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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.

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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ИСТОРИЯ НА ЧОВЕШКИТЕ МИГРАЦИИ
Под общата редакция на Ръсел Кинг

От времето на най-ранните пътувания 
на нашите праисторически 
предшественица до нашните 

глобални размествания на население 
миграцията си остава червената нишка на 
човешката история. Докато хората мигрират 
в търсене на по-добър живот, техните 
идеи, тяхната култура също пътува с тях, 
предръщайки преселенията във важен 
фактор в историята на цивилизацията.

В книгата История на човешките миграции 
историята на преселенията по света от 
праисторически времена до наши дни 
е разказана от международен екип от 
учени. Чрез използваните анотирани 
карти, информиращи линии на времето и 
стотици снимки, рисунки и изображения 
на артефакти те са накарали тази епична 
история да оживее пред очите на читателя.

В книгата са описани:

• причините и последствията от човешките преселения
• миграциите през праисторическо време
• традиционните пътища, по които хората са се преселвали
• завоеванията и експанциите на римляни, варвари, викинги, монголи и араби
• колонизацията, осъдените на каторга и робите
• индустриализацията, гладът, войната, преследванията и икономическите кризи
• миграциите по света, в това число в Африка, Израел, Източния блок, Индия, Пакистан,   
          Виетнам и Северна Америка
• прогнози за бъдещите придвижвания на големи маси от хора

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=29881
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ЗА ПЪРВИ ПЪТ В 
БЪЛГАРИЯ !

Том 2
Кои са били първите растения, появили се на Земята? Как те са помогнали на голата скала да се 
превърне в почва?
Ще намерите всичко това и още много на страниците на тази книга, която включва невероятни снимки 
и илюстрации, даващи поглед навътре към сърцевината на дърветата, функциите на растителните 
тъкани и проводящите съдове на листата. Растенията са тясно свързани с  живота на Земята – без тях 
той би бил невъзможен. Благодарение на фотосинтезата те ни снабдяват с храна, кислород, лекарства, 
дървесина, смоли и много други незаменими материали. Почти магически е процесът, при който 
растенията превръщат слънчевата светлина във въглехидрати като захарите и скорбялата. Чудесно е да 
разберем как един неподвижен организъм се е научил да се възползва максимално от енергията, която 
получава от Слънцето, и едновременно с това е открил механизми за справяне с предизвикателствата на 
заобикалящата го среда.
Ще бъдете изненадани да научите защо растенията влагат толкова усилия и енергия в производството на своите 
цветове. Ще опишем за вас в детайли, стъпка по стъпка, как протича тяхното оплождане.
В тази книга е включен пълен исторически обзор на растенията, както и описание на основните им разлики с 
водораслите и гъбите.

Britannica Illustrated Science Library

РАСТЕНИЯ, ВОДОРАСЛИ И ГЪБИ

http://ozon.bg/218--britanika
http://ozon.bg/-britanika/1393--plants-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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РАСТЕНИЯ, ВОДОРАСЛИ И ГЪБИ

http://ozon.bg/218--britanika
http://ozon.bg/-britanika/1393--plants-britanika.html
http://ozon.bg/-britanika/1381--vselenata-britanika.html
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Класически Китай
Автор: Иван П. Каменарович

Културните пътеводители из Древния 
свят предлагат пътуване във времето и 
пространството (Египет, Гърция, Рим, Индия, 

Китай, Месопотамия, Япония...) и са предназначени 
за ученици и студенти, за любознателни хора, 
интересуващи се от историята и цивилизациите, 
за пътешественици и туристи. Практични, 
стегнати и ясни, те дават добра представа за 
основните характеристики на най-великите древни 
цивилизации, завещали ни писмени свидетелства 
или значими материални паметници, предлагайки 
на читателя необходимия ключ към разбирането 
на тяхната история, политическата и социалната 
организация, военно дело, религия, икономика, 
изкуства, всекидневен живот и т.н.

Китайската цивилизация е една от най-древните и 

най-богатите на нашата планета. Но за разлика от 
Древен Египет или монархиите на Месопотамия, тя 
продължава да съществува и да се развива. Повече от 
5000 години Китай си е все на мястото, непоклатим 
и в същото време невероятно подвижен, защото 
след почти два века затвореност, след грандиозни 
социални сътресения, той изведнъж се отвори 
за външния свят и сега е на път да се превърне в 
свръхсила, вписваща се великолепно в модерността. 
Китай устремно нахлува при нас: престижни 
текстове от неговата литература се превеждат на 
десетки езици, театрални турнета ни въвеждат 
в легендата и в историята на Китай, изкуството 
фъншуй се разпространява из цяла Европа. Но какво 
знаем за цивилизацията, която ги е породила? Да 
не я познаваме, означава да пътуваме на сляпо из 
пространства, в които има толкова много за гледане.

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=33156
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Късометражни документални филми

www.video.nauka.bg
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В края на октомври 2010 г. руският ми-
нистър на науката и образованието 
Андрей Фурсенко обяви резултати-

те от своя опит за съживяване на науката в 
университетите на страната. Той е предло-
жил “мега грантове” до 5 милиона долара за 
привличане на водещи изследователи от цял 
свят, които да създадат нови лаборатории в 
руските университети. Сред първите успеш-
ни кандидати са: Ферид Мурад от универси-
тета на Тексас в Хустън – нобелов лауреат в 
областта на медицината през 1988 г. и мате-
матика Станислав Смирнов от Университета 
в Женева, Швейцария, получател на медала 
на Фийлдс през 2010 г. 

“Би могло да се изгради един много добър 
мост между Франция и Русия в тази област”, 
казва друг носител на този медал, Жерар 
Муру, директор на Лабораторията по при-
ложна оптика в гр. Палезо, Франция и един 
от пионерите на ултрависоките интензивни 
лазери.

Колко такива мозъци ще привлекат мега 
грантовете и ще стимулира ли това руската 
наука? Първоначалната идея е била чужди-

те учени да пребивават в руските универси-
тети 6 месеца годишно. От чуждите учени се 
изисква да прекарват само 1/3 от годината 
в Русия. Това са около 120 дни или четири 
месеца. Всъщност, това е един семестър. „Че-
тири месечен престой в руски университет 
е твърде малък  ангажимент за тези пари.”, 
казва Алексей Хохлов, заместник-ректор на 
Московския държавен университет. На тази 
„въдица” все още не са се хванали открива-
телите на графена и нобелови лауреати по 
физика - Андре Геим и Константин Новосе-
лов. Двамата са родени и обучени в Русия, 
но сега работят в университета в Манчестър, 
Великобритания.

Много голяма част от най-добрите руски 
учени, десетки хиляди, са емигрирали в 
чужбина по време на икономическата кри-
за през 90-те години на миналия век и сега 
обслужват чужди  университети и икономи-
ки. “Никога не съм наблягал на своите собст-
вени нужди.”, казва по повод възможността 
да се възползва от руските пари А. Геим. И 
добавя: “Изключително трудно е да се упра-
вляват две лаборатории едновременно. Това 
не е ефективно.” 

Руската наука извървя дълъг път, откакто 

ИЗБРАНО

(РАН) – проблеми и перспек-
тиви

Превел: Неделин Бояджиев       Сп. „Science“ – 19.11.2010

Руската Академия на Науките 

Реконструкция на руската наука
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Геим и Новоселов напуснаха родината си 
през 90-те години на ХХ век, време, когато 
някои изследователи едва свързваха двата 
края, работейки на няколко места, напри-
мер – и като таксиметрови шофьори, за да 
припечелят достатъчно, за да се нахранят. 
Заплатите бавно са се увеличили и около 
средата на 2000 г., от руското правителство 
признават, че Русия не може повече да живее 
от своите природни ресурси. И бяха старти-
рани програми за насърчаването на научни-
те изследвания в модерни научни области, 
например - нанотехнологиите. Руски уче-
ни от страната и чужбина приветстват тези 
програми, но се оплакват, че правителството 
продължава да отделя недостатъчни сред-
ства за фундаментални изследвания и не из-
вършва необходимите реформи, особено - в 
Руската академия на науките (РАН) - http://
www.ras.ru/, която все още не се е промени-
ла от времето на Съветския съюз, когато дър-
жавата подпомагаше голям брой непродук-
тивни институти и научни работници.

Затова руското правителство противодейст-
ва на критиците с поредица от програми за 
насърчаване на повече изследвания в уни-
верситетите на Русия, които са извън кон-
трола на РАН. Но много руски учени все 
още не гледат оптимистично на всичко това. 
Те са били свидетели и на корупция, и на по-
ловинчати реформи. 

В разгара на Съветския съюз, научните зани-
мания са били високо престижна дейност. 
РАН, в която са били извършени най-много 
фундаментални изследвания, е добре фи-
нансирана и  привлича учени от стотици 
институти. Голяма част от научните изслед-
вания в СССР са били правени в градчета, 
разпилени из необятната шир на Съветския 
съюз, и най-често са били свързани с руската 
военна промишленост. В съветско време на-
учната кариера не е била за пренебрегване. 

Бавно възстановяване

ИЗБРАНО
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Според виц от онова време научната карие-
ра е начин да задоволяваш  любопитството 
си за сметка на правителството. 

През 1990 г., точно преди СССР да се срути, 
в страната е имало почти 2 милиона учени, 
инженери и техници, работещи в повече от 
4 600 институции.

Само 4 години по-късно много от някога 
оживените лаборатории са били празни, 
тъмни и неактивни. Изследователите не 
са можели да си позволят покупка на ново 
оборудване, на реактиви, на консумативи и 
дори – на електричество, необходими им за 
извършването на експерименти.

Все още има научни проекти за научни ла-
боратории, които стоят недостроени. Само 
два примера - огромен ускорител на частици 
в Института по физика на високите енергии 
в Протвино, който би могъл да съперничи на 
този в CERN и лаборатория в Гатчина (близо 
до Санкт Петербург) за изследвания в облас-
тта на физиката и химията.  

Според официалната статистика 25 000 
руски учени са емигрирали между 1989 и 
2004 г., но според независими изчисления 
учените в емиграция от 1989 г. до днес са над 
80 000. 

Немалка част от руските изследователи са се 
оттеглили от своите научни занимания зави-
наги. По това време научните занимания не 
са били престижна дейност. Така страната 
изгубва едно поколение учени. 

А други са имали късмет и са успяли да на-
мерят алтернативни източници на финан-
сиране, например - като си партнират с ла-
боратории в чужбина и печелят договори за 
изследвания на международни корпорации. 
Други са си намерили частни спонсори, 
един от които е Международна научна фон-
дация на Джордж Сорос. До края на 2000 г. 
руското правителство е отделяло малки и 
недостатъчни средства за финансиране на 

руската наука. Руската фондация за фунда-
ментални изследвания (РФФИ) http://www.
rfbr.ru/, която финансира някои научни 
проекти, има малки възможности за финан-
сиране. До края на миналия век основната 
цел на руските учените е била физическото 
им оцеляване, а не - научните изследвания.

След 2000 г. тежкото положение на руските 
изследователи постепенно се подобрява. Ру-
ското правителство бавно увеличава запла-
тите. Днес учените в РАН печелят 5-6 пъти 
повече, отколкото - преди десет години. 
“Това не е достатъчно, но в сравнение с пре-
ди няколко години е приемливо. Заплаща-
нето в РАН е по-високо от средната работ-
на заплата в Русия.”, казва Фурсенко. Той се 
надява, че руската наука ще се пробуди като 
мечка след зимен сън. 

Обединеният институт за ядрени изследва-
ния (ОИЯИ) - http://www.jinr.ru/, една от 
най-известните лаборатории на Русия и во-
деща в световен център за ядрена физика, 
също започна да разтваря крилете си. “Пър-
вите 12 години след края на Съветския съюз 
са били много трудно време за института. 
Нашият бюджет е бил ограничен и не е било 
плащано от страна на правителството.”, каз-
ва Михаил Иткис, директор на ОИЯИ. През 
този период не е имало модернизация на 
оборудването. Международна финансо-
ва подкрепа успява да съхрани наличното 
оборудване. Създадена като съветска ЦЕРН 
през 1950 г., ОИЯИ е разполагал учени от 18 
страни-членки на СССР. Те са останали там, 
въпреки че някои от техните държави са 
вече членове на НАТО и ЕС. „Тези учени ни 
помогнаха да оцелеем.”, споделя М. Иткис. 
През 2000 г. новоизбраният президент Вла-
димир Путин признава значението на лабо-
раторията със закон, като й дава специален 
статут и я обявява за безмитна зона. Скоро 
след това Институтът получава пълния си 
бюджет отново, но това пак не е достатъчно. 
През 2005 г.бюджетът му е само 37 милиона 
долара за институтите с 5 000 служители. 
ОИЯИ тази година поиска от всички свои 
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членове да увеличат вноските си с 20% и въз-
намерява да продължава да ги увеличава, до-
като те достигат общо 200 милиона щатски 
долара до 2016 г. Бюджетът за следващата 
година ще възлиза на 100 милиона долара. 
Институтът в момента е в процес на изграж-
дане на нови съоръжения, а други се подо-
бряват. Иткис завършва разказа си с думите: 
„Ние не можем да бъдем световен лидер във 
всички области на науката, но в някои обла-
сти от нея ние бихме могли да сме водещи. 
Тук са били открити девет нови свръх тежки 
елемента.” 

В началото на втория мандат на Путин през 
2004 г., когато Фурсенко е назначен на сегаш-
ния си пост, руското правителство започва 
да преодолява различията между научните 
изследвания и икономиката на страната. Съ-
ветската система за приложна наука, която 
служи на военната индустрия, се разпада. 
Не е имало механизъм за преминаване на на-
уката от военни релси към цивилни изслед-
вания в полза на промишлеността. “Руската 
индустрия не се интересува от науката. Тя 
е щастлива с това, което е. Необходими са 
инициативи, които да насърчават взаимо-
действието между тях.”, казва Хохлов. 

През 2007 г. правителството залага на нано-
технологиите. То основава руска нанотех-
нологична корпорация (Rusnano) - http://
www.rusnano.com/, като за целта са изра-
зходени 6 млрд. долара с надеждата, че при-
ходите от дейността на корпорацията през 
2015 г. ще бъдат в размер на 30 млрд. дола-
ра. Rusnano разпределя голяма част от тези 
пари като помощи за компании, за да комер-
сиализира нанотехнологичните продукти, 
но научноизследователски центрове също 
получават парче от пая. В институт „Курча-
тов” в Москва е създадена ядрена лаборато-
рия за синхротронно рентгенови лъчения и 

нанотехнологии - http://www.kcsr.kiae.ru/ . 
ОИЯИ създава нов международен иновацио-
нен център за нанотехнологии, финансиран 
с 33 милиона долара от Rusnano. Някои уче-
ни свързват „нанотехнологичната треска” 
на правителството с американската „треска 
за злато”. 
„Rusnano не е финансиране на научните из-
следвания. Това е комерсиализация!”, казва 
Гуриев. Най-голям е скептицизмът на ру-
ските учени за проекта на правителството 
да бъде създадена в Сколково, недалеч от 
Москва, руска „Силициева долина” (често 
неправилно наричана „Силиконова”) с тех-
нологични оранжерии, в които се очаква да 
дойдат 12 000 учени и бизнесмени, които да 
работят върху правителствените приори-
тети - енергетика, информационни техно-
логии, телекомуникации, биомедицина и 
ядрени технологии. Институт „Курчатов” 
и Московския държавен университет „М. 
Ломоносов” - http://www.msu.ru/ са вече 
свързани с проекта, а също така - и много не-
руски компании, включително - Boeing.

“Проектът за Сколково е много странен. 
Има много научни центрове в Русия. Защо 
да влагат пари в това ново място? Нашите 
сгради стоят празни.”, казват някои учени от 
Института  „Курчатов” и от ОИЯИ. 

„Проектът за Сколково е ново предизвика-
телство за младите хора и ще се превърне 
в сериозен конкурент на съществуващите 
структури.”, отговаря министърът. 

Правителственият акцент въху приложните 
науки проправя пропаст между тях и фун-
даменталните науки. “Те просто не разбират 
как фундаменталните науки създават
иновации и вярват, че всички фундамен-
тални изследвания трябва да доведат до 

Преодоляване на пропастта

Завръщане към фундаменталните 
науки
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нещо  полезно като приложните науки.”, 
казва Георгий Георгиев от Института по ге-
нна биология към РАН. На занемаряването 
на фундаменталните науки в Русия е било 
обърнато вниание преди година, когато 
над 200 емигрирали руски изследователи 
са изпратили писмо до руския президент 
Дмитрий Медведев. В писмото те обръщат 
внимание на факта, че „Въпреки че някои 
руски учени правят изследвания от световна 
класа, катастрофалните условия за провеж-
дане на фундаментални научни изследва-
ния в недалечно бъдеще ще доведат до нова 
агония на науката в Русия.”.

В доклад на Thomson Reuters се обръща вни-
мание на спада на публикации на руски уче-
ни в международни научни издания. Русия 
имала 29 000 научни публикации в между-
народни научни издания през 1994 г., но 
през 2006 г. публикациите на руските учени 
са спаднали до 22 000. В същия период уче-
ние в страни като Китай и Индия драстично 
увеличиха броя на своите научни статии. В 
последните 5-6 години в Русия са произведе-
ни само 2,6% от всички такива публикации в 
световен мащаб - по-малко от Китай (8,4%), 
Канада (4.7%) и Австралия (3,0%). “Това е 
деликатен въпрос за нас. Това е културен 
проблем. Някои руски изследователи пуб-
ликуват само на руски език от чувство на на-
ционална гордост.”, казва Фурсенко. Някои 
учени пък искат да бъде създадена руска сис-
тема за оценяване на научните публикации 
в световен мащаб. Според тях създаването на 
индекса на цитиране, на импакт фактора в  
международните списания е търговски про-
ект, зад който стоят огромни пари и различ-
ни национални интереси.  

През последната година правителството за-
почна редица програми за насърчаване на 
науката в държавните университети, кои-
то са 40. Както по-горе бе казано, основна-
та идея е в руските университети да бъдат 
поканени чужди учени, които да развиват 
различни науки в тях. Повече от 500 чужди 
учени са участвали в конкурса. Сред 40-те 

победители 20 са руснаци, като15 от тях жи-
веят в чужбина. Няма да има покана за вто-
ри конкурс за безвъзмездна помощ до края 
на 2010 г. Един от победителите – биологът 
Алексей Kондрашов от университета в Ми-
чиган – казва: “Аз познавам лично 8 от 40-те 
победители, и гарантирам, че всички те са 
сериозни учени. По този начин може да се 
очаква положително въздействие върху ру-
ската наука.”.

РАН е много по-силна от всяка друга научна 
институция и няма реална конкуренция. Го-
лямата подкрепа на идеята за вкарванет на 
науката в университетите повдига въпроса, 
какви са действията на правителството за съ-
живяването на науката в РАН? В Академия-
та все още се правят повечето от фундамен-
талните научни изследвания в Русия, но 50 
000 служители трябва да оцеляват с държав-
ни средства - само 1,6 млрд. щатски долара 
годишно - по-малко от 30 000 $ на човек – за 
заплати, оборудване, консумативи, реакти-
ви, електричество. РАН няма никакви други 
източници на финансиране; няма дори до-
ход от наеми на земя и сгради. 

За много външни лица, РАН е останка от 
една отминала епоха. Тя запазва твърда йе-
рархична структура с всемогъщ президиум. 
От ключово значение е репутацията, а не – 
броя на публикациите. Според критиците 
РАН продължава да подкрепя голям брой 
непродуктивни учени и институти. Не съ-
ществува процедура за закриване на стари и 
отваряне на нови институти и лаборатории. 
Системата трябва да стане по-гъвкава.

До момента правителството не смята да се 
намесва сериозно в работата на академията. 
„РАН е независим орган.”, казва Фурсенко. 
Все пак, през 2007 г. правителството убеден 
РАН, че всички промени в нейния устав 
трябва да бъдат одобрени от общо събрание 

Къде е мястото на РАН в стратегията 
за съживяване на науката в Русия?
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на РАН и на руското правителство. Всеки 
нов директор на РАН ще се нуждае от одо-
брението на това общо събрание. “Тези про-
мени бяха преценени от членовете на Акаде-
мията като разумни, тъй като тя е държавна 
организация.”, казва Евгений Свердлов от 
Института по молекулярна генетика в РАН.

Бившият президент Путин казва: “РАН не 
трябва да се плаши от програмата за научна 
модернизация. Вътрешната трансформации 
в системата на РАН е въпрос от първосте-
пенно значение. Това ще позволи подобря-
ване на качеството на изследователските 
и развойни проекти.” Има изследователи, 
които предпочитат да бъдат независими от 
РАН. Много учени, които говорят за наука-
та в страната, смятат, че РАН се нуждае от 
реформа. За някои от тях най-належащи-
ят проблем е разчистването на „болните и 
мъртви дървета”. 
В  РАН има правило, според което директо-
рите на институти могат да работят не пове-
че от 10 години и трябва да се пенсионират 
на 70-годишна възраст. Но това правило е 
било пренебрегнато през 2007 година. 

РАН трябва да предостави възможността на 
младите, активни и амбициозни учени да ог-
лавяват различните институти в Академия-
та, ако те предложат дългосрочна програма 
за развитие на своя институт. Друг модел за 
промяна на РАН са партньорските провер-
ки, които се използват, за да бъдат избрани 
най-добрите проекти. Освен това, на млади-
те изследователи трябва да се даде по-голяма 
академичната свобода. 

„Между РАН и някои университети е уста-
новена добра връзка, но за подобряване на 
участието на младите хора в научните из-
следвания трябва да се подобри тяхната на-
учна среда. Един университет, в който не се 
провеждат научни изследвания, не е истин-
ски университет. А университетски профе-
сор, който не се занимава с научни изслед-
вания, не е истински учен.”, казва Фурсенко.

“Рано или късно по-голямата част от члено-
вете на РАН ще разберат, че единственият 
начин за възстановяване на финансирането 
й е провеждане на реални реформи. Запаз-
ването на статуквото или едва забележими 
козметични промени не са полезни за нея. 
РАН трябва да бъде реформирана така, че 
да финансира най-добрите изследователи, а 
не - тези с най-добрите връзки. Това е една 
трудна битка .”, казва Хохлов.

Някои обаче твърдят, че реформирането на 
РАН е загубена кауза. Дали е така? Времето 
ще покаже…

Съществуват няколко алтернативи за фи-
нансиране на изследователите в РАН. РФФИ 
остава относително малък играч. Междуна-
родните финансиращи организации също 
отделят малко средства. Но един от новите 
супербогати руски предприемачи създаде 
частна фондация за подкрепа на научните 
изследвания. В съветско време Дмитрий Зи-
мин е разработвал  антибалистични ракет-
ни системи. По-късно той основава една от 
най-големите телекомуникационни компа-
нии в страната (VimpelCom). През 2000 г. той 
продава акциите си в дружеството и създава 
фондация „Династия” - http://dynastyfdn.
com/english/. “Целевата група, подкрепяна 
от нашата фондация, са младите талантли-
ви хора.”, казва изпълнителният директор 
Анна Пиотровская.

Всяка година фондация „Династия” дава 
безвъзмездни средства на над 130 млади 
руски математици и теоретични физици, 
което им позволява да продължат да работят 
в Русия. Отделят се пари за лаборатории по 
биология, химия и науки за земята. Фонда-
цията подкрепя финансово ежегодно над 500 
университетски преподаватели, организира 
публични лекции, поддържа научно-попу-
лярен уеб сайт и подкрепя публикуването 

Бъдеща династия?
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на научно-популярни книги и списания.

Автобиографичната книга на Дмитрий Зи-
мин може да бъде разгледана тук: 
http://www.dynastyfdn.com/english/zimin/book/

„Напоследък интересът от страна на мла-
дите хора към научните изследвания се уве-
личава. Преди десетина години студентите, 
кандидатстващи в научни специалности, са 
били считани за загубеняци. Сега това вече 
не е така.”, с радост отбелязва министърът. 

 

Андрей Фурсенко: И фундаменталните, и 
приложните изследвания трябва да бъдат 
много  
по-разнообразни, с по-голяма степен на кон-
куренция. При фундаменталните изследва-
ния ние  имаме нужда от по-голямо между-
народно сътрудничество. Бих искал да видя 
два - три водещи международни изследова-
телски центъра в границите на Русия. Също 
така е необходима и по-голяма интеграция 
между научните изследвания и висшето об-
разование, както – и между висшето образо-
вание и бизнеса. 
Колкото до РАН, Академията трябва да 
участва по-пълноценно в обучението на ма-
гистрите, докторантите и постдокторантите.

Г-н Министре, кажете как виждате 
бъдещото развитие на руската наука?
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ВИДЕО НАУКА

Слънцето и пясъка произвеждат 
слънчева енергия

Живота може да не процъвтява в пустинята Сахара, но два от няй-обилните ресурса, които тя предлага – 
слънчевата светлина и пясъка -  може да помогнат за производството и добив на енергията на слънцето.

Sahara Solar Breeder Project е инициатива на университети от Япония и Алжир, целяща да построи толкова 
слънчеви електроцентрали до 2050, за да удовлетворява  50% от нуждите от енергия на човечеството.

Идеята е да се започне като се построят няколко силиконови фабрики в Сахара, които ще превръщат пясъка в 
силиций, нужен за правенето на слънчеви панели.  Когато тези панели вече са дайстващи, енергията генерирана 
от тях ще се използва за построяването на още фабрики, изкарващи още слънчеви панели, генериращи още 
енергия, която може да бъде използвана за построяването на още фабрики и т.н.

http://www.youtube.com/watch?v=UdO6T1TIDzQ

http://www.youtube.com/watch?v=UdO6T1TIDzQ
http://www.youtube.com/watch?v=UdO6T1TIDzQ
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Японската космическа 
агенция е потвърдила, че 
една от космическите им 

проби, която кацна в Австралия 
по-рано тази година, е донесла 
прах от повърхността на астеро-
ид.
Учените се надяват, че частици-
те получени след седем годишно 
пътуване през космоса, ще им 
помогнат да разберат някой тай-
ни на формирането на слънчева-
та система.
Безпилотния кораб Хаябуса, оз-
начаващо  „сокол“ на японски, 
унищожен при влизането в ат-
мосферата през Юни, но е успял 

да пусне контейнера носещ пър-
вата проба от астероид, след като 
е кацнал на астероида „Итокава”, 
през 2005г. 
Японската агенция за изследване 
на космоса (JAXA) казва, че час-
тиците може да ни предоставят 
обяснение за това как се е фор-
мирала слънчевата система пре-
ди 4,6 милиарда години.
Вярва се, че астероидите са се 
запазили с времето, не както по-
върхността на Земята, която е 
претърпяла промени, вследствие 
на природните сили.

Договорът е подписан! Това 
гарантира, че най-накрая 
промишленият консор-

циум ще започне работа по ново 
поколение метеорологичен са-
телит в Европа. Шест спътника 
ще бъдат построени, за да могат 
метеоролозите да дават прогнози 
си в реално време. Програмата е 
била одобрена още през 2008 г., 
но политически спорове забави-
ли нейното начало. 

Фирмите Thales Alenia Space (от 
Франция) и OHB System (от Гер-
мания) са заявили, че могат да за-
почнат работа. 

Договорът за откриване на рабо-
тен проект за космически кораб 
бе подписан между двете компа-
нии и Европейската космическа 
агенция (ESA, а на български - 
ЕКА), която ще упражнява над-
зор върху техническите аспекти 
на програмата. 

EUMETSAT, международната 
агенция, натоварена с грижите 

НОВИНИ
www.nauka.bg

Япония потвърждава 
астероиден прах на една от 
сондите си
 http://www.abc.net.au

Метеосателит 
започва да работи
 
 http://www.bbc.co.uk/
 http://www.eumetsat.int/
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за метеорологичните сателити на 
Европа, ще работи на платфор-
мите, когато те влязат в орбита, 
което е планирано за 2018 г.  

“Ние сме изключително щаст-
ливи и горди, че можем да отго-
ворим на предизвикателството 
за изграждане на най-амбициоз-
ните геостационарни спътници 
в Европа, и благодаря на ЕКА и 
EUMETSAT за тяхното доверие!” 
заявява Рейналд Сезнек, прези-
дент и главен изпълнителен ди-
ректор на Thales Alenia Space 
(TAS).  

Първоначалният договор обхва-
ща период от около шест месеца, 
в които консорциумът ще изгра-
ди своя екип и неободимите по-
дизпълнители. Пълен договор с 
ЕКА ще бъде подписан в средата 
на следващата година. 

Meteosat трето поколение (MTG) 
се състои от два вида космически 
кораби: една сателитна систе-
ма за снимане в реално време и 
метеосонди, и още един косми-
чески кораб (този, който ще вър-
не информацията за различните 
слоеве в атмосферата). 

Четири снимащи сателита и две 
сонди спътници ще бъдат по-
строени. Те ще бъдат подържани 
чак до 2040 г. 

Новият космически сателит ще 
бъде доста различен от своите 
предшественици. Космическият 
апарат MTG ще изглежда по-ско-
ро като стандартните платформи 
за телекомуникации. Неговата 
картина, ще има много по-висо-
ка резолюция (улавяне на данни 
с размер 500 метра).

Серията Meteosat датира от 1977 

година. В момента две платфор-
ми - Meteosat-8 и Meteosat-9 - 
осигуряват данните, на които се 
базират ежедневните прогнози за 
времето в Европа. 

Общата стойност на MTG е веро-
ятно да бъде от порядъка на 3,4 
млрд. евро, като около 2,4 млрд. 
се очаква да дойдат от страните-
членки на EUMETSAT, а остана-
лата част - от държавите-членки 
на ЕКА. 

EUMETSAT ще проведе заседа-
ние на Съвета в края на месеца, 
когато ще се опита да одобри сво-
ята част от програмата. 

17 от 25-те членове на 
EUMETSAT са одобрили проек-
та. Те трябва да осигурят 75% от 
бюджета на организацията. 

Представител на TAS е заявил, 
че консорциумът ще разполага с 
първите спътникови изображе-
ния от MTG до края на 2017 г.

