-
растващото вълнение принудило капитан 
Добрев да се върне обратно. В 07:00 ми-
ноносците влезли във Варненското прис-
танище. Тогава станало ясно, че повреде-
ните миноносци изобщо не са напускали 
строя. Още същия ден те били поставени 
на ремонт.
Следващите два дни морето било бурно и 
по настояване на началника на отряда ми-
ноносци корабите останали в пристани-
щето. На 07.11.1912 г. около 21 часа в щаба 
на Флотилията и Морска част отново по-
лучили съобщение от Кюстенджа - конвой 
от 2 транспортни кораба се готви да отпла-
ва от пристанището на града. В Щаба на 
Флотилията решили да проведат рейд с 

четирите налични миноносеца същата ве-
чер и да прихванат конвоя. Според разче-
тите турските кораби щели да се намират 
на траверза на нос Калиакра около полу-
нощ. Всъщност това били египетските па-
раходи „Карадениз” и „Акдениз”, които 
товарели коне за турската армия.
През нощта на 07/08.11.1912 г. изходът 
от Варненския залив бил наблюдаван от 
минния крайцер „Берк-и-Сатвет” и мино-
носеца „Ярхисар”. Зад тях е бил разполо-
жен „Хамидие”, който същата нощ заме-
нил „Меджидие”, тъй като на последният 
привършвали въглищата. Българското 
командване смятало, че блокадната ли-
ния патрулират броненосецът „Хайредин 
Барбароса”, броненосния крайцер „Ха-
мидие”, минните крайцери „Пейк-и-Ше-
фкет”, „Пеленк-и-Дерия”, миноносците 
„Ядигар-и-Миллет”, „Самсун” и още един 
миноносец. Въпреки много кораби на бло-
кадната линия, които очаквало българ-
ското командване, било решено да не се 
отменя похода. На корабите от отряда се 
качили като доброволци офицери и моря-
ци от двата повредени миноносеца.
В 22:35 часа корабите напуснали със зага-
сени светлини Варненското пристанище 
и се отправили към северния проход на 
минното заграждение. Нощтта била лун-
на с перести облаци по небето, но с лека 
мъгла над водата. Капитан ІІ ранг Дими-
тър Добрев водел под своя флаг на „Летя-
щи”, а след него се построили в килватер-
на колона „Смели”, „Строги” и „Дръзки”. 
Планът на командира на отряда бил прост 
– след откриване на противниковите кора-
би да бъдат атакувани от малка дистанция. 
Първоначално трябвало да бъдат атакува-
ни бойните, а след това и транспортните 
кораби. Самият капитан Димитър Добрев 
издал заповед, ако някой от миноносците 
се отклони от атаката да бъде потопен от 
останалите. Така дори мисълта за отстъ-
пление пред лицето на противника била 
изоставена. В 23:25 часа отрядът излезнал 
в открито море, оставяйки минното поле 
зад себе си и завил на югоизток. В 00:30 
часа на миноносците забелязали на 35 гра-
дуса вдясно по курса силуета на голям ко-
раб, плаващ на север с изгасени светлини. 
Третият в колоната „Строги” се изравнил 
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с флагмана и съобщил за забелязания про-
тивник. В отговор капитан Добрев сиг-
нализирал от „Летящи” – „Виждам ясно 
неприятеля. Атака откъм борда. Пълен 
напред!”. След това „Строги” се върнал на 
мястото си и миноносците се хвърлили в 
атака. 
В 00:43 часа от около 500 метра флагман-
ския „Летящи” изстрелял своето торпедо 
от дясната тръба на торпедния апарат. На 
мостика капитан II ранг Димитър Добрев 
водел миноносеца, а командирът на ко-
раба лейтенант Димитър Альов бил при 
торпедния апарат. В този момент наблю-
дателите на турския кораб забелязват бъл-
гарските миноносци. „Хамидие” открил 
огън от оръдията на левия борд по „Летя-
щи” и „Смели”, и изстрелвайки сигнални 
ракети призовал на помощ останалите тур-
ски кораби. „Летящи” продължил напред, 
а „Смели” от дистанция около 300 метра 
изстрелял своето торпедо. В този момент 
корабът на лейтенант Неделчо Недев бил 
засипан от осколки на взривил се наблизо 
152 мм снаряд. Една от осколките ранила в 
крака артилериста на лявото оръдие подо-
фицер Никола Делибашев, друга огънала 
долната част на предния комин, а трета – 
кожуха на един от котлите. Сътресенията 
от попаденията повредили осветлението 
на компаса и то изгаснало. Рулевият в този 
момент завъртал щурвала „дясно на борд”, 
но прескочил ограничителния зъбец и ця-
лата кормилна уредба останала заклине-
на. „Смели” започнал да описва кръгове 
едва около миля зад кърмата на „Хами-
дие”, но през това време в атака излезнал 
„Строги”. Воден от лейтенант Петър Стоя-
нов миноносецът изстрелял своето торпе-
до от около 100 метра. Стрелбата команд-
вал лейтенант Серафимов, който се бил 
качил като доброволец преди похода. Ко-
гато се разминавал с „Хамидие” „Строги” 
открил огън с лявото оръдие. Първият сна-
ряд се взривил в средата на левия борд на 
крайцера, без да причини щети. Вторият 
снаряд засякъл и докато бъде извлечен от 
оръдието, корабите се разминали. И трите 
изстреляни торпеда не поразили турския 
крайцер.
Последен в колоната бил „Дръзки” ко-

мандван от мичман I ранг Георги Купов. 
По време на атаката на „Строги” турския 
крайцер завил на ляво. За да не се сблъска 
с него „Дръзки” пресякъл курса му и зави-
вайки на дясно легнал на паралелен курс. 
В 00:46 часа, когато носът на крайцера се 
изравнил с торпедната тръба, от около 100 
метра „Дръзки” изстрелял своето торпедо 
и разминавайки се с турския кораб дал из-
стрел с дясното оръдие. Торпедото пора-
зило „Хамидие” в носовата част на десния 
борд. Водният стълб от взрива бил по-ви-
сок от мачтите на крайцера. На миноно-
сеца бил пробит втория комин от 47 мм 
снаряд. След това „Дръзки”задминал кър-
мата на „Хамидие” и завивайки на ляво за-
почнал да маневрира, за да избегне други 
попадения.
През това време „Строги” се оказва на тра-
верза на „Дръзки”. Тъй като лейтенант 
Петър Стоянов бил изгубил от погледа си 
„Смели” и „Летящи”, той предположил, 
че те са завили на север, за да повторят ата-
ката откъм левия борд на „Хамидие”. Зато-
ва той завил на дясно и намалил скоростта 
си, за да се приближи към „Дръзки”. Тъй 
като екипажът на последният все още ви-
кал „ура” в чест на успешното торпедно 
попадение, мичман Купов не чул преду-
преждението да завие на ляво и двата ми-
ноносеца се сблъскали леко. На „Строги” 
бил огънат левия борд, а на „Дръзки” лод-
ката на кърмата станала на трески. След 
като корабите се разделили „Строги” поел 
на север, за да излезе на Батовския бряг. 
Заради късо съединение от удара, на ра-
тиера на „Строги” светела посоянно бяла 
светлина („Сбор при командира на отря-
да”). Поради това на „Дръзки” го взели за 
„Летящи” и се пристроили в килватера му.
През това време „Смели” описвал кръгове 
пред носа на „Хамидие”, който въпреки 
пробойната и нахлуващата вода продъл-
жавал да го обстрелва. На командирът на 
миноносеца му трябвали около 20 минути, 
за да освободи привода на руля и да пре-
мине към ръчно управление, за да бъде ко-
раба отново управляем. След това, все още 
под огъня на неприятеля, „Смели” се насо-
чил на север, а след това променя курса на 
северозапад.
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След като се разминал с „Хамидие” „Ле-
тящи” завил на ляво и капитан Добрев оп-
итал да събере отряда, за да повтори ата-
ката. Постоянно показвания бял сигнал с 
ратиера и излизащите от комините пла-
мъци привличали огънят на „Хамидие”. 
Между 01 и 01:30 „Летящи” маневрирал в 
близост до „Хамдие” и накрая забелязал 2 
кораба, които се отдалечавали. „Летящи” 
се насочил към тях и в 01:40 дал своите по-
зивни на насочващия се към него кораб . 
На тях последният отговорил със стрелба 
и станало ясно, че това е турския „Берк-
и-Сатвет”. „Летящи” отвърнал на огъня с 
дясното си оръдие и дал четири изстрела. 
В това време откъм левия борд на турския 
кораб се показал „Смели”, който дал по 
него няколко изстрела, което принудило 
„Летящи” да прекрати стрелбата, за да не 
улучи българския миноносец. След този 
скоротечен артилерийски двубой „Сме-
ли” се разминал с „Летящи” на около миля 
разстояние и се насочил към Варна, където 
пристигнал още през нощта. В 02:00 часа 
капитан Добрев отново опитал да събере 
своя отряд, като показвал позивните си с 
непрекъсната бяла светлина от ратиера. 

Това отново привлякло за кратко огъня 
на турските кораби, но в 02:10 те го изгу-
били от погледа си и стрелбата прекъсна-
ла, а „Летящи” се насочил към Варна. На 
траверза на Евксиноград „Летящи” плавал 
с променливи галсове до 04:00 часа, кога-
то най-после успял да се присъедини към 
„Строги” и „Дръзки”. В 07:40 часа трите 
миноносеца влезли в пристанището.
Веднага след атаката командирът на отря-
да не знаел кой е бил атакувания кораб, 
нито кой от миноносците е успял да тор-
пилира противника. Всички детайли на 
успешната атака се установили на 13 ноем-
ври, когато между Созопол и Маслен нос 
били открити трите невзривили се торпе-
да и по номерата им (8390, 8391 и 8394) ус-
тановили, че липсва торпедо 8393, което в 
нощта на 07.11.1912 г. е било в торпедния 
апарат на „Дръзки”.
„Хамидие” получил пробойна от около 
10 кв. м в носовата част на десния борд, 
от силното сътресение при взрива рухнал 
предния комин. Водата постоянно нахлу-
вала през пробойната и въпреки подло-
жения пластир се наложило да бъде от-
рязана фок мачта. Подадената от турския 

Полупотъналият турски крайцер „Хамидие”
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крайцер радиограма „Търпя бедствие” 
била прихваната от радиотелеграфистите 
на „Надежда”. Командирът на крайцера 
моли командирът на Флотилията да изле-
зе в морето, дори без 100-мм си оръдия, но 
му било отказано. На разсъмване в помощ 
на „Хамидие” се притекли броненосецът 
„Хайредин Барбароса”, бронепалубният 
крайцер „Меджидие” и транспортът „Ин-
тибах”. С тяхна помощ повреденият кораб 
бил отбуксиран до Истанбул и поставен 
на ремонт, предизвиквайки тягосно впе-
чатление в столицата. В следващите дни 
турското командване заповядало на транс-
портните и охраняващите ги военни кора-
би да плават на не по-малко от 200 мили 
от крайбрежието, за да избягнат повторни 
атаки на българските миноносци. Наблю-
даващите Варна бойни кораби се оттегля-
ли навътре в морето преди да се стъмни. 
До примирието на 20.11.1912 г. на няколко 
пъти бил забелязан „Меджидие” придру-
жен от миноносци. От своя страна команд-
ването на Морската част продължило ак-
тивно да използва своите миноносци. Те 
били поставени на ремонт на 08 ноември, 
но след завършването му по единично или 
по двойки продължили да патрулират зад 
минното заграждение. Успешната торпед-
на атака подтикнала командващия Флоти-
лията и Морската част подполковник Лу-
догоров да планира изнасянето на отряда 
миноносци по-близо до Босфора. Изборът 
паднал върху Инеида или Мидия. Тъй 
като армията не могла да осигури бата-
реи за охрана на избраните пунктове този 
план не бил реализиран.
В същото време капитан II ранг Добрев 
предложил да бъдат върнати 100-мм оръ-
дия на „Надежда” и тя да поддържа мино-
носците по време на атаките. Предложени-
ето било прието и на 28 ноември оръдията 
били върнати.
По време на примирието миноносците 
били използвани за пилотна служба и пре-
веждали транспортни кораби през про-
ходите на минното заграждение. Заедно 
с крайцера „Надежда” те извършили ня-
колко учебни плавания и стрелби във Вар-
ненския залив. Поради невъзможността 
да се използва северния проход в минното 

заграждение за преминаване на търгов-
ски кораби, по време на примирието било 
заповядано от Шаба на флотилията да се 
вдигне VIII група мини. Така се отварял 
южния проход. Поради подновяването на 
бойните действия на 13.01.1913 г. размини-
рането било прекратено.
След подновяването на бойните дейст-
вия на 13.01.1913 г. отрядът миноносци 
действал на комуникационната линия 
Кюстенджа – Истанбул. На 21 януари 5 
миноносеца безуспешно преследвали тур-
ски параход. На 26 януари отново 5 мино-
носеца безуспешно търсили румънския 
параход „Мария”, който бил натоварен с 
въглища, но не успели да го открият. По-
следният поход бил на 09.03.1913 г., ко-
гато 5 миноносеца не успели да открият 
2 транспорта. В средата на март капитан 
Добрев предложил да си пробие път с бой 
през Босфора на един от миноносците, за 
да помогне на обстрелваните от турските 
кораби пехотинци. Командването на Фло-
та отхвърлило идеята като крайно риско-
вана. След март запасите на въглища във 
Варна намалели дотолкова, че миноносци-
те патрулирали единствено зад минното 
заграждение, без да излизат в морето. 

Българският флот в Бяло и Мра-
морно море 

След като българската пехота достигна-
ла до Бяло и Мраморно море, нарастнала 
помощта оказвана от Дунавската флоти-
лия. През октомври под ръководството 
на капитан-лейтенант Евстати Винаров 
били ремонтирани и възстановени 80 
мини „Херц”, били направени 1500 ръчни 
бомби и била организирана телефонната 
връзка между Варненския укрепен район 
и семафорно-наблюдателните постове. 
На 12.11.1912 г. в село Мустафапаша (сега 
Свиленград) пристигнали 166 човека. Това 
били строевата рота, подривната и авто-
мобилната команди. Една лодъчна коман-
да с 20 моряка обслужвала две моторни 
лодки на река Марица. Моряците се вклю-
чили веднага в обслужването на самоле-
тите на българската армия, изграждането 
на летището, изготвили първите бомби 
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на нашата авиация, транспортирали бое-
припаси и взривили водопровода на Од-
ринската крепост. Крайцерът „Надежда” 
чрез корабната си радиостанция засичал 
и непрекъснато смущавал радиотелеграф-
ните съобщения на турците между Одрин 
и Истанбул. 
На 16 ноември капитан-лейтенант Вина-
ров заминал към Южния ТВД с команда 
от 2 офицери и 140 матроса. На 5 вагона 
били натоварени 69 мини „Херц” и 13 „Со-
те-Арле”, 1 моторна лодка, ръчни бомби, 
подривни материали и припаси. Там ко-
мандата постъпила в разположение на ко-
мандващия I-а, а впоследствие сформира-
ната IV-а армия. На 17, 18 и 19 декември 
под ръководството на лейтенант Стателов 
били поставени минни банки от общо 60 
мини по брега на Мраморно море срещу 
Чанта дере. На 22 декември били поставе-
ни 22 мини на 3 мили пред Родосто, а на 14 
януари – 14 мини пред Шаркьой. Моряци-
те от Дунавската флотилия организирали 
наблюдателни постове от Буюк чекмедже 
до Ганос и превоза по море на припаси и 
снаряжение между Селиврия и Родосто.
На 12/13.03.1913 г. 89 моряка от подривна-
та команда на Дунавската флотилия, во-
дени от лейтенант Борис Стателов, били 
едни от първите атакували турските по-
зиции в Източния сектор на крепостта. Те 
проправили път на пехотинците през те-
лените заграждения, но трима от тях - Сто-
ян Костов, Илия Марчев и Кольо Ангелов 
завинаги останали пред Одрин.
През февруари и март приморският 
фланг на българската армия бил посто-
янно обстрелван от броненосеца „Торгут 
Реис”. Освен загубите, обстрелите дейст-
вали угнетяващо на бойния дух на пехота-
та. Обикновено охраняван от 2 миноносе-
ца, броненосецът хвърлял котва на около 
3-4 мили от брега между устията на рекич-
ките Соук дере и Кавак дере и необезпо-
кояван, понеже бил извън обсега на бъл-
гарската артилерия, водел наблюдение и 
периодично обстрелвал българските пози-
ции. По нареждане на командващия IV-а 
армия генерал Ковачев бил разработен 
план за унищожаване на броненосеца. Ка-
питан-лейтенант Винаров предложил да 