Повечето от инструментите за 
изследване на космическото 
пространство, поне най-големи-
те от тях, трябва да се развиват 
на европейско равнище. Стра-
ните от ЕС трябва да изградят 
обща космическа политика. Ев-
ропейската космическа агенция 
(ESA) и Европейската организа-
ция за метеорологични спътни-
ци (EUMETSAT) са двете инсти-
туции, които разполагат с тези 
технологии и ЕС играе голяма 
роля по рамковото споразумение, 
сключено с ЕКА през 2004 годи-
на. ЕС вече се ангажира в парт-
ньорство с ЕКА в прилагането на 
Европейската навигационна про-
грама “Галилео”.

НОВИНИ



 http://nauka.bg 22

В четвъртък НАСА от-
ложиха излитането 
на Дискавъри за ми-

сия до Международната 
космическа станция за 3-ти 
Декември, за да може да се 
извършат поправки и да се 
установи защо горивния ре-
зервоар е пукнат.
„Не можем да успеем до 30-
ти“ – каза Алард Бойтел, го-
ворител на НАСА.
Космическата агенция на 
САЩ, отложи излитането на 
11-дневна мисия, когато бил 
забелязан потенциално опа-
сен водороден теч, докато 
совалката е била зареждана 
за излитането й на 5-ти Но-
ември.
След отлагането, е открита и 
пукнатина в изолацията на 
резервоара.
Отломки от изолацията на 
резервоара на совалката Ко-
лумбия, удрящи кораба по 
време на излитане са предиз-
викали инцидент, който е 
убил седем астронавти през 
2003. След това от НАСА са 
преконструирали резерво-
арите, за да намалят риска от 
падащи отломки.
Този инцидент в края на 
краищата е довел до закри-
ването на програмата, която 
ще бъде спряна след още два 
или три полета за завършва-
нето на космическата стан-

ция: 100-милиарден про-
ект на 16 държави, който се 
строи 350км над повърхност-
та на Земята от 1998г.

Изтрелването е отло-
жено за догодина.

Астрономите твърдят, че са 
открили първата планета с 
произход извън нашата га-
лактика. Планетата, която е 
подобна на Юпитер, е част 
от слънчева система, която 
някога е принадлежала на 
галактика-джудже. Тази мал-
ка галактика се е сблъскала 
с нашата собствена галакти-
ка, Млечния път, и е била 
погълната от нея. Звездата, 
наречена HIP 13044, набли-
жава края на своя живот и се 
намира на разстояние 2 000 
светлинни години от Земята.

Космически канибализъм

Астрономите са регистри-
рали ок. 500 от т. нар. „ек-
зопланети“ извън нашата 
Слънчева система. Но всич-
ки екзопланети, открити 
досега, са характерни за на-
шата собствена галактика. 
Тази находка е различна, тъй 
като планетата кръжи около 
слънце, което принадлежи 
към група от звезди, които 
са принадлежали някога на 
отделна галактика-джудже. 
Тази галактика е била погъл-
ната от Млечния път преди 
около 6 или 9 милиарда го-
дини в акт на междугалакти-
чески канибализъм.

НОВИНИ

НАСА казват, че совалката 
няма да излети по-рано то 
3-ти декември 2010 г.
 www.newsdaily.com

Планета – 
„пришелец” 
открива умираща 
звезда 

 http://www.bbc.co.uk/
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Планета – 
„пришелец” 
открива умираща 
звезда 

 http://www.bbc.co.uk/

Новата планета има мини-
мална маса 1,25 пъти тази 
на Юпитер и обикаля в не-
посредствена близост до 
своята звезда, с орбита от 16 
дни. Планетата се намира 
в съзвездието Пещ (Fornax, 
Fourneau). Това съзвездие е 
открито през 1756 г. от френ-
ски астроном. Планетата е 
създадена в ранната история 
на слънчевата си система, 
преди светът й да бъде по-
гълнат от нашата собствена 
галактика. 

Последни дни

Това ново откритие е много 
важно, понеже то може да ни 
предложи една визия на да-
лечното бъдеще - последни-
те дни на Слънчевата систе-
ма. 

Звездата HIP 13044 очак-
ва края си. Когато погълне 
всичкото водородно гориво 
в ядрото си, тя ще се превър-
не в червен гигант и може да 
„изяде” по-малки скалисти 
планети като нашата Земя. 
Учените очакват Слънцето 
също да се превърне в червен 
гигант след около пет мили-
арда години. 

Вкаменена човешка че-
люст открита в южен 
Китай, преобръща 

конвенционалните предста-
ви за това кога предците ни 
са мигрирали извън Африка.
Мандибулата, изкопана от 
палеонтолозите в пещерата 
Жирен, в Китай през 2007, 
носи отличителна черта:  из-
дадена брадичка. Но костта 
безспорно е 60,000 години 
по-стара от най-стария човек 
открит до сега в Китай.
Всъщност е на около 100хил. 
години, Китайската вкамене-
лост е „най-стария модерен 
човек открит извън Африка“ 

– казва съавтор на изследва-
нето Ерик Тринкаус, антро-
полог от университета Ва-
шингтон в Сейнт Луис.
Известна теория е, че Homo 
sapiens  са емигрирали от 
Африка преди около 60хил. 
години, по което време мо-
дерните хора бързо замести-
ли ранните човешки видове 
като Homo erectus и Homo 
neanderthalensis.
Намирането на такъв древен 
Homo sapiens в Китай драс-
тично променя представа-
та за времето на човешките 
миграции. Откритието може 
още да значи че модерните 

НОВИНИ

Открит най-старият 
човек извън Африка

 
 www.news.nationalgeographic.com
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хора в Китай са се смесвали с 
други човешки видове в про-
дължение на 50 или 60хил. 
години.
Например, олицетворява-
щата мисъл е човешка чер-
та, изразяваща се в рисуване 
за изобразяване на обекти, 
хора, събития. Първото дока-
зателство за тази характерна 
черта не съществува в архе-
ологичен архив на Китай до 
преди 30хил. години, казва 
Тринкаус.

Надежда за ДНК 
доказателство

До сега генетичните дока-
зателства до голяма степен 
подкрепят старата теория за 
емиграцията от Африка. Но 
новооткритата челюст ще 
бъде предизвикателство, каз-
ва антропологът Кристофър 
Бе от университета в Хавай, 
който не е свързван с откри-
тието.
„Те наистина имат солидно 
доказателство за модерен чо-
век.“ – казва той.
Все пак, челюстта и три кът-
ника са били единствените 
човешки останки изваде-
но от пещерата, а челюстта 
наподобява неандерталска 
брадичка, както и такава на 
Homo sapiens, добавя пале-
оантропологът Джон Хоукс 
от университета Уисконсин-
Мадисън.
„Мисля че са прави, (но) ис-
кам да видя още доказател-
ства“ – казва Хоукс – „Наис-
тина се надявам, че ще могат 
да направят ДНК тест на вка-
менелостта.“

Ако птиците произ-
хождат от динозаври-
те по какъв начин са 

станали топлокръвни, като 
динозаврите са влечуги – 
студенокръвни? Имало ли е 
междинни стадии в еволю-
цията им.
Днешните птици  произхож-
дат от група динозаври наре-
чени тероподи.
Ако се погледнат задните 
крайници на Tyrannosaurus 
rex, един от най известните 
тероподи, те изглеждат като 
големи пилешки бутчета: 
три големи пръста насочени 
напред, и четвърти – назад, 
всички, от които заострени с 
извити остри нокти сплесна-
ти от двете страни.
Динозаврите от тази група и 
птиците си приличат по 250 
черти и характеристиките на 
скелетите им не съществуват 
при никои други животни.
Archaeopteryx, първият от-
крит птицоподобен пред-
шественик, имал зъби и 
дълга опашка, точно както 
по-големия си братовчед T. 
rex. Но те ясно показват при-
лики и предни крайници, 
които приличат на крила.
Много е вероятно 
Archaeopteryx да е бил топ-
локръвен, казва д-р Пол Уи-
лис, палеонтолог от ABC‘s 
Catalyst program. 
„Това което виждаме от ар-

хива с вкаменелостите е из-
вестен брой птицоподобни 
тероподи, с подобни на ко-
сми структури и мъхести 
пера. Те повечето са дребни 
(най-вероятно са имали то-
пла кръв) и са развили косми 
и пера, за да подържат телес-
ната си температура“ – казва 
Уилис.

Ако птиците произхождат от 
динозаврите, защо са топло-
кръвни?
 www.abc.net.au

НОВИНИ
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На лов за изгубена 
жаба се откриват 
нови видове в колум-

бийските дъждовни гори
Учени на експедиция в дъж-
довните годи на Колумбия, 
са открили три нови вида. 
Един от видовете, мини-
атюрна жабка с дължина 
само от 2см, е член на рода 
Rhinella, което я прави род-
нина на гигантската жаба 
Bufo marinus (достигаща до 
28см дължина). Матовото оц-
ветяване на новооткритата 
жаба вероятно я слива с пода 
на гората, където тя снася 
яйцата си. Особеното е, че 
жабата се излюпва като та-
кава, прескачайки стадия на 
попова лъжичка.
Друг вид отровна жаба 

принадлежаща към рода 
Silverstonei също е описана 
за пръв път.  Толкова непо-
зната, че изследователите 
само съобщили, че има свет-
ло-червени очи и живее ви-
соко в горите на планинския 
регион Чоко, Колумбия
Откритията са хубава изне-
нада, тъй като напоследък 
няма много новини за земно-
водни: популациите на жаби 
намаляват по целия свят, в 
резултат на гъбични инфек-
ции, замърсяване и други 
заплахи. Първоначалната за-
дача на експедицията е била 
да се намери Rhamphophryne 
rostrata, вид който не е виж-
дан от толкова много време, 
че учените се притесняват да 
не би да е изчезнал.

Насекомите не само 
бръмчат и цвърчат, 
за да комуникират. 

Ново проучване открива, че 
също и вибрират.
Миризливки живеещи из 
растителността и насекоми 
живеещи под земята използ-
ват листните си хабитати не 
само за храна и подслон, спо-
ред изследване представе-
но на 18-ти Ноември в Кан-
кун, Мексико. Насекомите 
използват растенията като 
среда за комуникация, бара-
банене по листата, стеблата 
или разклащане на тялото са 
използвани за изпращане на 
сигнали до други насекоми.
Изследователите използвали 
оптичен лазер, за да прихва-
нат малките вибрации пре-
дизвиквани от насекомите. 
Пуснали са около 21 вида 
насекоми върху растения в 
лабораторията им, след това 
са измервали вибрациите из-
давани от всяко насекомо.
Насекомите показали много 
различни методи за вибри-
ране, от треперене с корем, 
през разклащане на целите 
си тела, до потропване вър-
ху растенията с предните си 
крака. Различните видове 
имали различни вибрацион-
ни модели, ограничавайки 
преплитането на „разгово-
рите“. Мъжките и женските 
индивиди от един вид също 
имали отличаващи се повик-
вания. 

Земноводен дебют
 www.sciencenews.org

Насекоми 
комуникират с 
вибрации 

 www.livescience.com

НОВИНИ



 http://nauka.bg 26

Целите на науката не са 
се променили от първи-
те срещи на нобеловите 

лауреати в немския град Лин-
дау (виж по-долу текста Сре-
щите на нобеловите лауреати 
в гр. Линдау, Германия. Но на-
чинът, по който тя се упражня-
ва, е променен. 

Годината е 1947-ма. Без мощни 
персонални компютри и без 
интернет за привидно магиче-
ски търсените ключови думи от 
огромни бази данни. Така че, 
когато Оливър Смитис, 22-го-

дишният студент в Оксфорд-
ския университет, е трябвало да 
напише есе за изключението  от 
принципа на Паули, той върши 
това, което студенти и научни 
работници в търсене на зна-
ния са правили в продължение 
на векове. Той отива в библио-
теката, за да пресее огромната 
информация в научните списа-
ния и книги. Неговото търсене 
по ключови думи за необходи-
мата информация, се състояло 
от сканиране на страница след 
страница със собствените му 
очи. Когато Смитис, 60 години 

по-късно, спечели през 2007 г. 
Нобеловата награда за физио-
логия и медицина, най-накрая 
завършва проучването си, свър-
зано с есето му, той имал удо-
волствието да го пише на ръка. 
 
„Мисля, че най-голямата про-
мяна между тогава и сега е ог-
ромното количество информа-
ция, която е на разположение!“, 
казва Смитис, който е роден 
във Великобритания, но сега е 
гражданин на САЩ, и все още 
участва в медицински изслед-
вания в Университета на Се-

Науката в цифровата ера
(от Ned Stafford - freelance writer в Хамбург, Германия)
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верна Каролина в Чапъл Хил. 
 
Всъщност, цифровата револю-
ция променя създаването, съх-
раняването и предаването на 
знания (виж по-долу текста Xue 
fu wu che и изобретяването на 
хартията). Крайните цели на 
заниманията с наука остават 
непроменени в този нов свят, 
но пътищата, по които съвре-
менните учени ги постигат, са 
се променили, което води до 
по-нататъшно нарастване  на 
новите открития. 

„Това никой не можеше да си го 
представи преди двадесетина го-
дини!“, казва Лю Дун, историк 
в Института за история на при-
родните науки към Китайската 
академия на науките в Пекин. 
И добавя: „Само с интернет тер-
минал, днес учените имат достъп 
до почти всички важни ресурси по 
научна литература на различни 
езици и от различни епохи, стра-
ни и области.“ 

Учените вече могат да заобико-
лят традиционните маршрути 
за публикуване, като бързо и 
лесно публикуват научни дан-
ни, свои академични доклади и 
лични блогове в интернет. А в 
същото време измамници сред 
потребителите никога не са мо-

жели толкова лесно да копират 
и поставят (copy + paste) чуж-
дата електронна информация 
само с няколко клика с компю-
търната мишка и после да твър-
дят, че е била създадена от тях. 
 
Има все по-разширяващ се 
кръг от високи технологии и 
скъпи лабораторни инстру-
менти за извършване на на-
учни проучвания. Борбата за 
по-голямо финансиране и за 
несменяем статут на заетите 
академични позиции е нещо 
обичайно. A учените очакват 
да бъдат постоянно във връзка с 
колегите си по целия свят чрез 
електронната поща, мобил-
ните телефони, Twitter, Skype 
или други модерни средства. 
 
Както Лиу Дун, председа-
тел на секцията по Исто-
рия на науката и техниката, 
част от Международния съюз 
по история и философия на 
науката, отбелязва, този нов, 
повлиян от цифровизацията, 
свят на науката бързо се разви 
за по-малко време, отколкото 
е необходимо за израстването 
на едно ново поколение. Се-
гашната общност от студенти и 
млади изследователи знае само 
един свят на науката, който за 
повечето от техните настоящи 

преподаватели и ръководите-
ли на лаборатории преди 20 
години щеше да изглежда като 
образ, изваян от научната фан-
тастика. 

„Публикувай книга или умри!” 
продължава да е максимата за 
най-младото поколение учени 
днес, както е била и за предиш-
ните поколения. Учените по 
света все още са нетърпеливи 
- заради професионални амби-
ции и лична гордост - да пуб-
ликуват свои научни съобще-
ния, доклади, статии, студии, 
дисертации и монографии. 
 
Смитис казва: „Няма публика-
ции, няма наука!”. Доскоро е 
имало един основен начин за 
публикуване: предоставяне на 
статии на научните списания. 
Обикновено от няколко месеца 
до година по-късно след пуб-
ликацията в научно списание 
и попадането на това списание 
в ръцете на абонатите и биб-
лиотеките, различни учени ще 
имат възможността да я про-
чат. Но не всички учени, из-
ползващи традиционната сис-
тема за публикуване, са равни. 
 
Дейвид Кайзер, физик и член 
на академичния състав на про-
грама на Масачузетския техно-
логичен институт в областта на 
науката, технологиите и обще-
ството, казва, че от 30-те години 
на ХХ век до сега някои учени 
се опитват да ускорят проце-
са споделяне на научната ин-
формация чрез предварително 
отпечатване на текстовете си , 
но тези предварителни разпе-
чатки обикновено са достъпни 
само за тесен кръг специали-
сти. Днес издаването на научна 
информация е много по-отво-
рено и нови ресурси като ин-
тернет позволяват на учените 
да заобиколят предишните 
изключителни права за пред-
варителен достъп до инфор-
мацията, която ги интересува.  
 
За успешен пример за публи-
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куване със свободен достъп, Д. 
Кайзер посочва http://arxiv.
org/ - база данни, управлява-
на от университета „Корнел“ в 
Ню Йорк. „Можете да публику-
вате статии по arXiv веднага.“, 
казва той, добавяйки, че това 
включва и публикуването на 
документи, преди те да бъдат 
рецензирани. Това позволява 
да се увеличи скоростта на об-
мена на идеи с други заинте-
ресовани учени. Кайзер вижда 
потенциал в циркулиращите 
идеи преди те да са преми-
нали през строга рецензия.  
 
Системата за партньорска про-
верка, според него, е важна и 
ценна стъпка при формулира-
нето и представянето на идеи, 
но понякога може да отслаби 
въздействието на оригинални-
те новаторски идеи. „А една су-
рова идея наистина може да бъде 
много по-вдъхновяваща от  множе-
ство рецензирани идеи, предста-
вени година по-късно“, казва той.
 
Недостатък на материалите, 
които се публикуват онлайн, 
е, че тези материали може да 
са с ниско качество и учените 
рискуват да се „удавят” в не-
прекъснатия водопад от данни.   
 
Джейн Maйенхайн, директор 
на Центъра за биология и обще-
ство в Аризонския университет, 
казва: „Лесно е да се получи достъп 
до резюмета и обществена инфор-
мация, но е много по-трудно да се 
прочете цялата разработка. По-
знавам учени, които четат само 
резюмета, до които имат свобо-
ден достъп, и после решават, че са 
научили достатъчно по темата.“
 
Камерън Нийлън, биохимик и 
старши учен в Съвета за нау-
ки и технологии към финансов 
фонд във Великобритания, е 
съгласен, че учените са погре-
бани под милиони гигабайти 
информация, част от която оба-
че е със съмнително качество. 
Но Нъйлън смята също, че  пре-

димствата за науката от този 
потоп от информация са много 
повече от недостатъците. „Ви-
жте всичката информация в ин-
тернет!” Но вие можете с помо-
щта на някоя търсачка (Google, 
Yahoo, Altavista, Lycos, Voila, 
Nomade или друга) да филтри-
рате купищата информация, 
за да намерите това, което тър-
сите. Ние трябва да направим 
такова нещо и за науката. Ний-
лън иска да отиде отвъд свобод-
ния достъп до публикуваните 
академични доклади. Той се 
застъпва за концепцията, наре-
чена „Наука на отворения бележ-
ник”, според  която учените ще 
могат да публикуват цялата ин-
формация, свързана с работата 
им - в техните лабораторни те-
традки - в интернет, за публич-
но обсъждане. (Виж по-долу те-
кста Open notebook science, На-
ука на отворения бележник ).
 
Информационните и комуни-
кационните технологии (ИКТ) 
въвеждат нови възможности, но 
също имат някои недостатъци. 
Обменът на идеи, коментари, 
съвети, критики и насърчаване 
сред учените винаги е бил от 
ключово значение за развитие-
то на науката. До преди някол-
ко десетилетия учени, отстоя-
щи на голямо разстояние един 
от друг, общуваха чрез харти-
ени писма и по телефона. Тези 
две средства постепенно бяха 
изместени от мобилните теле-
фони, интернет, електронна-
та поща, чат-програмите (ICQ, 
Skype, Odigo, MSN messenger, 
Yahoo messenger, AIM, 
Windows live messenger и дру-
ги) и видео-конференциите. 
 
„Съвременните технологии не 
могат да заменят личния кон-
такт. Хората се свързват чрез 
електронната поща или по джи-
есема, но липсва човешкия кон-
такт, липсва възможността 
да наблюдаваш емоционалната 
реакция на другия. При видео-
конференциите човешкият кон-
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такт също липсва. Ето защо ние 
все още се нуждаем от срещи in 
vivo.”, казва Джейн Maйенхайн.
 
Новите технологии водят и до 
нови престъпления. Това е „об-
ратната страна на монетата”. 
Плагиатството е почти толкова 
старо, колкото е и самото пуб-
ликуване. Ако през средновеко-
вието на плагиатството се е гле-
дало като на „приемственост”, 
днес се счита за  неетично сту-
денти и учени да обявяват за 
свои научните текстове, които 
са „изровили” чрез търсачка в 
интернет. Етичността изис-
ква да се споменат заглавието, 
автора и местонахождението 
на текста в Мрежата. Въпреки 
това, същият инструментари-
ум може да се обърне срещу 
измамниците, според Харолд 
Гарнер, председател на Инсти-
тута по биоинформатика във 
Вирджиния, който спомогнал 
за създаването на eTBLAST 
(http://invention.swmed.edu/
etblast3/), безплатна уеб-бази-
рана търсачка, която може да 
се използва за улов на пирати и 
палгиати на научни текстове. В 
нейната база данни има над 16 
минилона текста. 

„В последните няколко годи-
ни повечето открития на пла-
гиатство таваха случайно. Но 
сега такива открития се пра-
вят с помощта на компютър-
ни техники.“, споделя Гарнер.
 
Търсене по ключова дума, на-
пример „търсене на плагиати“, 
в Интернет, ще доведе до дълъг 
списък на текстово-базирани 
системи за търсене, някои без-
платни, а други – платени. Гар-
нър казва, че най-често софту-
ерът е ограничена до проверка 
само на най-новите ръкописи 
за възможно плагиатствано съ-
държание. Въпреки това, някои 
продукти може да сканират по  
няколко бази данни, например: 
MEDLINE, CRISP – базата дани 
на NIH (Националния инсти-
тут по здравеопазване), Инсти-

тута по физика (IOP) и НАСА. 

Примери за други таки-
ва сайтове са:  http://www.
plagiarismchecker.com/, http://
w w w . a r t i c l e c h e c k e r . c o m / , 
http://www.reprintwriters.
com/copyright-checker/check.
php, http://copyscape.com/, 
http://copyrightspot.com/.
 
„Съвсем скоро ще стане невъзмож-
но да се избегне откриването на 
изплагистствани текстове, тъй 
като все повече публикации са 
достъпни он-лайн.“, прогнозира 
Гарнър. Той предупреждава: 
„Тези, които дори по-отдавна са 
извършили такова престъпле-
ние, трябва да осъзнаят, че до-
казателствата за действията 
им стоят някъде в Мрежата и 
само чакат да бъдат открити.“
 
Научните лаборатории днес 
също са подложени на големи 
промени. Дори най-простите 
лаборатории са оборудвани със 
скъпа техника. Смитис припом-
ня, че в началото на научна-
та му кариера в Оксфордския 
университет във Великобрита-
ния, най-модерното средство 
в неговата лаборатория е била 
една ултрацентрофуга, голяма 
колкото две стаи. И, че някога 
много експерименти можеха 
да се направят със сравнител-
но проста техника. Най-но-
вите модели, за сравнение, са 
компактни десктоп единици.  
 
Как това се отразява върху на-
уката? Високотехнологично-
то лабораторно оборудване 
дава възможност за получава-
не на повече информация, но 
то не би подобрило науката, 
ако стои неизползвано. „На-
уката е това, което правиш с 
информацията.“, добавя той.
 
Майенхайн отбелязва, че съ-
ществува голям натиск да се 
използват най-новото и най-
доброто оборудване, което не 
винаги е действително необ-
ходимо. Оборудването на мо-

дерни лаборатории със скъпи 
инструменти изисква значи-
телна част от оскъдните ресур-
си. Финансови проблеми за-
сягат не само закупуването на 
оборудване и поддръжката на 
база данни. Д. Кайзер отбеляз-
ва, че въпреки че общото фи-
нансиране за научни изслед-
вания продължава да расте, то 
не съответства на търсенето.   
 
Кайзер, който проследява раз-
витието на физиката в САЩ 
след Втората световна война, 
казва, че изобилие на работни 
места, свързани с науката, и до-
бри заплати на научните работ-
ници е имало през 50-те и 60-те 
години на миналия век. А за-
вършена докторантура (PhD) в 
някоя научна област е могла да 
осигури бъдещ комфортен жи-
вот. Но сега, след като получат 
докторска степен, много млади 
учени трябва да работят поне 
десетилетие, занимавайки се с 
постдокторални дейности, в за-
брава, работейки на временни 
работни места, по проекти или 
по заместване, получавайки ня-
каква стипендия, преди да запо-
чнат работа на някоя несменя-
ема позиция. „Това не е устойчив 
модел! Това е договорено робство. 
Ако заниманието с наука не е из-
годно за най-умните, най-добрите 
хора, това е проблем.“, казва той.
 
„Въпреки това, в науката има 
чар, който надхвърля заплатата 
или размера на финансиране. За 
мен това е огромното удоволст-
вие да правя всеки ден това, което 
исках да правя още като дете!“, 
казва Кайзер, който провежда 
изследвания в областта на кос-
мологията. „Всеки ден аз си за-
давам големи въпроси и научавам 
нови неща. Прекарвам времето си 
в проектиране на  вселени в съзна-
нието ми. Не може да се определи 
цена за това. То е прекрасно.“, за-
вършва изповедта си той.
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Все повече учени практи-
куват „Наука на отворе-
ния бележник” (Open-

Notebook science, ONS), концеп-
ция, според която учените по-
ставят своя лабораторен днев-
ник в Интернет за обществени 
дискусии. Терминът е въведен 
през 2006 г. от Жан-Клод Брад-
ли, химик от Drexel University 
във Филаделфия, който опре-
деля ONS като „практиката 
на публикуването на  нечий ла-
бораторен дневник в интернет 
и споделяне по този начин на 
всички (не)обработени данни с 
обществеността в реално време.”
 
Той добавя, че това следва да 
включва информация, която 
обикновено не се разкрива, 
като резултати от провали-
ли се или двусмислени експе-
рименти. „За един отворен из-
следовател най-голямата полза 
е лекотата, с която той може 
да открие нови сътрудници.“
 
Застъпникът за ONS Камерън 
Нийлън казва, че най-важната 
полза е катализата на придвиж-
ването на  науката напред. Кол-
кото повече хора оглеждат да-

ден проблем, толкова по-голям 
е шансът да бъде намерено не-
говото решение. Информация-
та от външни лица също може 
да помогне за намаляване на 
лабораторните разходи. „Нау-
ката е скъпо занимание.”, казва 
той. „Все по-рядко става възможно 
да чуеш необходимото експертно 
мнение в собствената си лаборато-
рия, или в рамките на своя екип.“
 
Съществува широк спектър 
от достъп до опциите за пуб-
ликуване на данни в Мрежа-
та, от защитата им с парола и 
създаване на различни вари-
анти на достъп за различните 
видове употреба, до „отваряне 
към целия свят“, казва Neylon. 
Софтуерните разработчици 
работят, за да създадат „отворе-
ните бележници” по-лесни за 
употреба от страна на учените.  
 
В електронните „бележни-
ци” в реално време се запис-
ват новите идеи и резултати. 
„Може и да има опити за краж-
ба на информация, но те ще бъ-
дат лесни за откриване.“, казва 
Neylon. „Винаги ще има хора, 
опитващи се да изиграят систе-

мата. Но този вид измама ста-
ва много по-трудна за извърш-
ване заради прозрачната среда.“
 
В крайна сметка, Neylon смя-
та потребителите на ONS – и 
постващите информация, и 
четящите я, ще се окажат в по-
силна позиция, ако работят в 
екип. „Финансовите донори на 
изследователски проекти не се 
интересуват чии имена ще фигу-
рират в края на документите. Те 
просто искат проектите, които 
са финансирали, да бъдат завър-
шени успешно.”, казва Нийлън. 
 
„Финансиращите организации 
следва да бъдат сред най-големите 
поддръжници на ONS и да насърча-
ват широкото им използване. По-
някога се чудя защо финансиращи-
те организации не  губят търпение 
и не ни казват да се откажем от 
тази своя идея…”, завършва той. 

НАУКА

Наука на отворения бележник
(Open notebook science)



 http://nauka.bg 31

Изобретяването на хар-
тията е голям принос 
за разпространението 

и развитието на цивилизаци-
ята. Преди хартията да бъде 
изобретена, като писмени по-
върхности са били използвани 
кости, коруби на костенурки и 
изрезки от бамбук, но тъй като 
китайската цивилизация е мно-
го продуктивна, те се оказват 
неподходящи поради обема и 
теглото си. Конопените влак-
на и коприната са използвани 
за създаването на хартията, но 
качеството й, поне – в начало-
то, е далеч от задоволителното. 
Освен това, тези две сурови-
ни биха могли да бъдат по-до-
бре използвани за други цели, 
така че не било практично да 
се произвежда хартия от тях. 
 
Xue fu wu che е китайски иди-
ом, означаващ „учен човек”. 
Историята зад него разказва 
за китайски учен на име Шъ 
Хуей, живял в периода на во-
юващите царства (475 – 221 г. 
пр. Р. Хр.). Докато пътувал из 
китайските земи, за да препо-
дава, той се нуждаел от пет ка-
руци, в които побирал цялото 
си знание – книгите. По това 
време книгите били направе-
ни от дърво или бамбук и за-
това тежали и заемали много 
място. Четенето изисквало не 
само умствени усилия, но – и 
наличието на физическа сила.  

През 105 г. Цай Лун, поданик 
на династията Източна Хан 
(221 г. пр. Хр. – 220 г. сл. Хр), из-
обретил хартията от износена 
рибарска мрежа, кора от чер-
ница, влакна от лико и платне-
ни парцали. Тези суровини мо-
жели да бъдат лесно намерени, 
при това - на много по-ниска 
цена, в сравнение с цената на 
коприната. Това позволявало 
да се произвеждат големи коли-
чества хартия. Хартията била 
използвана в Китай първона-
чално за опаковане на стоки. 
Писането върху нея датира от 8 
г. пр. Хр. Широката й употреба 
като писмен носител започва в 
III век, a  през VI век китайците 
изобретили тоалетната хартия. 
По време на династия Тан (618 
– 907 г.) хартията се използва 
за създаване на торбички, кои-
то се пълнели с чай. По време 
на династия Сун (960 - 1279 г.) 
китайците започнали да емити-
рат и хартиени печатни пари. 
 