се атакува „Торгут Реис” с импровизиран 
миноносец и да бъде торпилиран. Първо-
начално идеята му била приета скептично, 
но на 12.03.1912 г. планът бил одобрен от 
Главната квартира на армията и се прис-
тъпило към неговото изпълнение. 
Ръководената от Винаров моряшка коман-
да, включваща лейтенант Борис Стателов, 
кондуктора Докузанов и корабниците Бу-
горов и Биков, 22 подофицери и матроси, с 
11 обозни коли се отправила за пристани-
ще Карачели. Наред с другите боеприпаси 
моряците транспортирали в колите и до-
ставените от Варна две 380 мм торпеда от 
„Надежда”. В Карачели ги очаквала оси-
гурената от командира на пристанището 
лейтенант Цани Тодоров моторна лодка 
„Марица”. Тя трябвало да играе ролята на 
импровизиран миноносец в атаката срещу 
броненосеца. Двете торпеда били натова-
рени на конски коли и под охраната на 
група моряци били доставени в Шаркьой. 
Опитът да се транспортира по суша и мо-
торната лодка бил неуспешен. С обикно-
вена кола тя не можела да бъде превозена 
през 45-те километра, които отделят Кара-
чели от Шаркьой. Решили да я изпратят 
по вода до устието на река Кавак, оттам по 
суша да я пренесат по най-краткия път - 
покрай село Ексемил (около 12 км), и да я 
спуснат до Мраморно море по течението 
на рекичката Кавак дере. След това с нея 
под прикритието на брега да доплават до 
Шаркьой. При устието на река Кавак дере 
моряците получили подсилена кола от 
мостовата дружина. Натоварили лодката 
и понеже релефът на пътя със стръмнини-
те и наклоните си не позволявал използва-
нето на товарни животни, каруцата била 
теглена на ръце от моряците и придружа-
ващите ги войници. В полунощ на 13 март 
стигнали до Мраморно море, и спуснали 
лодката във водите му. А след това неза-
белязано се промъкнали до Шаркьой. Там 
моряците започнали незабавен ремонт на 
лодката и преустройството й в импровизи-
ран миноносец. Атаката била определена 
за нощта на 15 март, но бензинът за лодка-
та, който трябва да бъде изпратен от ин-
тендантството на 7-ма Рилска дивизия, не 
пристигнал и се наложило операцията да 
бъде отложена. Капитан-лейтенант Вина-
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ров използвал времето за рекогносцировка 
и реквизира три леки гребни лодки. На 
тях била отредена важна роля.
На 16 март бензинът пристигнал, но се 
появили нови пречки. Силният североиз-
точен вятър правел невъзможно осъщест-
вяването на атаката. Наложило се ново 
няколкодневно отлагане, а след това тур-
ските кораби напуснали позицията си. Но 
на 31 март всички пречки отпаднали. При-
дружаван от два миноносеца тип „Ядигар-
и-Милет”, „Тургут Реис” се завърнал на 
старата си позиция.
Метеорологичната обстановка била бла-
гоприятна - небето било покрито с обла-
ци, а морето – без вълнение. Към 15 часа от 
наблюдателния пост капитан-лейтенант 
Винаров провел последна рекогносциро-
вка и взел решението да атакува. 
Планът на операцията предвиждал да се 
атакува броненосеца и охраната му, които 
били хвърлили котва на 4 мили от брега 
срещу Чифлик Куру и водели спорадичен 
огън по позициите на пехотата. Операци-
ята срещу турските кораби имала за цел да 
ги прогони, а при благоприятно стечение 
на обстоятелствата и да потопи бронено-
сеца. Той бил и избран като главна цел на 
импровизирания „миноносец”. Началото 
на атаката било планирано за 03:00 часа 
на 1 април 1913 г. Миноноската „Марица”, 
под командването на лейтенант Стателов 
и торпедист кондуктора Докузанов тряб-
вало в полунощ да напусне пристанището 
на Шаркьой и в 02:00 часа да бъде в усти-
ето на река Кавак дере. От там влачейки 
на буксир трите гребни лодки, „Марица“ 
трябвало да се насочи на югозапад към 
котвената стоянка на турските кораби. На-
ближавайки неприятеля, в 03:00 часа ми-
ноноската трябвало да отдаде буксирните 
въжета и да атакува на пълен ход „Торгут 
Реис” с едно или две торпеда. В случай 
на успех след първата торпедна атака се 
предвиждало второто торпедо да бъде из-
ползвано срещу най-близкия миноносец. 
От там „Марица” трябвало да се оттегли 
по най-късия път към пристанището на 
Шаркьой и да се прикрие зад минното за-
граждение. Капитан-лейтенант Винаров 
заповядал атаката да се извърши от въз-

можно най-малка дистанция, без оглед на 
вражеския огън и жертвите.
Трите гребни лодки трябвало да изигра-
ят ролята на прикриващ отряд. С по три-
ма гребци и един старши подофицер за 
кормчия те трябвало да напуснат приста-
нището на Шаркьой още след смрачаване 
на 31.03.1913 г. и да се насочат на югоза-
пад към устието на Кавак дере. Общото 
командване било поверено на корабника 
Бургов. В устието на рекичката те трябва-
ло да изчакат пристигането на миноноска-
та. След отдаването на влекалата, гребните 
лодки трябвало да се разпръснат в различ-
ни посоки. Така се предполагало, че ще се 
разсей вниманието и огъня на турските 
миноносци и ще се даде възможност на 
„Марица” да се промъкне до броненосеца. 
След края на торпедната атака гребните 
лодки трябвало да се насочат към брега и 
да се укрият в гънките му, а след това да 
се насочат към устието на рекичката Кавак 
дере, където да чакат втора заповед.
Не се предвиждало управление на лодки-
те по време на атаката. Капитан-лейтенант 
Винаров забранил подаването на звукови 
или светлинни сигнали между лодките. 
До полунощ на 31.03.1913 г. заедно с ко-
рабника Биков, той щял да остане на на-
блюдателния си пункт пред село Ексемил, 
а след това с една от гребните лодки щял 
да се прехвърли на „Марица” и да оглави 
атаката.
След падането на нощта на 31.03.1913 
г. всичко било готово. На командния си 
пункт пред Ексемил капитан-лейтенант 
Винаров се готвел да тръгне към устието на 
Кавак дере, когато в 23 часа бил извикан в 
разквартирувания в Ексимил щаб на 22-ри 
Тракийски полк. Там му било съобщено за 
сключеното с Турция примирие. Бойните 
действия се прекратявали на 01.04.1913 г. 

В помощ на армията 

Веднага след превземането на Мидия и 
Дедеагач било оценено тяхното стратеги-
ческо значение за нуждите на Българската 
армия. Разтегнатите комуникационни ли-
нии на пехотата принуждавали тиловите 
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служи да работят с голямо напрежение на 
силите. За това било решено да се използ-
ват тези пристанища, въпреки опасността 
доставките да бъдат заловени от турските 
кораби. В пристанищата били назначени 
портови капитани, които трябвало да ор-
ганизират дейността им. Скоро към Ми-
дия и Дедеагач се добавили Карачели, Ка-
вала и Порто Лагос.
В Мидия били заловени 5 големи платно-
хода, които под командването на 1 офи-
цер и 8 войника от 5-ти Дунавски полк 
пристигнали в Бургас на 5 ноември. Това 
подсетило Главното командване на арми-
ята, че може да организира доставката на 
храни за I-ва и III-та армии по море до Ми-
дия. Веднага започнало складирането на 
храни и други припаси в Бургас и Варна. 
На 14 октомври началника на Тиловото 
управление на армията поискал разреше-
ние да изпрати 1 000 т. брашно с парахода 
„София” до Мидия. Поради опасността 
парахода да бъде заловен този план бил 
отхвърлен. Храните били прехвърлени от 
Бургас в Мидия с петте платнохода след 
примирието от 20 октомври. През декем-
ври четири от платноходите извършват 
още една доставка. Последната доставка 
е осъществена от 1 български параход и 9 
платнохода през декември 1912 г.
Значението за Дедеагач било още по-го-
лямо, отколкото това на черноморските 
пристанища. Още след превземането му 
Главното тилово управление решило да 
създаде там склад (или базисен магазин, 
както го наричали тогава) за снабдява-
не с храни и фураж за I-ва и II-ра армии. 
Доставките трябвало да стават с парахода 
„Борис”, който се намирал в Средиземно 
море по време на бойните действия и на-
ети чужди кораби, а самите припаси да 
се закупуват в чужбина. Първият кораб 
превозващ припасите хвърлил котва в Де-
деагач в края на ноември. Назначеният за 
комендант на пристанището лейтенант 
от флота Никола Фурнаджиев успял за 
кратко време да организира работата на 
порта и доставките до позициите върве-
ли непрестанно. В началото били събра-
ни всички налични плавателни съдове – 
лодки и салове. След примирието в Одеса 

били зафрахтовани 3 парахода, които на-
товарили във Варна храните предназначе-
ни за Дедеагач. Първоначално е трябвало 
да бъдат доставени с 2 български парахода 
и 2 платнохода, но необходимостта да се 
водят допълнителни преговори с Осман-
ската империя наложило използването на 
руски кораби. Допълнително били поръ-
чани множество припаси и фураж в Оде-
са, които били натоварени на девет руски 
кораба. Седем от тях достигнали Дедеагач 
по време на примирието, а последните два 
хвърлят котва в началото на февруари 1913 
г., след подновяване на бойните действия. 
Освен в Русия параходи с припаси били 
фрахтовани в цяла Европа. В Будапеща 
Александър Бурмов закупил храни и бали 
със сено, които с четири австро-унгарски 
парахода били доставени в Дедеагач до 8 
февруари. Други 4 парахода били изпра-
тени от Марсилия. До Дедеагач плавали 
кораби от Генуа, Фиуме, Равена, Пирея и 
Александрия. Много от корабите пристиг-
нали след началото на бойните действия. 
През Солун до Дедеагач била прехвърле-
на с гръцки кораби и 1-ва бригада от 7-ма 
Рилска дивизия. Не всички доставки обаче 
достигнали безпрепятствено. На 25 фев-
руари 1913 г. пренасящият товари за Бъл-
гарската армия френският параход „Анри 
Фресине” бил заловен от турски миноно-
сец и отведен в Истанбул. Общо през Де-
деагач до 19.06.1912 г. преминават 125 па-
рахода.
След подновяването на бойните действия 
на 21.01.1913 г. българската IV-та армия 
била поставена в доста по-тежко положе-
ние от останалите. Пътищата на Галипол-
ския полуостров най-често представлява-
ли кози пътеки и снабдяването на войските 
било изключително трудно. По бреговете 
на Мраморно море катерните команди на 
капитан-лейтенант Винаров правели всич-
ко възможно. От своя страна моряците от 
Дедеагач полагали неимоверни усилия да 
доставят припасите до фронта. В началото 
на февруари 1913 г., при температура под 
-20 градуса подвоза на припаси по суша 
до Булаирската позиция бил невъзможен. 
Целият 27-ми пехотен полк бил засипан 
от преспите и снабдяването му било не-
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възможно. В този момент Главното тило-
во управление на войската решава да из-
ползва единствения български параход в 
Егейско море за доставка на припасите. За 
няколко дни били осигурени хранителни-
те и отоплителни припаси за IV-та армия. 
Те били натоварени на парахода „Борис”, 
на който се качили като охрана шест воен-
ни моряци под командването на мичман 
II ранг Велизар Пеев. „Борис” отплавал 
от Дедеагач в 14 часа на 07.02.1913 г. Под 
командването на своя капитан Васил Фи-
лев „Борис” достигнал безпрепятствено до 
Сароския залив и под огъня на турските 
батареи влезнал в пристанище Карачели в 
20 часа същия ден. Там веднага започнало 
разтоварването му и българската пехота 
била спасена. Впоследствие към „Борис” 
се присъединила и „Варна”. 
За нормалното функциониране на прис-
танището в Карачели голяма роля изиграл 
и комендантът му – лейтенанта от флота 
Цани Тодоров. Веднага след назначението 
си на 29.01.1913 г. той организирал възста-
новяване на разрушения дървен пристан 
със силите на няколко моряка и една рота 
от 7-ма пионерна дружина. Освен това 
лейтенант Тодоров събрал всички годни 
плавателни средства – лодки, мауни и мал-
ки ветроходи от близките селища и с тях 
организирал разтоварването на параходи-
те, които били принудени да останат на 
котва пред Карачели. По-късно с войници-
те от същата 7-ма пионерна дружина бил 
изграден втори дървен пристан, за увели-
чаване капацитета на пристанището. В на-
чалото на февруари Карачели било готово 
да посрещне нуждите на IV-та армия. Лей-
тенант Тодоров бил намерил и моторна 
лодка, с която пренасяли спешни доставки 
от Карачели до устието на река Кавак, а от 
там по суша до щаба на 7-ма Рилска диви-
зия. До края на войната Карачели остава 
главното пристанище, през което се снаб-
дявала Булаирската позиция.

Когато се намесят дипломатите ... 

Флотът изживял своя звезден миг през ес-
ента и зимата на 1912 г. не знаел, че само 
след месец ще трябва да бяга, за да бъдат 

спасени корабите на Морската част. Или 
унищожени тези на Дунав, от ръцете на 
моряците плавали на тях, за да не попад-
нат в плен. А героите от параходите, спа-
сили армията от глад, трябвало да превоз-
ват бежанците от Мала Азия. Спечелил 
своите сражения флотът щял да раздели 
горчилката от първата национална ката-
строфа заедно с армията. 
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Конспирация… 

Много хора биха пропуснали по-
край ушите си слуховете, според 
които Елвис Пресли, Джон Кене-

ди и Голямата стъпка са криогенно замра-
зени в подземен бункер. И все пак, някои 
конспирации съществуват. В света на биз-
неса, големи компании, от които купуваме 
продукти от ежедневието, са признати за 
виновни в заговор за определяне на цени-
те и намаляване на конкуренцията. Почти 
всички планирани престъпни деяния, из-
вършени от повече от едно лице, може да 
се разглеждат като конспирация, от наем-
ното убийство до кражбата на документи 
от аферата „Уотъргейт“. Много теоретици 
на конспирацията отиват по-далеч. До-
като зад някои от теориите имат зрънце 
истина, повечето теории на конспираци-
ята е невъзможно да се опровергаят, тъй 
като хардкор вярващи ще намерят начин 
да омаловажат някое доказателство, което 
противоречи на техните убеждения. Оче-
видци, които оспорват, че заключенията 
им са погрешни, също са част от заговора. 
Най-малко това е, което те искат да си по-
мислим ... 

Големите фармацевтични компании

Почти всички (с изключение на инвести-
торите) обичат да мразят фармацевтич-
ните компании. Лекарствата струват твър-
де скъпо, печалбите на фармацевтични 

компании са неприлични, и изглежда, че 
на всеки няколко месеца някои медика-
менти, считани за беззопасни, се изтеглят 
от аптеките, след като пациенти умират 
след поглъщанто им. Някои защитници 
на „алтернативната медицина“ смятат, 
че фармацевтичните компании всъщност 
заговорничат да държат хората болни, за 
да извличат от това печалби, че важна ме-
дицинска информация се пази в тайна, че 
има заговор за скриванена доказателства 
за връзка между детстските ваксини и ау-
тизъма.

Сатанинските култове

През 1980-те и началото на 1990-те години 
на миналия век взрив от случаи на злоупо-
треба с деца, ужаси Америка. Деца обвиня-
ваха възрастни в ритуални изнасилвания, 
мъчения,  малтретиране и канибализъм, 
и медиите съобщаваха сензационни исто-
рии. Че има организиран сатанински за-
говор за убийството на бебета, убийство-
то на невинни хора, както и провеждане 
на ужасни ритуали. „Има повече от един 
милион сатанисти само в САЩ!“ Липсата 
на доказателства се разглежда като доказа-

топ 10 на теориите на конспирацията
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=10282

http://www.livescience.com/
превел: неделин бояджиев
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телство за това колко добре организиран 
и хитър е сатанинският заговор. Филипс 
Стивънс младши, професор по антропо-
логия в Държавния университет на Ню 
Йорк в Бъфало, заяви, че широко разпрос-
транените твърдения за престъпления от 
сатанисти представляват най-голямата из-
мама, извършена над американския народ 
през ХХ век.

Протоколите на старейшините на Сион

„Протоколите на старейшините от Сион“ 
е книга, която претендира да покаже ев-
рейски заговор за постигане на световно 
господство. Този слух за първи път се по-
явява в Русия през 1905 г. Идеята, че има 
еврейски заговор не е нещо ново, разбира 
се, тя е стара колкото късната Римска им-
перия, но през последните години е била 
повтаряна от много видни хора. Нацисти-
те използват този слух като оправдание за 
геноцида срещу евреите. Въпреки, че кни-
гата е напълно дискредитирана като изма-
ма и фалшификация, тя все още е в печат 
и остава широко разпространена в целия 
свят. А и често се споменава в други книги. 

Катастрофата в Розуел 

Нещо се е разбило недалеч от отдалечено 
ранчо извън Розуел, Ню Мексико през 1947 

г. Правителството на САЩ първо твърди, 
че е нещо като летяща чиния, а след това 
- че е било метеорологичен балони. И все 
пак, не е нито летяща чиния, нито метео 
балон, а - таен военен разузнавателен ба-
лон, елемент от проекта „Mogul”. Както се 
оказва, това е една от тайните от епохата 
на Студената война, започнала след края 
на Втората световна война.
Убийството на американския президент 
Джон Ф. Кенеди   
Джон Ф. Кенеди е убит през 1963 г. в Далас. 
Кой уби Кенеди? Повечето (макар и не 
всички) теоретици на конспирацията се съ-
гласяват, че Лий Харви Осуалд е застрелял 
президента. Имало ли е и втори убиец? И, 
ако Осуалд е действал сам, кой му дава за-
поведи? Активисти срещу Фидел Кастро? 
Организирани престъпни босове? Ревнив 
съпруг? Или самият убиец е жертва на те-
стове на военните, които разработвали ма-
шина за контрол над човешкото съзнание? 
Един полицейски доклад от 1979 г. твърди, 
че съществува конспирация и вероятно 
е имало повече от един стрелец. В такава 
сложна и сензациона ситуация конспира-
тивните теории ще живеят още дълго.

Смъртта на китариста Пол МакКартни 

Една от конспиративните теории, които се 
разпространяват в края на 1960-те г. на ХХ 
век, твърди, че китаристът на група „Бий-
тълс“ Пол МакКартни е починал през 1966 
г., но останалите членове на „Бийтълс“ - 
заедно с мениджъра си решили да държат 
в тайна новината за смърта на колегата си, 
като стигнали далеч – дори наели негови 
двойници, които да свирят на концерти-
те им. А феновете продължават да търсят 
улики.

Кацането на американци на Луната 
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Във филма от 1978 г. „Козирог 1”, НАСА  
фалшифицира кацане американски ас-
тронавти на Марс. Въпреки, че е посред-
ствен филм, той дава една интересна идея, 
която ще живее в продължение на десети-
летия. През 2001 г. телевизия Фокс излъчва 
филма „Теория на конспирацията: Дали 
сме кацнали на Луната?“, в който се сочат 
много „разминавания“ между официална-
та версия за кацането на Луната и снимките 
на самото кацане. Любопитно е, че никой 
никога не обясни, защо НАСА ще раз-
пространява снимки, които ще „докажат“, 
че е фалшифицирано кацането на хора на 
Луната. Уеб сайтове като BadAstronomy.
com  (http://blogs.discovermagazine.com/
badastronomy/) имат стотици страници с 
подробно опровержение на твърденията 
на Fox TV. Много астронавти са били оби-
дени от внушението, че те фалшифици-
рат своите постижения. 

Реклами и напътствия, влияещи на човеш-
кото подсъзнание

Някога сте гледали някакъв филм и извед-
нъж получавате просветление… Или си 
седите на дивана пред телевизора и извед-
нъж получавате непреодолимо желание 
да си купите нова кола… Ако е така, може 
да сте жертва на конспирация за реклама, 
въздействаща ви чрез звук и светлина на 
подсъзнателно ниво! Няколко ключови 
„изследвания“ на въздействието на под-
съзнателни реклами бяха обявени за фал-
шифицирани. През 1980 г., обвиниха за 
разпространяване на подсъзнателни съоб-
щения групи като Styx и Judas Priest, а по-
следната група дори бе съдена през 1990 г. 
по обвинение, че е причинила самоубий-
ството на един тийнейджър чрез подсъз-
нателни съобщения. Делото е отхвърлено 
от съда. 