Техниката на създаване-
то на хартията било изнесе-
но в Корея през 384 г. През 
610 г. корейски монаси зане-
сли това умение в Япония.  
 
В битката при река Талас през 
751 г. (войната между китайска-
та династия Тан и арабската ди-
настия Омеяди), арабите зало-
вили немалко пленници. Наред 
с пленените войници имало и 

специалисти по изработването 
на хартия. По този начин, зна-
нието за създаването на хартия-
та попаднало и в ръцете на ара-
бите. В ислямския свят хартия 
се произвеждала най-много в 
градовете Багдад и Самарканд. 
 
През XI век това умение било 
занесено в Индия, когато ки-
тайски монаси отишли там, 
за да търсят будистки сутри. 
 
Чрез посредничеството на ара-
бите европейците и африка-
нците също усвоили умението. 
Първата фабрика за хартия в 
Европа е създадена в Испания. 
По-късно фабрики за хартия 
са създадени в Италия и Гер-
мания. През втората полови-
на на XVI век, това умение е 
занесено и в Америка. До XIX 
век, когато фабрики за хар-
тия са създадени в Австралия, 
производството на хартия се 
разпространило в целия свят. 
 
Цай Лун е споменат в кни-
гата „100-те най-влиятел-
ни исторически лично-
сти” на Майкъл Х. Харт. 
 
В древен Китай преди изобре-
тяването на хартията ученият 
човек бил наричан Xue fu wu 
che, което означава буквално 
„притежател на пет каруци, 
натоварени със знание“. 

НАУКА

Xue fu wu che и изобретяването 
на хартията  
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Срещите на лауреатите 
на Нобеловата награда в 
Линдау, представляващи 

научна конференция, се про-
веждат веднъж годишно в Лин-
дау, Германия. На тази среща 
наградените учени комуники-
рат и взаимодействат с млади-
те изследователи от цял свят. 
 
Годишните срещи в Линдау 
осигурияват световно признат 
форум за трансфер на зна-

ния между учени от различни 
поколения. Те вдъхновяват и 
мотивират бъдещите нобело-
ви лауреати и международни 
таланти. Лекциите на нобе-
листите отразяват актуалните 
научни теми и представят съ-
ответните области на научни 
изследвания на бъдещето. В 
дискусии, семинари и по вре-
ме на различни събития млади 
изследователи, номинирани от 
световна мрежа от академич-

ни партньори, взаимодейст-
ват с нобеловите лауреати. 
 
Научната програма се състои 
от интердисциплинарни лек-
ции, представени от лауреа-
ти и последващи дискусии в 
продължение на няколко дни. 
Програмата отразява текущи-
те научни теми и се занимава с 
динамиката в различни научни 
области, тя се занимава с въпро-
си, свързани с фундаментални-

НАУКА

През XI в. варварите се спуснали в отда-
лечена част на Китайската империя, за 

да завземат една област на северозапад, ко-
ято само силното правителство успявало да 
запази в китайски ръце. Едно от заплашените 
места било Дунхуан, център на будистките 
усамотения. Преди да се оттеглят, будистките 
монаси отишли в библиотеката на Дунхуан, 
която останала непокътната в продължение 
на хиляда години, докато не била обрана в 
началото на XX век за Британския музей от 
един авантюрист, сър Оурел Стайн. В биб-
лиотеката се намирали книги на девет езика, 
между които и китайското издание на „Диа-
мантена Сутра”, отпечатано през 868 г. Това 
е най-старата запазена печатана книга и тя, 
и още няколко издания от IX в. са първите 
отпечатани книги.

От друга страна, писането е измислено скоро. Имен-
но защото то е оставило дълготрайни следи върху 

различни носители, най-старите писмени паметници са 
близки до първите и е лесно да се определят повратните 
точки в писането и книгопечатането. Въпреки че цивили-
зацията е дошла преди писмеността, никоя цивилизация 
не може да просъществува дълго, без да се научи да пише. 
Това означава, че историческите архиви са били започна-
ти, когато споменът за зората на цивилизацията все още 
е бил жив. Печатната дума е дошла много по-късно. Но в 
едно неизвестно време и място в праисторическия пери-
од, много преди да започне писането на ръка, били раз-
работени две технологии, които са сходни с печатането. 
Едната е изработването на печати, които представлявали 
глинени конструкции; другата - отпечатването на шарки 
върху тъкани.

Срещите на нобеловите лауреати в гр. 
Линдау, Германия
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те научни изследвания и при-
ложно ориентирани теми. 

Социалната програма е нераз-
делна част от програмата на 
лекциите на нобелистите. Тя е 
предназначена да осигури кол-
кото се може повече възмож-
ности за лично взаимодействие 
между различните поколения 
учени. За целта се организират 
интересни събития (опознава-
телни закуски, обяди и вече-
ри, разходка с лодки до остров 
Майнау в езерото Констанс и 
др. подобни). 

Млади учени и студенти от 
около 70 държави идват на вся-
ка една среща. Те са номинира-
ни от глобална мрежа от акаде-
мични партньори и след това 
- оценени от експертна група. 
Известно им е, че трябва да се 
възползват максимално от уни-
калната възможност. И умове-
те им са отворени за знанията, 
които ще получат през седемте 
дни в Линдау. 

През 1951, двамата лекари Гус-
тав Парад и Франц Хайн от 
Линдау успели да убедят граф 
Ленард Бернадот от Висборг да 
поеме патронажа над научната 
среща, за да улесни обмена на 
научна информация в облас-
тта на медицината. По-късно, 
наред с лекарите, на тези сре-
щи започват да идват химици и 
физици. Понякога на срещите 
се появяват и икономисти, но-
сители на аналог на Нобелова-
та награда в областта на иконо-
миката. Също така идват и но-
сители на Нобеловата награда 
за мир. 

След смъртта на граф Бернадот 
през 2004 г., вдовицата му гра-
финя Соня Бернадот става ръ-
ководител на фондация Лин-
дау. От 2004 г. Линдау на всеки 
две години организира отдел-
на конференция за лауреати и 
студенти икономисти. 

На срещата през 2009 г. са при-

съствали 40, а през 2010 г. – 61 
нобелисти. С тях са се срещна-
ли над 600 млади учени и сту-
денти. 

Участващите млади изследо-
ватели твърдят, че неформал-
ната атмосфера, интензивните 
контакти и партньорствата с 
други учени и с нобелистите 
им предоставя уникален опит 
и незабравимо преживяване, 
а организаторите считат за из-
ключително важно постигането 
и на двете цели - научен обмен 
и вдъхновяване на младите уче-
ни. Една от най-големите пол-
зи от слушането на разказите 
на нобелистите, разказващи за 
своята работа е, че тези хора 
вдигат завесата за някои недо-
оценени аспекти на научните 
открития. Друга полза е раз-
чупването на културните „ба-
риери” между хора от различ-
ни държави, раси, народности 
и възрасти. Срещите са доказа-
телство, че науката е наистина 
международно начинание, и 
също като музиката и изкуство-
то, е едно от нещата, които мо-
гат да запазят  единството на 
човечеството.

НАУКА
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За британските журналисти надпреварата 
кой от тях ще направи първото интер-
вю с новоприетите нобелови лауреати е 
като ритуал. И учудващо често, гласът 

по телефона е познат. Британските учени са 1% 
от населението на света, но те произвеждат 8% 
от световните научни публикации. 12% от тех-
ните публикации се цитират от други изследо-
ватели. В сравнение с националното ни богат-
ство, ние сме отговорни за развитието на наука-
та повече от всяка друга страна, членка на Г-8.  
  
Така че бе учудващо, макар и приятно, че Ро-
бърт Едуардс - изобретателят (заедно с Патрик 
Стептое) на лечението in vitro - спечели Но-

беловата награда за медицина. Или, че Андре 
Геим и Константин Новоселов, двама руски 
физици, родени в Манчестър, бяха отличени 
с наградата за физика за работата си върху ул-
тра-тънка форма на въглерода, известна като 
графен. Графенът би могъл да съперничи на 
силиция като основа за компютърните чипове.  
  
Като цяло, 62-ма британци са спечелили Нобе-
ловата награда за медицина, физика или хи-
мия, в сравнение с 52-ма германци и 28 фран-
цузи. Както проф. Джим ал-Халили от универ-
ситета в Съри, казва: „Британската традиция, 
репутация и наследство като световен център за 
научни изследвания все още правят тази страна 

Финансирането на науката във  Велико-
британия или  колко нобелови награди 
ще може да спечели страната? 

http://www.telegraph.co.uk

„Великобритания е световен лидер в областта на науката, въпреки оскъдните средства 
и риска от съкращения.”, твърди Роджър Хайфийлд, издател на сп. „New Scientist”

НАУКА
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магнит за някои от най-добрите умове в света.“. 
  
Част от това наследство е създаването на Крал-
ското общество, най-старото научно сдруже-
ние, което отпразнува 350-тия си рожден ден 
празнува през тази година. Мотото на тази 
организация е „Nullius in verba!” (на латин-
ски „Не давай никому думата!”), и е приет да 
означава определяне на фактите единстве-
но чрез експерименти. Английският език е 
все още, както проф. Дж. Ал Халили посочва, 
lingua franca (универсален език) на науката.  
  
Последиците от това богато наследство също 
имат огромно икономическо въздействие. В до-
клад на Кралското общество по химия, инже-
нерни и физически науки и на Съвета за научни 
изследвания се посочва, че през 2007 г. фирми, 
които са участвали в или са се възползвали от 
химически изследвания, са създали нови 6 000 
000 работни места и са допринесли 258 000 000 
000 GBP на икономиката, което се равнява на 
21% от БВП. Но има и непреки ползи: ваксина-
та, разработена от Валтер Плоурайт в Кралския 
ветеринарен колеж, елиминира чумата по гове-
дата, която унищожава стадата по целия свят.  
  
Отчасти този успех се гради на факта, че Вели-
кобритания запазва много от своите водещи 
университети в света. Но също – на факта, че 
имаме образователна култура, според която сту-
дентите имат невероятна свобода да проучват 
проблемите, от които се интересуват и дори да 
оспорват словата на преподавателите си. Лорд 
Рийс, председател на Кралското дружество, до-
бавя, че британските университети са „ниско ри-
скови места, където може да се правят високориско-
ви неща“ и „дом за хора и идеи от други страни“. 
  
Тези постижения са още по-впечатляващи, като 
се има предвид, че в продължение на десети-
летия, британската науката „плуване срещу 
течението”. Харчим по-малко държавни пари 
за наука, отколкото всяка друга страна от Г-7, 
например - Италия. Държавното финансира-
не за научни изследвания възлиза на 0,55% от 
БВП, според последните данни - в реално изра-
жение, ние имаме същото финансиране, как-
вото сме имали и през далечната 1986 година.   
  
Има голямо основание да се увеличи тази сума: 
тук се правят изследвания на по-високо равнище, 
отколкото правителството е в състояние да под-

държа. Нашите конкуренти - САЩ, Франция, 
Германия и Китай - влагат сериозни инвестиции 
в науката. Във Великобритания обаче, нашите ос-
къдни бюджет е само около £ 6 милиарда. До нас 
достигат сигнали за съкращения на финансира-
нето и призиви изследователите да работят пове-
че за по-малко - тъй като те го правят от години.  
  
Но намаляването на бюджета за наука би мог-
ло да създаде изгубено поколение от учени и 
инженери и оттегляне от цели области на на-
учните изследвания. Както лорд Рийс посочва, 
намаляване с 10 на сто води до сценарий „game 
over!”. Учените са много мобилни и могат лес-
но да потърсят нови източници на финанси-
ране зад граница. Руските Нобелови лауреати 
бяха привлечени от Великобритания с обеща-
нието за създаване на благоприятна среда в 
най-добрите университети. Великобритания 
просто трябва да инвестира във високите техно-
логии и в икономиката, основана на знанието.   
  
Хиляди учени и обикновени граждани са подпи-
сали петиция до министър-председателя, и са 
готови да излязат на демонстрация пред Минис-
терството на финансите. Посланието е просто: 
ако искате Великобритания да спечели Нобело-
ви награди, подкрепете науката!  

НАУКА



 http://nauka.bg 36

Днес казваме, че някой е имал 
цялостно научно образовани-
ето, само ако технологиите са 
били включена в него - като 
средство за изучаване на науч-
ното съдържание или на самия 
урок. Научното образование се 
развива, от самото тяло на зна-
нието към интеграция на про-
цеси и дейности. Методиката 
на преподаване се подобрява с 
усъвършенстването на  инфор-
мационните и комуникаци-
онни технологии (ИКТ). Как? 
 
1. Технологиите проме-
нят начина, по който учи-
телят взаимодейства с уче-
ниците си в класната стая. 
2.  Автобиографията не е един-
ственото нещо, което има зна-
чение. Важно е също и дали 

имаме умения за работа с ИКТ.  
3. ИКТ дават повече въз-
можности за взаимодейст-
вие и за научни изследвания. 
 
Като се имат предвид различ-
ните варианти, по които ИКТ 
може да се използват в обуче-
нието, ето някои насоки, кои-
то могат да бъдат в помощ на 
учителите по природни науки: 
 
1. Технологиите трябва да 
въведат учениците в кон-
текста на темата на урока.  
Технологичните характерис-
тики трябва да се представят 
като средство да се запознаят 
учениците по-добре с науч-
ните понятия. Възможно е от 
учениците (или от студентите) 
да се изиска да се създадат пре-

зентации на Powerpoint върху 
теми като поведението на жи-
вотните, глобалното затопля-
не или друг научен проблем. 
 
2. Технологиите трябва да свър-
жат науката с темата на урока.                                                       
По-добре е науките да се пре-
подават така, че учениците да 
могат да ги разберат и дори да 
създадат свои научни концеп-
ции. Запаметяването вече не е 
ефективна. Когато учениците 
са активни участници в часа 
(те задават въпроси, наблюда-
ват, събират, тълкуват данни и 
правят  изводи), то те се зани-
мават с наука, освен, че изуча-
ват фактите. Това би увеличи-
ло мотивацията им да налязат 
в дълбините на някоя наука. 
3. Инструкции в областта 
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на науката, чрез използ-
ване на ИКТ дава мно-
го уникални възможности.                                                                                                                                 
Възможностите на технологи-
ята са огромни. Дават на сту-
дентите повече възможности 
да изследват различни теми 
в дълбочина или по интерак-
тивни начини. Виртуалните 
лаборатории и демонстрации 
са само отправна точка. Някои 
учители се ограничават в из-
ползването на технологиите, в 
рамките на собствените си зна-
ния и умения, и не насърчават 
учениците си да търсят други 
възможности за самообучение.  
 
4. Технологиите тряб-
ва да направят научната 
гледна точка по-достъп-
на за неспециалистите.                                                                                                                                
Поради сложни, абстрактни 
или противоречиви научни 
идеи, немалко ученици и сту-
денти смятат, че някои науки 
са трудни за разбиране. Учи-
телите трябва да развият уме-
ния да правят научните въз-
гледи, факти и открития по-
достъпни. Едно ръководството 
за това как и къде учениците 
и студентите да търсят досто-
верни източници на инфор-
мация е едно добро начало.  
 
5. Трябва да се постигне по-дъл-
боко разбиране за това как нау-
ките и технологиите са свърза-
ни помежду си. Технологиите 
са приложна наука, те трябва 
да са свързани с науката. 

6. Уеб Експерименти                                                                                                                                   
Уеб експериментите са реални 
експерименти, чието извърш-
ване е улеснено от употребата 
на компютър, а действителното 
лабораторно оборудване може 
да се намира в друго населено 
място. Действията на лаборан-
тите се управляват от дистан-
ция. Чрез това учениците ще 
получат възможността да бъ-
дат свидетели на скъпи, опасни 
или сложни експерименти, ко-

ито не могат да бъдат направе-
ни в училищната лаборатория. 
Независимо от постигнатото, 
резултатите ще бъдат запазени 
за бъдеща употреба и анализ. 
Понякога, когато в едно учили-
ще продължително се повтаря 
даден експеримент, може да 
бъде измерена валидността на 
събраните данни. 

7. Съвместни проекти 
От думата „сътрудничество“ 
става ясно, че съвместните про-
екти са свързани с няколко гру-
пи ученици или студенти, кои-
то могат да бъдат от различни 
училища и университети, и да 
работят по обща тема или по 
общ проект, което често е свър-
зано с получаване на данни от 
различни места. Проектната 
документация може да бъде 
публикувана на интернет сайт, 
създаден специално за целта. 
Сайтът може да бъде свързан с 
началната страница на всяко от 
участващите в проекта учили-
ща. Една група ученици може 
да работи по логистиката на 
проекта, поддръжката на сай-
та и комуникациите. Този вид 
проект помага на учениците да 
обменят идеи с други ученици,  
учи ги как да общуват и да ра-
ботят с ученици и студенти от 
други градове или държави. 

8. Виртуални екскурзии 
Учителите са доста добре за-
познати с еуфорията на уче-
ниците си от перспективата 
да  излязат от класната стая за 
екскурзия. Въпреки това, ос-
вен финансовите проблеми, 
планирането и организиране-
то на екскурзии отнема много 
усилия и време. Така че защо 
да не се помисли за провежда-
не на „виртуални екскурзии“? 
И най-хубавото нещо е, че мо-
гат да бъдат на места, на кои-
то учениците никога не биха 
отишли - във вътрешността на 
вулкан, в океанските дълбини, 
и дори в космоса. 

 

 

Превел: Неделин Бояджиев

 Източници:

• http://www.smartschools.ph

• http://www.nature.com

• http://en.wikipedia.org

• www.travelchinaguide.com

• www.lindau-nobel.org

• www.scilogs.eu

• http://lindau.nature.com
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САЩ 
все още са водеща държава в 
света от гледна точка на науч-
ното си влияние, въоръжени с 
високо уважавани университе-
ти и с голямо финансиране на 
науката, но държавите в Европа 
и Азия започват да ги догонват 
в това отношение и скоро може 
да се изравнят с тях. 

Акцентът на САЩ е в областта 
на биологичните и медицин-
ските науки, но пък има изоста-
ване в областта на физическите 
и техническите науки, където 
се отваря ниша за поява на кон-
куренция. 

Съединените щати вече не са 
онзи колос в науката, пръв в 
публикациите на научни ста-
тии, който познавахме през 
втората половина на ХХ век. 
Сега 27-те държави, членки на 
Европейския съюз, и държави-
те от Азиатско-Тихоокеанския 
регион скоро може да се израв-
нят със САЩ в това отношение, 
според изследване на Thomson 
Reuters. 

Thomson Reuters, компанията-
майка на Ройтерс, редовно пра-
ви преглед на състоянието на 
научно-изследователските бази 

данни, които включват най-
влиятелните научни статии.

Учени и инженери правят иде-
ите си и резултатите от своите 
изследвания публично досто-
яние в научни списания, като 
техните колеги от целия свят 
могат да ги критикуват или  да 
ги възпроизвеждат. Първите из-
следвания в дадена научна об-
ласт се използват като основа за 
по-нататъшна работа.

Сега научните изследвания в 
Съединените щати получават 
отлично финансиране - около 
2,8% от БВП, значително пове-
че от основните конкуренти, 
в страната има отлични ака-
демични институции, които 
са като магнит за най-добрите 
умове в световен мащаб, и все 
още държавата разполага с та-
лантливи работници, а всичко 
това ги (САЩ!) прави водеща 
сила колективните научни из-
следвания, иновации и резул-
тати.
Но влиянието на САЩ отслаб-
ва. Не - защото САЩ прави по-
малко, а тъй като други страни 
вече правят повече. 

През 1981 г. Американски уче-
ни произвеждаха около 40% от 
научните статии в най-влиятел-
ните списания. До 2009 г. тази 
цифра е намаляла до 29%. През 

Държавите в Европа и в Азия принужда-
ват науката в САЩ да се бори за по-голя-
мо финансиране
 http://www.newsdaily.com/ ; http://researchanalytics.thomsonreuters.com/ ; http://en.wikipedia.org
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същия период, европейските 
нации увеличават дела си в ко-
личеството на научните статии, 
от 33% на 36%, а изследванияте 
на държави в Азия и в Тихооке-
анския регион се увеличават от 
13% на 31% . „
В момента Китай е вторият по 
големина производител на на-
учни статии, след САЩ, с близо 
11% в световен мащаб.
През 2008 г. Азиатските дър-
жави задминаха САЩ по раз-
ходи за научни изследвания и 
образование, като финансира-
ха този сектор с 387 милиарда 
щатски долара. За сравнение, 
САЩ отделиха 384 милиарда, а 
в държавите на ЕС - 280 мили-
арда.
„Точно половината от изслед-
ванията в САЩ се фокусират 
върху биологичните и меди-
цинските науки точно в мо-
мент, когато Азия се насочва 
към инвестиции на значителни 
суми в инженерни и физиче-
ските науки и технологии.”, се 
отбелязва в доклада.
В САЩ водещите институции 
в областта на научните изслед-
вания са Масачузетския техно-
логичен институт (МИТ) и Ка-
лифорнийския технологичен 
институт.
Извън САЩ, това са Китайската 
академия на науките и Руската 
академия на науките.
Организацията на обединените 
нации за образование, наука и 
култура към ООН - ЮНЕСКО, 
публикува доклад, показващ, 
подобни констатации.
ЮНЕСКО заяви през 2002 г., че 
към 83% от научните изследва-
ния са проведени в развитите 
страни, но това се е понижило 
до 76% през 2007 г. 
Китай е водещата държава по 
брой на учените. Страната раз-
полага с 1 400 000 учени. Това е 
нормално; китайците, според 
преброяването през 2008 г., са 1 

330 044 605. През 2011 г. те отно-
во ще бъдат преброени. 
Къде в тази схема са японците? 
В продължение на години 
Япония е известна с нейните 
най-престижни университети 
и лаборатории, както - и със 
спечелването на 18 нобелови 
награди (предимно - в облас-
тта на химията и физиката). И 
все пак, въпреки че страната на 
изгряващото Слънце е дългого-
дишен лидер в създаването на 
иновации, научното влияние 
на Япония остава под средното 
за света. Глобалният изследова-
телски доклад посвещава цял 
раздел на най-често цитирани-
те изследвания. По отношение 
на относителното цитиране 
Япония заема 2% в световен ма-
щаб за периода 2005-2009 г. 
Ето списъка на японските нобе-
листи:

1. Ei-ichi Negishi, Chemistry 2010

2. Akira Suzuki, Chemistry 2010

3. Osamu Shimomura, Chemistry, 
2008

4. Makoto Kobayashi, Physics, 2008

5. Toshihide Maskawa, Physics, 2008

6. Yoichiro Nambu, Physics, 2008

7. Masatoshi Koshiba, Physics, 2002

8. Koichi Tanaka, Chemistry, 2002

9. Ryōji Noyori, Chemistry, 2001

10. Hideki Shirakawa, Chemistry, 
2000

11. Kenzaburō Ōe, Literature, 1994

12. Susumu Tonegawa, Physiology 
or Medicine, 1987

13. Kenichi Fukui, Chemistry, 1981

14. Eisaku Satō, Peace, 1974

15. Leo Esaki, Physics, 1973

16. Yasunari Kawabata, Literature, 
1968

17. Sin-Itiro Tomonaga, Physics, 
1965

18. Hideki Yukawa, Physics, 1949
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Широко очакваната промяна преди следва-
щите междинни избори в САЩ отразява 
враждебното отношение към програмите 

и разходите на сегашното американско правителство. 
Това ще бъде ли лошо за науката, която е свързана с 
държавната хазна? Може би - не. С някои изключе-
ния, научните занимания стоят встрани от линията 
на политическия огън. Двете основни политически 
партии изтъкват значението на науката. А те могат да 
направят много за предприятието, дори - и с нисък 
растеж или с намален бюджет. В повечето случаи, при 
откриването на предизборната кампания президен-
тът показва своята твърда подкрепа за науката. Какъв 
трябва да бъде списъкът на Барак Обама със задачи, 
свързани с развитието на американската наука през 
следващите две години? 

Първо, като се предполага малко или никакво увели-
чение на общите федерални разходи за  научноизсле-
дователска и развойна дейност (НРД), президентът 
трябва да се стреми да обърне внимание на нараства-
щото финансиране на НРД, свързана с отбраната, в 
сравнение с подкрепата за граждански програми. 
През 1970 г., в разгара на студената война, държав-
ните разходи за граждански и военни изследвания са 
били бил почти същите. Бюджетът, отделен за цивил-
на НРД през 1979 г. е 51,1 милиарда долара, в сравне-
ние с дадените  48,9 милиарда за Пентагона. 

Днес НРД, свързана с отбраната, представлява около 
59% от федералния бюджет - 85.3 милиарда щатски 
долара за Пентагона, в сравнение със 60,2 милиарда 
за цивилна (гражданка) НРД. Има малко смисъл в 
това, с оглед на прекратяването на войната в Ирак, 
плановете за измъкване от Афганистан и нараства-
щата научна и технологична компетентност на ин-
дустриалните конкуренти на страната. 

По-добре е част от парите, отделени за отбрана, да 
се пренасочат към финансиране на  академични и 

търговски проучвания. Това може да изглежда труд-
но за осъществяване, като се има предвид традици-
онно силната подкрепа на Републиканската партия 
за военния бюджет. Но все повече представители на 
Републиканската партия подкрепят развитието на 
науката като ключов фактор за увеличаване на ико-
номическата мощ на страната. Освен това, тъй като 
някои технологии могат да имат двойна употреба – и 
военна, и цивилна, в стратегически план такава про-
мяна може да бъде от полза и за армията. 

С пренасочване на суми от отбранителния бюджет 
към цивилни сметки, някаква част трябва да бъде от-
делена и за развитието на нашите млади учени и за 
техните научни изследвания. Според статистиката, 
най-зле в това отношение е Националният здравен 
институт (НЗИ), където средната възраст за получава-
не на първото финансиране на млад учен е нарасна-
ло от 36 г. през 1981 г. до 42 г. през 2009 г. Директорът 
на НЗИ смята, че младите учени трябва да бъдат фи-
нансирани в техните най-креативни години. Науката 
може да „тръгне по нанадолнището” поради липса на 
насърчаване на финансовата независимост на следва-
щото поколение велики умове. Ако в националния 
бюджет не бъдат отделени средства за  финансиране 
на младите учени, преразпределението по-късно на 
пари от старите към младите учени ще бъде болезнен 
процес. Като се има предвид традиционно силната 
подкрепа на Конгреса за НЗИ, дори когато финанси-
рането на други научни отрасли е намалено, може да 
се очаква, че президентът ще бъде благосклонен да се 
отделят средства за подкрепа на младите изследова-
тели. 
Извънредното удвояване на бюджета на НЗИ между 
1998 и 2003 г., например, е било по инициатива на ре-
публиканците в Конгреса. Данъчните кредити трябва 
да се използват за  предоставяне на по-голяма подкре-
па за университетите и за научни програми, кои-
то подкрепят технологичния напредък на Америка. 
Процентът на средствата, отделени от индустрията, 

Бъдещето на американската наука
Двегодишен план за развитие на 

науката в САЩ 

Журналистът Даниел Грийнбърг определя пет неща, които Белият дом и Конгресът трябва 
да постигнат до изборите в 2012 г.  

 http://www.nature.com/ ;  www.physlink.com/
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е само 5-7% от всички средства, изразходвани за науч-
но-изследователски дейности в академичните среди. 
Само един пример: през 2002 г. фирмата Exxon-Mobil 
подкрепи финансово Станфордския университет 
в Калифорния. За съжаление, индустрията, с мал-
ки изключения, няма да признае необходимостта от 
финансиране на образователната система, от която 
зависят обучението на персонала и иновативните из-
следвания. 

На практика Белият дом може да укрепи обществе-
ното доверие в науката като изчисти конфликтите на 
интереси и подкрепи финансирането на академич-
ните среди и фармацевтичната индустрия. Новите 
правила, изготвени от НЗИ, са стъпка в правилната 
посока, която изисква оповестяване на всички външ-
ни приходи над $5 000, вместо – над $10 000, както 
беше по старите правила. 

Финансовото бъдеще на науката се усложнява от ин-
жектираните през изминалата година над 18 млрд. 
долара като финансов стимул за федералните науч-
ни агенции. С идеята да се  увеличи заетостта, парите 
трябваше да бъдат изхарчени в рамките на две годи-
ни. Това предсказуемо създаде лавина от предложе-
ния за финансиране на разнообразна научноизследо-
вателска дейност. Но парите скоро ще свършат. Като 
се имат предвид смущенията, причинени от резките 
финансови възходи и падения, научните изследва-
ния са  област, която отново се нуждае от финансова 
помощ,съобразно с ограниченията, които ни пред-
стоят. Финансовата обезпеченост на всички етапи от 
кариерата на американските учени и особено – на по-
младите сред тях трябва да бъде приоритет за всички 
нас. Но не бива да се следва моделът „богатите ще ста-
ват все по-богати, а бедните – все по-бедни” - система, 
при която все повече и повече финансови средства 
отиват при все по-малък брой институции.

Някои виждат проблем в голе-
мия брой докторанти и постдок-
торанти – американци и чужде-
нци. А други – в използването на 
слабо заплатения труд на тези 
млади учени от по-старите им 
колеги. Според трети истински-
ят проблем е необходимостта 
от правна рамка и институции, 
които да гарантират най-ефек-
тивното използване на парите на 
данъкоплатците за  подобряване 
на живота им чрез фундаментал-
ните научни изследвания. Друг 
проблем е, че не се подпомага на-
влизането на представители на 
някои малцинства (афро-амери-
канци, американски индианци и 
латиноси) в научните среди. 

Ако тези мерки не бъдат взети навреме, няма да могат 
да бъдат защитени всички области на науката. Ако 
Конгресът не подкрепи финансирането на научните 
изследвания, може да последват нови опити за забра-
на на всички генетични изследвания. Президентът 
Б. Обама многократно демонстрира уважение и под-
крепа на науката в своите публични изявления и в 
политическите си действия. Това, че той „прегръща” 
науката, е добър пример за подражание в Конгреса. В 
следващите две години стъпките, споменати по-горе, 
могат да се постигнат, а те са важни, защото гаран-
тират, че в бъдеще американската наука ще може да 
покори нови научни върхове. 