Убийството на принцеса Даяна 

Само часове след смъртта на принцеса Да-
яна на 31 август 1997 г., починала в тунела 
на магистрала в Париж, конспиративни-
те теории се завъртат. Както в случая със 
смъртта на Джон Ф. Кенеди, идеята, че 

такава обичана и високопоставена фигу-
ра може да бъде убита, предизвиква шок. 
Това е особено вярно за принцеса Даяна, 
за която се очакваше, че би могла да умре 
от старост, от преяждане но не – и уби-
та от пиян шофьор. За разлика от много 
други конспиративни теории, тази се под-
държа от милиардера Мохамед Ал-Файед, 
бащата на Доди Ал-Файед, който бе убит 
заедно с Даяна. Ал-Файед-баща твърди, че 
произшествието е следствие от заговор за 
убийство на британските разузнавателни 
служби, по молба на кралското семейство, 
за да не се омъжи принцесата за мюсюл-
манин. През 2006 г. следствието заяви, че 
конспиративната теория на Мохамед Ал-
Файед е щателно проучена и е доказано, 
че е без фактологическо покритие. Заклю-
чението е, че Даяна и Доди Ал-Файед са 
били убити поради небрежност от страна 
на пиян шофьор, по време на бягство от 
нагли фоторепортери.

Атентатите на 11 септември 2001 г. 

Данните сочат, че терористичните ата-
ки от 11 септември 2001 г., действително 
са в резултат на заговор. Няма съмнение 
за това: дори от бегъл поглед над доказа-
телствата става ясно, че това е внимателно 
планирана и изпълнена атака от страна на 
конспираторите. Въпросът, разбира се, е 
кои са тези заговорници. Осама бин Ладен 
и членовете на екипажите на самолетите, 
които са били в комбина с похитителите, 
са били част от заговор, но какво да кажем 
за „хората в сянка” - президента Буш и ви-
цепрезидента Дик Чейни? Топ съветници 
на Буш, включително Пол Уолфовиц и 
Доналд Ръмсфелд или си сътрудничат с 
Бин Ладен, или умишлено позволяват ата-
ките да се случат? Казано по друг начин, 
това може да е вътрешна работа – за да се 
оправдае нахлуването на американските 
войски в Ирак и в Афганистан. В много 
конспиративни теории, бюрократичната 
некомпетентност е често погрешно смята-
на за част от конспирация. Друга теория 
твърди, че това е поредният заговор на ев-
реите, които предупредили своите съна-
родници, работещи в атакуваните сгради, 
да не ходат на работа в деня на атентата. 

ИСТОРИЯ
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Теорията, че по-късните неандер-
талци може да са били достатъч-
но напреднали, за да могат да 

създават модни бижута и инструменти, 
подобни на тези на предците на съвре-
менните хора - кроманьонците, отново 
е претърпяла неуспех. Ново датиране 
чрез радиовъглеродния метод, прове-
дено от Оксфордския университет, е 
установило, че в един археологически 
обект с останки от неандерталците, 
сложни инструменти и бижута може да 
са били частично смесени с оригинал-
ните артефакти, останали от тях.    
Изследването, публикувано в онлайн 
версията на списание „Proceedings of 
the National Academy of sciences (PNAS) 
- http://www.pnas.org/ , показва, че по-
зицията на ключовите находки в архе-
ологическите пластове на Грот дю Рен 
(Пещерата на кралицата) в Арси-сюр-
Кюр във Франция не може да бъде на-
деждна. Изследователският екип, със-
тавен от учени от Великобритания и 
Франция, датирал находки от обекта и 
открил, че радиовъглеродната възраст 
на находките е изключително разно-
образна и не отговаря на очакваната 
последователност, посочена от страти-
графията на разкритите археологиче-
ски пластове.         В Грот дю Рен има 
15 археологически пласта, достигащи 
на дълбочина от около четири метра и 
обхващащи периоди от Средния палео-
лит, (200 000 – 30 000 г. пр. н.е. ) до Къс-
ния палеолит (28 000 – 22 000 г. пр. н.е.). 
В продължение на десетилетия учени-
те са дискутирали степента на позна-
вателно и поведенческо развитие при 
неандерталците преди те да изчезнат 
от Европа около 30 000 години пр. н. е. 
Неандерталците са най-близките род-
нини на съвременния човек. Имаме 

съзДавали ли са неанДерталците Бижута?
превел: неделин бояджиев

ИСТОРИЯ
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общ прародител, живял пре-
ди около 700 000 - 800 000 го-
дини. Успешното декодиране 
на генома на неандерталците 
е достигнало не повече от 5% 
от тяхната ДНК.

Подобно на всички пещери и 
скални заслони, Грот дю Рен 
е геоложки и стратиграфски 
комплекс. Когато този архео-
логически обект е бил проуч-
ван, изучаването на страти-
графските пластове не е било 
на сегашното ниво. Съвре-
менните изследвания показ-
ват, че на това място липсва 
стратиграфска цялост. 
Находките, открити през 50-
те и 60-те г. на миналия век в 
Грот дю Рен са представили 
убедителни доказателства, 
че неандерталците са има-
ли поведение по-модерно от 
очакваното; разработвали са 
свои собствени сложни орна-
менти и средства и дори - че 
са имитирали поведението на 
кроманьонците, с които са се 
срещали по време на мигра-
циите си. 
В този археологически обект 
са открити 29 неандерталски 
зъба и парчета от костта на 
неандерталски черепи, пред-
мети, изработени от слонова 
кост, шила, пробити живо-
тински зъби, мидени черуп-
ки, висулки от слонова кост и 
др. лични орнаменти. Възста-
новените и датирани находки 
са от три археологически нива 
(VII, IX, X), свързани с култура 
от Средния палеолит. 
Анализирани са общо ок. 60 
находки – зъби, кости, рога, 
слонски бивни, шила и наки-
ти (пръстени, висулки и др.), 
изработени от слонова кост от 
шест основни археологически 
нива на обекта. Най-сериоз-
ните проблеми са в хроноло-

гичен пласт Х, където повече 
от една трета от находките, 
поне според радиовъглерод-
ния анализ, са на възраст из-
вън очакваните граници.
Ръководителят на екипа – д-р 
Томас Хайгам - споделя, че 
стратиграфските пластове на 
този археологически обект са 
разместени (заради пропада-
не, например) и е възможно 
да има смесване на архео-
логически материал. Затова 
хронологичното тълкувание 
на находките трябва да става 
изключително внимателно. 
Според него находките по-
казват, че е възможно неан-
дерталците да не са на много 
по-ниско интелектуално ниво 
от предците на съвременните 
хора, но напротив – да са при-
тежавали напреднали позна-
ния и сложно поведение. 
Техниките, материалите и су-
ровините, използвани за на-
правата на лични накити от 
обитателите на тази пещера 
са широко разпространени в 
днешна Западна и Централ-
на Европа. Но според други 
специалисти, изглежда не-
правдоподобно, че неандер-
талците и кроманьонците 
едновременно и независимо 
едни от други са създавали 
лични накити, произведени 
от едни и същи суровини и по 
еднаква технология на произ-
водство.
При отсъствието на по-точни 
тафономически и седимен-
толожки данни, все още стои 
голям въпросителен знак за 
това, дали връзка между неан-
дерталците и кроманьонците 
съществува, дали неандер-
талците сами са изработили 
някои от артефактите или са 
взаимствали технологията на 
изработката им от своите по-
умни съседи. 

ИСТОРИЯ
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Предлагаме:

• собствен домей.nauka.bg

• 50 MB space

• FTP акаунт

• безплатна реклама

• инсталиране на блог

Изисквания:

• Само HTML

• Без MySQL and PHP

• Без реклами в сайтовете

• Линк на nauka.bg в сайта

• Публикуване в списанието

HOST - nauka.bg
http://host.nauka.bg/

От вас искаме:
За да получите достъп до виртуалното пространство, вие трябва да имате поне 
готова идея за сайт (Енциклопедия) или за блог.
Може да е на всяка тема стига да влиза в понятието “наука”. Вие решавате 
на каква тематика ще бъде създадения от вас сайт, вие решавате как ще го 
поддържате и какво ще пишете в него.
Ние осигуряваме мястото - вие сте шефовете!
Можете да го изтриете по всяко време по ваше усмотрение.
 
Реклама в сайта nauka.bg и в списанията на Българска Наука!

http://   .nauka.bg
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От идеята, че нашата Вселена е само 
една от многото, до откровението, 
че математикът Питагор всъщност 

не е изобретил Питагоровата теорема, тук 
са изброени осем шокиращи неща, които 
можем да научим от новата книга на фи-
зиците Стивън Хокинг и Леонард Млоди-
нов „Великият дизайн”. Книгата обхваща 
основните въпроси за характера и произ-
хода на Вселената.

1. Миналото е само една възможност

Според авторите на книгата, една от по-
следиците от теорията на квантовата ме-
ханика е, че събитията от миналото, които 
не са директно наблюдавани, не се случ-
ват по определен начин. Вместо това, те се 
случват по всички възможни начини. Това 
е свързано с вероятностния характер на 
материята и енергията, разкрити от кван-

товата механика. Ако не са принудени да 
избират конкретна позиция, нещата ще се 
реят в състояние на несигурност.

Например, ако всичко, което знаем, е, че 
някакви частици са пътували от точка А 
до точка Б, то тогава не е вярно, че тези 
частиците са изминали определен път; 
ние просто не знам какъв е той. По-веро-
ятно е частиците да са се придвижили ед-
новременно по всички възможни пътища, 
свързващи двете точки.

Да, ние все още се опитваме да асимилира-
ме с мозъка си това.

Авторите обобщават: „Без значение колко 
задълбочено е нашето наблюдение над на-
стоящето, то неизследваното минало, как-
то - и бъдещето, е неопределено и същест-
вува само като спектър от възможности.“

АСТРОФИЗИКА

осеМ шокиращи неща, които научаваМе от 
книгата на стивън хокинг и леонарД МлоДи-
нов „великият Дизайн” (The grand design”)

http://www.livescience.com/
Превел: НеделиН Бояджиев
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2. Силата на светлината

Една едноватова крушка излъчва фотони 
- милиарди милиарди -  всяка секунда. Фо-
тоните са малки частици, носещи светли-
ната. Объркващото е, че те, както и всички 
частици, се държат едновременно и като 
частици, и като вълни.

3. Теория на всичко

Ако има някаква „теория на всичко“, коя-
то би богла да опише цялата Вселена, това 
е т.нар.  „М-теория”. Този модел е версия 
на струнната теория, която постулира, 
че в най-малките нива всички частици са 
малки обръчи от струни, които вибрират 
на различни честоти. И ако това е вярно, 
цялата материя и енергия ще следват пра-
вилата, произтичащи от естеството на тези 
струни. „”М-теорията” е единственият 
модел, какъвто окончателната теория би 
трябвало да бъде.“, пишат авторите.

Едно от следствията от тази теория е, че 
нашата Вселена не е само една, а огромен 
брой други вселени съществуват с най-
различни физични закони и свойства.

4. Общата теория на относителността

Повечето хора смятат, че общата теория на 
относителността на на Айнщайн се отнася 
само за супер-големи обекти, намиращи се 
изцяло извън сферата на нормалния жи-
вот, като например – за далечни галактики 
и черни дупки. Но всъщност, изкривява-
нето на време-пространството влияе върху 
неща, които всички знаят и използват.

Ако общата теория на относителността 
не се взима под внимание при GPS сате-
литните навигационни системи, огромни 
грешки в глобален аспект ще се натрупват 
в размер на около десет километра всеки 
ден. Причината за това е, че общата теория 
на относителността описва как времето 
тече по-бавно в близост до обект с голяма 
маса, тоест – под влияние на количествата 
на енергията и на материята. По този на-
чин, в зависимост от различното разстоя-

нието на спътниците от Земята, на борда 
на всеки от тях часовниците им ще трябва 
да се движат с различна скорост, ако този 
ефект се вземе предвид.“

5. Потиснатите риби

Преди няколко години, градският съвет 
на италианския град Монца забрани на 
собствениците на домашни любимци да 
държат златни рибки в съдове с овални 
форми. Този закон е трябвало да защитава 
бедните рибки от изкривената картина на 
заобикалящата ги среда, тъй като пречу-
пената светлина може да покаже изкривен 
образ на пространството около тях.

Хокинг и Млодинов подчертават, че е не-
възможно да се узнае истинската същност 
на реалността. Ние мислим, че имаме точ-
на представа за заобикалящата ни среда и 
за реалността, но как бихме могли да зна-
ем, дали ние самите не живеем в гигантски 
аквариум след като все още нямаме поглед 
извън нашата собствена гледна точка, за 
сравнение?

6. Питагор откраднал идеята за теоремата 
си

Авторите твърдят, че известният гръцки 
математик Питагор (570 – 495 г. пр.н.е.) 
всъщност не е създател на т. нар. Питаго-
рова теорема. 

Питагор предлага формулата ( , която оп-
исва връзката между трите страни на пра-
воъгълен триъгълник), но тя е известна от 
по-рано. Вавилонците, например, са до-
кументирали основната идея в древните 
математически таблици далеч преди Пи-
тагор да се роди...

7. Кварките никога не са сами

Кварките - градивни елементи на про-
тоните и неутроните, съществуват само 
в групи, никога не - сами. Силата, която 
свързва кварките, се уголемява с увелича-
ване на разстоянието между тях, така че 
колкото повече се мъчим да издърпаме 
един единствен кварк, толкова по-трудно 
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ще ни се удава това. Ето защо, всички досе-
гашни опити да се изолират отделни квар-
ки са завършили с неуспех. Самотни квар-
ки никога не съществуват в природата. И 
протоните, и неутроните се състоят от по 
три кварки. А атомите, от своя страна се 
състоят от електрони, протони и електро-
ни. Според съвременните представи, ця-
лата материя е изградена от 6 лептона и 6 
кварка. 
На всеки кварк съответства антикварк със 
същата маса, но с противоположен елек-
тричен заряд. Кварките и антикварките 
не съществуват в свободни състояния по-
ради свойството на силното взаимодейст-
вие, наречено конфайнмънт. Всеки кварк 
е носител на един от трите цвята на сил-
ното взаимодействие (наречени условно 
„червен“, „зелен“ и „син“), а антикварките 
носят съответно три антицвята („античер-
вен“, „антизелен“, „антисин“). 
Цветните частици взаимодействат чрез 
обмяна на глуони (така както заредените 
частици взаимодействат чрез обмяна на 
фотони) - също носители на цветове. Ос-
новно свойство на силното взаимодейст-
вие с обмен на цветни частици е, че силата 
му се увеличава с нарастване на разстояни-
ето между частиците (за разлика от елек-
тромагнитното взаимодействие, където се 
наблюдава обратното).
Като свободни частици в природата се на-
блюдават само безцветни (или бели) състо-
яния, наречени адрони. Безцветна частица 
би могла да се получи при взаимодействие 
на кварк и антикварк, носещи определен 
цвят и съответния му антицвят. Такива 
структури се наричат мезони. Друг вари-
ант за получаване на безцветна частица 
е комбинирането на три кварка (или три 
антикварка), които носят трите различни 
цвята (или антицвята). Такива структури 
се наричат бариони (или съответно анти-
бариони). Протонът и неутронът са при-
мери за адрони - бариони. Съществуват 
и по-екзотични начини за образуване на 
стабилни безцветни състояния, които оба-
че все още са експериментално ненаблю-
давани - пентакваркът, например, се със-
тои от 4 кварка и 1 антикварк. Кварките са 
единствените частици с дробен електри-
чен заряд. U- кваркът има положителен за-

ряд +2е/3, докато d- и s- кварките са носи-
тели на отрицателен заряд –е/3.
8. Вселената е своят собствен създател

Едно от най-обсъжданите твърдения, из-
казани в книгата, е, че ние не се нуждаем 
от идеята за Бог, за да обясним какво е пре-
дизвикало създаването на Вселената.

„За съжаление, законите на науката не 
могат самостоятелно да обяснят защо Все-
лената е възникнала. Нашите концепции 
за времето, предполагат, че това е просто 
друго измерение, като пространството. В 
този смисъл, тя няма начало.

Защото има закон, като този за гравитаци-
онната сила, според който Вселената може 
и ще се създаде от нищото. Спонтанно 
създаване е причината да има нещо, а не - 
нищо, защо вселената съществува, защото 
ние съществуваме.”, казват учените.

Книгата показва, че има учени, които, как-
то и много други хора, вярват в недоказа-
ни или недоказуеми неща. 
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Слънцето непрекъснато изхвърля 
трилиони тонове водород с темпе-
ратура от милиони градуси, чрез 

експлозии наречени коронални масови 
изригвания. Такива облаци са с огромни 
размери (простиращи се милиони кило-
метри) и са изградени от магнетизирана 
плазма, толкова гореща че водородните 
атоми се йонизират. Изригванията са сил-
но ускорени от магнетичните сили, дос-
тигайки скорости от стотици километри в 
секунда,  до 2,000км/с след няколко десет-
ки минути. Те са тясно свързани със слън-
чевите изригвания и когато достигнат до 
Земята, могат да предизвикат сияния. Те 
също причиняват електрически поток в 
магнетосферата и йоносферата на Земята, 
водещи до прекъсване на телекомуника-
циите и GPS системите, а ако смущенията 
са много тежки, водят дори и до сриване 
на електрически мрежи. 

АСТРОНОМИЯ

учени разБулват тайните на оБлаците от плаз-
Ма на слънцето

източНик: http://esciencenews.com
Превел: Боян Василев
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Откакто за пръв път е наблюдаване слън-
чево изригване през 1859г., слънчевите екс-
плозии са привличали много внимание на 
учените по цял сват, и са били изучавани с 
модерни сателити през последните някол-
ко десетилетия. Голямо предизвикател-
ство е било това, че огромните структури 
от плазма отдалечаващи се бързо от Слън-
цето, могат да се наблюдават само от да-
леч. В резултат, е било трудно да се тества 
теоретични модели, с които да се установи 
точния механизъм на подобно изригване. 
Но през 2006 г. е стартирана интернацио-
нална сателитна мисия STEREO, за да мо-
гат постоянно да се наблюдават структу-
рите изриваща плазма от Слънце от към 
Земята.

 Сега използвайки данни от STEREO, ново 
изследване на учени от Военноморска-
та Изследователска Лаборатория във Ва-
шингтон (ВИЛ), за пръв път демонстрира 
че наблюдаваните движения от изригващи 
плазмени облаци тласкани от магнетични 

сили, могат да бъдат точно обяснени чрез 
теоретичен модел. Изследването ще бъде 
презентирано на 52-ра годишна среща на 
APS Plasma Physics Division.

 Теорията е била доста спорна, когато е 
била предложена през 1989 г. от д-р Джеймс 
Чен от ВИЛ, тя се основава на концепци-
ята че изригващите плазмени облаци са 
като огромно въже направено от усукани 
магнетични нишки с форма на  част от 
геврек (поничка). Чен и Валбона Кункел, 
докторант в Университета Джорд Мейсън, 
са приложили този модел към данните от 
мисията STEREO и са показали, че теоре-
тичните решения съвпадат с измерените 
траектории на изхвърлените облаци.