Физикът Фрийман Дайсън е формулирал друг про-
блем: „През последните 40  години най-големите уси-
лия в областта на чистата наука са концентрирани 
в много езотерични области, твърде  отдалечени от 
ежедневните проблеми на обикновените хора. Уси-
лията в областта на приложната наука са концен-
трирани върху пазарно-ориентирани проекти, т.е. – 
върху проекти, които се очаква да доведат бързо до 
продукти, които ще могат изгодно да се продават. 
Тъй като богатите могат да плащат повече от бедни-
те, пазарно-ориентираните приложни изследвания 
обикновено ще доведат до откриването на „детски 
играчки” за богати клиенти. Неуспехът на науката да 
доведе до ползи за бедните в последните десетилетия 
се дължи на два фактора: учените, занимаващи се с 
чиста наука, са все по-откъснати от светските нужди 
на човечеството, а учените, занимаващи се с прилож-
на наука, са все по-свързани с незабавната печалба.”

 Като общество, все по-зависимо в технологично отно-
шение, страната има нужда от граждани, грамотни в 
научно и в математическо отношение. Научната не-
грамотност може да попречи на развитието на наше-
то общество.

Обръщение на Обама за науката.
http://www.youtube.com/watch?v=kFsB1Jk1OQ0

НАУКА
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Броят на научните изследвания, извършвани от учени, работещи за правителството, за академичните 
среди, за индустрията и за нестопанския сектор в Южна Африка е намалял в периода между 2008 и 
2009 г., след като преди половин десетилетие се бе увеличил, според доклад на правителството на 
Южна Африка. Спадът е сред изследователите в следните научни области: природните науки, мате-

матиката, инженерните науки и технологиите. Южноамериканското правителство се ангажира с увеличаване 
на броя на изследователи в Южна Африка, и за целта ще създаде нови работни места за изследователи и спе-
циализирани центрове за насърчаване на учените да останат или да идват в Южна Африка. Правителството 
се надява да увеличи броя на стажантите в трудоспособна възраст, както и да бъдат привлечени чуждестран-
ни учени чрез обмен на научни работници между Южна Африка и Европейския съюз.

НАУКА

Южна Африка иска да предотвра-
ти спадa в броя на своите учени

http://www.nature.com/ 
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Експлозивно нарастващата  WWW Мрежа 
бързо трансформира търговията на дребно, 
издателската дейност, личната информа-
ция и много други неща. Иновациите като 

електронна търговия, блогове, сваляне на всякаква 
информация, разнообразен софтуер и създаването 
на софтуер с отворен код са принудили старите ин-
ституции да приемат изцяло нов начин на мислене, 
работа и правене на бизнес.

Науката може да е следващата, която ще бъде про-
менена. Нараства броят на научните работници - не 
само по-младите, които изпълняват служебните си 
задължения през блогове, уикита и социални мрежи. 
Този вид уеб-базирана „Наука 2.0“ е значително по-
продуктивна.

Науката не се случва, само защото учените извършват 
опити, а и защото вече техните опити могат да бъдат 
обсъждани и критикувани, което предполага споде-
ляне на идеи и данни - комуникацията е същината на 
науката, най-мощният инструмент, изобретен някога 
за коригиране на грешки, въз основа на работата на 
колегите и създаване на нови знания. 

Технологията на Web 2.0 се отвори много по-богат 
диалог. Вече няма толкова конкуренция. Тя е нама-
ляла, изместена от колегиалното сътрудничество в 
името на научния напредък. Това сътрудничество е 
възможно благодарение на възможността учените да 
публикуват он-лайн своите дневници, свързани с на-
учната им работа. Тази възможност отваря прозорец 
през който всеки специалист или любител може да 
надникне в научно изследване, което го интересува. 

НАУКА

Наука 2.0 - голям нов инструмент или 
голям нов риск?

Уикита, блогове и други уеб технологии може 
да дадат начало на нова епоха на науката. 

Или пък - не… 
http://www.scientificamerican.com
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Това е огромен скок в полза на прозрачността и ефек-
тивността.   

Разбира се, все още много учени остават твърде скеп-
тични по отношение на такива откритост, особено - 
в хипер-конкурентни области като биомедицината, 
където патент за ново откритие получава ученият, 
който го е публикувал пръв! От тази гледна точка на-
уката 2.0 изглежда опасна: чрез блогове и социални 
мрежи някой конкурент може да оскверни многого-
дишен труд като просто открадне идеята. 

По принцип, казва PLoS ONE е Surridge, трябва да 
се намери преход към Web 2.0 напълно естествено. В 
крайна сметка, още от времето на Галилео и Нютон, 
учените са изградили своите познания за света от 
„тълпата извор“ на вноските на много изследователи 
и рафиниране, че знанието чрез открит дебат. „Web 
2.0 се вписва така перфектно с начина на действие на 
науката, това не е дали преходът ще се случи, но кол-
ко бързо“, казва той.

Проектът OpenWetWare ( http://openwetware.org/
wiki/Main_Page) в Масачузетския технологичен ин-
ститут е стартиран през пролетта на 2005 г. от студен-
ти, работещи за биоинженерите Дрю Eнди и Томас 
Найт, които работят съвместно в областта на синте-
тичната биология. OpenWetWare е уики - съвместен 
уеб сайт, който може да бъде редактиран от всеки, 
който има достъп до него и използва същия софту-
ер, който е в основата на онлайн енциклопедията 
Wikipedia. Студентите сами започнали да публикува-
не данни за себе си и за своите научни изследвания, 
без да се налага да чакат уеб администраторите да го 
правят за тях. OpenWetWare се стреми да стимулира 
обмена на информация и на ноу-хау между изследо-
вателите, които работят в областта на биологията и 
биоинженерството. Всеки учен, който желае, може да 
се присъедини към този проект. Проектът има свой 
профил и в социалната мрежа Фейсбук - http://www.
facebook.com/group.php?gid=2235655118 .
Много учени работят чрез OpenWetWare за коорди-
нация на научните изследвания.  SyntheticBiology.
org (http://syntheticbiology.org/) е една от най-ак-
тивните групи в сайта, включваща шест лаборатории 
в три държави. С една дума, OpenWetWare бързо се 
превърна в социална мрежа, обслужваща биолози и 
биоинженери. В момента тя обхваща лаборатории на 
пет континента, десетки курсове и групи по интере-
си, както и стотици дискусионни групи - повече от 6 
100 уеб страници са създадени от 3 000 регистрирани 
потребители. OpenWetWare ще може да се използва и 
от други научноизследователски общности, занима-
ващи се с невронауки. 

Все повече учени практикуват т. нар. „Наука на отво-
рения бележник” (Open-Notebook science, ONS), кон-
цепция, според която учените поставят своя лабора-

торен дневник в Интернет за обществени дискусии. 
Терминът е въведен през 2006 г. от Жан-Клод Брадли, 
химик от Drexel University във Филаделфия, който 
определя ONS като „практиката на публикуването на  
нечий лабораторен дневник в интернет и споделяне 
по този начин на всички (не)обработени данни с об-
ществеността в реално време.”

Брадли признава, че колкото са по-отворени учените, 
толкова е по-добре. Той създава проекта UsefulChem 
(http://usefulchem.wikispaces.com/) виртуална ла-
боратория за синтез на лекарства за борба с болести 
като маларията и рака. 
Друг инструмент за популяризиране на науката са 
научните блогове. Един такъв блог е например хими-
ческият Chembark (http://blog.chembark.com/).  Раз-
бира се, този блог не е единственият. Има още много 
като него; потърсете ги в Интернет!
Не трябва да се пропускат възможностите на соци-
алните мрежи. Facebook и Twitter дават възможност 
на различни научни организации, лаборатории и 
институции да създадат свой профил и да се рекла-
мират в общественото виртуално пространство. Чрез 
тях могат да се обявяват в публичното пространство 
различни събития, свързани с научната дейност – 
конгреси, конференции, семинари, кръгли маси…
Интересна научна социална мрежа е Connotea 
(http://www.connotea.org/).
Не бива да се пропускат и интернет форумите. Най-
често те стартират като посветени на някоя наука, а 
после биват интегрирани и други науки. 
Ето няколко интересни форума:  http://
chinahistoryforum.com/, http://nauka.bg/forum/, 
http://forum.boinaslava.net/, http://www.rome-bg.
info/forum/...
Science 2.0 изисква голяма промяна в културата на 
общуване в академичните среди. Но за нейните за-
щитници е по-важно да се улеснява научната кому-
никация, а не – само да се публикува в специализи-
рани научни списания, до които не всеки има достъп. 
Въпреки това  значението на научните вестници и 
списания няма да отслабне, въпреки силната конку-
ренция на Интернет

НАУКА
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Част първа.                                                                                                                                       

Чрез завоеванията на все по-
обширни територии уче-
ните в арабската империя 

получили достъп до всички по-
важни произведения на всички 
култури в рамките на империята, 
която станала посредник между за-
падната и източната наука.
В надпреварата за разширяване на 
ислямския свят в периода от VII 
до XV век учени от тази цивилиза-
ция изучавали античната наука от 
произведенията на Аристотел, Ар-
химед, Гален, Птолемей, Евклид и 
други древни учени. Тези трудове 
и коментари по тях са преведени 
на арабски език, а от арабски - и на 
lingua franca. Учените в рамките на 
ислямската цивилизация са били 
от различни етнически групи - 
перси, сирийци, араби, бербери и 
селджукски турци. По религиоз-
на принадлежност учените били 
предимно мюсюлмани, но сред 
тях имало и немалко християни, 
юдеисти, зороастрийци, нерелиги-
озни…
Историята на науката в ислямския 
свят, като и цялата история, е из-
пълнена с дискусионни въпроси, 
обект на разнообразно тълкуване. 
Историците на науката разглеж-
дат ислямската наука в контекста 
на конкретните обстоятелства, 
свързани с време и място. 

Някои учени се опитват да избе-
гнат местни (автохтонни) истори-
чески подходи и да установят ре-
алните отношения между исляма 

и науката. 
Различни 
и з с л е д о -
ватели на 

ислямската 
наука споделят раз-

лични виждания:
- че религиозният фанатизъм е до-
миниращ в отношенията между 
религията и науката в границите 
на исляма;
- че в исляма липсва рационалния 
поглед към човека и природата, 
който става доминиращ в Европа; 
- че средновековната ислямска 
наука, която е духовна и антисве-
тска, би могла да проправи пътя 
към нова ислямска наука, в която 
да се избегне дехуманизирането и 
деспиритуализирането – грешки, 
допуснати от западната наука;
 - че в ислямската наука липсва ин-
телектуална енергия, необходима 
за иновации и затова главната й 
роля е да бъде пазител и разпрос-
транител на древни знания; 
- че ислямската наука е част от 
арабската цивилизация и стои в 
основата на съвременните науки; 
- че мюсюлманските учени са съз-
дали основите на експериментал-
ната наука и, че те имат принос 
към научните методи…

Мюсюлманският подход към нау-
ката произтича от ислямския мо-
нотеизъм и свързаната с него бого-
словска забрана за изобразяване на 
човешки фигури. В науката това се 
отразява във философска незаин-
тересованост при описанието на 
свойствата и характеристиките на  
материалните обекти, допълнена с 
разбирането, че материята е израз 
на волята на Създателя. Ето защо 
математиката е толкова почитана 
наука в мюсюлманския свят – ней-
ният абстрактен характер се пре-
връща в мост между единството и 
многообразието.

Арабските учени развиват мате-
матиката, физиката, химията, ас-
трономията, медицината, правото, 
лингвистиката, философията, гео-
графията, историята, картографи-
ята, литературата.  

Да вземем за пример приноса само 
на един арабски учен – енцикло-
педистът Наср ал-Дин ал-Туси 
(1201-1274), изобретил своя мате-
матическа теорема - тъй наречена-
та двойка на ал-Туси. Става дума за 
математическо устройство, в което 
няколко малки кръга се въртят въ-
тре в по-голям кръг, чийто диаме-
тър е два пъти колкото диаметъра 
на всеки от по-малките кръгове. Ро-
тацията на кръговете се извършва 
напред-назад по вътрешната част 
на линията на по-широкия кръг. 
Устройството е разработено като 
са доразвити някои идеи на Пто-

Една жена възражда арабската наука 
 

 http://en.wikipedia.org/; http://www.newscientist.com; http://www.qf.org.qa

Кратък преглед на арабската 
наука през средновеко-
вието 

Диаграма на хидропомпа за вода от книгата на Al-
Jazari, изобретено през XIII век

Намира се в Сюлеймановата библиотека в Истамбул

НАУКА
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лемей. Двойката на ал-Туси става 
известна във Византия, а по-късно 
– и в ренесансова Европа, където е 
използвана от Николай Коперник. 

От империята на исляма сме на-
следили астролабия, алгебрата и 
колективната мъдрост на древни-
те и средновековните учени. Араб-
ската наука проправя пътя към 
появата на западноевропейския 
Ренесанс и формирането на съвре-
менния свят.

Този златен период на арабската 
наука и култура е затъмнен от на-
шествията на селджукските турци, 
монголите и османските турци, 
носители на по-низша култура. 
Това изложение в никакъв случай 
не изчерпва тази твърде интересна 
тема.

Част втора                                                                                      

                                          

Саудитска Арабия е получи-
ла дарение на стойност 20 
000 000 000 британски лири 

за Университета на крал Абдулла 
за науки и технологии. Идеята е 
даренито да помогне на този нов 
арабски университет да се превър-
не в съперник на Калифорнийския 
технологичен институт в рамките 
на следващите 20 години. 
Усилията на ОАЕ за насърчаване 
на иновациите са били формули-
рани ясно по време на  световен 
форум за високи технологии в 
Лондон, организиран от Британ-
ския институт за технологии и 
електронна търговия. Там стана 
ясно, че в Абу Даби ще бъде съз-
даден първият в света напълно 
устойчив град и център на инова-
циите, с население от поне 50 000 
души и наличие на 1500 вида биз-
нес. В същото време, Катар възна-
мерява да отдели 2,8% от своя БВП 
за развитие на научни изследва-
ния в областта на информацион-
ните и комуникационни техноло-

гии (ИКТ). Става дума за държава, 
която до неотдавна е отделяла от 
0,02% до 0,07% от своя БВП за наука 
и образование!  

Катарската фондация за образо-
вание, наука и развитие на обще-
ството е подписала  споразумение 
с Кралския колеж в Лондон, за 
създаване на банка от генетични 
проби за изследвания в биомеди-
цинския научно-изследователски 
институт, принадлежащ на фон-
дацията.

Проектът ще стартира през след-
ващата година и ще продължи от 
2014 до 2017г. Ще бъдат събрани и 
съхранявани данни за 100 000 ка-
тарски жителите относно: техните 
биометрични измервания, начи-
на им на живот, въздействието на 
околната среда върху тях и биохи-
мичен анализ на техните кръвни 

проби. Био-
банката ще 
бъде в помощ 
при опитите 

да бъде намалена заплахата от бо-
лести като диабет, затлъстяване, 
сърдечно-съдови заболявания и 
рак сред населението. Стратегията 
на катарската фондация включва 
още създаване на:                                         
- студентски град в покрайнините 
на Доха, където седем водещи щат-
ски университета имат свои бази;                                                                                                                                            
            - технологичен парк,                                                                                                                                    
- медицински център за изследва-
ния на сърдечно съдовите заболя-
вания, където ще работи един от 
водещите учени в областта на сър-
дечно-съдови изследвания в Близ-
кия изток  - Магди Якуб.  
Това, което е най-забележително в 
случая е фактът, че лицето, което 
проповядва в арабските държави 
и по света необходимостта от въз-
раждането пламъка на науката и 
образованието в арабския свят, е 
жена – съпругата на емира на Ка-
тар - Мозах бинт Наср ал-Миснед.
През 2003 г. ЮНЕСКО я назнача-
ва за свой специален представи-
тел в областта на за основното и 
висшето образование. В това си 
качество тя активно насърчава 
различни международни проек-

ти за подобряване на качеството 
и достъпността на образованието 
в световен мащаб. През 2005 г. тя 
бе избрана за член на Групата на 
високо равнище на ООН „Алианс 
на цивилизациите“, създаден от 
тогавашния генерален секретар на 
ООН Кофи Анан. През 2007 г. спи-
сание „Форбс“ я обявява за една от 
100-те най-влиятелни жени в света, 
а вестник „Таймс“ я обяви за един 
от най-влиятелните бизнес лидери 
в Близкия изток.

С нетърпение очакваме да разбе-
рем дали през следващите десе-
тилетия ще станем свидетели на 
ренесанса на науката и образова-
нието в ислямския свят. 
Според някои песимистично на-
строени критици обаче, без при-
вличане на кадърни кадри, самос-
валите с пари няма да помогнат на 
арабската наука, тъй като ще бъдат 
изсипани в „черна дупка”. Време-
то ще покаже дали песимистична-
та прогноза ще се окаже вярна. 

Възраждането на арабската 
наука днес

НАУКА
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Café Scientifique
е събитие, в което на цената на чаша кафе или вино 
всеки може да се впусне да обсъжда новости в науката 
и технологиите. Това са срещи в приятна атмосфера, 
предразполагаща ни да говорим за провокиращите 
мисълта събития от света на науката. Провеждат се в 
кафенета, барове, бистра, галерии и ресторанти, да-
леч от академичните и стереотипно „научни” сгради. 
Нещо повече, за да посети събитието човек не трябва 
да е учен или дори студент по научна дисциплина. 
Café Scientifique е за науката в живота и как тя оформя 
света около нас. И понеже е така, всеки е добре дошъл.

Какво се случва обикновено?

Публиката е поканена в действащо заведение, въпре-
ки че понякога правим такива срещи и в залата на 
Британски съвет, където няма условия за подходяща 
за кафене подредба. Събитието обикновено продъл-
жава около 2 часа, в което време всеки присъстващ 
може да консумира спокойно, да се присъединява 
или напуска на воля, тъй като разчитаме именно на 
неформалността на обстановката. Не се безпокойте, 
ако имате малки деца – те са точно толкова добре до-
шли, тъй като в крайна сметка ги водите със себе си 
по срещи с приятели, нали?

Всеки път каним действащ учен (от България или 
чужбина) да представи тема от своята област на раз-
бираем език за ненаучна публика, артистично, кому-
никативно. Темите могат да бъдат както от фунда-
менталната наука (напр. какво представлява Числото 
Пи?), така и от областта на най-новите постижения 
(нанотехнологии - науката в полза на красотата). 
Около 20-ина минути презентаторът (забележете – не 
лектор!) говори за научните факти от гледна точка на 
тяхната значимост за човечеството като цяло и всеки 
един от нас. Това обикновено са учени, които вече са 
преминали през обучения и/или са натрупали опит 
в общуването с широка публика. Такива възможности 
Британски съвет предоставя от 2004 г. насам и до мо-
мента мрежата ни от обучени, опитни презентатори 
надхвърля 50 души в различни дисциплини на при-
родоматематическите и инженерни науки.

Представянето и връзката с публиката се подпомага и 
от опитни модератори – също учени, но не непремен-
но от областта на презентатора. Това са също специ-
ално обучавани в комуникативни умения експерти.

Обикновено след първоначалното представяне има 
кратка пауза, в която на публиката се дава възмож-
ност да осмисли чутото и да набележи точки за общу-
ване. Останалото време – около 90 минути – е посве-
тено именно на това – активно взаимодействие между 
публиката и учените, както и помежду им. Можете 
да задавате въпроси, да изказвате (кратки) мнения, 
да влизате в спор, да оборвате или подкрепяте тезите. 
Основното правило е, че няма „глупави” въпроси – с 
изключение на „тесните” специалисти на презентато-
рите, в една или друга степен участващите в публика-
та са в позицията на търсещи информация.  

Първото Café Scientifique е проведено в Лион, Фран-
ция през 1997. Една година по-късно британският 
комуникатор на науката Дънкан Далас пренася кон-
цепцията в Обединеното кралство. По-късно Британ-
ски съвет разпространява опита му сред представи-
телствата си из целия свят, както на живо, така и по 
видеоконферентна връзка.

В България Британски съвет стартира програмата 
през 2005 г., и оттогава заедно с партньорите ни от 
Форум Демокрит се провели над 100 събития в Со-
фия, Пловдив, Варна, Севлиево, Монтана. В Пловдив 
всяка трета сряда от месеца можете да посетите от 
19.00ч. поредното Café в Петното на Роршах. В София 
все още търсим своя постоянен адрес в заведение, но 
за момента обикаляме различни места в опита си да 
доведем науката и учените по-близо до всеки от нас.

Примери от последните ни кафета можете да наме-
рите на адрес: 

http://www.britishcouncil.org/bulgaria-society-science-cafe-
scientifique.htm
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От трите препоръки за по-умерен прием на маз-
нини, захари и сол, третата е вероятно тази, 
която има най-малко влияние сред общество-

то. Но прекомерната консумация на натрий е про-
блем за общественото здраве, който може да повлияе 
върху множество органи и регулаторни системи. 

За по-доброто здравно обучение на обществеността, 
лекари и изследователи са създали групата SALT! (в 
превод – Да намалим количеството на солта в хра-
ната!). „Нашата обща цел е работим с всички заин-
тересовани страни в хранително-вкусовата промиш-
леност за намаляване на нивата на солта в храната.“, 
казва д-р Пиер Рембо. 

До какво води твърде многото сол в храната?

В действителност, един от проблемите, свързани със 
солта е, че ежедневната консумация на натриев хло-
рид е до голяма степен принудително, тоест – не е 
по желание на консуматорите. Употребата на сол от 
солницата е едва 10% от приема на сол. По-големият 
прием на сол в организма идва от различните видове 
приготвена храна: хляб (25%), сандвичи и сладкиши 
(8%), колбаси (11%), готови храни ( 9%), към които 
трябва да се добавят още сирената, пиците, супите, 
чипса... 

Когато се храним с всичко споменато по-горе, поема-
ме с храната дневна доза от над 10 грама сол, докато 

експертите предписват дневен прием на не повече от 
6 грама сол на ден (а това са 2300 мг натрий). 

Защо в храната се слага толкова много сол? Тъй като 
тя действа като овкусител на храната и повишава въз-
приемането на аромата на другите подправки, до-
бавени в нея. Хранително-вкусовата промишленост 
използва солта във всички преработени и приготвени 
продукти. 

За съжаление, тази злоупотреба със солта не остава 
без последствия. Древните римляни са забелязали, че 
дозата прави отровата. „Вече знаем, че предозиране-
то на солта е една от причините за хипертонията и 
сърдечно-съдовите заболявания. Но тези последствия 
съвсем не свършват тук.“, казва още д-р Рембо. 

Когато се поглъща в големи количества, натрият уве-
личава калция в урината, който благоприятства поя-
вата на остеопороза и води до отслабване на костите. 
Освен това, високият прием на сол увеличава риска от 
поява на камъни в бъбреците и последваща бъбречна 
недостатъчност. Според някои по-нови изследвания, 
прекомерната сол в организма е виновна и за болести 
като рак на стомаха, затлъстяване и дори - диабет. 

За борба с тази ситуация, групата САЛТ възнамерява 
да предприеме кампания за  информация на широ-
ката общественост и още една кампания, визираща 
намаляване на количеството на солта в рецептите, 

МЕДИЦИНА

Намалете солта!
Лекари и учени обединяват усилията си в борбата с прекомерната 
употреба на солта, съдържаща се в различните храни 

http://www.sciencesetavenir.fr
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използвани в хранително-вкусовата промишленост. 
„Ние не търсим конфронтация, а - перспективи за съ-
трудничество с индустрията. Намаляването на солта 
не е лесно, това означава преосмисляне на някои ре-
цепти .“,споделят учените. 

От 2008 г. до 2010 г. 19 големи компании са подписали 
с Министерството на здравеопазването предложена-
та от група САЛТ харта за ангажираност с борбата за 
постепенно намаляване на солта, но ефектът от това 
все още е ограничен. Учените работят по въпроса да 
подобрят по-бързо напредъка в тази посока.

Колко добре дадено лице се вписва в една ко-
алиция частично зависи от наследственост-
та, според скорошно проучване. Изследова-
телите установили, че колко успешно един 

индивид се вписва в дадена група, зависи и от негова-
та генетична структура, и от неговите общи култур-
ни връзки с останалите членове на групата.

Били изследвани 1000 двойки възрастни близнаци, 
при които било установено, че генетичното въздейст-
вие имат голямо влияние върху това доколко човек 
се чувства лоялен към своята социална група и как 
човек би могъл да се адаптира към другите членове 
на групата. Фактори извън семейството, като етниче-
ската принадлежност и религията също влияят върху 
социалната адаптация. 

За да се оцени влиянието на генетиката, учените зада-

ли на близнаците поредица от въпроси за това колко 
важно е за тях хората, с които те са свързани, да са от 
тяхната религия, от техния етнос или от тяхната раса.

Те открили, че еднояйчните близнаци, които споде-
лят всички свои гени, дават много сходни отговори, 
докато не еднояйчните близнаци понякога давали 
различни отговори. 

Интересното е, че независимо от генетиката, лицата, 
принадлежащи към силно религиозна група, по-сла-
бо се влияят от етноса и расата на другите членове в 
групата. 

Това изследване може да се прилага при изследване 
на принадлежност към дадена социална група в об-
ласти като работата, спорта и армията. 

Генетиката има голямо влияние върху това как 
човек се държи в социална група
http://www.sciencedaily.com/
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Дали са храна или секс приятните дейности 
доставят повече от удоволствие, казват 
изследователи  от университета в Синси-
нати. Те всъщност намаляват стреса като 

инхибират  импулсите за безпокойство, тревога  в 
мозъка.

Експериментите измислени от Ивон Улрих-Лай, 
PhD, асистент професор, Джеймс Херман, PhD, ди-
ректор на лабораторията  по невробиология и про-
фесор по психиатрия и поведенческа неврология в  
университета в Синсинати, показват, че ефекта на 
намаления стрес продължава поне седем дни, гово-
рейки за дългосрочни  ползи.
„Вследствие по-добре  разбираме мотивацията за 

консумиране  на храна по време на стресови ситу-
ации,” – казва Улрих-Лай – „ Но е важно да се отбе-
лежи, че дори и малки количества храна могат да 
намалят ефектите на стреса.”

Изследователите две седмици давали захарен раз-
твор  на плъхове, два пъти дневно, след това тества-
ли физиологичните и поведенческите отговори към 
стрес. Сравнени с контролни  тестове, плъховете с 
достъп до захар  показали намален сърдечен ритъм  
и нива на стрес-хормон, докато били поставени в за-
творени вентилирани  тръби. Те били по-склонни 
да разглеждат непозната среда и да общуват с други 
плъхове.

Приятните дейности намаляват стреса

http://www.sciencedaily.com/
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Приматоподобни бозайници.

Най-ранните фосилни находки на примати са 
открити в пластове от началото на Палеоцен. 
Изненадващо тези ранни приматоподобни 

са най-добре представени на континентите, на кои-
то днес единствен представител на разреда е човекът 
– Европа и Северна Америка. Това необичайно гео-
графско разпространение може да се обясни с топ-
лият, субтропичен климат в северните ширини през 
Палеоцен. Тези климатични условия са благоприят-
ствали разпространението в големите географски 
ширини и на други екзотични видове животни като 
крокодилите. 

През Палеоцен повечето приматоподобни бозай-
ници са принадлежали към разред Plesiadapiformes. 
Плезиадапиформите са считани за архаични члено-
ве на Primates. Въпреки че плезиадапиформите имат 
сходства със съвременните примати по някои харак-
теристики на скелета, те са били на много по-ниско 
еволюционно стъпало, подобно на днешните дървес-
ни земеровки. Съвременните примати са несравними 
сред бозайниците по отношение на адаптациите си за 
живот по дърветата. Техните способности за захваща-
не и скачане им позволяват бързо придвижване в тази 
среда, което е свързано и с развитието на по-голям мо-
зък. Доколкото е известно, плезиадапиформите също 
са прекарвали живота си по дърветата. Въпреки това, 
при тях липсват адаптации за бързо скачане, какви-
то наблюдаваме при днешните примати и не са били 

способни на толкова бързо придвижване сред дър-
ветата. Освен това мозъкът им е бил доста по-малък 
в сравнение с днешните примати. От друга страна, 
плезиадапиформите развиват някои характеристи-
ки, които не се наблюдават при по-късните прима-
ти – например уголемените резци, сходни с тези на 
гризачите. Това показва, че плезиадапиформите не са 
директни предшественици на приматите, а по-скоро 
представляват разклонение, което се отделя в ранен 
стадий от основния клон. Картината се усложнява от 
съществуващите и днес разреди бозайници, които 
би трябвало да бъдат причислени към родословното 
дърво на приматите – дървесните земеровки от разред 
Scandentia, летящите лемури от разред Dermoptera, а 
може би и прилепите (Chiroptera), въпреки че според 
последните молекулярни изследвания те са далечен родни-
на. Къде точно сред тях трябва да бъдат вместе-
ни плезиадапиформите е все още спорен въпрос. 
Много учени считат за погрешно причисляване-
то им към приматите и ги отделят в нов разред 
– Plesiadapiformes. 

   Реставрация на Purgatorius:
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Най-примитивният известен вид сред плезиада-
пифомите е Purgatorius, животно с размерите на плъх. 
Намерени са останки само от зъби и челюсти. Тяхното 
устройство отговаря на модела, характерен за общите 
предшественици на всички плацентни бозайници – 
насекомоядните. Зъбите на Purgatorius имат черти, 
характерни както за плезиадапиформите, така и за 
истинските примати. Тяхната форма предполага, че 
животните са се хранили не само с насекоми, но и с 
плодове. В реставрациите Purgatorius често са пред-
ставяни като бягащи от къснокредни динозаври като 
Tyrannosaurus или Triceratops. Всъщност почти всички 
фосилни находки на Purgatorius са от раннопалеоценски 
пластове в Северна Америка. Един единствен зъб е 
открит заедно с останки на динозаври и този зъб най-
вероятно е „замърсяване” от палеоценски скали, които 
вероятно са били смесени с кредни по погрешка, кога-
то палеонтолозите са пресявали останките. Друг въз-
можен сценарий е депозитите, съдържащи зъбът на 
пургаториус да са били отложени в началото на Пале-
оцен, като реката ги врязва дълбоко в кредните пласто-
ве, смесвайки палеоценските останки на бозайниците с 
кредните останки от динозаври. Дори и да са същест-
вували приматоподобни бозайници през Мезозой, до-
казателства за това все още няма. 

Ако искаме да разберем повече за ранните приматоподоб-
ни бозайници, отколкото ни позволяват намерените 
зъби и челюсти, трябва да погледнем съм по-късните, 
специализирани форми. Най-добре изучените плези-
адапиформи са тези от сем. Plesiadapidae – едно от най-
преуспелите семейства палеоценски бозайници. Пле-
зиадапидите са били животни с размери на катерица 
или плъх, притежаващи зъбна редица, подобна на 
тази у гризачите, с двойка здрави, уголемени резци, 
които у по-късните форми са последвани от диасте-
ма. Докато долните резци са били с по-просто устрой-
ство, формиращи нещо като гребло заедно, горните 
са били много по-сложно устроени, с три отделни 
гънки отпред и една отзад. За разлика от резците при 
гризачите, тези на плезиадапидите не са притежа-
вали самозаточващ ръб, нито са имали неограничен 
растеж, затова вероятно не са използвани за дълбаене. 
При по-съвременните плезиадапиди дъвкателните 
зъби са по-плоски, а емайлът им по-назъбен (грапав), 
което показва, че са приемали предимно растителна 
храна – вероятно листа или плодове. 

 Череп на Plesiadapis tricuspidens:

По-пълни черепни и скелетни находки има от къс-
нопалеоценският род Plesiadapis. Този род вероятно 
възниква в Северна Америка и се разпространява в 
Европа по суша през днешна Гренландия. Благода-
рение на високата численост на Plesiadapis и неговата 
бърза еволюция, видовете му играят основна роля при раз-
пределението и датирането на къснопалеоценските кон-
тинентални седименти и връзките между фауната от 
двете страни на Атлантика.  Две изключителни ске-
летни находки на плезиадаписи (единият почти пълен) 
бяха открити в езерни седименти в Менат, Франция. 
Въпреки че находките са лошо съхранени, има следи 
от кожа и косми по тях – нещо уникално за палеоцен-
ски бозайници. Други скелетни находки на плезиада-
писи показват, че животните са били често срещани 
в този регион. Черепът е сходен с тези на гризачите, 
широк и плосък с остра муцуна и все още странич-
но разположени очни орбити, за разлика от разпо-
ложените отпред очи на днешните примати, подпо-
магащи триизмерното виждане. Черепната кухина е 
по-малка в сравнение с днешните стандарти, но по-
голяма от тази на живеещите по това време копитни 
бозайници, например. Плезиадаписите са имали мно-
го подвижни крайници, завършващи със силно изви-
ти нокти и дълга, пухкава опашка, която е чудесно 
съхранена при скелетите от Менат. Начинът на жи-
вот на плезиадаписите е много обсъждан в миналото. 
Като родствени на приматите те вероятно са се кате-
рили по дърветата, но останките на дървесни форми са 
изключително редки. Затова повечето учени приемат, 
че плезиадаписите са живеели на земята, подобно на 
днешните мармоти и земни катерици. По-съвремен-
ни проучвания показват, че плезиадаписите са били 
умели катерачи, подобно на дървесните катерици и 
опосумите. 

   Реставрация на Plesiadapis:

На базата на ранни изследвания е изказано предпо-
ложение за родствена връзка между плезиадаписи-
те и днешните ай-ай – единствените съвременни при-
мати с гризачоподобни зъби. По-късно това е отхвър-
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лено и днес ай-ай се причисляват към същата група, 
както лемурите и лоритата. Все пак ай-ай са сходни 
по екология с един доста рядък род плезиадапиди с 
размерите на катерица – Chiromyoides от късен Палео-
цен в Европа и Северна Америка. Chiromyoides могат 
да бъдат представени като по-груба версия на Plesiadapis, 
с много по-скъсена и дълбока челюст и муцуна, със здрави 
резци, притежаващи остри режещи ръбове. Очевидно при 
хранене техният дъвкателен апарат е бил много по-на-
товарван, отколкото при другите плезиадапиди. Челю-
стите и зъбите на Chiromyoides много приличат на тези 
на ай-ай, наричани Chiromys в миналото, откъдето идва 
и наименованието на плезиадапидите. Ай-ай използват 
своите резци, за да дълбаят дървесината в търсене на 
ларви. Вероятно и Chiromyoides са заемали сходна ниша 
в горите на късен Палеоцен. Подобна специализация 
показва и защо са толкова рядко срещани в бозайни-
ковите съобщества от това време. Интересно е да се от-
бележи, че втората група раннотерциерни бозайници, 
Apatemyidae, развиват сходни адаптации, които ве-
роятно ги поставят еволюционно по-близо до ай-ай, 
отколкото Chiromyoides. 

Второто семейство на плезиадапиформите, 
Carpolestidae, е много характерно за Северна Аме-
рика, въпреки че никога не доминира така, както 
плезиадапидите. Карполестидите също притежават 
уголемени резци. Долните са по-малки от горните, 
които притежават характерна вдлъбнатина, в коя-
то се поместват точно ръбовете на долните резци. 
Карполестидите са много по-дребни, с размерите на 
мишка или плъх. Последните долни предкътници 
при карполестидите развиван изключително остри, 
големи и назъбени гънки. Наречени са плагиаула-
коиди и се развиват независимо в няколко групи бо-
зайници, най-изразени са при мултитуберкулатите. 
При карполестидите тези зъби се противопоставят 
на също уголемените, но по-плоски трети и четвърти 
предкътник на горната челюст. Този  дъвкателен ме-
ханизъм се развива за обработка на растителна хра-
на, съдържаща много фибри като плодове, семена, а 
вероятно и малки насекоми. Развитието на този ви-
сокоспециализирана адаптация може да бъде просле-
дена при северноамериканските родове Elphidotarsius, 
Carpodaptes и  Carpolestes, които оформят основната 
линия в еволюцията на карполестидите. Дребнич-
ките, с размерите на мишка, Elphidotarsius от средния 
Палеоцен на Северна Америка са подобни на прими-
тивните плезиадапиди, но последните им долни пред-
кътници вече напомнят копиеподобната форма на тези 
при по-съвременните карполестиди. В късен Палеоцен 
основните черти на семейството са добре представе-
ни у Carpodaptes и се утвърждават и усъвършенстват при 
къснопалеоценските видове на Carpolestes, последните се-
верноамерикански карполестиди. 

 Череп на къснопалеоценски Carpodaptes:

Реставрация на къснопалеоценски Carpolestes simpsoni:

Дълго време 
карполести-
дите са извест-
ни само от наме-
рени зъби и части от 
челюсти, но скорошни 
находки на почти пълен 
скелет на Carpolestes simpsoni 
хвърлят светлина върху външният 
им вид и биология. Carpolestes simpsoni 
е дребно животинче, тежащо около 100 
грама, високоспециализирано за живот по 
дърветата. Вероятно са притежавали про-
тивоположни палци, което е позволявало на 
животните да обхващат здраво с пръстите си 
малките клонки, както с предните, така и със зад-
ните крайници. Пръстите на Carpolestes simpsoni за-
вършват с плоски нокти, което позволява развитието 
на много по-голяма тактилност, отколкото, ако но-
ктите са остри. Преди това плоските нокти са на-
мирани само у истинските примати. Наличието 
им при плезиадапиформите показва категорично, 
че тези древни животни са изключително до-
бре пригодени за дървесен начин на живот. 
За разлика от първите истински примати 
карполестидите не показват адаптации 
за скачане. 

Друго семейство високоспециализи- рани пле-
зиадапиформи са Picrodontidae, дребни животинки 
представени от родът Picrodus, който присъства само с 
няколко вида през среден и късен Палеоцен в Северна 
Америка. Пикродонтидите притежават дълги, ножопо-
добни долни резци, подобно на останалите плезиадапи-
форми, но дъвкателните им зъби са силно модифици-
рани. Първите горен и долен кътник са силно уголе-
мени, а всички останали кътници формират широки, 
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плоски повърхности със силно нагънат емайл. На-
блюдава се увеличаване на общата площ, което е не-
обходимо при смилането на някаква мека храна. Така 
специализираните кътници са толкова сходни с тези 
на съвременните прилепи, че някои изследователи 
причисляват пикродонтидите към същия разред. Днес 
тази прилика се счита за резултат от конвергенция, 
но свидетелства за хранителните навици на пикродон-
тидите. Също както и тези прилепи, пикродонтидите 
вероятно са се хранили с цветен нектар и полен, висо-
кокалорична храна, която не натоварва зъбите, както 
и дървесни сокове и сочни плодове. 

По-дребните видове плезиадапиформи принадлежат към 
семейство Micromomyidae. Семейството включва ми-
ниатюрни форми от късен Палеоцен до ранен Еоцен 
в региона на Скалистите Планини, които носят под-
ходящи имена като Micromomys и Tinimomys (настав-
ката mys означава мишка). Тези животни са достигали 
тегло около 30 грама – много по-малко в сравнение с най-
дребния съвременен примат, мишият лемур Microcebus 
от Мадагаскар. Цялостен скелет на все още неименуван 
вид микромомид бе открит в къснопалеоценски утаечни 
скали. Той принадлежи на дребно животинче, тежа-
що едва 20 грама, което е било високоспециализира-
но за катерене по дърветата и вероятно не е слизало 
на земята. Бозайници с подобен размер на тялото са 
предимно насекомоядни и всъщност острите зъби на 
Micromomys потвърждават, че са ловували предимно на-
секоми. 

Други плезиадапиформи вероятно са събирали плодове 
сред широкоразпространените по това време тропиче-
ски и субтропически гори. Членовете на семейство 
Paromomyidae се характеризират с плоски, квадратни 
кътници, формиращи широка повърхност, подходя-
ща за смилане на плодове. Дървесни сокове и дребни 
насекоми вероятно са допълвали диетата им. Зъбни-
те характеристики на паромомидите могат да бъдат 
проследени назад до Paromomys от среден Палеоцен 
на Северна Америка. При по-развитите форми като 
Ignacius и Phenacolemur са силно удължени и тънки, а след 
тях се развива голяма диастима, както при плезиадапи-
дите. И двата рода са се срещали от късен Палеоцен до 
среден Еоцен. По този начин те се оказват последните 
оцелели плезиадапиформи – живи фосили в свят, вече 
населен от истинските примати. 

Паромомидите заемат основно място в хипотезата 
от 90-те години на миналия век за близкородствени 
отношения с летящите лемури. Последните предста-
вляват един от най-малките родове съществуващи 
бозайници, Dermoptera, със само два вида от Югоиз-
точна Азия. Летящите лемури притежават кожна гън-
ка, простираща си от основата на ушите до върха на 
опашката и позволяваща им да планират на голямо 
разстояние. Подобна гънка има дори между пръстите 
на предните и задните крайници на животните, което 
им позволява да управляват полета много по-добре от 
останалите планиращи бозайници.  Заради сходства-
та в устройството на предните крайници на дермоп-
терите и паромомидите, е било прието, че последни-
те също са имали подобна кожна гънка. Тези и други 
свидетества, довеждат някои учени до заключение-
то, че плезиадапиформите са древни дермоптери, а 
днешните летящи лемури са живи фосили от някога 
разнообразната, родствена на приматите, група. По-
пълните фосилни находки не потвърждават идеята, 
че паромомидите са притежавали планираща ципа. 
Вместо тях се появяват катерицоподобни бозайници, 
които са били способни на живот по дърветата и по 
земята. 

Въпреки че няма доказателства за близкородствени 
отношения между плезиадапиформите и летящите 
лемури, друга група палеоценски бозайници вероят-
но са първите представители на разред дермоптери. 
Сред тях са семейство Plagiomenidae, странна група, 
която се появява  първо през среден Палеоцен в Се-
верна Америка. Плагиоменидите са рядко срещани 
представители на палеоценската фауна, но те могат 
да доминират в отделни местообитания, което по-
казва високоспециализирани изисквания. Фосили на 
къснопалеоценския плагиоменид Planetetherium, на-
пример, са често срещани във въгледобивни мини в Мон-
тана, но не се срещат почти никъде другаде. Живот-
ните вероятно са намерили идеални условия за живот 
в гъстите, заблатени гори в тази местност. През Еоцен 
някои плагиомениди дори процъфтяват на остров Ел-
смир, най-северната точка на Канада, която се преси-
ча от арктичната окръжност. Климатът тогава е бил 
много по-топлъл от днешния, разбира се, но на такава 
географска ширина (72 градуса север, по това време) 
животните вероятно са били изправени пред по-дъл-
гите зимни нощи. 

Хипотетична реставрация на къснопалеоценски 

  Planetetherium

Предполагаемата връзка между плагиоменидите и летя-
щите лемури се базира единствено на сходства в тех-

ните зъбни редици. Дълго време останки от зъби 
и челюсти са билиединствените находки от плаги-
омениди. Долните резци на плагиоменидите, напри-

мер, притежават две части, вероятно ранен етап в 
еволюцията към гребеноподобни долни резци, каквито 
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Череп на Ignacius graybullianus, късен Палеоцен:
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се срещат днес при летящите лемури. Сходствата в 
дъвкателните зъби, въпреки че не са много ясно под-
чертани, също предполагат, че плагиоменидите може 
би са ранни дермоптери. В такъв случай няма да бъде 
изненадващо, ако се открият адаптации за планиране 
при палеоценски плагиомениди, предвид факта, че дру-
ги бозайници са еволюирали в истински прилепи в 
началото на Еоцен. Това предположение не може да 
бъде потвърдено от днешните фосилни находки. Осо-
бено след като наскоро открит череп на къснопалеоцен-
ския до ранноеоценски  Plagiomene показват някои важни 
разлики в анатомията в сравнение с дермоптерите. Нуж-
ни са пълни скелетни находки на плагиомениди, за 
да бъде решена тази загадка. 

Плезиадапиформите и плагиоменидите са 
сред първите приматоподобни бозай-
ници, които процъфтяват през 
Палеоцен. Тези архаични фор-
ми биват заменени през Ео-
цен от истинските примати 
(от подразред Еурипримати). Най-
ранните известни еурипримати принад-
лежат към семействата Adapidae и O m o m y i d a e . 
И двете групи притежават адаптации за захващане и 
скачане, както и сравнително голям мозък, подобен 
на днешните примати. Адапидите са подобни, а ве-
роятно и родствени на лемурите в Мадагаскар, как-
то и на лоритата от тропическите части на Африка 
и Азия. Те включват главно едри животни, активни 
предимно денем. Типичните омомиди са дребни жи-
вотни с огромни очи, които свидетелстват за нощна 
активност. Омомидите вероятно включват предше-
ствениците на днешните дългопети от Югоизточна 
Азия, нощни хищници на дребна плячка, които са 
много добри катерачи и се придържат към клоните 
във вертикална позиция. Адапидите и омомидите се 
появяват внезапно във фосилните находки на Европа 

и Северна Америка от началото на еоцен, което по-
казва, че те са имигрирали по това време там от друга 
част на света, вероятно от Афри- ка или 
Азия. Предполагаеми еурипри- мати са оп-
исани от палеоцена на тези к о н т и н е н т и . 
Petrolemur и Decoredon от палеоцена на Китай 
са описани като ран- ни представители на 
адапидите и омоми- дите респективно. Те 
обаче са слабо познати и не е доказано, 
ч е п р и н а д л е ж а т 

към приматите 
въобще. По-обе-

щаващ кандидат е 
Altiatlasius от късния пале-

оцен на Мароко, едно от мал-
кото известни ни животни от 

палеоцена на Африка. Първоначал-
но определен като омомид, Altiatlasius 

изглежда потвърждава ролята на Африка 
като център на еволюцията на приматите. 

Все пак скорошно проучване стигна до извода, че 
Altiatlasius не са еурипримати, а принадлежат 

към предимно европейската група плезиадапи-
форми, които се разпространяват в Африка през 

Тетис. 

Така че все още са непълни доказателствата за ранната ис-
тория на истинските примати – история, която започва 
без съмнение през палеоцен, ако не и по-рано. Въпреки 
това имаме достатъчно доказателства за невероятния 
успех, който постигат техните родственици – плезиа-
дапиформите – в началото на неозоя. Както видяхме, 
зъбите на плезиадапиформите свидетелстват за разно-
образие от хранителни стратегии – от насекомоядни 
до пълни вегетарианци и хранещи се нектар и полен 
видове и тепърва предстои да изясним и други аспе-
кти от биологията им, като придвижването.  
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След изчезването  на динозаврите преди 65 
млн. години, сухоземните бозайници имали  
склонност към уголемяване докато стигнали 

някакви граници, приблизително по едно и също 
време из целия  свят.

„Глобално, има наистина чист модел, който го 
показва”Indricotherium transouralicum, би тежал 
около 17т.

Такова уголемяване отнело само около 20 млн. го-
дини.

Но до преди 40млн. години, тенденцията се забави-
ла и размерите достигнали плато, съобщават изсле-
дователите в броя на Science от 26-ти Ноември.

„Разбирането на големината е много важна за раз-
бирането на каквото и да било за едно животно” 
– казва Смит – „Ако за едно животно знам колко е 
голямо, мога да предскажа колко би бил бърз мета-
болизма му, както и плодовитостта му.” Дори цирку-
лация на кръвта, функция на бъбреците и това какво 
яде животното е свързано с размера му, казва тя.

 Огромни бозайници след изчезването на 
динозаврите

Indricotherium transouralicum
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Изложбата, която е особено подходяща 
за деца, може да бъде видяна във 
фоайето на  Регионална библиотека 

„Професор Боян Пенев“ в Разград от 17 
ноември

„Дарвин сега” е особено подходяща за деца, но 
интерес към нея могат да проявят хора от различни 
възрасти и професии. Изложбата отразява живота 
на Чарлз Дарвин, неговите идеи, основополагащата 
му теория за произхода на видовете и обяснява 
как те продължават да влияят на съвременните 
изследвания в областта на биологията и медицината.    

Върху 16 панела чрез текстове, фотографии и скици 
са представени различни аспекти от живота и 
трудовете на Дарвин. Те са посветени на пътуването 

му на кораба „Бийгъл“, дневника му, теорията му за 
еволюцията, мненията на неговите съвременници за 
труда му „Произхода на видовете”, връзката наука-
религия и неговата научна кореспонденция. 

Британската изложба „Дарвин СЕГА” показва в 
Разград живота и идеите на великия учен
Изложбата „Дарвин сега” бе представена в София в Националния 
природонаучен музей при БАН, в НДК в рамките на Салона на изкуствата, 
в Балабановата къща в Пловдив, в Палеонтологичния музей в Асеновград, 
филиал на Националния природонаучен музей при БАН, в Регионалната 
библиотека „Захарий Княжески” в Стара Загора, Park Mall Стара Загора, 
Grand Mall Варна.

http://www.britishcouncil.org/bg/bulgaria-science-darwin-now-2.htm
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Изложбата предлага възможност на посетителите 
да споделят собствените си идеи за Дарвин и 
еволюцията. Един от най-интересните експонати е 
еволюционното дърво, на което всеки посетител 
има възможност да остави малка картичка със 
свое послание, вдъхновено от видяното. Много от 
посланията, закачени досега на дървото, са свързани 
с опазването на природата, като например «Помогни 
да изкореним идеята, че дървото е само дървесина», 
«Пазете природата и водата, защото се нуждаем от 
тях всеки ден”, “Науката ни предлага шанс да изучим 
невероятната вселена около нас, като нов поглед 
върху това как еволюцията продължава и до днес”. 

От миналата година изложбата гостува в различни 
градове в България, като принос на Британски съвет 
към международното отбелязване на 200 години 
от рождението на бележития учен и 150 години от 
публикуването на неговия „Произход на видовете».  
В партньорство с Националния природонаучен 
музей при БАН уникалната експозиция вече беше 
представена в София, Пловдив, Варна, Асеновград, 
Пазарджик, Сливен, Бургас и Стара Загора. 

Дизайнът на „Дарвин сега” е изработен от 
британското Арка Дизайн Студио, а текстовете към 
него са на Джон Търней, британски журналист и 
писател, който отразява научни теми. В България 
панелите са изработени от „Принт Визия”.

Животът на Дарвин в 
снимки
   Автор: Валентина Петкова
От форума:
 http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=10212

Дарвин е роден в тази къща, близо до Шрюсбъри, 
графство Шропшър, на 12 февруари 1809г. Той е петото 
от общо шест деца на д-р Робърт и Сюзън Дарвин.

Англиканската църква, в която е кръстен като малък.
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Воден е в тази църква на служби от майка си.

Дарвин със сестра си Катрин. През същата 1817г. умира 
майка му. През септември започва да ходи заедно с брат 
си Еразмус в англиканския интернат в Шрюсбъри.

Интернатът в Шрюсбъри. Дарвин прекарва седем 
години там - от 1818 до 1825 година.

През 1825 година записва медицина в университета 
в Единбург, Шотландия. Научава се да препарира 
животни при Джон Едмонстън, бивш роб, придружавал 
естествоизпитателя Чарлз Уотъртън.

Дарвин на седем години. През 1817 г. Чарлз Дарвин 
тръгва на училище и още осемгодишен проявява силен 
интерес към естествознанието, събира яйца на птици и 
раковини на морски животни. 
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Крист Колидж в Кеймбридж, където противно на 
популярните схващания, Дарвин не учи богословие, а 
изкуство. 

Стаята на Дарвин в Крист 
Колидж.
По това време братовчед 
му Фокс го запалва по 
широко разпространената 
по това време страст да се 
колекционират бръмбари.

Някои от колекциите 
на Дарвин с насекоми 
се съхраняват в музея в 
Кеймбридж.
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В периода 1831-1836г. Дарвин пътешества с кораба 
“Бийгъл” в качеството си на естествоизпитател.

“Бийгъл”, нарисуван по време на пътешествието от 
Джон Клемънтс Уикъм, приятел на Дарвин.

Геологът Чарлс Лиел, 
оказал огромно влияние 
върху възгледите и 
научната кариера 
на Дарвин, а след 
връщането му от 
експедицията с “Бийгъл” 
и много близък негов 
приятел.

Джон Стивънс 
Хенслоу, професор по 

ботаника в Кеймбридж. 
Той отхвърля 

предложението на 
Дарвин да пътува с него 

на “Бийгъл”, вместо 
това се грижи по време 

на отсъствието му за 
неговите колекции.

След завръщането си 
Дарвин се установява 
в Лондон и започва да 
пише научни публикации. 
Това е заглавната 
страница на първото 
издание на “Вестник на 
изследователя”, 1839г. 

Карта на южната част на Ю. Америка, на която са 
отбелязани осемте основни експедиции на Дарвин на 
сушата. 
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Чарлс Дарвин през 1840 година. Продължа-
вайки изследванията си в Лондон, Дарвин 
прочита “Есе за принципите на населени-
ето” на Томас Малтус. Влиянието на този 
труд върху по-нататъшната му работа е 
огромно.

Дарвин избира да се ожени за братовчедка си Ема 
Уеджууд. Оженват се на 29 януари 1839 година в 
градчето Маер.

През 1842 година Дарвин се мести заедно със съпругата 
си в Даун Хаус, Кент. Остава там до края на живота 
си. Днес къщата е превърната в музей.

В Лондон след 1837 
година Дарвин започва 
да систематизира 
предположенията си 
относно това какъв е 
произходът на видовете. 
Това е лист от неговото 
тефтерче, показващ 
първото родословно 
дърво.
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Селцето Дауни.

Тази удивителна жабка някои вече наричат 
жаба пинокио ((Litoria sp. nov.)- открита е от 
Paul Oliver.

(Dorcopsulus sp. nov.) - това валаби се оказва 
най- малкото кенгуру в света. Открито е от 
Kristofer Helgen.

Църквата в Дауни.

Новите видове 
Няколко нови вида от планината Фоджа (Foja mountains), намираща се в 

индонезийската част на Нова Гвинея.

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=6904
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Нов императорски гълъб ((Ducula sp. nov.)

Този нов гекон (Crytodactylus sp. nov.) също е 
открит от Paul Oliver.

Дървесна мишка (Pogonomys sp. nov.) открита 
от Kristofer Helgen. 

Вълнест гигантски плъх (Mallomys sp. nov.) 

(Syconycteris sp. nov.)
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Статията има за цел да разгледа социална-
та структура на българското население през 
периода на Възраждането. За целта ще се оп-
итам да проследя демографските процеси 
на българските земи, както и причиннослед-
ствената връзка помежду им. 

XV век – Османското нашествие 

XIV - XV век се извършва  едно важно съби-
тие – на Балканите пристига нова попула-
ция, тази на османците. Тя се опитва се да 
завземе земята. Най-изгодната е в равнината, 
където има вода. Османците заселват преди 
всичко тези най-удобни за живеене места 
на Балканите и ги колонизират с турско на-
селение. Феодалните имения се създават в 
Мизия, Добруджа, Тракия, по течението на 

Струма. Османското завоевание е свързано с 
преселването на полуномадски племена от 
Азия към Европа. Те притежават силата, из-
тласкват местното население, което отива в 
планините. Има един процес, който е ясно 
документиран. Огромната част от селищата 
по яката на Стара планина, Родопската яка, 
високите полета на Западна България са за-
селени преди всичко от славянското завладя-
но население. Между релефа възможностите 
да се използва за човешките общности и по-
литическите събития има тясна връзка, коя-
то не може да бъде разделена. 

Османското завоевание оказва дълбоко въз-
действие върху социалната структура на 
българското общество. Насилственото раз-
местване на населението в хода на завладя-
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ването на българските територии е белязано 
от три големи вътрешни преселвания. Пър-
вото датира от 15 век, когато вълни от бълга-
ри се придвижват от запад на изток, към Доб-
руджа. Края на XVI и през XVII век се случва 
второто, когато компактни маси заминават 
от планините на средна Северна България 
към Северозападните предели. Третата миг-
рация е от Югоизточна България към Доб-

руджа през XVIII век. Тези преселнически 
движения водят до уплътняване селския със-
тав на населението и народобитовата тради-
ция, както и омаломощаването етническия 
български дял в западните покрайнини, в 
Македония и Одринска Тракия. 1
1  Генчев, Николай, Българската култура 
XV-XIXв., Университетско издателство „Кли-в., Университетско издателство „Кли-
мент Охридски”, София, 1988, с.94.
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XIV - XV век се наблюдава изтребване на го-
лям брой българи. Завоевателите си служат 
с физическо унищожение, отвличане в роб-
ство на компактни маси, прогонване на насе-
лението на цели селища и насилствена или 
доброволна промяна на вярата, за да ограни-
чат състава на чуждоетническите общности 
в рамките на империята.2  

Първоначалната ответна реакция се изразя-
ва в изолация, вътрешно затваряне, отграни-
чаване от завоевателя и чужденеца. Бълга-
ринът търси сила в традиционното начало. 
Традиционното общество е общество на 
колективностите. Човек живее в мрежа от 
социални отношения, която осигурява въз-
можностите за неговото съществуване, хора-
та не могат да живеят извън тази мрежа от 
социални институции, защото те осигуря-
ват физическото оцеляване и неговия мир с 
космоса и комфорта му.  След XV век бъл-
гарите водят частния си и социален живот 
при наличието на много други народности 
по собствените си земи и това дава своето от-
ражение върху обществения и културен жи-
вот. Тази пъстрота се среща навсякъде, по-
ради което много рядко на територията на 
полуострова се срещат чисти адаптивни мо-
дели. Тази неразчлененост на труда, която е 
характерна за периода, особено в селата, къ-
дето всеки прави всичко, е разпространена. 
Разделението на труда и специализацията 
е забавено. Имаме адаптивност, отвореност 
към променящата се социална среда, която е 
траен белег на живеенето в тази част на све-
та. Започвайки с най-базовото- стратегиите 
за изкарване на поминък. Почти няма места 
в България, където има ясна специализация 
на скотовъдци, занимаващи се с отглеждане-
то на само едно животно, занаятчии, които 
се занимават само със занаят и нищо др. и 
т.н. Те бързо в рамките на човешкия живот 
се нагаждат към промените на околната сре-
да. Тази стратегия на оцеляване е важна и 
тук може да се говори за това как се отразява 
на мисленето на хората, но така или иначе 

2  Пак там, с.94.

едно от  нещата, което не се развива силно, 
е култът към професионалиста. В Западна 
Европа класическите експерти се появяват 
много рано. Такъв тип експерти в тази среда 
се появяват след средата на 19 век. Това оз-
начава, че всяко семейство практикува земе-
делие, гледа животни, изработва си дрехите, 
строи си къщата, гледа децата си. Това се са-
мозадоволяващи се системи. Основен мотив 
е да не зависиш от средата, да можеш сам да 
задоволиш нуждите си. Средата на живеене 
е общината. Появяват се поселищни агломе-
рации от смесен тип, оттук се създава  пред-
поставка за наличието на смесени бракове и 
в перспектива се оформят райони със смесе-
но население. Така се създават условия за де-
национализация на етническото съзнание, 
размиване на езика, взаимстване на народ-
ната култура. На практика във всеки град 
още през XV век има мюсюлманско населе-
ние, което изтиква християнското.3 Спон-
танната биологична реакция е нарастване 
на раждаемостта, което води до демограф-
ски бум – рефлекс за самосъхранение и  за 
възстановяване демографския потенциал на 
населението. Така към началото на XVIII век 
вече са компенсирани загубите в следствие 
на емиграциите, епидемиите, верското и 
народностно притеснение. Любопитен при-
мер е Пазарджик - пътешествениците гово-
рят, че през XV век там има едно пазарище, 
има хан, събират се търговци, които прода-
ват на минаващите пътници и армия. Няма 
съмнение, те не говорят за град. Век по-късно 
се казва, че това е малък градец. През XVII - 
XVIII век вече е добре уреден град със значи-
телно голямо население- 15-20 хил. жители. 
От пазарище постепенно се появяват трайни 
постройки и накрая влиза административна 
регулация и се появява град. Именно пора-
ди тази социално -управленческа структура, 
където няма достатъчно опорни точки, къде-
то да се сложи кадията, данъчните служби, 
съществуващи села се повишават в ранг на 

3  Иванова, Светлана, Градовете в българските земи 
през XVвек, сб. Българският петнадесети век, Издателство 
на Народна библиотека „Св.св.Кирил и Методий”, София, 
1993, стр.61.
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градове. Броят на градовете нараства в пъти 
за периода XV - XVIII век. Подобен процес в 
Западна Европа се случва през XI - XIII век.