 Интересно е че основните сили действащи 
върху слънчевите нишки са същите като 
онези действащи  върху лабораторните 
плазмени структури. Механизма обяснен 
от теорията е подходящ също за прилага-
не върху изригвания на други звезди.

АСТРОНОМИЯ
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Космическите лъчи могат да подпо-
могнат учените при проследяване-
то на пътя на Слънцето в Космоса

Учените могат да се сдобият с нов инстру-
мент, който да им помогне да разберат 
какъв е видът на околната среда при пре-
минаването на Слънчевата система през 
нашата галактика - Млечния път. 

Галактиката е система от звезди и междуз-
вездна материя, свързани в едно цяло от 
гравитационните сили. Центърът на Га-
лактиката се намира в най-широката и 
най-ярка част от Млечния път, видима в 
рамките на съзвездието Стрелец. Ядрото 
на Галактиката не може да бъде наблюда-
вано във видимата част на спектъра, тъй 
като е закрито от гигантски газово-прахо-
ви облаци. Но неговото излъчване в ин-
фрачервената част на спектъра, както – и в 
радиодиапазона не се поглъща така силно 
и това позволява ядрото да може да се на-
блюдава.
Изучаването на строежа на нашата галак-
тика е трудно, понеже ние сме вътре в нея 
и не можем да я обхванем с поглед, както 
виждаме другите галактики.  

На Слънцето и семейството му от планети 
са им необходими около 220 милиона го-
дини за преминаване през всяка орбита на 
спиралната ни галактика, но е доста труд-
но да се определят видовете междузвезд-
на среда, през които Слънчевата система 
пътува, защото тя отделя твърде малко и 
много слаба светлина.

По време на това галактическо пътуване 

косМическите лъчи Могат Да поДпоМогнат уче-
ните при прослеДяването на пътя на слънцето в 
косМоса

hTTp://www.abc.neT.au/

превел: неДелин БояДжиев

АСТРОНОМИЯ
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Слънчевата система преминава през раз-
лични видове междузвездна среда с разли-
чен състав, плътност и йонизация. Макар 
и слабо, това  може да влияе на размера и 
формата на хелиосферата, йонизираната 
област на Слънцето, доминирана от слън-
чевия вятър и магнитното поле.

Учените Присила Фриш от университета 
в Чикаго и Ханс-Райнхард Мюлер от Дар-
маут Колидж в Хановер, смятат, че проме-
ните в изотопите на някои елементи в гео-
ложкия запис на Земята могат да съдържат 
улики за това пътуване, а също така - и за 
местната галактическа околна среда.

Но фактори като силата и формата на маг-
нитното поле на Земята и слънчевия вя-
тър, (излъчван от Слънцето), се отразяват 
на броя на космическите лъчи, достигащи 
Земята.

Според хипотезата на Фриш и Мюлер, ако 
слънчевите ветрове могат да оказват влия-
ние върху космическите лъчи, галактиче-
ските облаци в междузвездната среда, през 
която Слънчевата система преминава, мо-
гат да бъдат потърсени в т.нар. палеозапис. 

Фриш и Мюлер също така твърдят, че има 
доказателства, че преди около 18 000 - 24 
000 години  нивото на радиоактивност на 
радио-изотопите също се е променяло и 
измерването на радиоактивността на тези 
изотопи може да покаже пътя, изминат от 
Слънчевата система. 
Фриш и Мюлер признават, че техните за-
ключения са спекулативни, но в същото 
време вярват, че има доказателства за про-
мяната на радиоактивността на радио-из-
отопите през последните няколко хиляди 
години – от момента, в който Слънчева-
та система влиза в местния междузвезден 
облак от водород, през който все още се 
придвижва. 

Най-интересно е как формата на хелио-
сферата и на хелиопаузата са свързани с 
междузвездната околна среда около нас. 
Ако Слънцето преминава през много гъст 
облак от газ, хелиосферата ще се свие до 
нещо толкова малко, орбитата на Земята 

в действителност може да ни отведе извън 
хелиопаузата, на границата между хелио-
сферата и междузвездното пространство“, 
казват още учените… 

В този случай само магнитното поле на Зе-
мята ще защитава планетата от космиче-
ски лъчи.

Слънцето и семейството му от планети, за-
едно с всички близки звезди, обикаля око-
ло центъра на галактиката по почти кръго-
ва орбита със скорост от ок. 200 - 250 км. в 
секунда, извършвайки един пълен оборот 
за около 200, 225 или 250 милиона години. 
Това е равно на една галактическа (или 
космическа) година. За времето на същест-
вуването на Земята нашата планета е оби-
колила центъра на галактиката около 30 
пъти. Движението на Слънцето около га-
лактическия център е вълнообразно; то се 
гмурка под галактическата равнина и из-
скача над нея подобно на движението на 
делфин веднъж на всеки 25 милиона годи-
ни. Ние виждаме Млечния път като ивица, 
разделяща небесната сфера на две почти 
равни части, защото Слънцето е разполо-
жено в екваториалната равнина на нашата 
галактика. 

АСТРОНОМИЯ
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След шест години изследвания на 
Червената Планета, Спирит вече 
няма да е напълно мобилен. НАСА 

е предназначила, марсохода за статична 
платформа, тъй като след много усилия 
през последните няколко месеца не са ус-
пели да го освободят от засядане в пясъка.

    Задачата на робота в следващите някол-
ко седмици ще е да се подготви за борба 
със суровата марсианска зима. Ако Спирит 
оцелее, той ще продължи да събира данни 
от крайното си местоположение. Мисията 
може да продължи от няколко месеца до 
няколко години/

    „Спирит не е умрял, просто навлиза в 
друга фаза от дългия си живот” -  казва 
Doug McCuistion, директор на програмата 
за изследване на Марс, от главния щаб на 
НАСА във Вашингтон. „Миналата година 
казахме на света, че опитите да освободим 
Спирит може да не са успешни. Изглежда, 
сегашното му местоположение ще бъде и 
крайно.”

    Десетте месеца докато Спирит е пътувал 
на юг покрай западния ръб на ниско пла-
то, колелетата му пропаднали в повърх-
ността и потънали в пясък скрит отдолу.

изслеДователския МарсохоД „спирит” отваря 
нова страница

hTTp://sciencecenTric.com

превел: Боян василев

АСТРОНОМИЯ
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Фестивалите и съборите на народ-
ното творчество (или фолклора) 
в България добиват все по-голяма 

слава и представляват интерес за все пове-
че хора от различни възрастови, полови, 
професионални, а и национални катего-
рии. Сгушени в китни планински селца 
или поместени в живописни градчета, ко-
ито са прочути с легенди, митове, езиче-
ски ритуали и патриотични дела още от 
времето на Кубратова Велика България, 
фолклорните фестивали имат някаква ха-
ризма, някаква мистичност, която привли-
ча хората, които търсят разнообразие в си-
вото ежедневие, а и още нещо – те търсят 
своите корени, които са били позабравени 
покрай ежедневните им грижи.
          Ето защо хората възприемат тези 
събори и фестивали като нещо различно, 
нещо забавно, нещо, което ги отделя от 
мислите им и им позволява да бъдат ес-
тествени и да се отпуснат. Според  д-р Лю-

бомир Кутин „традиционните фестивали 
като всеки празник са място за „високо 
общуване” . Зрелището също е неотмени-
ма част от едно фестивално събитие, като 
му придава специфичен колорит. Според 
Кутин феномените на фестивалната прак-
тика може да се разглеждат през призмите 
на празника, ваканцията,  регионалното, 
пейзажа на града, зрелището, простран-
ствените и времевите измерения, институ-
циите, участието на артистите, художест-
веното съдържание. Според изследване на 
Европейската асоциация на фестивалите 
в европейския музикален свят фестивалът 
се определя като „празнично събитие, обе-
динена програма от художествени изпъл-
нения, която надхвърля качеството на все-
кидневното програмиране, за да постигне 
ниво на изключителна празничност на 
определено място. Следователно тя при-
тежава уникална привлекателност, която 
може да бъде поддържана само за опреде-

ХУМАНИТАРИСТИКА

същност на Фолклорните Фестивали в България

автори: елица барукчиева и нина ценова

„Фестивалът е вътрешно противоречив Феномен на художествената култура. от една страна, 
стоят древните традиции и обичаи. чрез тях се актуализира нацията, осмислена чрез вечно 
случващо се настояще. от друга страна, са художествените дейности, които живеят собствен 
живот , различен от останалите празнични ритуали. и накрая, въвлечени сме във всеобхватния 
стремеж към универсализъм и униФикация на днешното общество. точно това прави изследва-
нето на Фестивалите на изкуства особено  интересно  те съдържат в себе си както общовалид-
ността и достъпността на модерните ценности и идеи, така и интимността от преживяването на 
автентични художествени събития на общност от посветени.” 
                                                            ( Любомир Кутин)
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лен период от време.”
        От гледна точка на културологичното 
изследване обаче, за да имат целенасочена 
и непрекъснато обновяваща се културна 
политика, фолклорните фестивали трябва 
да бъдат разгледани детайлно от възник-
ването им до наши дни, като се опише тях-
ната роля за обществото и за национално-
то самосъзнание.
         
     Фолклорът е  част от официалната кул-
тура, възпроизвеждана и подкрепяна ин-
ституционално. Фолклорът е съвкупност 
от фолклорни изкуства и „народния ге-
ний”.  През първата половина на 20 в. се 
усеща целта на българската интелиген-

ция, образованите среди да запази, обра-
зци на българския фолклор като резултат 
на творческия гений на народа и неговото 
публично осъзнаване като ценност. Про-
веждат се дискусии за изграждане на наци-
онална идентичност на българите, чийто 
обект е българският народен гений.  Мяс-
тото на съхранената традиция е селото, 
своеобразен резерват на народностното и 
ценностите на автентичното. Градът обаче 

е мястото, където се обсъждат ценностите 
на автентичната българска култура, там се 
и съхранява тя.

 Стремежът е фолклорът да се превърне  в 
културен ресурс за потребление на разно-
образни равнища. Развитие на тези про-
цеси наблюдаваме и след 60-те години на 
20 в., по времето на Социализма. В послед-
ното десетилетие на 20 в. фолклорът отно-
во играе специфична роля като ресурс на 
символи и начин за изграждане на нацио-
нални идентичности.  
В началото на 20 в. думите на проф. Иван 
Шишманов за фолклора като култура, 
свързана със селото, с начина на живот на 

прединдустриалното общество, отразяват 
промени, характерни за преминаването 
на границата между две столетия. Днес, 
отново на прехода между две столетия, на-
блюдаваме активно присъствие на фолк-
лора и фолклорното в различни сфери на 
обществения живот. 
Тодор Живков през седемдесетте години 
на XX век разработва идеята за фолкло-
ра като тип художествена култура с два 
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основни акцента – фолклорната култура 
като начин на живот, и фолклорните изку-
ства. В последното десетилетие е възможно 
представянето на фолклора и като висока 
култура. Фолклорът притежава самоцен-
ност и същевременно функционира  като 
ресурс за човека и обществото. Отмира-
нето на фолклора е изглеждало сигурно 
в продължение на столетие, но днес той е 
необходимост за индивида и обществото. 
 Разглеждат се тенденциите и посоките на 
възможно и очакване развитие на фолк-
лора в цялостния му образ като култура и 
като памет. Така например фолклорните 
събори, надпявания, регионални фести-
вали и други сценични представяния на 
фолклора предполагат самостоятелно из-
следване и анализ от гледна точка на мяс-
тото, на което се случват, участниците в 
тях .
В сферата на културната политика на на-
ционално равнище през шейсетте – седем-
десетте години  се налага разбирането за 
фолклора като изкуство, свързано с древ-
ността, основа за изграждане на „нацио-
налното“, „непреходното“, „българското“. 
Градът също започва да произвежда фол-
клорна култура, а не само селото като па-
зител и хранител на традицията. 
Градът произвежда фолклор от 60-те го-
дини насетне чрез специализираните ин-
ституции в сферата на образованието и 
културата: училището, културният дом, 
младежкият дом. Все още обаче “селото” е 
сочено като “хранител на традицията” 
Фолклорът като култура на селото, науч-
на конструкция, наричан още класически 
фолклор, чрез разнообразни елементи се 
вписва в културата на града като част от 
културни политики, свързани с изгражда-
не на образи на идентифициране. Това го 
включва и в новите механизми за предава-
не на културата, в това число и като ин-
формационни технологии: електронни и 
печатни медии, Интернет и др..
От 60-те години фолклорната традиция 
бива представяна на сцена – по време на 
фестивали и събори. Фолклорът е пред-
ставян на стадион, на площад, в театрална 
зала. Явления на регионалната фолклор-
на култура, с особен акцент маскарадни-
те игри, пеене, танцуване или свирене се 

превръщат в наследство на града. Те се 
продуцират и се възприемат като свърза-
ни с представите за възстановената тради-
ция от миналото. Те са получили своята 
„автентичност” Конструирането на фолк-
лора като наследство има своите идеоло-
гически рамки. Необходимо е да обърнем 
поглед към първото десетилетие на кому-
нистическото управление. Наскоро след 
неговото утвърждаване се налага строг 
контрол върху честването на традицион-
ния празничен календар. В публичното 
пространство празничната сфера замира. 
По същото време се прави опит за създа-
ване на официален календар съгласно но-
вата идеология. През 60-те и 70-те години 
на ХХ в. по  различни причини се наблю-
дава обръщане към фолклорната култура. 
И по-точно вниманието е насочено към 
онези елементи на българския фолклор, 
които говорят за неговата древност. Във 
фолклорната култура се търсят корените 
на древни култури. (Манова 1999). „ Да 
се издирят и възродят забравени старин-
ни народни обичаи, които, художествено 
оформени, се изнасят на показ, за да на-
саждат любов към народното творчество 
и да възпитават патриотични чувства” 
(Манова 1999:132). Интересът е насочен 
към преоткриване и “възстановяване” на 
традиционни празници, легитимиращи 
предхристиянска същност. Наред с възпи-
тателния ефект на старите обичаи, има и 
ясна тенденция за преосмисляне на фолк-
лора като изкуство, но в сферата на широ-
ките маси. 
Преосмислянето на фолклорната култура 
като ценност за социалистическото обще-
ство обаче се придружава от отмахване от 
фолклора на религиозни елементи или 
чуждестранни елементи в маскарада или 
словесния фолклор. Фолклорът се рекон-
струира в равнища: празникът в селото, 
квартала, града, когато участниците в ху-
дожествената самодейност са част от про-
грамата, и представянето пред публика 
– публики, които не познават локалната 
култура. Локалната култура се изразява 
в играта с маски, пеенето, музицирането, 
танцуването и тяхното представяне по об-
щински прегледи, събори, в последното 
десетилетие на ХХ в. по време на разноо-
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бразни културни събития. Групата маски-
рани, певци, танцьори се превръща в пъ-
туващ екип от играещи, които представят 
локална култура в сценичен вариант, из-
насяйки я. Това вече са локални или реги-
онални различия на българския фолклор, 
изведен като национална ценност.
След 1990 г., в резултат на политически 
промени, културните различия стават 
публични и са основа за представяне на 
етнични общности на равнището на кул-
турата. Етничното и религиозното ста-
ват основни елементи, които се изразяват 
от фолклорната култура. По този начин 
възникват фестивали и събори като: Фес-
тивал на етносите в България в Несе-
бър и с участието на Министерството на 
културата;Фестивал на турския фолклор 
(на Балканите).
Има също фолклор на тракийците в Кър-
джали, македонски (като музика и стъпки) 
танци и песни от Македония в изпълне-
ние на мюсюлмани от Македония; татари 
от Румъния, които комуникират с другите 
групи на турски; група от Албания. Има 
фестивали на фолклора на ромите, кара-
качаните (Сливен и региона, Казанлък), 

власите, татарите (събор на татарите на 
Балканите).
 Според текста на Ирена Бокова култур-
ната политика по времето на социализма 
разработва градове с исторически ресурс, 
природни дадености и културно наслед-
ство като потенциал в градове - емблема 
за България - Пловдив (Старият град като 
място на интеркултурна комуникация), 
Несебър (древнохристиянско наследство), 
Велико Търново (средновековна столица) 
и др. Днес културното наследство остава 
непроменено като ресурс и начин на ожи-
вяване на градовете, които по времето на 
Социализма са били културни средища. 
Поради разнообразни икономически при-
чини, особено през социалистическия пе-
риод, цитираните градове показват разли-
чен капацитет за изграждане на стратегии 
за местно развитие и регионална устойчи-
вост. Безспорно разработването на нацио-
нално равнище на приоритети за отделни 
градове като Несебър, Пловдив – създава-
нето на “Старият град” като “живо място 
за култура и изкуство” или региони като 
Пиринска Македония – Гоце Делчев, са 
добра основа за разработване на култур-
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ния ресурс за местно развитие. 
        Съществуват множество дати в офици-
алния календар, чието честване се свежда 
до фолклорни елементи. Тук се нареждат 
националните събори и надпявания, ре-
гионалните празници (Китна Тракия, Ро-
жен и др.), които обвързват специфики на 
традиционната култура в регионалните й 
варианти с нейните пространствени очер-
тания. Редно е да отбележим множеството 
международни фестивали, които буквал-
но изникнаха през последните 5-6 години 
редом с утвърдените като Бургаския фол-
клорен фестивал: във Велико Търново, в 
Пловдив - в рамките на летните празници 
на града и др. Утвърждават се празници, 
които съчетават традиция, фолклорно из-
куство и съвременна култура: Карнавалът 
на виното в Ямбол (1 февруари – Трифон 
Зарезан) с участие на групи за маскарад-
на обредност и изпълнители на изворов 
фолклор; карнавалът на плодородието в 
Шумен (св. Петка) – с представянето на 
традиционен маскарад и карнавални еле-
менти и др. Тук става въпрос за изграждане 
на образи на града и градското въз основа 
на културни факти, които очертават опре-
делена територия. Тези процеси обхващат 
общински центрове - градове като Завет, 
Разградска област, с. Дорково, (Родопите), 
Велико Търново и редица други, чиято 
териториална идентичност се изгражда 
на основата на фолклорни фестивали с 
международно участие, назовавани „меж-
дународен фестивал“. Образите на мест-
ния фолклор като уникален се съчетава с 
други образи: средновековна столица, ет-
ническо турското се „изразява“ чрез пред-

ставяне на фолклора или танцовата кул-
тура на турци и мюсюлмани от Балканите 
(гр. Кърджали) или от Турция (гр. Завет) 
и др. Ценностно се преосмисля местното, 
локалното. Това е тенденция в обратна по-
сока на тази, която събира на едно място и 
в определено време общности с културни 
специфики. Тук се търси местната специ-
фика, резултат от политики на идентич-
ности.
Сега фолклорът се мисли и се ползва като 
изразител на „местното“, специфичното, 
уникалното. И то се проектира на равни-
ще „международно”. Нашата традиция и 
нейната ценност се препотвърждават чрез 
международното участие - интересът на 
другите към нас. Представата за фолклора 
като изкуства на равнището на национал-
ното се развива до равнище „ международ-
на култура”. Но въпреки това в по-наци-
онален план фолклорът като национална 
ценност все още стои в сферата на локал-
ното, превръща се в културна политика 
на местно равнище. Създаваната предста-
ва за хомогенна фолклорна култура като 
културна конструкция на политическо 
равнище губи значимост. Националната 
територия се представя чрез свои отря-
зъци, с които местните изграждат по нов 
начин връзки. Територията на общината, 
на града, по-рядко на региона, се мисли по 
нов начин - селището придобива връзки с 
континента Европа. Ето защо фолклорни-
те фестивали и досега се подпомагат само 
на местно ниво.

Преодоляването на местното при констру-
ирането образа на българския фолклор в 
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публичното пространство, където при-
състват широката публика, медиите обик-
новените хора, се съчетава с конструиране 
и поддържане на представата за фолкло-
ра като памет, забравено минало и много 
рядко като явление от нашата съвремен-
ност. Локализирането на фолклора като 
събитие, като празник трябва да  стане  
физически осезаемо отново чрез медиите, 
а популяризирането и подходящата орга-
низация на съответния фолклорен фести-
вал по случай това събитие трябва да стане 
посредством общовалидна културна поли-
тика за фолклорните фестивали, целена-

сочена и финансираща ги. Информации 
за събития, звукови картини, репортажи 
по телевизионни канали, фотоматериали 
в пресата, страници в Интернет могат да 
помогнат за това фолклорните фестивали 
да придобият своята известност и да бъдат 
посещавани от много хора, но за да могат 
усилията, хвърлени по осъществяването 
им, да имат някаква парична възвръщае-
мост или такава на базата на голямата по-
сещаемост и удовлетворение на публика-
та, Министерството на културата трябва 
да създаде културна политика за всички 
фолклорни фестивали.
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Научната парадигма е обществен 
договор за устойчивост на поняти-
ята, чрез който учените от дадено 

поколение или няколко последователни 
поколения изследват явленията и проце-
сите в даден клон на науката, като ги ана-
лизират и обобщават в полза на развитието 
на обществото. Т.е това е рамката, в която 
се осъществява главната цел на науката, 
която от създаването й от древни времена 
до днес е да бъде основен двигател на чо-
вешкото развитие и на човешкия прогрес. 
Според академик А. Акимов всяка науч-
на парадигма се основава на първо място 
на развитието на физиката като основа за 
развитието на философската наука.

Общественият договор представлява фи-
зичната програма за развитие на всеки 
клон от науката. От рамка, в която учени-
те изследват света, в един момент на наси-
щане на знанията от този ъгъл на вижда-
не, който е характерен за дадения етап на 
развитие на науката, научната парадигма 
се превръща в затвор, клетка, в която ос-
тарелите идеи търсят не само нови при-
върженици, за които са отворени всички 
врати, но и се отрича всяка новопоявила 
се мисъл за различно научно отношение 
или интерпретация на съществуващото 
дотогава. Появяват се т.нар. паранаучни 
трудове, които не се приемат, без даже да 
са прочетени. Утвърдените авторите в да-
дена област стават истинска спирачка на 
прогреса. Парадоксът е, че всеки изявен 
учен претендира за ново отношение, с ко-
ето е дошъл като изследовател в лоното на 
науката. Но истински ново е онова откри-

тие, което формира появата на нов научен 
мироглед. А то винаги е свързано с промя-
ната във физичната основа, която разкри-
ва тайните на света. 

От една страна в това негативно отноше-
ние към различното има смисъл, защото 
обществото изисква задълбочено проник-
ване в същността на процесите и явлени-
ята в конкретно избраната посока на раз-
витие дотолкова, доколкото тя е важна за 
развитието му.  А за това е нужен научен 
и времеви потенциал. Или, казано по друг 
начин, така се дава възможност за разви-
тие на дадена идея и нейните конкретни 
планове и характеристики. 

От друга страна обаче консервативното 
отношение в науката е опасно, защото при 
поява на революционна идея, тя очевид-
но, по силата на договора, ще бъде спря-
на. Според едно телевизионно изказване 
на акад. Акимов по БНТ (програма „Вся-
ка неделя” с водещ К. Кеворкян) досега в 
научната практика новата идея се налага 
в чисто практически план не толкова в мо-
мента на появата й в обществото, колкото 
със смяната на научното поколение, кое-
то е утвърдило позициите на тази научна 
парадигма. Днес според него ситуацията 
е различна. Нуждата на човешката циви-
лизация, изправена пред глобална ката-
строфа, да промени научната парадигма е 
неотложна. Това налага нейната промяна 
преди смяната на поколенията.

За неустойчивостта на понятията. Услов-
ност при определяне на тяхната устой-
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чивост въз основа на съществуващата фи-
зична парадигма. Що е неустойчивост?  
Променлива величина ли е тя?
Съществува връзка между промяната в 
понятията и семантиката на думите. Това 
взаимоотношение се наблюдава предимно 
когато се сменя научната парадигма. Ето 
следния пример: според информациологи-
ята дадено понятие се изследва в неговия 
план. А досега съществуващата гледна 
точка е изследване от даден ъгъл. Или от 
сбор от такива ъгли. Каква е разликата? 
Тук, разбира се, се вижда, че това са два 
подхода в усвояване на действителността. 

Досега известният ъгъл на виждане на да-
дено понятие включва външното наблю-
дение, наблюдението отстрани. Самото 
понятие за обект променя срещата между 
т.нар. обект и т.нар субект – учения. Субе-
ктът – изследователят – се поставя в роля-
та на независим наблюдател. А обектът на 
изследване – на пасивния участник в кому-
никацията. Според теорията на информа-
ционното поле наблюдателят не е просто 
този, който отчита съществуващите даде-
ности, но със самото си наблюдение спрямо 
обекта, той го променя (теоремата на Бел 
за нелокалната връзка.  Както и наблюде-
нието върху даден обект (вече условно на-
речен обект) променя и наблюдаващия го. 
Осъществява се информационен обмен на 
фино физично ниво.  Оттук нататък, както 
обяснява теоремата на Бел, тези два обекта 
завинаги се променят. Възможността да се 
срешнат е осъществена. Друг е въпросът коя 
точно възможност е тя. Пак според информа-
циологията възможностите за осъществяване 
на среща между два условно наречени обекта в 
пространството са неизброими, а се осъщест-
вява един в едно пространство. Въпросът е 
колко паралелни светове  съществуват и как 
те си взаимодействат в общия еволюционен 
процес. Дали в този процес не действа т.нар. 
„ефект на стотната маймуна на Уилсън”, 
или това е все още непознат за нас закон? Така 
че ъгълът на виждане е достатъчно  тясна 
рамка, за да се характеризира днес с него 
изследователският процес.

Кое е ново и кое  е старо в науката и как да 
разбираме пътя на думите в науката.

Още древните гърци (9) са възприемали 
голяма част от основните положения на 
информациологията. Съществуването на 
общо поле, което съдържа информация за 
всичко преди и всичко след това са при-
емали и представителите на обективния 
идеализъм. „Представите за това световно 
информационно поле като «база данни» 
има дълбоки корени във философията на 
Платон, Лайбниц, Шелинг, Хегел и дру-
ги представители на обективния идеали-
зъм.”(9)

 Може ли в такъв случай да се говори за 
нова теория, нови понятия, нова парадиг-
ма, когато и древните тайни (езотерични) 
науки изглежда, че дума по дума обясня-
ват откритията на съвременната физика?! 
Или - защо науката да бъде информацио-
логия, а не – някои от предишните назва-
ния на онези научни феномени, които са 
известни от древността до днес? Когато 
човек има основно понятие от законите на 
информационното поле – и преди всичко 
основния закон за еволюцията, той неми-
нуемо ще се съгласи с твърдението, че два 
пъти една и съща река не тече от едно мяс-
то. За да се обясни създаването на новия 
клон от науката – информациологията 
– като съвременен феномен, трябва да се 
има предвид, че съзнанието на съвремен-
ния човек и съзнанието на нашите предци 
е различно. Т.е. базата на нашето разбира-
не за същността на информациологията  е 
нашето израснало съзнание. 

Успоредно със знанието и с много по-бър-
зи темпове върви еволюцията на позна-
нието – т.е. на всеобхватното знание. То 
съдържа в себе си знанието и опита на фи-
зичния ум, на емоционалния ум и на ин-
телектуалния ум на човека. И като тяхна 
организираща и събирателна – духовното 
виждане у човека. Последното никога не е 
било самостоятелно или нещо извън ево-
люцията на невидимия свят. То се ръково-
ди оттам. Световете на високите вибрации 
са достигали до нас с притежаваните от 
тях безценни знания за света и Земята по 
трансцендентален път, чрез който все по-
вече хора умеят да го възприемат. По този 
начин са предадени основите на Нютоно-
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вата механика, както и квантовата физика 
и всяко друго базисно знание. В помощ на 
човека и усвояването на земния живот от 
него. Така са се появили и езотеричните 
(тайни, непознати) науки, също както и 
пророчествата на Нострадамус, които са 
всеизвестна, но не и необичайна практи-
ка за извличане на знанието от невидимия 
свят.

 Целта на съществуването на чове-
чеството на Земята, според някои учени, 
е била вероятно  чрез усъвършенстване на 
неговия физически, емоционален и мен-
тален свят да се постигне безсмъртието и 
на тялото му. Последните столетия от раз-
витието на човечеството са белязани с раз-
витието на менталния му ум за сметка на 
физическия и емоционалния. Древният 
човек е  възприемал света линейно. 
Неговите представи са стигали дотам да 
регистрира даденостите като линия. По-
късно се формира разбирането му за по-
върхност, площ, място. Той възприема  
света и Земята като плоскост с дължина и 
ширина. Тези представи са напълно в син-
хрон със  знанията, заложени в геоме-
трията на Евклид, на чиято база Нютон 
създава своята механика. ”Тук етерът е 
някаква еластична материална среда, коя-
то осигурява взаимодействието на телата, 
които притежават гравитационно поле. 
Съгласно теорията на Нютон само благо-
дарение на наличието на етера се осъщест-
вява  притеглянето на телата чрез силата 
на гравитацията”.(1) Човекът, излизащ от 
Средновековието се пробужда към трии-
змерността: дължина-ширина-височина. 
Нещата вече имат своя обем. Простран-
ството  изглежда преодоляно от нашето 
съзнание. Но днешният човек знае, че има 
и четвърто измерение* - на времето, в кое-
то предметите, обектите не са едни и същи 
в два различни момента, т.е. две различни 
времеви точки. „Тези представи са претър-
пели кардинални промени и по трите по-
зиции, когато в началото на ХХ век беше 
формулирана теорията на  о т н о с и -
телността на Айнщайн... геометрията на 
Евклид беше заменена с геометрията на 
Риман; - понятието етер беше заменено с 
понятието физически вакуум.”(1)

В този порядък трябва да се разглеждат 
от съвременния учен и древните, и съвре-
менните достижения на човешката мисъл. 
Те не са фиксирани като едно единствено 
познание, защото знанието е резултатът 
от възприемането на действителността 
чрез нашето съзнание (взаимодействие-
то ние:светът и светът:ние). А не някаква 
„обективна истина”, понятие, което лес-
но може да бъде оборено. „Досега матери-
алистичният подход винаги претендираше 
за научност, т.е. обективност, каквато не 
съществува. И със силата на предварително 
договорения конкретен принцип  за научност 
– научната парадигма – ставаше недосегаем. 
В резултат този подход представлява нала-
гане на определен (частен – от гледна точка 
на взаимосвързаните системи) историко-кул-
турен или прагматичен поглед върху извест-
ното събитие. Чрез него се налагаше не само 
в науката, но и в публичното пространство 
т. нар. обективна оценка на събитието. Тя 
се обяснява като наблюдение върху обекта на 
научното изследване, което не засяга и не се 
влияе от субекта, провеждащ изследването. 
Оттам и името на метода – обективен, непо-
влиян от изследователя. Но квантовата меха-
ника доказа, че на квантово ниво резултатът 
еднозначно зависи от изследователя, т.е. от 
човека, който го изследва. Следователно, да се 
натоварва с обективност даден извод, без да се 
отчита кой го е направил, просто е невъзмож-
но.”(3)
Както се разбра по-горе, съзнанието ни 
през всички тези еволюционни скокове 
е било в различен стадий на развитие. В 
този план се разбира и един друг аспект от 
информациологията – как въздейства или 
още повече взаимодейства нашето съзна-
ние със съществуващите понятия и обекти 
от действителността. Теоремата на Бел ни 
отвежда в една фантастична реалност на 
връзка завинаги между два обекта, които 
са се срещнали само веднъж. Тя обяснява 
паметта на информационното поле и те-
орията за фантомите, които остават след 
думите и делата на човека и всичко в не-
видимото пространство или по-точно – в 
невидимия свят. Светът на по-високите ви-
брации.  
Едно познание освен това не може да бъде 
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едно и също в два различни еволюционни 
момента. Еволюцията е всеобщ закон на 
Битието. И ако едно знание се е възпри-
емало по един начин само преди сто го-
дини, днес вече нещата са други не само 
поради факта на нашето пораснало съз-
нание, а и поради развитието на всички 
останали обекти от Вселената. Пример в 
това отношение може да бъде понятието 
„енергия”, което все още се възприема от 
адептите на Бялото братство като един-
ственото обяснение на развитието на све-
та. Но науката обяснява, че онова, което се 
движи със скорост милиарди пъти по-бър-
зо от светлината, не може да бъде енергия, 
защото не притежава маса. Става въпрос за 
информация. И информационно поле. И, 
разбира се, за основите на информациоло-
гията.

Понятието „информация”. Значението 
на това понятие изключително много се 
е променило през вековете. Например в 
електронната библиотека Уикипедия че-
тем: „Информация (от лат. Informare – обу-
чавам) първоначално е означавал процесът 
на предаване на знание или съдържание. В 
днешно време под информация се разбира 
налично, използваемо знание. Информа-
цията е сведение или данни за каквото и 
да било събитие или обект” 

Първоначално се е определяло като све-
дения, данни, представи. (12), а днес спо-
ред специализирания речник по инфор-
матика (12) от 1975 г., издаден в Москва 
на 13 езика,  има повече от 160  понятия, 
произлезли от първообраза на латинска-
та дума – “information”. А Ж. Винарова и 
М. Вуков определят класическотото схва-
щане за информацията досега като: „све-
дение или съобщение за нещо или за ня-
кого, предназначено за осведомявани или 
осведомяващи се.” Интересно и пълно 
изглежда и тяхното определение, което 
те дават в учебника си „Информационни 
системи в медицината и образованието”: 
Информацията е сведение за обекти, процеси 
или явления от околната среда, за техните 
параметри, свойства и състояния, които се 
възприемат от двете категории информаци-
онни системи – живи организми или управля-

вани машини, в процеса на тяхната жизнена 
дейност или работа. Но в момента инфор-
мационната физика приема, че според 
науката за информационното поле всеки 
обект от Вселената, наричан преди жив 
или нежив, притежава полето на душата, 
т.е. собствено вторично информационно 
поле. Това значи, че понятието за инфор-
мация не различава тези две категории 
като две, а като един информационен 
обект. Дори само този факт говори, че ево-
люцията на това понятие в продължение 
на не повече от 50 години е вървяла с кос-
мически темпове. От понятие, което озна-
чава данни, събиране и интерпретация на 
данни, процес на взаимодействие – отра-
зяване на действителността през погледа 
(познанията) на възприемащия информа-
цията – в понятие от физиката, което озна-
чава поле, фино материално поле, и обект, 
който излъчва фино материално поле, без 
значение дали е биологично жив или - не.

Пак същите автори дават извлечени пет-
найсет определения от уебпространство-
то, които общо взето повтарят разбиране-
то за информацията като събиране, набор 
и интерпретация на сведения, данни, фа-
кти от ползващия ги.(4) 

Едва в средата на миналия век – през 1948 
г. американецът  Клод Е. Шенън (12) гово-
ри за количество информация и теория на 
информацията. Момент, в който вратите 
на науката се отварят широко за използва-
не на понятието като научен термин. 

            Бащата на кибернетиката Норберт 
Винер дава определение (12), което зву-
чи повече като философия, отколкото 
като  определение, дадено от математик: 
„Означение на съдържанието (на сигна-
лите), получени от външния свят в про-
цеса на приспособяването ни към него и 
приспособяването на нашите чувства.” 
Ако сравним определението на акад И. 
Юзвишин*(„Информация – това е генера-
лизационен безначално-безкраен единен 
законопроцес на микро- и макромерните 
отношения, взаимовръзки и взаимозапаз-
ване на енергията, движението и масата 
на основата на резонансно-клетъчната, 
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честотно-квантовата и вълновата природа 
на светлината, топлината, звука и другите 
свойства и форми в микро- и макрострук-
турите на Вселената.”  И. Юзвишин „Ин-
формациология” ), ще разберем, че това 
определение е най-близо до определение-
то на торсионната физика за информация 
от всички по-горе дадени или споменати 
определения. Защото има пренос на съ-
държание, както и че ползва нас, хората. 
Само че светът, предложен от Винер като 
външен (респективно – и вътрешен – на-
шите чувства и интелект, които се приспо-
собяват към съдържанието) практически 
е едно единно цяло – първично торсион-
но поле, в което се съдържат плановете на 
всички обекти във Вселената. То се задвиж-
ва от мисъл или чувство, т.е. от движение-
то на наблюдателя. И не се отнася само за 
хората, а за всички обекти във Вселената. 
Норберт Винер твърди, че: „Информация-
та е информация, а не – материя или енер-
гия.” Според Е. Акимов (1) –  за „особената 
форма на материята, наречена физически 
вакуум” – „Тази среда е материална, но не 
веществена. Това е полева, информацион-
на структура.” И за нивото на полевата ма-
терия – „…взаимодействието е такова, че 
те (торсионните вихри –бел. моя) пренасят 
не енергия, а информация.” Когато става 
въпрос, че информацията е „форма на от-
ражение” (4,12) , „процес на взаимодейст-
вие”, която  няма материална същност”, 
абстракция, информационната физика 
приема, че това е особена форма на дви-
жение на най-фината материя, която по-
ради ниските минусови материални стой-
ности не се зачиташе досега от науката 
като практически използваема. Но инфор-
мацията е наистина взаимодействие, пре-
дизвикано движение на информационни 
кластери между структурните обекти в 
едно ниво или между различни структур-
ни нива на информационната йерархия 
във Вселената. Хр. Туджаров (13) я описва 
като първична и вторична: „ Първична 
информация – информация получена от 
една или няколко системи, която се обра-
ботва от друга система, с цел получаване 
на нова информация. … Вторична инфор-
мация – всичко, което се получава в резул-
тат на обработка на първична информа-

ция и данни.” Според информационната 
физика има два вида полета на информа-
цията – първично информационно поле – 
общото поле на съзнанието на Вселената 
и вторично торсионно (информационно) 
поле – информационното поле на всеки 
отделен обект във Вселената, който е част  
от дадено структурно информационно 
ниво.