XV - XVII век – демографски подем

Н. Генчев признава ускоряването на урба-
нистичните процеси през XV - XVII век4. 
Според него: „До началото на XVIII век бъл-
гарското общество представлява една почти 
изравнена в социално отношение раетска 
маса, състояща се изключително от селяни, 
примесени с незначителен брой търговски 
посредници, с малки занаятчийски групи от 
градовете, подчинена на османската армия и 
администрация, и една незабележимо тънка 
прослойка от манастирска интелигенция”.5 
През Възраждането текат процеси на ради-
кални промени в социалната структура на 
българското общество, в резултат на които 
до Освобождението то все повече заприлич-
ва на общество от раннобуржоазен тип, като 
основни негови характеристики са диферен-
циацията (разчленяването) и мобилността 
(подвижността). 

В българското общество от XV - XVIII век са 
налице два основни демографски процеса. 
Първото е дезинтегриращото развитие, до 
което довежда загубата на човешки потен-
циал в следствие на насилствената ислямиза-
ция и турцизация. На второ място идва кон-
солидиращото развитие, което през XVIII и 
най-вече през XIX век е съпътствано от демо-
графски подем. През XVII век солидни маси 
от българи биват потурчени, но за сметка на 
това много семейства имат голям брой деца 
(6-7, нерядко и 10-15), което за малко повече 
от век значително увеличава броя на бъл-

4  Иванова, Светлана, Градовете в българските земи 
през XVвек, сб. Българският петнадесети век, Издателство 
на Народна библиотека „Св.св.Кирил и Методий”, София, 
1993, стр.53.

5  Аначков, Михаил, Очерци по българска история- 
Възраждане, Макрос 2001, Пловдив, 1998, стр.21.

гарите от 1 500 000 до 4 000 000 души.6 Тези 
изчисления са приблизителни, тъй като по 
това време все още не е налична точна де-
мографска статистика. Демографският бум 
е водеща причина за последвалите вътреш-
ни миграции от планините към гладовете, 
където българските махали непрекъснато 
нараствали и все повече българи се ангажи-
рали в сферата на градското занаятчийско 
производство, което оформя облика на дреб-
ната буржоазия. 

В средата на XVIII век се случва нещо, на кое-
то трябва да се обърне внимание. Появява се 
ферман, който регламентира стриктно ра-
ботата на еснафските сдружения в империя-
та. Това е проявата, опит за свръх централи-
зирано управление, което е белег за слабост 
на империята. Тя става символ на коруп-
цията, подкупничеството, на това, че всеки 
един сериозен проблем може да бъде решен 
чрез заобикаляне на правилата, подкуп, а не 
чрез свободната икономическа активност. 
По парадоксален начин обаче точно нали-
чието на нерегламентираните отношения 
между населението и чиновническия апарат 
всъщност се натрупват капитали в ръцете 
на хора, които до този момент са призвани 
само да служат на централната власт, вече 
има хора със свободни капитали и това под-
копава установения ред. Така постепенно се 
ражда прослойката на забогателите търго-
вци, откупвачи на данъци. Посредническата 
фигура в Османската империя и икономика, 
начин на живот придобива изключителна 
важност. Това е първата голяма възможност 
за разпада на традиционните общности.

XIX век – разпадане на традицион-
ните общности

Социалната структура на българското об-
щество почива върху динамика. Основна 

6  Лазаров, И., П. Павлов, И. Тютюнджиев, М. Па-
лангурски, История на България – част втора – XVIIIвек-
1947г., Слово, Велико Търново, 1996, стр.66.
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причина за нея са миграционните процеси 
от планинските и полупланинските към рав-
нинните райони, от селата към градовете. 
Съвсем отчетлива е тенденцията за нараства-
не българския дял сред градското население. 

Масата на селяните би могла да бъде разде-
лена на три групи с оглед на имущественото 
си състояние. Около 8-10% от селските дома-
кинства влизат спадат към бедните селяни, 
т.е. тези, които владеят до 30 декара и наемат 
или обработват чужди земи. Това са изполи-
чари, кесимджиите, ратаи. Средната група е 
най-многобройна. Състои се от селяни, ко-
ито притежават от 30 до 200-300 декара. По 
своите социални характеристики би могла 
да бъде определена като дребна буржоазия. 
Втори след тях по численост са заетите в за-
наятчийско-промишлената и търговската 
сфера, които масово пребивават в градовете. 
Тази прослойка има разклонена стратифи-
кация , тъй като съществува диференциация 
сред заетите в занаятчийското производство 
(чираци, калфи, майстори) и занимаващите 
се с търговска дейност. Те също се причисля-
ват към дребната буржоазия. 7

Най-високо в йерархията е застанала едрата 
буржоазия. Тук е мястото на манифактурис-
тите, фабрикантите, предприемачите, ед-
рите търговци и земевладелци.  Разграниче-
нието е условно, би могло да се говори и за 
средна буржоазия. В ежедневния език, както 
и в литературата, те носят общото название 
„буржоазия”. Нейните представители имат 
предимно търговско-посреднически функ-
ции, тъй като притежават производствен 
капитал  и изпълняват ръководни и орга-
низаторски дейности в стопанския живот. В 
повседневния език за тях често се използва 
думата „чорбаджии”, т.е. заможни българи, 
които имат посредническа функция между 
българския народ и турската власт за ко-
ристни цели. 

7  Аначков, Михаил, Очерци по българска история- 
Възраждане, Макрос 2001, Пловдив, 1998, стр.22.

През XIX век  може да се говори за интели-
генция, която все пак остава малобройна об-
ществена група. Към нея спадат учители и 
свещеници.
 
Обобщение

Процесите, протичащи на българските земи, 
са тясно обвързани с икономиката и полити-
ката, упражнявана от Османската империя 
по време на владичеството. При самото на-
хлуване на завоевателите числено намаля-
ват броя на българите, изтребвайки ги или 
бидейки причина за миграционни процеси. 
Следва  период на демографски бум като 
рефлекс за самосъхранение на българските 
маси. Характерна за периода XV - XVII век е 
и настъпващата урбанизация. Краят на XVIII 
и началото на XIX век бележат промяна в со-
циалната структура на населението. Може 
да се говори за край на традиционното об-
щество и социална диференциация. 
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Около 5 века преди Христофор Колумб да 
тръгне на пътешествие, което ще доведе до 
откриването на Америка, поне една инди-
анка вероятно е дошла на Стария конти-

нент с кораб на викингите, съобщава статия на Трей-
си Уотсън, публикувана в „National Geographic“.

Това предположение възниква въз основа на провока-
тивни резултати от ДНК анализ.

Анализирайки типовете ДНК, които се предават само 
от майка на дете, учените откриха 80 живи исландци, 
които притежават генетична вариация, подобна на 
характерната за коренните жители на Северна Аме-
рика.

Авторите на проучването теоретизират, че генната 
сигнатура е навлязла в исландските кръвни линии 
някъде 1000 г., когато се е родило първото дете-метис 
между викинг и индианка. Предположението съвпа-
да с историческите данни, според които викингите са 
открили Гренландия точно преди края на хилядоле-
тието, а после навлезли в земите на съвременна Кана-
да. Исландците дори основали селище в Нюфаундл-
енд, което просъществувало около десетилетие. 

Идеята, че индианка е била взета в пътуването в об-
ратна посока – към дома по време на този период на 
изследване на света, обяснява наличието на харак-
терните гени при някои от исландците. „Знаем, че 
викингите са ходили в Америка!“ - казва Агнар Хел-
гасон от Университета на Исландия, който е съавтор 
на проучването заедно със Сигридур Ебенсерсдотир 
и други - „Tака че очевидно трябва да приемем, че са 
срещнали там някакви хора и всичко е завършило с 
отвеждането на поне една жена обратно с тях.“ Други 
експерти по етническата ДНК заявиха, че наистина 
става дума за силен генетичен аргумент на подобна 
хипотеза.

Задълбочените проучвания показват, че всички ис-
ландци с индиански гени произхождат от 4 специ-
фични кръвни линии, започнали от 4 жени, родени 
вероятно около 1700 г. Тези четири кръвни линии, от 
своя страна, изглежда, имат една-единствена обща 
прародителка с характерните гени, която трябва да е 
родена преди XVII век. Силно доказателство за много 
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идвали ли Са СеверноамериканСки индианци 
в европа около 500 години преди ХриСтофор 
колумб да открие америка? 

http://news.nationalgeographic.com/
http://nas.ucdavis.edu/Forbes/discovery.html
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по-ранния произход на прародителката е фактът, че 
едната линия е мутирала по начин, който предполага 
изминаване на няколко века преди 1700-та година.

Все пак има големи трудности пред окончателното 
доказване на теорията. Една от най-сериозните е, че в 
Америка няма живи хора, носители на точната гене-
тична вариация, идентифицирана при исландците. 
Хелгасон предполага, че исландската генна вариация 
идва от индианци, които са измрели след идването на 
европейците по техните земи.

Историята не може да помогне за потвърждение - в 
известните източници няма знак за идване на инди-
анка в Северна Европа. Археологията все още също 
не дава положителен резултат. Една от сагите за Ерик 
Червения говори за 4 момчета на скрелингите - ви-
кингското наименование на индианците - които са 
взети и доведени в Гренландия. При почти всички 

известни случаи обаче контактите на скандинавците 
със скрелингите са били враждебни. Една сага дори 
разказва, как викинги се натъкнали на група спящи 
индианци и просто ги избили.

Хелгасон признава, че става дума за мистерия, 
която няма да бъде разрешена, докато не се от-
крие произходът на характерната ДНК. Това 
може да стане, например, при анализ на намере-
ни древни кости на някой умрял индианец. Все 
пак дори и скептично настроените историци 
признават, че това е загадка, която заслужава 
да бъде разгадана.
Книгата на Джак Форбс „The American Discovery 
of Europе”също разглежда възможността амери-
кански индианци да са посещавали Европа преди 
Колумбовата епоха. 

ИСТОРИЯ
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Напоследък много популярни станаха монетите, 
изработени от два вида метални сплави, какъвто е и 
нашият роден (макар и имитиращ еврото) 1 лев.

Може би модата на този тип биметални монети в 
Европа тръгна от италианските 500 лири, които още 
през 80-те години бяха отсичани по тази технология и 
правеха силно впечатление на този, който ги видеше 
за пръв път.

Сега те са се наложили по целия свят и особено в 
Европа заради монетите от 1 и 2 евро.

Повечето биметални монети се състоят от два кръга от 
различен метал/метална сплав - вътрешен и външен.
За да се изработи такава монета, най-напред се 
оформят елементите от съответните сплави, които се 
комбинират, така че да се получи заготовка, от която 
след това се „отсича“ (т. е. пресова) монетата. За да се 
получи добро сцепление между двата елемента, по 
ръба на вътрешния кръг се прави жлеб.

ИСТОРИЯ

изработка на биметални монети - нищо ново 
под Слънцето! 

Всичко ново е добре забравено старо.

Вижте повече тук: http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=8171

Автор: ниКолАй СтефАнов       
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При отсичането на монетата поради големия натиск 
върху външния кръг (1) металът запълва този жлеб (3) 
във вътрешния кръг (2) и така двете части се закреп-
ват изключително здраво.

Забележка: вътрешният диск на монетите от 1 и 2 
евро всъщност се състои от три слоя метал, за да 
се затрудняло фалшифицирането.

ИСТОРИЯ
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Малко история или нищо ново под 
слънцето

Слабо известно е, че такива биметални монети са 
били сечени (най-вече като възпоменателни медальо-
ни) още в древния Рим от императори като Комод, 
Север Александър или Филип Арабина, като в рим-
ския вариант са се използвали два вида медни сплави.

Освен за красота такова съчетание на различни мета-
ли в по-късно време се е прилагало и като мярка за 
по-трудно фалшифициране.
Интересен е случаят с монетите от 1 цент, отсичани за 
кратък период в края на 18 век в Съединените щати, 
при които в центъра на монетата е вложено малко 
парченце сребро, за да може изписаната върху моне-
тата стойност да отговаря на реалната цена на метала, 
от който е изработена, без да се налага монетата да 
бъде с твърде големи размери (както ако се използва 
само мед).

„Тайни“ биметални монети 
На практика има и друг вид биметални монети - таки-
ва, при които имаме ядро от един метал/сплав (обик-
новено по-евтин), обвито в друг (по-скъп, за да се съз-
даде илюзията, че монетата е изцяло от скъп метал). 
Такива монети (наричани и „фуре“) са били правени 
с цел пестене на материала не само от фалшификато-
ри, но и от владетели и държави в криза, например в 
Римската империя или в България по време на Вто-
рата световна война. В миналото най-ефективната 
проверка е била да се направи лек нарез отстрани на 
монетата, чрез който излизало наяве дали и вътреш-
ността е от същия метал или лъсвал по-простият ма-
териал на ядрото.

ИСТОРИЯ
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Сега може да чуете мелодия вдъхновена от море-
то, от преди времето на малката русалка. Уче-
ни по акустика са изпробвали тази раковина за 

да разберат как са я използвали хората преди 3000 го-
дини. Добре запазената, украсена черупка намерена 
в Перу предложила на изследователите рядката въз-
можност да забият на първобитни инструменти.
Музиката, силно натрапчива и провлечена, може би 
се е използвала по време на религиозни церемонии, 
казват учените. 
„Наистина можеш да я усетиш в гърдите си“ – каз-
ва Джоната Абел, акустик от центъра за изследване 
на музика и акустика към  Унивеситета Станфорд – 
„Има груба структура, като рев на животно.“
Археолози изкопали 20 цели морски тромпети, на-
правени от черупки на Strombus galeatus през 2001 
в Chavín de Huántar, древно церемониален център в 
Андите. Полирани, боядисани и гравирани със сим-
воли, черупките имат отличителна  изрезка с форма 
на V. изрезките може би са били използвани за поста-
вяне на палеца, казва съавтор на изследването Пери 
Кук, или за да позволят на свирещия да вижда докато 
върви.
За да запишат и разберат акустичния контекст в кой-
то се е свирило на инструментите, наречени путутус, 

изследователите потвърдили до  Chavín.
Докато музикант надувал „рога“, изследователите за-
писвали звука, чрез четири малки микрофона: един  
устата на музиканта, и други три в раковината. По-
добно на сигнална тръба, инструментите свирели 
само в един или два тона,  но височината се променя-
ла в зависимост от това дали музиканта постави ръка-
та си на отвора.
Екипът използвали софтуер за обработване на сигна-
ли за определят акустичните характеристики на все-
ки тромпет.
 Те също искали да разберат как церемониалната зала, 
каменен лабиринт с остро-извити коридори и венти-
лационни шахти, променяли звука на тромпета. 
Ако тромпетите се надуват в каменната зала, в коя-
то са били намерени,  провлачването  звучи все едно 
идва от различни посоки едновременно. В слабо ос-
ветления религиозен център това би създало чувство 
на смут, казва Абел.

Чуйте звука на „тромпета“ във форума 

 http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=10417 

древните тромпети издавали зловещи звуци
          http://www.sciencenews.org

Учени анализират тонове от раковина на 3000 години

ИСТОРИЯ
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 метеорният поток джеминиди

Валентин ВелкоВ – наоП „николай коПерник” - Варна

Метеорният поток Джеминиди е 
един от най-активните метеорни 
потоци през годината. Периодът 
му на действие е от 7 до 17 

декември, а максималното ZHR (зенитно часово число) 
в нощта на 13/14 декември понякога достига до 180 - 
200 ! От всички метеорни потоци Джеминидите дават 
най-сериозния приток на метеорно вещество върху 
Земята. От този метеорен рой ежегодно постъпват 
около 15 тона метеорна материя!

 За разлика от другите метеорни потоци, които 
са породени от нормални комети, родителското 
тяло на роя на Джеминиди е астероид от групата на 
Аполон. Това е астероидът 3200 Phaeton, (открит като 
1983ТV) през 1983г. от инфрачервения орбитален 
телескоп IRAS. Роят има много близко перихелийно 
разстояние q = 0.14 a.e. и голям ексцентрицитет ( e = 
0.89 ). 

При изпарението на летливите кмпоненти 
като газове и вода от кометните ядра по повърхността 
им се образува кора от скални частици. Една част 
от тях се увлича от изпаряващите се газове и се 

разсейва в пространството, формирайки метеорния 
рой, а друга се натрупва. Така с течение на времето 
кората става все по-дебела, докато накрая започне да 
възпрепятства изпарението на летливите компоненти. 
По тази причина подобни астероиди понякога се 
наричат „пресъхнали кометни ядра”. Такъв обект 
представлява и родителското тяло на метеорния рой 
на Джеминиди. 

При среща на частиците от роя със Земята, 
те навлизат в атмосферата й със скорост около 
35км/сек. Метеорите, които се пораждат от това 
навлизане идват по направление от звездата 
Кастор в съзвездието Близнаци (Gemini) от където 
произлиза и името на потока – Джеминиди. Самите 
метеори като визуални характеристики също леко 
се различават от тези при повечето други потоци. 
При Джеминидите не се наблюдават избухвания 
или раздробявания, съпроводени с „искри”. Техният 
блясък плавно нараства до някаква максимална 
стойност, след което също така плавно намалява до 
пълното им изчезване. Причината за това е липсата 
на летливи елементи като газове и кристалчета лед в 
метеорните тела, които пораждат метеорите. Поради 
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близкото перихелийно разстояние температурата до 
която се нагряват частиците певишава 1000оК и това 
води до частичното им разтопяване. При тези високи 
температури всички летливи съставки са се изпарили! 
Ето защо теоретичните разчети показват, че средната 
плътност на метеорните тела на Джеминиди е от 
порядъка на 3.7 ÷ 5.9 г/см3 (стойност, характерна за 
каменните астероиди)!

Друг интересен факт е динамичната еволюция 
на орбитните елементи на Джеминиди. Поради 
сравнително бързото въртене на апсидната линия на 
роя, условията на среща на Земята с него непрекъснато 
се променят. Теоретичните оценки за възрастта на 
роя е около 6000 години. Преди около 500 години 
той се е проявявал като метеорен поток на планетата 
Венера.  Първи благоприятни условия за среща на 
негови частици със Земята са се появили преди само 
около 200 години. Забележима е станала активността 
едва в началото на  XX в. Профилът на активността 
непрекъснато се мени като в началото е имало стръмно 
покачване до максимума, последвано от плавен спад. 
Следва период на симетрично нарастване и спадане, 
а в настояще време покачването е плавно, а спадът 
в активността по-стръмен. През цялото това време се 

е променяла и слънчевата дължина на максимума, 
като в настояще време тя е λ=262.2о. Това обикновено 
се пада в нощта на 13/14 .12, но понякога (преди 
високосна година) и в нощта на 14/15 декември. 
Самото разпределение на частиците по маса в роя е 
различно за различните му участъци. По тази причина 
максимумът на ярки Джеминиди се случва малко 
след максимума на потока като цяло при слънчева 
дължина λ=262.45о . Тогава могат да се наблюдават 
болиди от -8; -9 звездна величина!

През 2010 година максимумът на потока се 
пада на 14.12 в 11ч Универсално време. Това означава, 
че шансът е за наблюдателите от Америка! За нас 
най-подходяща е нощта на 13/14.12 след полунощ, 
когато Луната залязва, а активността на потока 
започва да нараства, като на разсъмване можем да 
очакваме вече ZHR около 100. През следващата нощ 
на 14/15.12 ако наблюденията започнат веднага след 
залез слънце (около 17ч30 наше време) има шанс да 
се хванат отделни ярки метеори, но няма гаранция, 
тъй като радиантът ще е ниско над хоризонта, а 
Луната-високо в Горна кулминация! Все пак е добре 
да се рискува, защото късметът понякога се усмихва 
на любителите на риска..

Снимка: Два ярки геминида, заснети от Валентин Велков на 14/15.12.2003г. от с.Аврен с 
фотоапарат „Практика” и обектив 2,8/20мм. Размитата област на отделни места в полето 
се дължи на конденз на влага по обектива на фотоапарата!
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Международен екип астрономи от Бълга-
рия, Германия, и Полша откри екзотич-
на извън-слънчева планета. За целта бе 
използван напълно нов метод: регистри-

ране на промяна в момента на транзита (TTV, Transit 
Timing Variation). Използваната техника на търсене 
е достатъчно чувствителна за да регистрира плане-
ти, малки колкото Земята, обикалящи около други 
звезди. Благодарение на тази висока чувствителност 
бе регистрирана промяна в момента на транзита на 
екзопланетата WASP-3b, отдалечена на 700 светлинни 
години от Слънцето в посока към съзвездието Лира. 
Новооткритата планета е 15 пъти по-масивна от Зе-
мята. Екипът публикува своето откритие в престиж-
ното специализирано списание Monthly Notices of 
the Royal Astronomical Society (UK). Ръководител на 
екипа е д-р Грациян Мациеджевски от университета 
в Йена, Германия.

 
Методът TTV беше развит теоретично като нова тех-
ника за откриване на екзопланети преди няколко 
години. Явлението транзит се получава, когато една 
планета преминава пред диска на своята звезда по 
време на орбиталното си движение, като блокира 
част от нейната светлина. 

откриване на няколко десетки планети и е основен 
метод за търсене на планети, подобни на Земята, от 
космическите мисии Kepler и CoRoT. Ако около една 
звезда имаме планетна система с регистрирани тран-
зити на голяма планета (подобна на Юпитер) и до-
пълнителна по-малка планета, то втората планета ще 
породи периодично отместване на момента на тран-

зита на първата планета. Астрономите сравняват тези 
малки отклонения с резултатите от мащабни компю-
търни модели на различни планетни конфигурации, 
и така правят извод за състава на планетната система. 
 
„Ние регистрирахме периодични промени във вре-
мето на транзита на WASP-3b. Тези промени могат да 
се обяснят с допълнителна планета в системата, с маса 
15 земни маси и орбитален период от 3.75 дена. Спо-
ред международните правила ние нарекохме тази 
планета WASP-3c” каза д-р Мациеджевски. Тази но-
вооткрита планета е сред най-маломасивните плане-
ти известни на науката. Тя е и с най-малка маса сред 
планетите, които обикалят около звезди, по-масивни 
и по-млади от Слънцето. 
 
За своето изследване екипът използва наблюдения с 
90-см телескоп на университетската обсерватория в 
Йена – Германия и 60-см телескоп на Националната 
Астрономическа Обсерватория Рожен – България. 
Методът TTV е доста привлекателен, защото е чувст-
вителен към смущенията в момента на транзита по-
родени от планети, малки колкото Земята. Например 
планета с една земна маса би повлияла на типичен га-
зов гигант, обикалящ близо до своята звезда, като от-
клонението във времето на транзита на гиганта може 
да достигне до 1 минута. Този ефект е достатъчно го-
лям за да се регистрира от относително малки телес-
копи (с диаметър на главното огледало по-малък от 
1 метър). След откритието, направено с малък телес-
коп, започва подробно изследване  на екзопланетната 
система с по-големи инструменти. Сега екипът из-
ползва 10-метровият Hobby-Eberly телескоп в Тексас 
за да изучи екзопланетата WASP-3c по-детайлно.

 WASP-3c: първата екзопланета, от-
крита С телеСкопите на национал-
ната аСтрономичеСка обСерватория 
рожен 

http://nao-rozhen.org/news/fr15.htm
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Досега методът на транзита е използван успешно за 
Изследването се основава на съвместни усилия на 
учени от Астрофизическият институт към универси-
тета „Фридрих Шилер” в Йена, Германия, Институт 
по астрономия с Национална астрономическа Об-
серватория към Българската Академия на Науките, 
София, България и от Центърът по астрономия към 
университета „Николай Коперник” в Торун, Полша. 
Работата се ръководи от д-р Грациян Мациеджевски, 
първоначално от Торун – Полша, а сега на на пост-
докторска позиция в Йена – Германия.
 
Търсенето на екзопланети по метода TTV е финанси-
рано от страна на Йена от Европейския Съюз по ли-
ния на проект „Мария Кюри”. От българска страна 
изследването е финансирано частично по проекта 
„Смартнет”, ДО 02-362 на Фонд Научни Изследвания 
към Министерството на Образованието, Младежта и 
Науката. 

Откритието на екзопланетата WASP-3c е публикува-
но в статията: 

“Transit timing variation in exoplanet WASP-3b”, 
Maciejewski G., Dimitrov D., Neuhauser R., Niedzielski A., 
Raetz St., Ginski Ch., Adam Ch., Marka C., Moulla M., Mugrauer 
M., Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, ( in 
press).
 
Препринт на статията може да се намери на следният ад-
рес:
http://xxx.lanl.gov/abs/1006.1348
 

По-подробна информация може да се намери на страница-
та:
www.astro.uni-jena.de/wasp-3
Линк към прес-съобщението на Monthly Notices of the Royal 
Astronomical Society:
http://www.ras.org.uk/news-and-press/157-news2010/1860-
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В лявата част на фигурата е показана планетната система WASP-3 (А е централната звезда, b е 
масивна планета обикаляща близо до звездата, а c e новооткритата по-малка и по-далечна планета). 
В дясно горе е показана схема на транзит, а долу резултата от блокиране на част от светлината на 
централната звезда. Намаляването на яркостта на звездата по време на транзита е само около 1%.
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Елиптични галактики някога са били смятани 
за стареещи звезди купове, чийто разцвет е бил 
преди милиарди години..

Но новите наблюдения с космическия телескоп на 
НАСА „Хъбъл” доказват, че елиптичните галактики 
все още имат остатъци от своята „младежка” жизне-
ност, запазена благодарение на сблъсъците им с по-
малки галактики.
Снимките на ядрото на галактиката под кодовото 
название NGC 4150 (NGC – New General Catalogue), 

предприети в ултравиолетовия спектър на светлина-
та с Камера 3 (WFC3), разкриват сияние от прах и газ 
и има остатъци от млади, сини звезди, които са зна-
чително по-млади от един милиард години. Данните 
показват, че звездното раждане е било предизвикано 
от сливане с галактика-джудже.

Новото изследване подкрепя хипотезата, че повечето 
елиптични галактики съдържат млади звезди, които 
даряват нов живот на древните галактики.

телеСкопът „Хъбъл“ улови раждане 
на нова звезда в древна галактика

http://www.sciencedaily.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/elliptical_galaxy/

АСТРОНОМИЯ
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„Доскоро се смяташе, че елиптичните галактики са 
създали всичките си звезди преди милиарди години, 
че са изконсумирали всичкия газ, за да създават нови 
звезди. Сега ние открихме доказателства, че в много 
елиптични галактики звездите се раждат, когато по-
голямата галактика се сблъска с по-малка и я погъл-
не.”, казва Марк Крокет - астроном от университета 
в Оксфорд и участник в изследването. И продължа-
ва: „Тези наблюдения са в подкрепа на теорията, че 
галактиките са се образували в продължение на ми-
лиарди години чрез сблъсъци с галактики-джуджета. 
NGC 4150 е драматичният пример в нашия галакти-
чески заден двор на това често срещано явление още 
от началото на Вселената.“

Хъбъл показва изображения на бурна дейност, про-
тичаща дълбоко в ядрото на галактиката. Куповете 
от млади сини звезди оставят следа във формата на 
пръстен около центъра, около който се върти с галак-
тиката. Дълги следи от прах се чернеят на фона на 
жълтеникаво ядро, което се състои от населението на 
по-възрастните звезди.

От анализа на „Хъбъл“ на цветове на звездите Крокет 
и неговият екип са изчислили, че бумът на раждае-
мост на звезди е започнал преди около един милиард 
години, сравнително скорошно събитие в космоло-
гичната история. А по-късно звездната „фабрика” в 
галактиката намалява продуктивността си. Тази га-
лактика е създадена след пика на звездна раждаемост. 
Най-масивните звезди вече няма. Най-малките звезди 
са на възраст между 50 000 000 и 400 000 000 години. За 
сравнение, повечето от звездите в галактиката е около 
10 000 000 000 години.“

Срещата, която е задействала раждането на звездите, 
е подобна на преглъщането на Големия Магеланов 
облак от Млечния път.

„Ние вярваме, че сливането с малка, богата на газ 
галактика преди около 1 000 000 000 г. е  доставило 
NGC 4150 горивото, необходимо за образуване на 
нови звезди. Вероятно галактиката-джудже, с която 
се е сблъскала NGC 4150, е имала едва около 1/20 от 
масата й.

През последните пет години наблюденията от назем-
ни обсерватории и от сателити като Galaxy Evolution 
Explorer (GALEX), които „виждат” надалеч и в ултра-
виолетовия спектър, потвърждават, че синьо сияние 
идва от сравнително младата звезда.  много по-малко 
от милиарда години. Ултравиолетовата светлина тра-
сира сиянието на горещите млади звезди.

Най-малко една трета от всички елиптична галак-
тики светят със синята светлина на младите звезди. 
Елиптичните галактики са перфектни лаборатории 
за изследване на междугалактическите сливания в ул-

травиолетовия спектър, защото те са доминирани от 
стари червени звезди, което позволява на астрономи-
те да видят слабия син блясък на младите звезди.

Какво представляват елиптичните 
галактики?
Елиптичните галактики са най-старите, яйцевид-
ни или кръгли галактики, съдържащи милиони или 
трилиони звезди. Те могат да имат огромни размери 
и да са изключително ярки (наричат се гиганти) или 
да са малки и бледи (наричат се джуджета). Смята се, 
че елиптичните галактики са образувани при сблъ-
сък между две галактики и тяхното сливане. Повечето 
елиптични галактики са съставени от стари, много 
малки звезди, с рядка междузвездна среда (с много 
малко звезден прах), в която почти не се формират 
нови звезди. Те са заобиколени от голям брой кълбо-
видни купове. Елиптичните галактики съставляват 
около 10-15% от галактиките във Вселената. 