Ж. Винарова и М. Вуков (4) се насочват ак-
туално към разглеждането на информаци-
ята като „извънтелесна” и „вътретелесна”. 
Вече стана въпрос по-горе, че информаци-
ята не може да бъде външна или вътрешна. 
Тя е вездесъща. Прониква навсякъде и във 
всичко. От всяка клетка, система, процес и 
видимите тела на човека до неговите неви-
дими параметри. Но от друга страна при-
емането на „вътретелесната” информация 
като обект за разглеждане от медицинска-
та наука е особено важно за човек днес. В 
това отношение има събрани достатъчно 
изследвания, фактически материал и до-
казателства за съществуването на човека 
като информационен обект – копие на ма-
трицата на Вселената. 

Във философията понятието за информа-
ция вече е основа за разбиране на устрой-
ството на света от гледна точка на фини-
те (минусовите –от порядъка на 10-¹²) (15) 
материални полета. За да се разбере ос-
новната разлика в използването на поня-
тието, ще съпоставим някои определения, 
използвани от учени, които оставят следа 
в разбирането за това понятие.

 Според Д. Томов (12) в труда си Въве-
дение в научната информация и информаци-
онната култура класифицира информаци-
ята според сферата на нейното възникване 
като: „елементарна, възникваща в нежива-
та природа; биологическа, възникваща в 
растителния и животинския свят с разно-
видността й генетическа информация и 
социална, възникваща в човешкото обще-
ство.” Според Г. Шипов (15) информаци-
ята е пренасяното от полевите вихри на 
торсионните полета, чието категорично 
място е финият материален свят – светът 
на идеите и плановете за всички по-груби 
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материални нива: на елементарните час-
тици, газовете, течностите и твърдите тела. 
В човека се съдържат всички основни нива 
на йерархията на Вселената – твърдо тяло, 
течности, газове, плазма, елементарни час-
тици, фини астрално, ментално и казуал-
но тела. Съдържа се и най-високото ниво 
– седмото, чрез което информацията на 
Божественото начало достига до нас. Ин-
формацията може да бъде в статично със-
тояние или да прави пренос в зависимост 
от факта дали някой предизвиква физи-
ческия вакуум. В този смисъл теорията за 
отражението на информацията от гледна 
точка на диалектическия материализъм 
(12) е само частен случай на нейното дви-
жение. Още повече разпространението на 
информацията не зависи от други факто-
ри и не е нито еднопосочно (отражение), 
нито двупосочно |човек:информация 
или информация:човек|. Разпростране-
нието на информацията е многопосочно 
или още по-точно вездесъщо по причина 
на факта, че тя се разпространява до всяка 
точка на Вселената в мига на нейното въз-
никване. Или според холографското свой-
ство на Вселената всеки обект съдържа в 
себе си информацията за цялата Вселена 
във всеки един момент. Съответно и човек 
има достъп до цялата информация, която 
се съдържа във Вселената. Протичането на 
информационния обмен става със или без 
съгласието на човека чрез неговите фини 
информационни тела. 

 Промяната в трактуването на по-
нятието за информация от външен, нема-
териален и необвързан със същността на 
физическите закони обект на човешкото 
знание във вътрешен, част от човека и Все-
лената главен компонент на всичко и всич-
ки, който наистина не притежава енергия, 
т.е. не е веществен, но представлява фино 
материално поле, което се подчинява на 
определени закони, придобива все повече 
известност и значимост след включването 
му от ООН в регистъра на науките през 
2000 г. Това практически означава и офи-
циална промяна в научната парадигма, 
която, парадоксално, вече е утвърдена, но 
не е позната на много университети в све-
та.

Следователно познанието вече не означа-
ва натрупаните книги  и битове инфор-
мация в различен видим за човешкото око 
материален и веществен вид, а конкретно-
то постижение на еволюцията (нейният 
невидим свят и видимото му проявление) 
в един конкретен момент. Както и вечно 
съществуващото  ниво на плановете, иде-
ите за следващи и предишни моменти, т.е. 
всичко заложено в първичното информа-
ционно поле. 

Познанието въздейства всеобхватно (ви-
димо и невидимо) върху хората и другите 
обекти във Вселената по един и същи начин 
– с цялото си енергоинформационно поле. 
Те се променят в зависимост от конкрет-
ните планове на еволюционния процес за 
всеки от тях и в рамките и на правото на 
избор за действие и съответно допринасят 
за създаването на информацията – проце-
са на еволюцията. Полето, което управля-
ва еволюцията, е полето на всезнанието, 
познанието и съзнанието на човечеството. 
А хората като общо съзнание (5) винаги 
„управляват” това познание, въздействай-
ки му от своя страна с нивото на своето 
съзнание. Т.е. еволюционният процес пак 
има потенциал на възможните варианти в 
зависимост от плановете на Твореца.

Например онова, което е дадено в Библи-
ята, днес се възприема по друг начин бла-
годарение на факта, че сме достигнали 
определеното ниво за определеното по-
знание. Така за хората днес е възможно да 
надникнат по-надълбоко и да се опитат да 
разшифроват (според нивото на съзнани-
ето си) Библейския код, нещо невъзможно 
в такава степен в миналото, защото ду-
ховността на съвременния човек е много 
по-развита, по-висока от тази на неговия 
предшественик. В този ред на мисли ин-
формацията за еволюцията на информа-
ционните центрове на човека, т.нар. чакри 
(фокуси на енергоинформационните тела 
на човека) доказва тази теза. (8) Докато 
първобитният човек е имал развита първа 
(отговаряща за оцеляването) и втора чакра 
(отговаряща за възпроизводството), днеш-
ният човек е достигнал до развитието на 
пета чакра, отговаряща за творческото 
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развитие, а някои хора развиват и шестата 
– на висшата духовност. 

Условността в установената устойчивост 
на понятието за информация днес като 
основа за развитието на новата научна па-
радигма има смисъл дотогава, докато из-
ясни, чрез физиката и всяка друга наука, 
резонансните аспекти при взаимодействи-
ето между човешкото съзнание и познани-
ето за информационното поле.
Връзката между промяната в понятията и 
семантиката на думите е заложена в самия 
еволюционен процес. Първо се променят 
идеите (понятията), които могат да се ус-
тановят в даден етап с определени думи. 
Те пък стават носители на смисъла, на иде-
ята и конкретното съдържание. Понякога 
и често пъти науката стига до определени 
характеристики (страни) от съдържание-
то на едно понятие. В случая – понятието 
информация. И то получава своето име – 
дума.

Второ, името се дава, запълнено само с част 
от съдържанието. В случая с думата ин-
формация съдържанието й до появата на 
теорията за информационното поле (15) 
е едно, а с теорията се стига до нова идея, 
която не просто допълва съдържанието на 
дотогавашното понятие информация, а 
„отваря” всички прозорци и врати за на-
уката за нов прочит на Битието. В който 
процес главната въпросителна е резонан-
сът на човешкото съзнание със света, кой-
то твори и сътворява, взаимодействайки с 
Вселената. (11) 

Успоредно с развитието на човека и него-
вото общество се развива и науката, която 
изконно е призвана да помага на човека в 
усвояването на познанието. Това е и при-
чината новата стара наука за света да се 
нарича информациология, наука за ин-
формационното поле, а не „обективен иде-
ализъм” или друго название от термино-
логията на езотериката. Човек е достигнал 
до познанието точно на информационно-
то поле и то не само обяснява древните по-
знания на хората, но ги разкрива толкова 
пълно, колкото е нивото на развитието на 
човешката мисъл и духовност, т.е. на чо-

вешкото съзнание днес.

Остава въпросът как учените да използ-
ват занапред това понятие при неговата 
пораснала значимост, при драстичната 
промяна в неговата знакова система, при 
богатото разнообразие от значения, ня-
кои от които вече влизат в смислово про-
тиворечие – даже само от даденото  като 
примери дотук. Очевидно е, че предстои 
по-задълбочено и всобхватно системати-
зиране, което да даде правилните насоки 
в използването на понятието информация 
в полза на еволюцията на човешкия род.

В заключение може да се твърди, че промя-
ната на парадигмата днес е в пряка връзка 
с промяната на съзнанието на хората, а от-
там и промяната на „познатите” непозна-
ти понятия и техните имена.
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Целта на тази статия е да популяризира в бъл-
гарските научни среди едно сравнително 
ново научно направление – евролингвис-

тиката  (англ. Eurolinguistics, нем. Eurolinguistik, фр. 
Eurolinguistique, итал. Eurolinguistica,  исп. Eurolin-
guistica – без надредни знаци за улеснено търсене 
в интернет – бел. ЛЙ)  

Идеята ми се подкрепя и от работата на немските 
колеги-евролингвисти, които разширяват кръга на 
заинтересуваните от евролингвистичното изслед-
ване и обучение чрез публикации като: „Какво, 
защо и как” и поставят европейското езиково мно-
гообразие в рамката на глобализацията или „Как 
би могла евролингвистиката да подпомогне со-
циоикономическото развитие на Европа”. И две-
те публикации са от 2009 г. - http://www.joachim-
grzega.de/fo-le-d.htm .

Локализация и обхват на науката

Изследователите определят мястото на тази нова 
наука по отношение на езикознанието е в рамки-
те на вариантната лингвистика, включително и 
диахронната вариантност, сравнителното езико-
знание и приложната или по-добре – ориентира-
ната към обществото лингвистика. (пак там)  Към 
тази локализация на новата наука в рамките на 
лингвистиката обаче се налага да направя необ-
ходимото разграничение между социолингвисти-
ката, наука, която изучава езика на целия социум 
и евролингвистиката, специализирана в областта 
на европейските езици и политики, които засягат 
главно държавите-членки на Съвета на Европа и на 
Европейския съюз.  

По отношение на обхвата на науката евролингвис-
тика трябва да подчертая, че тя е както интердис-
циплинарна, така и транснационална по своята 
същност и изисква интензивно сътрудничество 
между лингвисти и по-широк кръг специалисти, 
занимаващи се с европеистика от различните дър-
жави-членки. Тъй като и Съветът на Европа, и Ев-
ропейският съюз са обединения, отворени за ново 
членство, а и самите обединения имат политики, 
отнасящи се до трети страни, ясно е, че става дума 
за научно направление с ориентация към евро-
пейската тема, но отворено за учените от целия 
глобализиран свят.

Първото използване на термина в научната лите-
ратура се приписва на  Norbert Reiter, а годината е 
1991-а. В Германия дори се използва терминът ев-
ронемски (Eurodeutsch) за немската версия на ев-
родумите. Едно от битуващите мнения за обхвата 
на евролингвистиката е, че тя засяга всички обла-
сти на лингвистиката като езикова история, езикова 
социология, езикова политика, езикова системати-
ка, интеркултурна комуникация. Трите дефиниции 
имат следния характер:

•	 политически – езиците на ЕС. Тази дефини-
ция се използва главно в изследвания в об-
ластта на езиковата политика;

•	 географски, срв. напр. публикации като 
„От Атлантика до Урал”;

•	 културно-антропологичен – Тази дефини-
ция засяга области като религия, право, 
обща история на изкуството и образовани-
ето - http://de.wikipedia.org/wiki/Eurolin-
guistik 
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Разбира се въпросът се оставя отворен, още пове-
че, че в новоприсъединилите се към Европейския 
съюз държави все още европейският комуникацио-
нен процес е в началото си, изследванията – също.

Евролингвистиката в интернет

В тази част ще приведа някои по-нови данни.

През 2004 г. Joachim Grzega създава интернет-плат-
формата EuroLinguistiX (ELiX) с идеята тя да 
стане централен форум за Европейска лингвисти-
ка.  Чрез нея е достъпна ELiX Wiki с текущите из-
следователски проекти, които включват тематика 
като: „Европейски комуникационни стратегии и 
Европейски пътеводител: интеркултурна ко-
муникация в държавите-членки на ЕС  (ECSTRA)”, 
„Европейски интернационализми” (EuroLex), „Ев-
ропейски пословици и поговорки”, „Европейски ис-
торически тезаурус (EuroHiT)” и др.

Научни събития, конференции, публикации

На 23.01.1999 г. в Манхайм е създадена ELAMA 
- Eurolinguistischer Arbeitskreis Mannheim e.V. - 
http://www.elama.de/association.htm с членове 
от шест университета и четири държави.
На 22.10.2007 г. е създадена  Founding a Eurolinguistic 
Association (ELA) 

От конференциите ще спомена само някои, про-
ведени през последните години: конференцията 
по евролингвистика в Лайпциг ( 31.09.-12.10.2007), 
конференцията в рамките на Европейската седми-
ца в Баден-Вюртемберг (10.-11.05.2007), конферен-
цията в Mursia по социолингвистика и евролингвис-
тика (12.-14.11.2008), 18-я лингвистичен конгрес в 
Сеул (21.-26.07.2008) - http://www.elama.de/index.
htm  .

От публикациите специално бих искала да посоча 
програмната статия на П. Щуре Уреланд, публику-
вана в Linguistik online 8, 1/ 2001, като подчертая, че 
тя изисква специално внимание и трябва да бъде 
разгледана отделно - http://www.linguistik-online.
com/1_01/Ureland.html . 

Към развитието на евролингвистиката в България 
– 

състояние и перспективи

Ако се потърсият в нета публикации с ключова 
дума евролингвистика, ще бъдат намерени две 
разработки на Кина Вачкова от Шуменския уни-
верситет - »Евролингвистични наблюдения. // 
Езикът: история и съвременност. Шумен, 2002, с. 
267-271. ... »Евролингвистични иновации в сла-
вянските стандартни езици - http://labling.shu-bg.
net/K_Vachkova.htm . 

В по-широк план бих могла да посоча и фен-те-
мата „Европейска комуникация” в социалната 
мрежа bg.fanopic.com - http://bg.fanopic.com/
evropeiska-komunikaciq, но задачата на тези 
публикации е друга – да модерират европейска-
та тема в България от първоизточника, от сай-
товете на Европейските институции. В тях се 
съдържат европеизми, но не се разкрива съдър-
жанието им. Нещо повече, самите Превелачи се 
затрудняват с въвеждането на новия термин като 
дигитална адженда/ агенда и предпочитат като 
компромис да калкират с позната дума напри-
мер програма - Европейска програма за цифрови 
технологии - http://www.consilium.europa.eu/
showFocus.aspx?id=1&focusId=484&lang=bg. 
Основно теоретично правило в терминология-
та е международните думи да не се превеждат с 
цел улесняване на международното общуване. 
В сайтовете проникват постоянно създаваните 
неологизми като Европейска служба за външна 
дейност - http://www.europarl.europa.eu/news/
public/story_page/030-75594-158-06-24-903-
20100607STO75581-2010-07-06-2010/default_
bg.htm. Те трябва не само да се регистрират, но и 
да се обясняват, но това е работа на евролингви-
стите-лексикографи.

Преди 10 години на 18.10.2000 г. Ръководството 
и Управителният съвет на БАН отхвърлиха идеята 
за развитието на евролингвистиката в рамките на 
създаване на нов Институт по европеистика. На 
Срещата на върха в Хелзинки на 10.12.1999 г. Бъл-
гария вече беше спомената сред държавите, които 
са поканени да започнат преговори за пълноправ-
но членство в Европейския съюз. Преговорите за-
почнаха в началото на 2000 г., когато регистрирах 
проекта в Централното управление на БАН. При 
централизирана наука, каквато все още е науката 
в България, е естествено да се задържа развитието 

ХУМАНИТАРИСТИКА
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й в съвременна перспектива и доближаването й до 
науката на развитите, дори само европейски, дър-
жави.

В духа на новите изисквания и реформата по Бо-
лонския процес на европейските университети със 
структура, включваща факултети и изследовател-
ски центрове, в някакъв момент и в София ще бъде 
създаден Център за европейска комуникация с 
цел разработване на Европейската комуникаци-
онна политика, макар и с 10-годишно закъснение 
досега. Успокоителното е, че след 20-годишен мър-
зел на ресорната администрация в министерство-
то тази година най-после започна реформата във 
висшето образование и науката в България, която 
включва и модернизацията им в духа на Болоня 
с изискванията за децентрализация и хармониза-
ция с общите принципи на висшето образование, 
обучението и научните изследвания в Европейския 
съюз. Пари за научни изследвания има, необходи-
мо е обаче да изградим съответните европейски 
структури, т.е. да проведем в България реформата 
във висшето образование, изследванията и инова-
циите, за да могат българските учени да се включат 
в Европейското изследователско пространство. За 
периода 2007-2013 г. Европейската комисия е оси-
гурила 55,5 милиарда евро.

Съществен дял в работата на Центъра за европей-
ска комуникация ще има науката евролингвисти-
ка. 

Центърът за европейска комуникация ще съчетава 
усилията на електронни специалисти, профилира-
ни лингвисти, учени и експерти с широк спектър 
на професионална компетентност в различните 
политики на Европейския съюз и транснационал-
ното научно сътрудничество.   Около 50% от рабо-
тещите в него ще бъдат хора под 35 години, оста-
налите – над 35 години – учени и експерти. Цялата 
му дейност ще се поддържа в дигитална форма за 
широк достъп до българското общество.

ХУМАНИТАРИСТИКА
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Repliee R-1 е най-новото кибер 
предложение от университета в 

Осака, Япония. Силиконът по този робот 
имитира кожата на пет-годишно японско 
момиче. Repliee няма чувствителността на 
западняците, но има добро, макар и из-
куствено, сърце. С повече от 50 сензори и 
мотори, нейната цел е да изпълнява основ-
ни задачи като помощник на възрастните 
хора в Япония. Производителите са готови 
да произвеждат десетки или стотици робо-
ти Repliee.

Роботите пристигат!
Всяка седмица идват доклади за нови ро-
боти, нови технологии или нова изкустве-
на форма на живот. Един проект в Европа 

ТЕХНОЛОГИИ

роБоти преД портата!
научната Фантастика вече е реалност. роБотите се проМъкват във всеки аспект от живота 
ни. но какво (ще) изглежДат те? заглавията не са впечатляващи: „зловещо МоМиче с во-
съчно лице” и „Брюнетка с леко ДеФорМирани очи”…

http://www.abc.net.au/
Превел: Неделин Бояджиев
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се опитва да създаде прост робот, който 
може да открива човешки емоции по из-
ражението на човешките лица и да реаги-
ра по адекватен начин. А група студенти 
от университета в Аделаида построиха 
робот, който може да свири на цигулка. 
Учените от австралийската научна орга-
низация CSIRO (http://www.csiro.au/) се 
надяват да използват безпилотни летящи 
и плаващи роботи за контрол над австра-
лийсйката флора и фауна.

Ролф Пфайфър, директор на лаборато-
рия за изкуствен интелект в университета 
в Цюрих, споделя радостта си, че финан-
сирането за изследвания, свързани с робо-
тиката, се увеличава с всяка изминала го-
дина, което помага на учените да доведат 
своите роботи до все по-високи нови нива 
на сложност, полезност и достъпност.

Как ще изглеждат новите 
роботи?

Ние сме свидетели на все повече подобре-

ния в областта на помощните роботи, кои-
то се създават в Япония, тъй като на върха 
на възрастовата пирамида на населението 
има много пенсионери, които се нуждаят 
от чужда помощ. Тези роботи ще бъдат 
полу-автономни, ще си взаимодействат с 
хората, като екзо-скелети, които могат да 
помогнат на хората с проблеми при ходе-
нето или на хората с инвалидни колички 
– роботите ще могат да засичат различни 
препятствия по пътя.

Друга голяма област, в която роботиката 
може да помогне, е медицината, по-точно 
– медицинските протези. Протезата не е 
истински робот, а по-скоро – роботизиран 
крайник (ръка, крак) или око, в случаите, 
когато споменатият орган е увреден до не-
използваемост.

Роботиката и изкуствения интелект се 
свързват с компютрите в дома и могат да 
се използват при „интелигентните стаи”, 
които ще засичат наличието на хора и ще 
могат да включват и изключват осветлени-
ето, климатика, телевизора, алармата, ще 
отварят и затварят вратите, ще пускат во-
дата в баня та, тоалетната и кухнята.

Каква ще бъде формата на 
роботите?
Някои хора вярват, че ще се радваме на ху-
маноидни роботи, които ще приличат на 
нас - хората. Други смятат, че те ще бъдат 
някакви машини - като прахосмукачките 
или пералните машини и няма да имат ху-
маноидни черти.

Роботите могат да бъдат разделени на три 
основни вида. Първи вид - промишлени-
те роботи около транспортната лента, ко-
ито произвеждат автомобили и сглобяват 
техните части, например. (Създаването на 
един универсален монтажен робот е по-
сложно от конструирането на първия лу-
ноход.) Втори вид - помощните домакин-
ски роботи като прахосмукачката Roomba. 
(Неговата роля няма да е първостепенна 
за решаването на основните проблеми на 
цивилизацията, но в зоната на услугите и 

Кадър от филма “Аз робота”

ТЕХНОЛОГИИ
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развлеченията неговото значение ще бъде 
неоспоримо.) Трети вид – автономните ма-
шини, използвани от военните, от миньо-
рите и от земеделците.

„Всичко, което може да се движи самосто-
ятелно, се счита за робот. Възможностите 
пред роботиката са безкрайни.“, споделя 
специалистът по роботика Джонатан Ро-
бъртс.

Вече има автоматизирани трактори, ка-
миони и - дори роботи, които работят под 
вода. Подводният робот Starbug може да 
иде сам до обекта, който ще изследва и 
да се завърне със събраната информация 
(снимки, видеофилм). Той тежи само 25 
кг и можете да го приберете в куфара си. 
Камери и сензори могат да направят авто-
мобилите по „умни“. Ако роботът в пре-
возното средство открие, кога шофьорът 
е заспал, кога се е е отклонил от пътя или 
кога рязко е намалил или увеличил ско-
ростта, той би могъл да даде предупреж-
дение на водача.

Развлечения

От години Sony разработва робота IBO. 
Това е много хубав, но много скъп робот, и 
само много богати ентусиасти могат да си 

позволят да го имат.
„Динозавърът” Pleo и робота Furby са е 
създадени от американския дизайнер на 
играчки Калеб Чънг. Неговите играчки 
показват своите емоции, например - щас-
тие или гняв, в зависимост от начина, по 
който се използват от играещия си с тах. 
Pleo е голям скок напред към роботизира-
ните играчки, защото технологиите, вклю-
чително - двигателите, зъбните колела, 
камерите, кожата и инфрачервените сен-
зори са скрити в играчка.

Колкото по-мощен е компютърът, толкова 
по-умен и по-интересен можете да напра-
вите своя робот.

Изкуството и роботите

Много лаборатории по роботика и изкуст-
вен интелект имат в своите екипи и хора 
на изкуството – дизайнери и художници.
Работата на художниците дава нови изме-
рения на науката роботика. Португалски 
художник е участвал в израборването на 
роботите ArtSBot и RAP.

Австралийският художник Кърсти Бойл 
съчетава древните японски кукли с робо-
тиката.

Художничката Мари Велонаки от универ-
ситета в Сидни създава робот-мутант, на-
речен Риба-Птица. Нейният проект се ос-
новава на една приказка за птица и риба, 
които са влюбени, но явно не могат да бъ-
дат заедно. Но те в крайна сметка са заедно 
и приемат различието на другия.

ТЕХНОЛОГИИ



104 105- http://nauka.bg -

Създаването на машини, разбиращи цен-
ността на лъжата в определени условия, 
е доста смело предизвикателство към чо-
вешката цивилизация, което тя отправя 
сама на себе си. Безусловно, разработката 
на подобни роботи изисква и дискусии за 
етичната страна на тези технологии.
Роботът постепенно ще измести човека в 
тежките, монотонни, опасни и нетворче-
ски операции, като значително ще повиши 
производителността на труда, намалявай-
ки същевременно неговата себестойност. 
И с чиста съвест може да кажем, че ако не 
този, то следващият век ще бъде векът на 
тоталното присъствие на роботите в про-
мишлеността и в бита.
Ще имаме ли домашни любимци – робо-
ти?
Soni създадоха робота-куче Aido.

Ще бъдат ли роботите наши 
сексуални партньори в бъ-
деще?
Според експерт, работещ в областта на из-
куствения интелект, още в средата на този 
век да си легнеш с фатална електронна 
жена или със робот - супер жребец ще ста-
не нещо напълно приемливо. Но не всички 
експерти споделят визията му за бъдеще, в 
което хуманоидите ще осигуряват знойни 
удоволствия в леглото плюс предварител-
но програмиран разговор за разтуха след 
това. От друга страна, не са малко и онези, 
които смятат, че това е неизбежно, пред-
вид напредъка, осъществяван всеки ден 
във възпроизвеждането на мускулите и на 
движенията на човека, както - и в областта 
на изкуствения интелект с възпроизвежда-
нето на емоции и самоличност.
Взаимодействията между машини и хора 
ще бъдат интересни сами по себе си, а не 
- като симулации на човешки отношения.

ТЕХНОЛОГИИ
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НАСА ще построи наследник на „Кон-
корд”, който обаче ще се окаже хиперзву-
ков* самолет и ще е в състояние да прелети 
около земното кълбо за около 3-4 часа. По-
летът ще се извършва извън атмосферата, 
с което търговските космически полети из-
глежда ще станат реалност.
 Необходимата скорост е около пет пъти 
по-висока от скоростта на звука, или над 
5Мах**.
 Стана традиция такива проекти да са 
учудващо евтини – за около три години за 
този ще бъдат отделени по пет милиона на 
година.
 Проблемите пред екипа не са малко – 
трябва да се изследва поведението и ха-
рактеристиките на бързите въздушни по-
тоци, да се ползват нови материали за да 
се намали масата и да се увеличи здрави-
ната, защото температурната динамика и 
въздействията върху корпуса на самолета 
биха били много сериозни.  
 През май 2010 г. американската армия из-
пита хиперзвукова крилата ракета X-51A 
Waverider ( http://www.youtube.com/
watch?v=VZUwKX3_uE4 ), която достигна 
скорост повече от 7000 км./ч, като приема-
нето на въоръжение се планира за 2017 г.
 Идеята за хиперзвуков самолет е на ан-
глийски учени от фирмата Reaction 
Engines (http://www.reactionengines.
co.uk/).  Проектът е финансиран от Ев-

ропейската космическа агеция, в рамките 
на дългосрочна програма по развитие на 
космическите технологии в гражданската 
авиация.  В тази връзка, са предложени ня-
кои технически решение, като например 
многослойна обшивка с активна охлади-
телна система с течен водород. Основен 
принцип на работа на двигателите е из-
ползването на водородно гориво с кисло-
род от въздуха, което именно ще позволи 
бързо набиране на високите скорости.

*Прието е скоростите се класифицират по 
следния начин: дозвукова подзвукова, ко-
гато M < 1
звукова, когато M = 1
околозвукова, когато 0,8 < M < 1,2
свръхзвукова, когато 1,2 < M < 5
хиперзвукова, когато M > 5

**Max или просто М е мярка за т.нар.”число 
на Max”, по името на немския физик Ернст 
Мах (1938-1916 г. - http://bg.wikipedia.org/
wiki/Ернст_Мах ). Числото на Мах е вели-
чина, дефинираща съотношението на ско-
ростта на определено тяло със скоростта 
на звука в конкретна среда. При авиация-
та М = приблизително на около 1100-1200 
км./ч във въздушна среда на височина до 
около 10 км.

По материали на:
http://www.dailymail.co.uk/;  http://newsru.com/

ТЕХНОЛОГИИ

около зеМята за часове
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Пистолетът Browning HP-35 е из-
вестен и с френското си наиме-
нование Grand Puissance GP-35. 

Конструиран е през 1926 година от Джон 
Моузис Браунинг. Белгийската оръжей-
на фабрика Fabrique Nationale FN в град 
Лиеж получава патентното прави за про-
изводството му същата година. Число-
то „35” е прибавено поради това, че през 
1935 година започва производството му 
за въоръжаване на белгийската армия. В 
продължение на няколко десетилетия са 
разработени различни версии на този мо-
дел. Между тях има и такива с регулируем 
мерник, комбинация на кобур с приклад 
и няколко вида крайна обработка. Кога-
то германската армия окупирала Белгия 

през 1940 г., производството му продъл-
жава. Част от оръжейните специалисти на 
FN избягват в Англия, а през 1942 г. са из-
пратени в Канада да организират в заво-
да на фирмата John Inglis производството 
на пистолета за нуждите на съюзнически-
те войски. Най-впечатляващата разлика 
между белгийския и канадския Browning 
е променената форма на мерните прибо-
ри. Освен това канадският MK е с четири 
бразди и полета на цевта, докато белгий-
ският вариант е с шест. След 1945 г. про-
изводството му в Белгия е продължено 
от FN под името H-Power. Пистолетът е 
приет като щатно армейско и полицей-
ско оръжие в много страни. След някои 
модификации той става много подходящ 

Browning



108 109- http://nauka.bg -

Browning
за стрелба по мишени. Редица оръжейни 
фирми са произвеждали копия на модела 
или са го използвали като база за разработ-
ка. HP-MK II е модернизирана версия на 
стария модел НР-35. Този модел има дву-
странно предпазително лостче на ложата. 
Освен това на ръкохватката и чирените е 
придаден по-спортен вид. Вариантът на 
този модел MK II-Sport е с удължена цев и 
с допълнителна противотежест на дулото. 
Външността на модел НР-MK III е в тон със 
съвременната тенденция. Ложата с неръж-
даемо покритие и оксидираният затворен 
блок придават привлекателен вид на пис-
толета. Устройството му в общи- линии е 
еднакво с това на предния модел HP-MK II. 
От модела HP-MK II са произлезли някол-
ко спортни версии, между които и един 
вариант с по-дълга цев и с компенсатор. 
Пистолетът се предлага и във вариант с 
двойно действащ спускателен механизъм.
Поради технически затруднения този мо-
дел е снет от производство. Компанията 
Browning играе важна родя в производ-
ството на малокалибрено оръжие. Старите 
модели Concours и Tire са последвани от 
модела International, който по-късно след 
поставянето на модифициран мерник е 
преименуван на International II и Practice 
150. Единствената разлика между тях е в 
ръкохватката.
Американската търговска фирма Browning 

Arms Company представи на оръжейното 
изложение в Атланта нов модел малока-
либрен пистолет, наречен Browning Buck 
Mark .22 Този модел е приемник не само на 
моделите Challenger, но и на International. 
Пистолетът Buck Mark привлича внимани-
ето с тежката си квадратна цев. На базата 
на този модел се разработват още няколко 
модела - Buck Mark Plus с дървени чирени, 
последван през 1987 г. от модел Buck Mark 
Varmint със закръглена цев с дължина 250 
mm, без мерни прибори, а с приспособле-
ние за поставяне на оптичен мерник. На 
годишното оръжейно изложение през 1990 
г. е показан моделът Buck Mark Target 5.5 
(с калибър 5.5 mm). Този пистолет е също 
с кръгла цев и мерните му прибори са със 
сенници за отклоняване на падащата вър-
ху тях светлина и предпазване на зрение-
то на стрелеца. Тази пистолетна линия е 
разширена през 1992 г. с версия пистолет 
с дължина на цевта 14 инча за стрелба по 
силуетни мишени.
Моделите Target, Varmint  и Silhouette са с 
широк надлъжен жлеб върху тежката цев 
за поставяне на оптичен мерник. Спусъкът 
е регулируем за налягане от 1100 до 2300 
g. Най-новите модели на Browning са BDA 
(Browning Double Action) и BDM (Browning 
Double Model). Те следват съвременната 
тенденция при голямокалибрените писто-
лети.
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Browning BDA (Browning Double Action)
   ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 
  
Калибър –  9 mm Para 
Действие на спусъка – двойно действие 
Вместимост на пълнителя -  13 патрона 
Затворен механизъм  - система „Браунинг 
FN” 
Маса – 870 g 
Дължина – 200 mm 
Височина – 132 mm 
Дължина на цевта –118 mm 
Задръжка на спусъка – фиксирана 
Мерни прибори – фиксирани, регулиру-
еми на спортния модел
Дължина на мерната линия – 160 mm 
Външен предпазител – двустранно пред-
пазно лостче на ложата за освобождаване 
на ударното чукче от взведено положение 
Вътрешни предпазители –  предпазител на 
затворния блок, автоматичен предпазител 
на ударника
  
ОСОБЕНОСТИ: 
•Затворна задръжка – на лявата страна на 
ложата 
•Ключалка на пълнителя – на лявата стра-
на на ложата зад спусковата скоба 
•Материал на изработка  - ложата от сп-
лав, затворният блок от стомана
•Крайна обработка – оксидация 
•Чирени на ръкохватката – черен синте-
тичен материал
Вид предназначение: 
•Служебни пистолети 
•За бойна спортна стрелба „паркур” 

Browning BDAO (Browning Double 
Action Only)
    ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 
  
Калибър –  9 mm Para 
Действие на спусъка – само двойно дейст-
вие 
Вместимост на пълнителя -  13 патрона 
Затворен механизъм  - система „Браунинг” 
Маса – 870 g 
Дължина – 200 mm 
Височина – 132 mm 
Дължина на цевта –118 mm 
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – фиксирани
Дължина на мерната линия – 160 mm 
Външен предпазител – няма
Вътрешни предпазители –  предпазително 
на затворния блок, автоматичен предпази-
тел на ударника 

  
ОСОБЕНОСТИ: 
•Затворна задръжка – на лявата страна на 
ложата 
•Ключалка на пълнителя – на лявата стра-
на на ложата зад спусковата скоба
•Материал на изработка  - ложата от сп-
лав, затворният блок от стомана 
•Крайна обработка – оксидация 
•Чирени на ръкохватката – черен синте-
тичен материал
Вид предназначение: 
•Служебни пистолети 
• За бойна спортна стрелба „паркур”



110 111- http://nauka.bg -

Browning BDМ 
(Browning Double MODE)

    ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 
  
Калибър –  9 mm Para 
Действие на спусъка – двойно действие 
или само двойно действие
Вместимост на пълнителя -  13 патрона 
Затворен механизъм  - система „Браунинг” 
Маса – 880 g 
Дължина – 200 mm 
Височина – 140 mm 
Дължина на цевта –120 mm 
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – фиксирани
Дължина на мерната линия – 160 mm 
Външен предпазител – двустранен селек-
тор на ложата за действие на спусъка
Вътрешни предпазители –  предпазително 
на затворния блок, автоматичен предпази-
тел на ударника 

  
ОСОБЕНОСТИ: 
•Затворна задръжка – на лявата страна на 
ложата 
•Ключалка на пълнителя – на лявата стра-
на на ложата 
•Материал на изработка  - ложата от сп-
лав, затворният блок от стомана 
•Крайна обработка – оксидация 
•Чирени на ръкохватката – черен синте-
тичен материал
Вид предназначение: 
•Служебни пистолети 
• За бойна спортна стрелба „паркур”

Browning Buck Mark Gold
    ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 
  
Калибър –  .22 LR 
Действие на спусъка – единично действие 
Вместимост на пълнителя -  10 патрона 
Затворен механизъм  - система свободен 
затвор
Маса – 1030 g 
Дължина – 245 mm 
Височина – 137 mm 
Дължина на цевта –140 mm 
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – регулируеми
Дължина на мерната линия – 205 mm 
Външен предпазител – предпазително 
лостче на лявата страна на ложата
Вътрешни предпазители –  предпазително 
на затворния блок
  
ОСОБЕНОСТИ: 
•Затворна задръжка – на лявата страна на 
ложата 
•Ключалка на пълнителя – на лявата стра-
на на ложата зад спусковата скоба
•Материал на изработка  - стомана 
•Крайна обработка – оксидация на цевта и 
болта, позлатена ложа и надцевна планка
•Чирени на ръкохватката – дърво 
Вид предназначение: 
•За стрелба по мишени 
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Browning Buck Mark Gold Target
    ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 
  
Калибър –  .22 LR 
Действие на спусъка – единично действие 
Вместимост на пълнителя -  10 патрона 
Затворен механизъм  - система свободен 
затвор
Маса – 1030 g 
Дължина – 245 mm 
Височина – 137 mm 
Дължина на цевта –140 mm 
Задръжка на спусъка – има
Мерни прибори – регулируеми (със сен-
ник на мерника и мушката)
Дължина на мерната линия – 205 mm 
Външен предпазител – предпазително 
лостче на лявата страна на ложата
Вътрешни предпазители –  предпазително 
на затворния блок
  
ОСОБЕНОСТИ: 
•Затворна задръжка – на лявата страна на 
ложата 
•Ключалка на пълнителя – на лявата стра-
на на ложата зад спусковата скоба
•Материал на изработка  - стомана 
•Крайна обработка – оксидация на цевта и 
болта, позлатена ложа и надцевна планка
•Чирени на ръкохватката – дърво 
Вид предназначение: 
•За стрелба по мишени 

Browning Buck Mark Plus
    ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 
  