Всяка елиптична галактика се обозначава с число от 
0 до 7, което съответства на нейната форма. От тип 
0 са елиптични галактики с правилна кръгла форма, 
от тип 4 са с яйцевидна форма, а от тип 7 са такива 
със силно изразена елиптична форма. В елиптични-
те галактики не се формират нови звезди и в тях има 
много малко звезден прах.

Въпреки, че тъмната материя все още не е добре изу-
чена и разбрана, се предполага, че тя съставлява око-
ло 90% от масата на повечето галактики. Последните 
изследвания и наблюдения дават основание да се счи-
та, че масивни черни дупки съществуват в центъра на 
повечето, ако не – и на всички галактики.

АСТРОНОМИЯ
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Новото попълнение на астронавти на Евро-
пейската космическа агенция (ESA) са за-
вършили основното си обучение.
Шестте човека – двама италианци, немец, 

французин, датчанин и британец -  получили серти-
фикатите на специална церемония в Клогне, Грема-
ния.

Те са първата група кандидати, с която ESA е провела 
обучителна програма по свой модел.
Преди астронавтите са разчитали на САЩ и Русия за 
тяхното обучение.
Alexander Gerst, Samantha Cristoforetti, Thomas Pesquet, 
Andreas Mogensen, Luca Parmitano and Timothy Peake 
са получили различни задължения от агенцията.
„Беше истински вихър, невероятно преживяване.“ 
– казва Major Peake, бивш пилот на хеликоптер от 
British Army Air Corps.
„Сега трябва да дочакаме шанса си за излитане в кос-
моса, но междувременно има много работа за върше-
не.“ – казал той.
Първия шанс за един от новобранците да излезе в ор-
бита, за да посети Международната космическа стан-
ция, ще бъде през 2013.
Очаква се този някой да един от италианците , бой-
ните летци в групата - Samantha Cristoforetti and Luca 
Parmitano.
„Без да влизам в подробности, кой може да бъде опре-
делен за полет, мога да кажа че 50% от новите астрона-
вти ще са готови да излетят до 2015“ – каза Simonetta 
Di Pippo, директор на полетите в ESA. 
Новите попълнения били избрани през Май 2009, и 
започнали обучение през Септември същата година.

Обучителните дисциплини включвали: руски език, 
запознанство с инженерните дейности, както и обу-
чение за оцеляване, по роботика и медицина. Шес-
торката също са практикували работа в безтегловна 
среда, като са летели на самолет симулиращи условия 
на микрогравитация.
Това било последвано от занятия в голям басейн, оп-
итващ се да пресъздаде усещането на излизане в от-
крития космос.

„Обучението от сега нататък ще бъде доста по инди-
видуализирано.“ -  казва Dane Andreas Mogensen.

дипломират Се новите аСтронавти 
на европа

http://www.bbc.co.uk
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Какво ново може да ни каже за Бог книгата на 
Стивън Хокинг „Великият дизайн”?

 

елигиозни конфликти избухват в Близкия Изток,
 в Югоизточна Азия и в Централна Азия. Малка 

странна секта заплашва да изгори Корана, а светов-
ните лидери реагират. Вие може и да не мислите, че 
религиозните конфликти могат да бъдат подбудени 
от вестникарските заглавия или заглавието на една 
книга, посветена на астрофизичен дебат. Помислете 
отново!

Неотдавна вестник „London times” посвети голяма 
част от първата си страница за възвестяване на фа-
кта, че: “Според астрофизика Стивън Хокинг, Бог не 
е създал Вселената. Големият взрив е бил неизбежно 
следствие от законите на физиката.”

 Всеки автор на книга би завидял на Хокинг и Мло-
динов за вниманието, оказано на книгата им „Ве-
ликият дизайн” от страна на архиепископа на Кен-
търбъри, на главния равин на Великобритания и на 
председателя на Съвета на мюсюлманите във Велико-
британия. И тримата търсят теоретични „оръжия”, 
които да им помогнат да окажат отпор на мнението 
на двамата физици, които в своята обща книга раз-
колебават вярващите относно съществуването на Бог.  
 
Хокинг има опит в изказвания, които даряват трудо-
вете му с аурата на светото писание. Още през 1988 
г., от корицата на своята книга „Кратка история на 
времето” той гледа напред и като че ли произнася: 
„Ако откриете цялостна теория, това ще е последният 
триумф на човешкия разум, защото тогава ще узнаем 
какво се случва в ума на Бога.“. Сега, в книгата си „Ве-
ликият дизайн” - популярен синтез на идеи от тео-
рията на съвременната космофизика, той е решил 
да направи Божия ум и Божията промисъл ненужни. 
 

АСТРОФИЗИКА

размиСли над новата книга на Хокинг „вели-
кият дизайн”

Осъществяване на смисъла на Мултивселената или защо Стивън Хокинг 
затръшна вратата под носа на Бог 

от Питър Галисън 
ПреВел: неделин БояджиеВ

Р
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Какви нови теоретични разработки от 1988 г. насам да-
ват на Ст. Хокинг основание да отрича съществуване-
то на Бог? Той води своите читатели – стъпки по стъп-
ка - от основите на съвременната физика до анти-вяра.  
 
Хокинг започва като всяка популярна книга, пос-
ветена на последните теоретични „писъци” във 
физиката, космофизиката и космологията: чрез 
въвеждане на читателя в основните идеи на тео-
рията на относителността и на квантовата теория. 
Релативизмът (или теорията на относителността) 
настоява, че законите на физиката описват света 
около нас и той не трябва да зависи от рамката на 
нашите познания. Перспектива не трябва да про-
меня нашето обяснение на това, което се случва. 
 
Настояването на Айнщайн, че никога не бихме мог-
ли да се изравним по скорост с лъчите на светлината 
доведе до потресаващи промени. За ужас на физици, 
художници, поети, на цялата общественост, се оказа, 
че продължителността във времето и едновремен-
ността на събитията зависят от движението. С обща-
та теория на относителността нещата станаха още 
по-интересни: Айнщайн разглежда геометрията на 
цялата Вселена, а други изследват черните дупки. 
 
Ако относителността разтърси класическия свят, то 
квантовата механика го фрагментира. През 20-те го-
дини на миналия век Нилс Бор, Вернер Хайзенберг 
и Ервин Шрьодингер открили, че електроните по-
някога действат като вълни, а понякога - и като час-
тици. Идеята за твърдата причинно-следствената 
връзка е трябвало да бъде изоставена. Когато Ричард 
Файнман и други комбинирали теорията на отно-
сителността и квантовата механика, за да обяснят 
електрическото поле като обмяната на фотони. Как 
електроните взаимодействат един с друг? Файнман 
казва, че фотонът може да пътува от един електрон 
на друг. Стивън Хокинг и Леонард Mлoдинов твър-
дят, че „всичко, което може да възникне, е философия”. 

 
Основната идея на струнната теория е, че основни-
те предмети в света са миниатюрни нишки, имащи 
различни вибрационни състояния - като струните на 
цигулка. Различните „ноти“ отговарят на различни 
енергийни състояния. Най-известното в света урав-
нение: E = mc2 ни казва, че тези различни вибрации 
имат и различни маси. Постепенно физиците дости-
гат до теорията за мултивселената или т. нар. М-тео-
рия. 
 
Но това не е всичко. Теоретиците разбрали, че струн-
ните теории са повече от очакваното. Много пове-
че, може би 10 500 или някакво безкрайно голямо 
число. И всяко решение показва картина, различна 
от допустимите частици и закони. Какво да се пра-
ви? Някои  експерти по струнната теория се отчая-
ли. Други техни колеги се опитали да преосмислят 
положението, за да се постигне желаното уникал-
но решение с откриването на уникална теория.  
 
Други, включително и Хокинг, прегръщат теорията 
за Мултивселената. Тук идеята е, че всъщност има 
много вселени, всяка със собствен набор от закони и 
частици. Както Хокинг пише в книгата си „Великият 
дизайн: „Вселената се е появила спонтанно. Повечето от 
алтернативите на това начало съответстват на други 
вселени... Някои от тях са близки до нашата, но повечето 
са много различни...“ Е, как да разберем, че се намираме 
в една вселена с атомни закони, които действат по та-
къв начин, че да създадат материята и живота? 

Това не е чудо. Хокинг се присъединява към под-
дръжниците на идеята за Мултивселената и казваше, 
че ние се намираме на планета в тази тясна област на 
температурата, когато позволява на водата да бъде в 
течно състояние. „Адвокатите” на М-теорията (или 
теорията за Мултивселената) твърдят, че произходът 
(или по-точно - произходите) пребивава(т) в кванто-
вите колебания - нови вселени се пръкват в същест-
вуващите. Първоначалната искра просто се случва, 
защото квантовата механика ни казва, че нови все-
лени съществуват. Не се изисква божествена помощ. 
Това е квантовата физика, придружена от физиката 
на елементарните частици и теорията на струните. 
 
Архиепископът на Кентърбъри, със съгласието на 
своите изтъкнати колеги от религиозния спектър, се 
разграничава от идеите на Хокинг. „Вярата в Бог не 
включва пропуски в обясненията за това как едно нещо се 
отнася до друго във вселената“, обяви той. Но кажете 
това на папа Пий XII, който преди половин век обя-
ви подкрепата си за „Fiat lux!” (“Да бъде cветлина!”) в 
първите проблясъци на “Големият взрив”. След като 
започнете да четете за Божието присъствие или от-
съствието Му в постоянно развиващите се уравнения 
на физиката, е трудно да му попречите да идва и да 
си отива, създавайки хаос в този процес. Хокинг, кой

Стивън Хокинг и Ленард Mлодинов 
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то преди 20 години остави вратата отворена за ума на 
Бога, сега я затръшна.      
В действителност, това е без съмнение малка част от 
голямия дизайн.

Няма чудо в мултивселената! 

Според Стивън Хокинг и Ленард Mлодинов на-
шата Вселена не е толкова специална, установя-
ва Майкъл Търнър - директор на Института за 
космофизика в университета в гр. Чикаго в щата 
Илинойс в САЩ и автор на статии за сп. „Nature”.
 
Въпреки публичност на противното, книгата 
„The Grand Design” не опровергава съществува-
нето на Бог. Науката почти няма какво ново да 
каже за Бога, откакто математикът Пиер-Симон 
Лаплас отговорил на Наполеон, че не е имал нуж-
да от „тази хипотеза“, когато последният го попи-
тал, защо е пренебрегнал божествеността в своя 
трактат „Mécanique céleste” („Небесна механика).  
 

Специалистите по теоретична физика Стивън Хокинг 
и Ленард Млодинов обръщат  внимание на някои от 
най-смелите идеи във физиката, в това число - М - те-
орията и мултивселената - и това, което те трябва да 
ни кажат за нашето съществуване и за същността на 
Вселената. Тяхната книга „Големият дизайн” просле-
дява историята на науката от времето на гръцкия фи-
лософ Талес от Милет (живял през 624 – 546 г. пр. Р. 
Хр.) до наши дни. 

Книгата набляга на шест важни теми: 

- твърдението на йонийците от около 600 г. пр. Хр, че 
светът се управлява от закони; 

- откриването на първите прости закони от Архимед 
около 200 г. пр. Хр.;

- математическият израз на законите на Исак Нютон 
за движението и тежестта от 1680 г. 

- твърдението на Лаплас през XIX век, че светът е де-XIX век, че светът е де- век, че светът е де-
терминиран и Земята не се нуждае от Бог, за да се 
върти; 

- въпросът, зададен от Алберт Айнщайн в началото 
на ХХ век - дали Създателят ще има избор по отноше-
ние на законите на природата; 

- днешният израз на тези закони в стандарт-
ния модел на физиката на елементарните час-
тици и в теорията на общата относителност. 
 
Мнозина смятат, че и стандартният модел, и общата 
теория на относителността се доближават до зако-
ните, които йонийците се надявали да открият. Тези 
теории съвместно описват всичко - от биохимията 
до мащабната структура на Вселената. Намиране-
то на великата теория, обединяваща всички сили и 
частици, това е Светият Граал на съвременната тео-
ретична физика. Хокинг и други се надяват, че окон-
чателната теория би отговорила на въпроса на Ай-
нщайн и разкриват, че Създателят не е имал избор. 
 
Хокинг и Mлодинов говорят за „чудото“, че законите 
на физиката позволяват по-гостоприемна Вселена-
та - такава, в която има преимущество на материята 
над антиматерията, където гостоприемни галактич-
ни звезди в течение на милиарди години приютяват 
планети, в които на въглеродна основа еволюират 
организми. Такова чудо не би възникнало, ако кон-
стантите на природата са били малко по-различни. 
Законите на физиката са такива, каквито са. А ако те 
не са били такива, животът не би еволюирал до такава 
степен, че да може да ги открие.  

В теорията на всичко фактът на нашето съществува-
не трябва да отпадне веднага. В търсене на Светия 
Граал, Хокинг (а и други) залага надежди първо на 
супер-гравитационната, а след това – и на струнна-
та теория. И двете теории сега се разглеждат като 
различни режими на величествена математиче-
ска рамка, наречена М-теория, където „М” е още 
не е определено. Какво е то – Господ, някакво чудо 

Корица на книгата “Великият дизайн” (на английски)
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или пък - мираж? М-теорията обединява гравита-
цията с останалите фундаментални сили (слабите 
и силните ядрени и електромагнетизма), предвиж-
да седем допълнителни измерения на простран-
ството и предполага, че пространството и времето 
може да бъдат неочаквани, а не – основни явления. 
 
Всичко това е вълнуващо и важно, но много неща 
трябва да бъдат проучени. Освен липсата на убеди-
телни експериментални доказателства за „М-теори-
ята, има и друга трудност – тези прогнози са далеч 
от уникални. Има 10 500 различни начина да бъдат 
свити и скрити  допълнителните седем измерения. 
И от това как те са свити, да се определят основните 
константи и това, което ние – като четириизмерни съ-
щества - възприемаме като закони на физиката. Така 
че дори и „М”-теорията е само една теория на всичко, 
която е на наше  разположение. Все още има 10 500 
възможности да наблюдаваме законите на физиката.  
 
Както Хокинг и Mлодинов обясняват, инфлационна-
та космология частично отговаря на  въпроса на Ай-
нщайн и елиминира нуждата от чудо. Космическата 
инфлация е процес, при който една малка част от най-
младата Вселена се взривява в огромна, геометрично 
плоска и почти гладка кръпка, достатъчно голяма, за да 

обхване всичко, което ние можем да видим, а -  и пове-
че, като по този начин отчита Вселената около нас. Ин-
флационната теория е по-твърда земя от М-теорията; 
тя прави редица прогнози, които са били проверени. 
 
И все пак, заради квантовата механика, инфлаци-
ята не е еднократно събитие, но се среща посто-
янно. Огромни балони на пространство - времето 
постоянно се възпроизвеждат, всеки един от тях 
- причинно изключен от другите и със собстве-
ни физически закони. Според Хокинг и Mлодинов 
в не се крие чудо – инфлационната теория заед-
но с „М”-теорията се равняват на мултивселената. 
 
В нашата специална Вселена всички възможности са 
изпробвани и ние се намираме в единствения вид ин-
флационна кръпка, която може да поддържа същест-
вуването ни. Затова и  Големият дизайн не е необходим. 
 
Мултивселената е може би най-важната идея на наше-
то време, но това наука ли е, ако не можем да го тест-
ваме? Мултивселената измества, а не дава отговор на 
въпроса относно  избора и този, който прави избора, 
и не обяснява защо тук има нещо по-голямо от нищо. 
 
Хокинг и Mлодинов твърдят, че отрицателният грави-
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тационен потенциал на енергиите позволява нещо да 
възникне от нищо. Но все още стои въпросът, защо има 
пространство, време и М-теория на всичко. Хокинг не 
изключва съществуването на Бог, или - дори  възмож-
ността нашият Създател да е обикновен студент по 
физика в някоя напреднала цивилизация, извършващ 
рутинен лабораторен експеримент. Той усилва аргу-
мента на  Лаплас, според който, въпреки че са необхо-
дими някои процеси на сглобяване, наличието на съз-
дател е необходимо. Добре известно е, че Хокинг не 
е фен на религията, но на медиите им стига да чуят 
„… без да е необходим Бог.“, за да кажат „Няма Бог!“. 
 
Книгата на Хокинг и Mлодинов е една от много-
то творби на големите мислители на концепцията 
за мултивселената - включително книгата на Ле-
онард Съскайнд „Космическият пейзаж”, книгата 
на Алекс Виленкин „Много светове в един” книга-
та на Мартин Рийс „Нашата космическа родина”. 
 
Но когато Хокинг говори, хората го слушат. Негови-
ят ясен, директен подход и готовността му да бъде 
провокативен са приятни за едни, а други не се съгла-
сяват с данните към неговите аргументи. Със силни 
изказвания, като например „Философията е мърт-
ва!“, той предполага, че сега е задължение на физи-
ците да се справят с големите метафизични въпроси. 
 
Но книгата „Големият дизайн” ми напомня, как аз 
казвам на студентите, че науката не отговаря на въ-
проса „Защо?”. Тя отговаря само на въпроса „Как?”. 
Физикът Ричард Фейнман е обсъждал опасности-
те, произтичащи от въпроса „Защо?“.  в своята кни-
га „Лекциите на пратеника”. Там той ни заклева да 
постигнем целта на древните йонийци - да намерим 
всички закони, след което „философите, които пра-
вят глупави забележки, ще замлъкнат“. Времето ще 
покаже, дали с откриването на мултивселената ние 
сме открили нещо велико или пък просто сме се пре-
върнали във философи.   

Хокинг и Mлодинов изгориха Бог и отдадоха под 
наем Мултивселената 

  
(коментар на британския физик Дейвид Тейлър)  

  
Стивън Хокинг е постигнал статут на „известен 

учен“. Той пише книги, които се продават добре 
и по тях се създават филми и дори – сериали. По-

следната му книга – „Великият дизайн” (The Grand 
Design), написана в съавторство с Леонард Mлоди-
нов, е била прегледана и от широко популярната 

преса, и от научните списания. 

Според Майкъл Търнър, който пише за сп. „Nature”, 
тези двама автори „обръщат вълнуващо внимание на 
някои от най-смелите идеи във физиката, в това число 
– на М-теорията и на теорията за мултивселената. И 
също - на това, което тези две теории трябва да кажат 

за нашето съществуване и за естеството на Вселената.“ 
  
Медиите изглежда са стимулирани главно от твърде-
нието, че законите на физиката са направили Бог из-
лишен: „Бог не е необходим. Науката може да обясни Все-
лената, без нуждата от Създател.“ (BBC News), „Защо 
Бог не създаде Вселената? Има сериозни научни обяснения 
за възникването на нашия свят – богове не са били необ-
ходими!“ (Wall Street Journal). А вестник „Guardian“ 
проведе анкета сред своите читатели, задавайки им 
въпроса: „Прав ли е физикът Стивън Хокинг, твърдейки, 
че физиката, а не - Бог, е създалят на Вселената?“. Тази 
тема е водеща и в сп. „Nature”.

По-новите научни изследвания откриха доказател-
ства за „фината настройка“ на Космоса, така че до-
казателствата за нейния дизайн стават все по-видни 
с течение на времето. Хокинг и Mлодинов призна-
ват това: „Нютон смята, че нашата странно обитаема 
Слънчевата система не е издигната от хаоса. а от зако-
ните на Природата. Според него, редът във Вселената е 
създаден от Бог в самото начало и Той го пази до ден дне-
шен в едно и също състояние. Откриването неотдавна на 
крайно фината настройка на толкова много закони на 
природата може да доведе някои учени обратно към идея-
та, че този велик дизайн е дело на някой велик дизайнер.“ 
  
Това ни води към сърцето на изказване на Хокинг и 
Mлодинов: те одобряват М-теорията и  космологич-
ния модел на Мултивселената. 

Използвана литература:

http://www.telegraph.co.uk 
http://smarticle.co.uk/  
 http://albatlanta.com/
Nature Magazine - October 7th 2010 
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Oткакто светът се е осъзнал като обект 
от физическата реалност, а човекът - 
като част от видимия свят, въпросът за 
истинността на науката е бил мярката, 

която е събирала и разделяла полюсите на научната мисъл. 
Позицията на всеки опопент, освен личния му аргумент, 
е включвала онази част от тезата на познатото и познава-
емото, която съответният учен е могъл да проумее и осъз-
нае. Т.е. - да види. А да видиш нещо, означава най-малкото 
вътрешно в себе си да си приел, че съществува, че го има. 
Или, казано по друг начин, между опита и непознатото 
пред учения стои бариерата на неговите чувства и опит. 
Дали всичко е опит, или е просто чувство, т.е. неподвластно 
на разума ни емоционално отношение? Тези въпроси са си 
ги задавали и преди познатите ни древни гърци, защото все 
още сме свикнали да започваме обяснението на научната си 
позиция от този определен етап в развитието на нашата ци-
вилизация.* Но нещата винаги са били познаваеми за едни 
повече, а за други - по-малко. И парадоксално - опитът, 
натрупан в определен исторически етап, винаги е ставал 
реална обществена бариера за „проглеждането” на новото. 

До XVII век с научни открития се е занимавала 
предимно науката, развивана от религията, която се опира 
изключително на метафизиката. Cлед XVII век постепенно 
материалистичното отношение към науката измества ре-
лигията от храма на научните изследвания и те стават не 
просто материалистични, но и в значителна степен - атеис-
тични, каквито са в немалка степен и днес за европейската 
наука. Парадоксът в науката е, че човекът днес вярва в Бога, 

но не признава Неговите неразбираемо дошли творения.

Но непременно ли новото е съвсем ново? Дали 
езотериката е другото име на науката, която е изпреварва-
ла преди векове религиозното познание, така, както днес 
физиката изпреварва значително психическата нагласа на 
хората, разкривайки ни новите хоризонти на Битието!

Кое е познаваемото и кое непознаваемо за всяка 
раса**? И кое се нарича в новите понятия раса!

Как човек „вижда” истините за себе си? Къде е 
мястото на рутината и чувствата? И колко дълго можеш да 
не прозираш това, което за други вече е факт?

А сега - отговорите според мнението на онези, ко-
ито проправят пътя на новото днес:

През 2000 година от ООН се признава официално 
съществуването на науката информациология. Информа-
циологията според определението на И.И. Юзвишин, ней-
ния основоположник, е: „генерализационно единна наука 
за всички информационни явления, микро- и макрокосми-
чески процеси в природата, обществото и Вселената като 
цяло.“ Информациологията е и наука за информационното 
поле - фино физично поле с определени свойства. (19) Ця-
лото пространство на Вселената е изпълнено с тази най-
фина материя, която се състои от полеви вихри - двойки 
спирали с лява и дясна ориентация.  В това поле се прена-
ся информация, а не - енергия. Преносът на информация 
е мигновен до всички точки на Вселената. Скоростта на 
разпространение на информационно-полевите вихри е ми-
лиарди пъти по-бърз от скоростта на разпространение на 
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светлината. Човек е информационен обект на Вселената. 
Всичко, което се отнася за останалите обекти в еволюцион-
ния процес, се отнася и за човека.

Така стигаме до направленията за обновяване, кои-
то би трябвало по логиката на практическата им значимост 
за човека да бъдат на първо място.

Медицинската наука. 
Ето някои от нейните клонове, които вече са про-

менени:
Генетика. Профилактика. Социална медицина. Ди-

агностика. И всичко останало в медицинската наука.
За хората, които се занимават професионално и чо-

вешки с медицината главното днес е проблемът с преодо-
ляването на духовната ограниченост на материалистичния 
подход в медицината. 

Главен коз – моралът е физично понятие и всич-
ко започва от разбирането на този съвременен посту-
лат.***

Кой е все пак материалистичният подход? Преди 
всичко този, който отчита и регистрира факти, процеси и 
конкретни доказателства в хода на проучването. А после ги 
интерпретира (анализира, сравнява и класифицира), като 
взема предвид само част от възможния инструментари-
ум, т.е. законите, действащи в познатите 4 нива на реал-
ността: твърдо тяло, течно тяло, газообразно тяло и плаз-
ма. Все още за учени, които се подчиняват на този подход, 
познаването на елементарните частици  е в някаква степен 
чиста екзотика. Да, има такива частици. Те са тук. И какво 
от това. Ние познаваме ли споменатите по-горе тела? Да, 
познаваме ги. Друго няма, не се пипа или вижда. Ето този 
подход се нарича материалистичен. Законите в него са по-
знати и доведени до кристална яснота. Но дали наистина е 
така? И по старому - обяснението на процесите и явленията 
не започва с първопричината - горе, а с причините - долу. В 
грубата материя, поради което се нарича материалистичен 
подход.

За другия подход. Той не е нито материалистичен, 
нито идеалистичен. Той е този, който обединява двата 
подхода. Материалистичния и идеалистичния. И се на-
рича информациологичен. Законите, които действат във 
видимия – материален свят на 1-4 ниво**** (19) имат сво-
ята първопричина, идея или т.нар. план в по-висшите нива 
на реалността - финоматериалния свят на 5 и 6 ниво на ре-
алността – това на физическия вакуум и първичното торси-
онно (информационно) поле. Има и седмо (първо в обратен 
ред) ниво, което е непознаваемо дори за учените информа-
циолози. Седмото ниво е нивото на Абсолюта, на Твореца 
на всичко видимо и невидимо. (19) Тези три невидими нива 
са нивата на материята с най-малките елементи, затова пък 
с най-високата плътност. В тях се намира онова, което сме 
свикнали да наричаме – идеално. Но то е и материално. 
Което не означава веществено. Измерва се в определени 
стойности, които спрямо веществените обекти на Вселена-
та имат високи минусови стойности от порядъка на 10-12. 
Всъщност т.нар. идеално и материално са различни нива 

на една материална реалност и дори използването само на 
това откритие на древните тайни знания от съвременната 
физика, променя хода на еволюцията във всяка област на 
човекознанието, и разбира се, най-много - на медицинския 
клон от науката.

Кои са най-сериозните предизвикателства към 
пионерите на информациологията в медицинската нау-
ка, т.е. в информационната медицина*****?

Преди всичко - преодоляване на духовната ограни-
ченост****** на материалистичния подход в медицината. 
А това означава включването на достигнатите познания за 
4, 5 и 6 ниво на реалността, т.е. осъзнаване, разбиране и 
прилагане на законите, които действат  в рамките на тези 
нива на реалността, съотнесени към проблемите на лечеб-
ната теория и практика.

Съчетаване на досегашните методи и новите таки-
ва в полза на здравето на човека. 

Целите на лечебния процес се налага да се преос-
мислят във връзка със законите на информационното поле.

Генералният подход в обучението на младите ка-
дри трябва да се съобрази с новите цели и знания. 

С бързи темпове напредва развитието на новите 
технологии в медицинската наука и практика. Те вече са не 
само съобразени с развитието на електрониката, но и ради-
кално нови; методиките и приборите за осъществяване на 
лечебно-диагностичния процес - също.

Необходимостта от включването на повече българ-
ски учени изследователи в този процес „е презряла” – вре-
ме е за последния влак.

Няколко думи за мотивацията, която води до съз-
даване на ново поколение и нови технологии и методи за 
защита, лечение и благотворно въдействие върху човека 
и околната среда и опазването му в екстремално опасните 
условия за живот на Земята, макар  много от тях да са пре-
дизвикани от самото присъствие на човека на тази планета. 
Това е неспособността на традиционната западна медици-
на да решава сложни медицински проблеми и да предпаз-
ва населението на Земята от промените, които настъпват в 
обществото и климата. А както се оказва и в пренастрой-
ването на магнитната мрежа на Земята, която до 2012 го-
дина ще функционира вече в нов вибрационен режим. (10) 
 „Човекът, явявайки се част от биосферата, се подчинява 
на нейните закони и се държи в съответствие с нейните 
ритми.“ (5) Липсата на яснота по отношение на духовната 
компонента на профилактиката и лечебния процес и разпо-
късаността на медицинската наука на все повече обособени  
нейни клонове създават пречки при генерализационното 
осмисляне и вземане на правилни решения, така че да се за-
пази човекът като сложна биологическа система  и неговата 
„клетъчна резонансна синхронизация“ като един обект 
от информационната Вселена. Ето механизма на клетъч-
ната резонансна синхронизация: около и вътре в клетката 
съществува информационно (торсионно) поле, най-фината 
физична материя, която предава информация за цялостно-
то състояние както вътре в системата на клетката, така и 
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на другите клетки, органи и системи в и на целия органи-
зъм на човека. Този факт създава условие при откриване 
на здравословен проблем у човека върху него вече да се 
прилага „интегрално въздействие“, а значи към лечебната, 
профилактичната и защитната функция на медицинската 
наука да се включи инструментаруимът и на енерго-инфор-
мационното въздействие. Или, казано с терминологията 
на информационната медицина - трябва да се осъществи 
и енергийната (оттук нататък: енерго-информационната - 
бел. моя) защита и лечение на човека. (5) Вече се изследват 
усилено параметрите на енерго-информационната система 
на човека (5), която включва преди всичко „създадената от 
природата интегрална система за защита на организма 
на човека.“ И на базата на това разбиране са създадени 
новите технологии, техники и прибори за енерго-информа-
ционно въздействие. Енерго-информационната защита на 
човека е част от интегралната му защита, която като неин 
основен фактор все още се пренебрегва от много учени. 

Какво представлява енерго-информационната 
защита? И защо е важна за човека? Основната причина е, 
че тя влияе върху всички нива на защита на човека - лимф-
ната, имунната, генетичната, кръвоносната, ендокринната, 
ЦНС, антиоксидантната система на човека и преди всичко 
върху състоянието на клетката. (5)

Енерго-информационината защита представлява 
опазване и правилно функциониране на всички центрове в 
енерго-информационното поле на човека.