Калибър –  .22 LR 
Действие на спусъка – единично действие 
Вместимост на пълнителя -  10 патрона 
Затворен механизъм  - система свободен 
затвор
Маса – 900 g 
Дължина – 240 mm 
Височина – 137 mm 
Дължина на цевта –140 mm 
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – регулируеми 
Дължина на мерната линия – 203 mm 
Външен предпазител – предпазително 
лостче на лявата страна на ложата
Вътрешни предпазители –  предпазително 
на затворния блок
  
ОСОБЕНОСТИ: 
•Затворна задръжка – на лявата страна на 
ложата 
•Ключалка на пълнителя – на лявата стра-
на на ложата зад спусковата скоба
•Материал на изработка  - стомана 
•Крайна обработка – оксидация и позла-
тен спусък
•Чирени на ръкохватката – дърво 
Вид предназначение: 
•За стрелба по мишени 
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Browning Buck Mark Silhouette
    ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 
  
Калибър –  .22 LR 
Действие на спусъка – единично действие 
Вместимост на пълнителя -  10 патрона 
Затворен механизъм  - система свободен 
затвор
Маса – 1500 g 
Дължина – 355 mm 
Височина – 137 mm 
Дължина на цевта –250 mm 
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – регулируеми 
Дължина на мерната линия –310 mm 
Външен предпазител – предпазително 
лостче на лявата страна на ложата
Вътрешни предпазители –  предпазително 
на затворния блок
  
ОСОБЕНОСТИ: 
•Затворна задръжка – на лявата страна на 
ложата 
•Ключалка на пълнителя – на лявата стра-
на на ложата зад спусковата скоба
•Материал на изработка  - стомана 
•Крайна обработка – оксидация и позла-
тен спусък
•Чирени на ръкохватката – дърво 
Вид предназначение: 
•За стрелба по мишени 
•За стрелба по силуети

Browning Buck Mark Target
    ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 
  
Калибър –  .22 LR 
Действие на спусъка – единично действие 
Вместимост на пълнителя -  10 патрона 
Затворен механизъм  - система свободен 
затвор
Маса – 1030 g 
Дължина – 245 mm 
Височина – 137 mm 
Дължина на цевта –140 mm 
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – регулируеми (със сен-
ник на мерника и мушката)
Дължина на мерната линия –205 mm 
Външен предпазител – предпазително 
лостче на лявата страна на ложата
Вътрешни предпазители –  предпазително 
на затворния блок
  
ОСОБЕНОСТИ: 
•Затворна задръжка – на лявата страна на 
ложата 
•Ключалка на пълнителя – на лявата стра-
на на ложата зад спусковата скоба
•Материал на изработка  - стомана 
•Крайна обработка – оксидация и позла-
тен спусък
•Чирени на ръкохватката – дърво 
Вид предназначение: 
•За стрелба по мишени 
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Browning Buck Mark Varmint
    ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 
  
Калибър –  .22 LR 
Действие на спусъка – единично действие 
Вместимост на пълнителя -  10 патрона 
Затворен механизъм  - система свободен 
затвор
Маса – 1360 g 
Дължина – 355 mm 
Височина – 137 mm 
Дължина на цевта –250 mm 
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – с оптичен мерник
Дължина на мерната линия – с оптичен 
мерник 
Външен предпазител – предпазително 
лостче на лявата страна на ложата
Вътрешни предпазители –  предпазително 
на затворния блок

ОСОБЕНОСТИ: 
•Затворна задръжка – на лявата страна на 
ложата 
•Ключалка на пълнителя – на лявата стра-
на на ложата зад спусковата скоба
•Материал на изработка  - стомана 
•Крайна обработка – оксидация и позла-
тен спусък
•Чирени на ръкохватката – дърво 
Вид предназначение: 
•За стрелба по мишени 
•За стрелба по силуети

Browning High Power (HP-35)
    ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 
  
Калибър –  9 mm Para 
Действие на спусъка – единично действие
Вместимост на пълнителя -  13 патрона 
Затворен механизъм  - система „Браунинг”-
FN 
Маса – 910 g 
Дължина – 200 mm 
Височина – 132 mm 
Дължина на цевта –118 mm 
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – фиксирани
Дължина на мерната линия – 160 mm 
Външен предпазител – предпазително 
лостче на лявата страна на ложата
Вътрешни предпазители –  предпазително 
на затворния блок, полувзведено ударно 
чукче, предпазител на пълнителя

ОСОБЕНОСТИ: 
•Затворна задръжка – на лявата страна на 
ложата 
•Ключалка на пълнителя – на лявата стра-
на на ложата зад спусковата скоба
•Материал на изработка  - стомана 
•Крайна обработка – оксидация 
•Чирени на ръкохватката –синтетичен ма-
териал или дърво
Вид предназначение: 
•Служебни пистолети 
• За бойна спортна стрелба „паркур”
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Browning High Power (HP-35) 
Competition

    ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 

Калибър –  9 mm Para 
Действие на спусъка – единично действие
Вместимост на пълнителя -  13 патрона 
Затворен механизъм  - система „Браунинг”-
FN 
Маса – 990 g 
Дължина – 235 mm 
Височина – 132 mm 
Дължина на цевта –152 mm 
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – регулируеми
Дължина на мерната линия – 195 mm 
Външен предпазител – предпазително 
лостче на лявата страна на ложата
Вътрешни предпазители –  предпазител на 
затворния блок, полувзведено ударно чу-
кче, предпазител на пълнителя

ОСОБЕНОСТИ: 
•Затворна задръжка – на лявата страна на 
ложата 
•Ключалка на пълнителя – на лявата стра-
на на ложата зад спусковата скоба
•Материал на изработка  - стомана 
•Крайна обработка – оксидация 
•Чирени на ръкохватката –синтетичен ма-
териал 
Вид предназначение: 
• За бойна спортна стрелба „паркур”
•За стрелба по мишени
•За хазартна стрелба
Затворения блок е леко удължен с цевта 
противотежест, с което се удължава и мер-
ната линия. На удължението на затворе-
ния блок на модел MK II Competition са 
пробити компенсаторни отверстия.

Browning MK II .40 S&W
    ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 

Калибър –  .40 S&W
Действие на спусъка – единично действие
Вместимост на пълнителя -  10 патрона 
Затворен механизъм  - система „Браунинг”-
FN 
Маса – 935 g 
Дължина – 200 mm 
Височина – 132 mm 
Дължина на цевта –118 mm 
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – фиксирани (спортен 
модел регулируеми)
Дължина на мерната линия – 160 mm 
Външен предпазител – двустранно пред-
пазнително лостче на ложата
Вътрешни предпазители –  предпазител на 
затворния блок, автоматичен предпазител 
на ударника

ОСОБЕНОСТИ: 
•Затворна задръжка – на лявата страна на 
ложата 
•Ключалка на пълнителя – на лявата стра-
на на ложата зад спусковата скоба
•Материал на изработка  - ложата от сп-
лав, затворният блок от стомана 
•Крайна обработка – оксидация 
•Чирени на ръкохватката –черен синтети-
чен материал 
Вид предназначение: 
•За бойна спортна стрелба „паркур”
•За стрелба по мишени
•За хазартна стрелба
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Browning MK II 
    ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 

Калибър –  9 mm Para
Действие на спусъка – единично действие
Вместимост на пълнителя -  13 патрона 
Затворен механизъм  - система „Браунинг”-
FN 
Маса – 930 g 
Дължина – 200 mm 
Височина – 132 mm 
Дължина на цевта –118 mm 
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – фиксирани (спортен ре-
гулируеми)
Дължина на мерната линия – 160 mm 
Външен предпазител – двустранно пред-
пазнително лостче на ложата
Вътрешни предпазители –  предпазител 
на затворния блок, автоматичен предпа-
зител на ударника (след сериоен номер 
245PRO3101), препазител на пълнителя

ОСОБЕНОСТИ: 
•Затворна задръжка – на лявата страна на 
ложата 
•Ключалка на пълнителя – на лявата стра-
на на ложата зад спусковата скоба
•Материал на изработка  - стомана 
•Крайна обработка – оксидация 
•Чирени на ръкохватката – синтетичен 
материал 
Вид предназначение: 
• За бойна спортна стрелба „паркур”
•За стрелба по мишени
•За хазартна стрелба

Browning MK II Capitan
    ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 

Калибър –  9 mm Para
Действие на спусъка – единично действие
Вместимост на пълнителя -  13 патрона 
Затворен механизъм  - система „Браунинг”-
FN 
Маса – 980 g 
Дължина – 200 mm 
Височина – 132 mm 
Дължина на цевта –118 mm 
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – регулируем мерник със 
скала за разстояние от 50 до 500 m
Дължина на мерната линия – 160 mm 
Външен предпазител – двустранно пред-
пазнително лостче на ложата
Вътрешни предпазители –  предпазител на 
затворния блок, автоматичен предпазител 
на ударника 

ОСОБЕНОСТИ: 
•Затворна задръжка – на лявата страна на 
ложата 
•Ключалка на пълнителя – на лявата стра-
на на ложата зад спусковата скоба
•Материал на изработка  - стомана 
•Крайна обработка – оксидация 
•Чирени на ръкохватката – синтетичен 
материал 
В ръкохватката на повечето пистолети 
Brawning MK II Capitan са поставени жле-
бове за прикрепване на дървен приклад от 
карабинен тип.
Вид предназначение: 
• Служебни пистолети
•За стрелба по мишени
•За стрелба по силуети
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Browning MK II Capitan 
Normandy Model “June 6, 1944”
    ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 

Калибър –  9 mm Para
Действие на спусъка – единично действие
Вместимост на пълнителя -  13 патрона 
Затворен механизъм  - система „Браунинг”-
FN 
Маса – 980 g 
Дължина – 200 mm 
Височина – 132 mm 
Дължина на цевта –118 mm 
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – регулируем мерник със 
скала за разстояние от 50 до 500 m
Дължина на мерната линия – 160 mm 
Външен предпазител – двустранно пред-
пазнително лостче на ложата
Вътрешни предпазители –  предпазител на 
затворния блок, автоматичен предпазител 
на ударника 

ОСОБЕНОСТИ: 
•Затворна задръжка – на лявата страна на 
ложата 
•Ключалка на пълнителя – на лявата стра-
на на ложата зад спусковата скоба
•Материал на изработка  - стомана 
•Крайна обработка – оксидация, гравюра 
и позлатени части
•Чирени на ръкохватката – орехово дърво 
Пистолетът е юбилеен модел, в чест на из-
вършения десант от съюзниците на 6 юни 
1944 г.
Вид предназначение: 
• Служебни пистолети
•За стрелба по мишени

Browning MK II Capitan 
„Omaha Beach”

    ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 

Калибър –  9 mm Para
Действие на спусъка – единично действие
Вместимост на пълнителя -  13 патрона 
Затворен механизъм  - система „Браунинг”-
FN 
Маса – 980 g 
Дължина – 200 mm 
Височина – 132 mm 
Дължина на цевта –118 mm 
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – регулируем мерник със 
скала за разстояние от 50 до 500 m
Дължина на мерната линия – 160 mm 
Външен предпазител – двустранно пред-
пазнително лостче на ложата
Вътрешни предпазители –  предпазител на 
затворния блок, автоматичен предпазител 
на ударника 

ОСОБЕНОСТИ: 
•Затворна задръжка – на лявата страна на 
ложата 
•Ключалка на пълнителя – на лявата стра-
на на ложата зад спусковата скоба
•Материал на изработка  - стомана 
•Крайна обработка – никелиране, гравю-
ри и позлатени части
•Чирени на ръкохватката – орехово дърво 
Върху затворния блок са образът на Дуайт 
Айзенхауър и бойното поле в Омаха Бийч 
(Нормандия). На ръкохватката е гравира-
на емблемата на ВВС на САЩ. Пистолетът 
е юбилеен в чест на извършения десант от 
съюзниците на плажа Омаха на 6 юни 1944 
г.
Пистолетът Browning MK II Capitan 
“Omaha Beach”е възпоменателен модел за 
отбелязване на десанта в Нормандия на 
съюзническите войски на 6 юни 1944 г.
Вид предназначение: 
• Служебни пистолети
•За стрелба по мишени
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Browning MK II Capitan 
Victory Модел „May 8, 1945”
    ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 

Калибър –  9 mm Para
Действие на спусъка – единично действие
Вместимост на пълнителя -  13 патрона 
Затворен механизъм  - система „Браунинг”-
FN 
Маса – 980 g 
Дължина – 200 mm 
Височина – 132 mm 
Дължина на цевта –118 mm 
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – регулируем мерник със 
скала за разстояние от 50 до 500 m
Дължина на мерната линия – 160 mm 
Външен предпазител – двустранно пред-
пазнително лостче на ложата
Вътрешни предпазители –  предпазител на 
затворния блок, автоматичен предпазител 
на ударника 

ОСОБЕНОСТИ: 
•Затворна задръжка – на лявата страна на 
ложата 
•Ключалка на пълнителя – на лявата стра-
на на ложата зад спусковата скоба
•Материал на изработка  - неръждаема 
стомана
•Крайна обработка – неръждаемо покри-
тие, гравюри и позлатени части 
•Чирени на ръкохватката – орехово дърво 
с вградена емблема на победата – бъквата 
“V” 
Пистолетът Browning MK II Capitan Victory 
Model “May 8, 1945” е възпоменателен мо-
дел за отбелязване края на Втората светов-
на война.
Вид предназначение: 
• Служебни пистолети
•За стрелба по мишени

Browning HP-MK II Practical
    ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 

Калибър –  9 mm Para
Действие на спусъка – единично действие
Вместимост на пълнителя -  13 патрона 
Затворен механизъм  - система „Браунинг”-
FN 
Маса – 950 g 
Дължина – 200 mm 
Височина – 132 mm 
Дължина на цевта –118 mm 
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – фиксирани
Дължина на мерната линия – 160 mm 
Външен предпазител – двустранно пред-
пазнително лостче на ложата
Вътрешни предпазители –  предпазител на 
затворния блок, автоматичен предпазител 
на ударника 

ОСОБЕНОСТИ: 
•Затворна задръжка – на лявата страна на 
ложата 
•Ключалка на пълнителя – на лявата стра-
на на ложата зад спусковата скоба
•Материал на изработка  - ложата от сп-
лав, затворният блок от стомана
•Крайна обработка – ложата с матово ни-
келово покритие, затворният блок с окси-
дация
•Чирени на ръкохватката – гума Pachmayr 
или Browning 
Вид предназначение: 
• Служебни пистолети
•За стрелба по мишени
•За бойна спортна стрелба “паркур”
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Browning MK II GP Rennaissance
    ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 

Калибър –  9 mm Para
Действие на спусъка – единично действие
Вместимост на пълнителя -  13 патрона 
Затворен механизъм  - система „Браунинг”-
FN 
Маса – 980 g 
Дължина – 200 mm 
Височина – 132 mm 
Дължина на цевта –118 mm 
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – фиксирани
Дължина на мерната линия – 160 mm 
Външен предпазител – двустранно пред-
пазнително лостче на ложата
Вътрешни предпазители –  предпазител 
на затворния блок, автоматичен предпа-
зител на ударника (след сериен номер 
24PRO3101), предпазител на пълнителя

ОСОБЕНОСТИ: 
•Затворна задръжка – на лявата страна на 
ложата 
•Ключалка на пълнителя – на лявата стра-
на на ложата зад спусковата скоба
•Материал на изработка  - ложата от сп-
лав, затворният блок от стомана
•Крайна обработка – никелово покритие, 
гравюри и позлатен спусък
•Чирени на ръкохватката – орехово дърво 

Вид предназначение: 
• Служебни пистолети
•За бойна спортна стрелба “паркур”

Browning MK II GP Silver Chrome 
Sport
    ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 

Калибър –  9 mm Para
Действие на спусъка – единично действие
Вместимост на пълнителя -  13 патрона 
Затворен механизъм  - система „Браунинг”-
FN 
Маса – 950 g 
Дължина – 200 mm 
Височина – 132 mm 
Дължина на цевта –118 mm 
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – регулируем
Дължина на мерната линия – 170 mm 
Външен предпазител – двустранно пред-
пазнително лостче на ложата
Вътрешни предпазители –  предпазител на 
затворния блок, автоматичен предпазител 
на ударника

ОСОБЕНОСТИ: 
•Затворна задръжка – на лявата страна на 
ложата 
•Ключалка на пълнителя – на лявата стра-
на на ложата зад спусковата скоба
•Материал на изработка  - ложата от сп-
лав, затворният блок от стомана
•Крайна обработка – матово хромиран
•Чирени на ръкохватката – черна гума 

Вид предназначение: 
• Служебни пистолети
•За бойна спортна стрелба “паркур”
•За стрелба по мишени
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Browning MK II GP-MK III
    ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 

Калибър –  9 mm Para
Действие на спусъка – единично действие
Вместимост на пълнителя -  13 патрона 
Затворен механизъм  - система „Браунинг”-
FN 
Маса – 950 g 
Дължина – 200 mm 
Височина – 132 mm 
Дължина на цевта –118 mm 
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – фиксирани
Дължина на мерната линия – 160 mm 
Външен предпазител – двустранно пред-
пазнително лостче на ложата
Вътрешни предпазители – предпазител на 
затворния блок, автоматичен предпазител 
на ударника

ОСОБЕНОСТИ: 
•Затворна задръжка – на лявата страна на 
ложата 
•Ключалка на пълнителя – на лявата стра-
на на ложата зад спусковата скоба
•Материал на изработка  - ложата от сп-
лав, затворният блок от стомана
•Крайна обработка – оксидация или двуц-
ветно покритие
•Чирени на ръкохватката – черен синте-
тичен материал 

Вид предназначение: 
• Служебни пистолети
•За бойна спортна стрелба “паркур”

Browning MK II GP-MK III Sport
    ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 

Калибър –  9 mm Para
Действие на спусъка – единично действие
Вместимост на пълнителя -  13 патрона 
Затворен механизъм  - система „Браунинг”-
FN 
Маса – 950 g 
Дължина – 200 mm 
Височина – 132 mm 
Дължина на цевта –118 mm 
Задръжка на спусъка – регулируема
Мерни прибори – регулируеми
Дължина на мерната линия – 165 mm 
Външен предпазител – двустранно пред-
пазнително лостче на ложата
Вътрешни предпазители – предпазител на 
затворния блок, автоматичен предпазител 
на ударника

ОСОБЕНОСТИ: 
•Затворна задръжка – на лявата страна на 
ложата 
•Ключалка на пълнителя – на лявата стра-
на на ложата зад спусковата скоба
•Материал на изработка  - ложата от нике-
лова сплав, затворният лок от стомана
•Крайна обработка – неръждаемо покри-
тие
•Чирени на ръкохватката – с надпис 
Pachmayer 

Вид предназначение: 
• Служебни пистолети
•За бойна спортна стрелба “паркур”
•За стрелба по мишени
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Космосът никога не е бил 
толкова близо...

Стартиране на записванията за 

участие в програмата – Декември 

2010 година

http://spaceedu.net