Главен енерго-информационен канал за връзка 
е енерго-информационният канал, който отговаря за дей-
ността на гръбначния стълб. „Енергията във вид на вибри-
ращи потоци се движи по гръбначния стълб, по основната 
енергомагистрала...“ След това се разпределя по главните 
енерго-информационни канали чрез съответния техен от-
вор. (11) Главните енерго-информационни центрове на чо-
века са енерго-информационни полета с отвори - фокуси 
или т.нар. чакри, които отговарят за насочване на енерго-
информационния поток към определени органи и системи 
в организма на човека. Например: енерго-информационни-
ят отвор в областта на средата на гърлото е свързан с 
дейността на щитовидната и паращитовидната жлеза. 
А също така и за нервните сплитания на шийно и раменно 
сплитания и на гръкляна. Физическите прояви на дисба-
ланса в този енерго-информационен поток могат да бъ-
дат: болки в гърлото, заболявания на щитовидната жле-
за, простуда. Психичните прояви на дисбаланса на потока 
могат да бъдат изостаналост, маниакалност, потисна-
тост. (11)

Принципът на предаване на информация в човеш-
кия организъм е както при всяка друга система или обект 
и навсякъде другаде в информационната Вселена – всяка 
промяна се предава мигновено. Основният проблем при 
възникване на болестта е, че някъде, в някоя зона, орган, 
система, клетка не пристига пълната (здравословна) ин-
формация или изобщо няма информация. А да има инфор-
мация означава да се захранва информационното поле на 
всяка клетка, орган или система с определена вибрация, 

състояща се от информационни и енергийни вихри, които 
минават по енерго-информационните магикстрали до клет-
ката, когато става въпрос за човека и всеки друг биологич-
но активен обект. 

Нивата на защита на организма са: обща защита 
на организма, защита на органите, клетките, мембрана-
та, молекулярна защита, енерго-информационна система 
на защита. (5) Последната защита - енергийната******* 
(енерго-информационната - бел. моя) - се оказва в основата 
на цялостната защита на човека. Тя е предният страж, кой-
то поема предизвикателствата на отрицателните външни и 
вътрешни въздействия върху организма на човека. Когато 
се наруши тази защита, се появява болестта.

От какво трябва да се предпазва човек 
днес?

А. Преди всичко от собствените лоши мисли и 
чувства. И за здравето ни важи мъдрата поговорка: Господ 
дава, ала в кошара не вкарва.  „Всяка дума, всеки звук, про-
изнасян от нас, всяка мисъл, излъчвана от нас, изкривяват 
физическия вакуум около нас и създават торсионни поле-
та. Тези полета могат да бъдат  с дясно или ляво въртене 
(в зависимост от мисълта или думата) и въздействието им 
върху всеки друг човек, а и върху нас самите може да бъде 
положително или отрицателно.“ (13)  Като куриозен може 
да се се приеме фактът, че в Русия група учени се занимава 
с изследване на ... псувнята. Последната е доказано от-
рицателно натоварена и въздейства по съответния начин 
- силно отрицателно както върху човека, който я произ-
нася, така и върху човека, към когото е адресирана. Съ-
ществуващите Кирлианови прибори фиксират тотален 
спад в нивото на енергийните и информационните тела 
на човека.(16)  Обратното - изследване на влиянието на 
молитвата върху християни, мюсюлмани и будисти показ-
ват, че в същия момент аурата (условно наименование на 
енерго-информационното поле на човек или друг биологич-
но активен обект) на изследваните е плътна и светла, т.е. 
с високи положителни стойности .(16)

 Освен това човек трябва да се предпазва и от:
Б.  несанкционираното въздействие от други 

хора, т.е. от техните лоши мисли, чувства и постъпки спря-
мо него; 

В. отрицателното геопатогенно въздействие - на 
земните кухини, естествени или изкуствени като подводни 
реки, метро, канализация и др.; 

Г. отрицателния електромагнитен фон и конкретни 
близкостоящи прибори с електромагнитно излъчване, кое-
то не се измерва само с електромагнитния пренос пример-
но на разстояние 2-2,5 метра от човека, а на неговата неви-
дима, но задължително присъстваща компонента от фина 
физична материя, а именно - отрицателното торсионно (ин-
формационно) поле на електромагнитното поле или обект. 
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 Какво е измереното вредно въздействие на елек-
тромагнитните полета според  Барсуков В.С. върху нерв-
ната и др. системи в организма на човека: “синдром на 
“отслабеното познание” (проблеми с паметта, усложнения 
при възприемане на информацията, безсъние, депресия, 
главоболие);  синдром на “частичната атаксия”; синдром на 
“арто-мио-невропатия”; върху сърдечно-съдовата система: 
невроциркулярна дистония, лабилен пулс и кръвно наляга-
не, склонност към хипотония, болки в областта на сърцето, 
лабилни показатели на кръвта”; имунната система: потис-
кане на Т-лимфоцитите, изявена зависимост на имунните 
реакции в зависимост от вида на електромагнитното поле; 
половата система - понижение на функцията на спермато-
генезата, забавяне на ембрионалното развитие, намаляване 
на лактацията, вродени дефекти, усложнена бременност и 
раждане” и т.н.

Един пример за енерго-информационно излъчва-
не, насочено срещу здравето на човека: например от теле-
визор, който е включен:

1) излъчване на отрицателно електромаг-
нитно поле от самия апарат; 

2) излъчване на отрицателния информацио-
нен поток на информационно ниво, който 
съпровожда и електромагнитното поле от 
апарата;

3) излъчване на отрицателна информация 
чрез съдържанието и посланието на пре-
даването - когато са такива;

4) излъчване на отрицателния информацио-
нен поток на информационно ниво, който 
съпровожда аудио-визуалното излъчване 
на предаването; 

5) непозволеният 25 или подобен кадър 
(несанкционирано въздействие), ако има 
закодирано послание от създателите или 
поръчителите на дадено предаване, пре-
димно на рекламните клипове или филми 
с насилие, ужаси и др. отрицателни обра-
зи и послания.     
  

Д. в много редки случаи - отрицателно космическо 
излъчване при изригване на слънчеви кластери. 

Методите за енергийна (енерго-информационна - 
бел. моя) защита (5)  могат да бъдат разнообразни - от пред-
пазване от електромагнитни полета чрез понижаване и не-
утрализиране нивото на тяхното излъчване до адаптиране 
на организма чрез активирането на системата му за защита 
чрез „модификация на собствения биополеви статус“. (5)  

Технологиите, които са създадени само от руски 
учени и вече са излезли на пазара, постоянно се усъвър-
шенстват повече от 20 години и са над 40 вида. (5)

Според ползвателя те биват два вида: за лично 
ползване или за общо ползване. Като предназначение могат 
да бъдат : диагностични, лечебни, профилактични, освен 

това - технологии и средства за активна защита и за пасивна 
защита. Има средства за защита на целия организъм, както 
и за въздействие и протекция на отделни органи и системи.

Според технологията им на изработване - инфор-
мационни прибори или прибори излъчватели, т.е. в изра-
ботката на последните има електронна компонента. Те мо-
гат да бъдат полезни съответно - с по-продължително или 
по-краткотрайно въздействие върху организма на човека. 
(5)

За да се ползват настоящите и бъдещите придобив-
ки на информационната физика в медицината, трябва да се 
имат предвид някои основни положения:

	Човек трябва сам да поиска да си помогне 
с тяхна (на новите технологии) и лекарска 
помощ. Въздействието върху болестта не 
може да се случи без знанието на пациен-
та или против волята му;

	Болестта е път на развитие и е един от 
вариантите за усъвършенстване на духо-
вността тук, на Земята, преди всичко за 
пациента. Тя е път на духовно развитие и 
за лекаря; 

	Оздравяването ще бъде факт, ако болес-
тта е постигнала духовните си цели чрез 
страданието;

	Когато използва новите технологии и вся-
ко друго лекарство, пациентът получава 
помощ както отгоре (от нивото на реал-
ността, от което  е дошъл), така и отдолу 
– семейство, лекари и други, с които кон-
тактува;

	Тези технологии се появяват сега, защото 
съзнанието на човека е достигнало тази 
степен на развитие, при която му се дава 
възможност да ползва законите на инфор-
мационното поле, нещо, което преди са 
правели шамани, „магьосници”, билкари 
и други, надарени със знания за информа-
ционното поле;

	Лекарството, дори и на информацион-
ната медицина, е „патерица” (12) – само 
помага. Човек се лекува сам, като развива 
своето съзнание (14);

	Моралът трябва да се преосмисли като 
контрапункт на разрушителните въздейст-
вия, водещи до болести, епидемии, пан-
демии, катаклизми в земен мащаб. 10-те 
принципа (18), които обуславят неговата 
градивна сила, са дадени на хората преди 
2000 години не за да ги ограничават, а да 
им помагат да преминат трудностите на 
земното битие, постигайки истинските 
цели на съществуването си тук. 

Земният човек в момента на раждането си забравя 
какъв е бил там, горе, преди да се прероди в един конкре-
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тен живот. Но силите, които го подкрепят, и тези, които го 
подлагат на изпитания, действат независимо от този факт. 
Въпросът е дали съзнателно ще бъдем част от този процес.  
И на чия страна.

Обяснителни бележки:

* -     Сега учените стигат до остатъците от 
атлантската култура, които се разпространяват, тръг-
вайки от Балканите. (9)  Т.е. има доказателства, че от 
нашата протобългарска култура, десетки хиляди години 
преди елинската (9), започва цивилизационното развитие  
на петата, арийската раса, която включва всички народи, 
които живеят днес на 5-те континента (13);   

** - „Според сведенията, получени от посветени, 
на Земята е имало общо пет човешки раси.  Под понятието 
„човешка раса“ се разбира не нация, а цивилизация. Напри-
мер първата раса е на първата цивилизация. Нашата раса е 
пета.“ И по-нататък: „Част от останалите на Земята хора, 
основно атланти - представители на четвъртата раса, ожи-
вяла...“ (13)

*** - Моралът е физично понятие. „От изследвания 
по биология е известно, че този филтър чисто анатомично 
има десет процепа (на торсионното поле на мозъка- бел. 
моя) или една решетка, която пропуска оживотворени идеи, 
които са в резонанс с нея. Ако няма резонанс, пропуснати-
те идеи са болестотворни, независимо дали вярваме в тях 
или не. Като (човешко - бел. моя) слово този десетпроцепен 
филтър се намира в най-добър резонанс с 10-те морални 
принципа, регистрирани върху Мойсеевите скрижали, на-
писани на иврит. Тези 10 морални принципа са известни 
като 10 Божи заповеди и те обединяват цялата етика и мо-
рал на съвременната наука и морал. Или, ако искаме да съз-
дадем правилен и оживотворен модел на нов морал в съвре-
менните хора във всичко, което ги учим, тези 10 принципа 
трябва да се съдържат.“ (18);  

**** - Според Генадий Шипов (19) има „седем нива 
на реалност :1) твърдо тяло (Земя); 2)течност (вода); 3) газ 
(въздух); 4) плазма (огън); 5) физически вакуум (етер); 6) 
първични торсионни (информационни – бел. наша) полета 
(поле на съзнанието); 7) Абсолютното “Нищо” (Божествена 
монада).“ Той сравнява наименованията на съвременните 
физични понятия с тези на учението Агни йога;

***** - Що е информационна медицина? Наричат 
я и квантова медицина. Това е медицината, която преди 
всичко отчита наличието на по-висши нива на реалността 
и в съответствие с тях диагностицира, лекува и предпазва 
от болести.

****** - духовна ограниченост в случая означава 
невиждането, неразбирането на новите достижения за за-
коните на информационното поле и  освен това свързането 
им само със знанията за първите 4 нива на реалността. Като 
цяло неразбиране на връзките, които съществуват между 
всички 7 нива на реалността в тяхната цялостност и взаи-
модействие във Вселената и проекцията им тук, на Земята.

******* - енергиен и енерго-информационен са 
различни понятия. В този случай, преди него и след това 

авторът В.С. Барсуков използва понятието „енергиен“ не-
точно. Там, където съществува енергийно поле, то винаги 
се съпровожда или по-точно, е породено от информацион-
но (торсионно) поле, което е негова матрица. (19)

Литература: 

1. Акимов 1998: Акимов А. Е. – Облик физики и техно-
логий в начале ХХІ –го века, Выступление на научно-
педагогической конференции, изд. „Шарк“, Москва;

2.  Акимов 2003: Акимов А.Е. - Фундаментальные 
основания цивилизационного прорыва, ст. в сб.  
„Информоэнергетика 3-го тысячелетия: социолого-
синергетический и медико-экологический подходы“ 
Кривой рог-Киев;

3. Александрова, Маркова 2004а: Александрова, Р., Мар-
кова Ц..-  Есе за медицината на третото хилядолетие. 
- Siripta periodica /supl./ Vol 1, S.,; 

4. Александрова 2004б: Александрова Р. - За Словото и 
словото -електронно списание „Литернет“ м. януари;

5. Барсуков 2004: Барсуков В.С. - Персональная энер-
гозащита, Средства защиты от вредных излучений, 
изд. Амрита-Русь, Москва;

6. Грабовой 2003а: Грабовой, Гр. -  Унифицированная 
система знаний, Москва.,  изд. ”А.В. Калашников”;

7. Грабовой 2003б: Грабовой, Гр. - Восстановление ор-
ганизма человека концентрацией на числа, Москва, 
изд. ”А.В. Калашников”;

8. Декларация Тысячелетия ООН 2000;
9. Каменов 2007: Каменов Конст.: „Бог вижда. Небето 

помни 2“ УИ „П. Хилендарски“, Пловдив;
10. Каръл  2004: КарълЛий. – Крион. Не мисли като чо-

век, Изд. „Аратрон”, София;
11. Пучко 2003 : Пучко, Л. Г. -  Биолокация – приложна 

радиестезия, София
12. Серов 2007: Серов И. Н. - Аналитическое програми-

рование информационно-обменных процессов актив-
ных биологических форм, Избранное, изд. Матрикс 
Айрес корп., Санкт Петербург;

13. Тихоплав, Тихоплав 2001:Тихоплав В. Тихоплав Т. Фи-
зика веры, ИД ”Весь“ Санкт Петербург

14. Тихоплав, Тихоплав 2003а: Тихоплав В. Тихоплав Т. 
- Наше духовное исцеление, ИД „Весь“ Саонкт Пе-
тербург

15. Тихоплав, Тихоплав 2003б: Тихоплав, В., Т. Тихоплав 
Т. -  Начало начал, ИД ”Весь „, Санкт Петербург; 

16. Тихоплав, Тихоплав 2004: : Тихоплав, В.,  Тихоплав Т. 
- Кардиналният поврат, НСМ Медиа, София;

17. Фомин 2001: Фомин Вл. - Новите технологии в меди-
цината на 3 хилядолетие, Научно популярна лекция, 
Пловдив;

18. Хинев 2002: Хинев М: - Изграждане на правилен ми-
роглед чрез обединяване на най-древните и съвремен-
ни науки, Научно-популярна лекция пред педагози, 
Пловдив;

19. Шипов 2001: Шипов, Г.И.- Теория физического ваку-
ума в популярном изложении. Москва, изд. „Кирил-
лица-1“;

20.  Юзвишин 1996:  Юзвишин И.И. -  Информациология, 
учебник, Москва.

ХУМАНИТАРИСТИКА



 http://nauka.bg 94

Има различни начини да 
се събуди интересът на 
децата от ранна възраст 
към техническите нау-

ки и да им се покаже, че физични и 
математически закони, могат лес-
но да бъдат разбрани и наблюда-
вани. Има и други способи, с които 
по-големите ученици пък навлизат 
в дебрите на високите технологии 
и програмирането. Има и вариант 
всички тези насоки да се обединят 
чрез проектиране, конструиране, 
програмиране и тестване на ро-
боти. Не си представяйте сложни 
изпълнения от рода на Трансфор-
мърс, Терминатор, или пък Уоли. 
Роботите и задачите могат да са 

достъпни и разбираеми и за 6 го-
дишни деца, като в същото време 
дори гимназисти, изучаващи сери-
озно програмиране, могат добре 
да се потрудят, работейки със съ-
щите тези роботи.
Говорим за серията Mindstorms 
на Лего, а мястото, където малки 
и големи се трудят над различни 
по сложност проекти е Училище 
по роботика “Robopartans” (www.
robopartans.com). Създаделите му, 
Екатерина Аначкова и Кирил Ми-
тов, заедно с екип от млади специа-
листи и преподаватели, са се заели 
с нелеката задача да направят обу-
чението по сложни предмети като 
математика, физика и информа-

ТЕХНОЛОГИИ

информационни (робо)теХно-
логии - обучение за вСеки
колко от децата в училище разбират какво учат по физика, математика и информационни 
теХнологии? а колко от тяХ запомнят трайно наученото дори и След като бъдат изпитани 
на поредното контролно? има ли такива деца, които от малки мечтаят да Се развиват в 
Сферата на теХничеСките науки? това би било доСта трудно, ако разчитат Само на матери-
ала, заключен между определенията в учебниците.
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ционни технологии достъпно и завладяващо за уче-
ници от първи до дванадесети клас. 

Училището по роботика разработва специална про-
грама, която освен че е разделена на нива според раз-
личните възрасти на учениците, се стреми да обясни 
нагледно и разшири знанията, поднесени в училище. 
Всяко от нивата надгражда предходното, като съдър-
жа по 7 занятия, които в повечето случаи се провеж-
дат веднъж седмично. 

Целта е учениците да се запалят по техническите на-
уки като дори и един ден да не станат учени, те ще 
имат много по трайни и широки познания. В Учили-
щето по роботика се насърчава самостоятелното дос-
тигане до определено решение, като един от най-до-
брите начини е чрез проба и грешка. Опитът показва, 
че превъзпитани и заплашвани със слаби оценки от 
българската образователна система, учениците малко 
по малко губят изследователският си поглед към све-
та. Страхуват се да изпробват идеите си, притесняват 
се да споделят мнението си, умишлено не проявяват 
въображение, защото това сериозно се наказва. Още 

от ранна детска възраст губят интерес към училищ-
ните предмети, защото често не виждат приложени-
ето на теоретичната информация, която получават. 
Трудно им е дори да си представят, че има връзка 
между отделните предмети и че дори подредбата на 
уроците не е случайна. 

В Училище по роботика “Robopartans” работят с 
предварително изградени нива и програма, съобразе-
на с възрастта и знанията на децата, така че да могат 
да съчетаят наученото в училище с нови знания и за-
дачи. Всяко ниво надгражда предходното. Най-хуба-
вото е, че часовете по роботика не са предназначени 
за специално отбрани деца с особен афинитет към 
техническите науки - те са за всички като сложността 
на задачите зависи от нивото на възприемане и усво-
яване на всеки ученик. 

Преподавателският екип е решен да покаже на всич-
ки участници в занятията по роботика, че света око-
ло тях постоянно се променя и те могат и трябва да 
участват в промяната и усъвършенстването му.

ТЕХНОЛОГИИ
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Голям е шансът да са повече от един. Вероятно ед-
новременно четете новини, проверявате пощата 
си, сменяте моментния си статус във Фейсбук, 

четете новите теми в някой форум, играете на игра 
(например – шахмат), чатите с колега, а в същото вре-
ме… слушате музика или хвърляте едно око на теле-
визора, или пък давате ухо на телефона, по който раз-
говаряте с някой приятел, който ненадейно прекъсва 
онлайн активността ви. Освен това, може да ядете или 
да пиете нещо… А около вас може би подскача до-
машният котарак. 

Като се има предвид все по-нарастващата гама от ци-
фрови развлечения на разположение, многозадач-
ността е по-голяма от всякога. Според експертите, ко-
гато природата е създавала мозъците ни,тя не е могла 

да предвиди това тяхно претоварване с толкова много 
информация, постъпваща едновременно он-лайн и 
оф-лайн . Ето каква е цената, която заплащаме: пре-
товарване на вниманието, замъгляване на мозъка, 
по-слаба концентрация и накрая - по-слаба продук-
тивност. В многозадачността има само недостатъци 
според професора по комуникации от Станфордския 
университет Клифърд Нас. 

Борейки се с няколко задачи едновременно… 
 
„Нашата способност да извършваме сложни задачи като 
четене и изобретяване на лъжи стимулира работната 
ни памет. Краткосрочната памет, вниманието и поз-
навателния контрол играят своята роля при обработ-
ването на постъпващата в мозъка информация. Всички 

ТЕХНОЛОГИИ

дигиталното претоварване – 
компютърът „изпържва” ли 
мозъка ви?     http://www.livescience.com/

отговорете бързо! колко раздели (табове) Сте отворили едновременно в интернет браузъра 
Си, докато четете тази Статия? 
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тези процеси имат своите граници. Но мултитаске-
рите, които едновременно превеждат текст, слушат 
музика и чатят с колега, не искат да повярват, че мозъ-
кът им не може дълго време да се справя с едновременна-
та обработка на всичката постъпваща информация.”, 
пише проф. Нас в своята книга „Човекът, който 
излъга своя лаптоп. Какво можем да научим от 
машините за човешките взаимоотношения?“
 
Когато ние се занимаваме едновременно с много 
неща, мозъкът ни се опитва бързо да  превключва 
от една дейност към друга и от един информаци-
онен поток към друг, а това се оказва изключи-
телно трудно. И, за разлика от повечето умения, 
справянето с многозадачността не става все по-лес-
но, колкото повече имате опит с нея. Изследване, 
направено през 2009 г., показва, че честото зани-
маване с много задачи едновременно е по-лоши-
ят вариант. По-добрият е да се концентрирате по 
възможност върху по-малко задачи едновременно.   
 
Мозъкът на често практикуващите мултизадачност 
зле филтрира неподходящата и излишната инфор-
мация. Когато се двоумят върху каква информация да 
се концентрират, те често избират да обърнат по-го-
лямо внимание на страничната информация. Освен 
това, мозъкът се мъчи да изтегли различна по обем 
информация от краткосрочната и от дългосрочната 
памет в работната памет. 

Отдръпнете се от интернет! 

Нас и колегите му все още не са сигурни дали мулти-
таскингът прави хората по-разсеяни и дали неспособ-
ността на някого да се съсредоточи не е вродена. Едно 
нещо е сигурно - примамливото изкушение да се зах-
ванеш едновременно с много задачи е почти непрео-
долимо. Мозъците ни търсят новото, а компютрите, 
мобилните устройства и уеб сайтовете експлоатират 
човешките инстинкти. Така наличието на компютри 
и интернет се оказва проклятие. Технологията дава 
възможност да се правят безброй дейности наведнъж 
и хората бързат да опознаят интернет средата по-ра-
но от всякога – още в детска възраст. 

На една група от свои студенти изследова-
телите предложили по 100 долара, за да не 
ползват интернет в рамките на една седми-
ца. Но успели да убедят само няколко души. 
 
Важно е да знаете, че когато почувствате мозъка 
си като „изпържен”, е хубаво да се отделите за из-
вестно време от интернет, от информационната 
среда, и да си починете, да се поразтъпчете, да си 
вземете душ или чаша чай…Това, разбира се, оз-
начава, че няма да кликнете ТОЧНО СЕГА и ВЕД-
НАГА върху всеки нов файл в своя любим сайт.  
 

 http://nauka.bg 
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1870 
Френският писател Жул Верн привлича вниманието 
на обществото към подводниците с романа си „Два-
десет хиляди левги под повърхността”.В него капи-
тан Немо, който деспотично управлява подводница-
та „Ноутилиюс” ,потопява кораби, сред който и още 
не съществуващият Американски кораб „Айбрахам 
Линкълн”.Проучванията на Верн били безупречни: 
той дори изчислил способността на сгъстяване на 
морската вода („0”в общият случай) покачваща се с 
0.000436 на всеки 32 стъпки (9.7536 метра).
Подводница построена от германеца Фредрих Ото 
Вогел потъва при изпитания.

1874 
Емигриралият от скоро в Петерсон, Ню Джърси, учи-
тел Джон Пол Холанд предоставил дизайн за подвод-
ница на Секретаря  на военноморския флот, който 
ги предал на свой подчинен. Този офицер заявил, че 
никой няма да се спусне под вода в подобно творение, 
и дори идеята да си заслужава, той смятал че е невъз-
можно да накара някой във Вашингтон да я одобри..

1878

Холанд намерил спонсори в лицето на Fenians (во-
ини), група ирландски революционери, търсещи на-
чин да тормозят английската флота. Той построил 
прототип на подводница, ”Холанд №1” за да изпроб-
ва своята теория - включваща и употребата на двига-
тел с вътрешно горене. Опитът дал достатъчно добри 
резултати за да оправдае построяването на по-голям, 
по-добре пригоден за военни действия, плавателен 
съд.

иСтория на подводницата в Хро-
нологичен ред
1870-1914 г.

превел: 
николай венциСлавов иванов
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1879
Преподобният от англиканската църква Георги В. Га-
рет изпробвал парната “Ресуграм” захранвана с пара 
от парен котел докато плава на повърхността, пара от 
цистерни издържащи на високо налягане, докато е 
под вода. Плавателният съд преминал началните оп-
ити но потънал докато плавал под шлеп (Съда е изва-
ден от дъното през 1996). Изчерпал средствата си, но 
все още полезен, Гарет отнесъл своята идея до богат 
шведски оръжеен фабрикант, ”Thorsten Nordenfeldt”.

1881

 Холанд пуснал по вода „Fenian ram”(ram - таран) - дъ-
лъг 9,5 метра, въоръжен с таран вместо нос и въздушно 
оръдие. Опитите продължили и подводницата дости-
гала до дълбочина от 18 метра където се задържала в 
продължение на 1 час. Скоростите на повърхността и 
под нея били почти еднакви – 9 възела.
 Въпреки това, бунтовниците ставали все по ядосани 
на Холанд  заради неговите забавяния, а и раздраз-
нени от вечните си проблеми с английската власт, 
откраднали своята собствена подводница и я скрили 
в заслон близо до Ню Хавен, където останала в про-
дължение на 35 години. След този инцидент Холанд 
нямал никаква връзка с тях, в крайна сметка подвод-
ницата била дарена на град Петерсон, където е изло-
жена в западният парк.

1883
 
Холанд и група инвеститори основали „Nautilus 
Submarine Boat Company”, надявайки се да продадат 
подводници на Франция която в този момент била 
във война с Индокитай. Прототипът на компанията, 
копиращ „Zalinski Boat” кръстена на своя изобрета-
тел, била пусната през 1885 г. Твърде тежка за да се 
приложат обикновените похвати за пускане по вода, 
тя се блъснала в няколко от пилоните и била сериоз-
но повредена. Поправена тя направила няколко сим-
волични пробни курса, но войната на  Франция била 
вече приключила и компанията банкрутирала.

1885 

Френски дизайнер Клауд Гоубет построил подвод-
ница захранвана от батарея, твърде странна и неста-
билна за да има успех. Следващият му опит през 1885 
г. бил „Goubet II” - също така малка с електрическо 
захранване и не ефективна.

Американеца Джошуа Х.Л. Тък представя своят 
„Peacemaker”(омиротворител) - захранвана от хими-
чески (негорим) бойлер; 680,3 кг сода каустик осигу-
ряващ енергия за 5 часа. Изобретателският период на 
Тък свършил, когато негови роднини, забелязали, че 
е изхарчил голяма част от едно забележително състо-
яние, тогава го изпращат в психиатрична клиника.

“Nordenfeldt I”- 19,5 метра, въоръжена с една външ-
на тръба за изстрелване на торпили –била пусната по 
вода. Захранвана от пара на повърхността – и пред-
варително събрана пара докато е под вода. Отнема-
ло й 12 часа да произведе достатъчно пара за да може 
да извършва подводни операции и половин час за да 
се потопи. Резките промени в скоростта докато е под 
вода причинявали движения, който американският 
военен флот определил като „опасни и ексцентрич-
ни” .

Въпреки това обществените контакти превъзмогнали 
лошият дизайн. Норденфелдт винаги правел демон-
страции на своите лодки пред важна хора с голяма 

ТЕХНОЛОГИИ



 http://nauka.bg 100

власт, поради което неговите подводници се считали 
за световен стандарт.
Гръцкият военноморски флот получил доставка от 
„Nordenfeldt I” през 1886 г., и по всичко личи, че не 
са я използвали за нищо. Крайно враждебния турски 
флот поръчал 2 от по-големите ”Noredenfeldt II” под-
водници – дълги 34 метра с две тръби за изстрелване 
на торпили. Когато изстреляли торпедо на пробен 
курс, подводницата се наклонила назад и потънала с 
кърмата напред. Втората турска подводница била из-
оставена недовършена.

1887 
Военноморските сили на САЩ обявили отворен търг 
за най-добра торпедна подводница, с бюджет от 2 
милиона долара за построяването й. Изискванията 
били да отговаря на предполагаемите стандарти за 
“Nordenfeldt”, и да разполага с парна машина с мощ-
ност от 1000 конски сили.
Участниците включвали Норденфелдт, Тък и Холанд. 
Дизайнът на Холанд спечелил, но заради несъгласия 
относно договора, парите били върнати.
Търгът бил подновен следващата година, Холанд 
спечелил отново – но новият секретар на военният 
флот пренасочил двата милиона долара към плавате-
лен съд, който остава на повърхността. Норденфелдт 
изгубил интерес към подводниците, Тък се върнал в 
психиатричната клиника, а Холанд си намерил рабо-
та като чертожник, с заплата от 4 долара на ден.

1888
Густав Зеде построил „Gymnote” за Френският вое-
нен флот – 18,9 метра дълга, електрическа подводни-
ца способна да развива скорост от 8 възела  по повърх-
ността, но  ограничена поради липсата на метод по 
които батериите да се презареждат в открито море. 
Нейната служба към флота била ограничена до науч-
ни проекти.

1889
Подводницата на испанеца Исак Перал успешно из-
стреляла 3  торпеда докато била в пробен период, но 
вътрешната политика накарала Испания да се въз-
държи от  създаването на още по-успешен проект.

1893
С нова Администрация, Американският Конгрес одо-
брила влагането на 200 000 долара в „експериментал-
на подводница” и военноморският флот обявил нов 
търг. Имало трима участници: Холанд, Георги С. Ба-
кер и Саймън Лeйк.

Холанд и Лeйк предоставили предложенията си, до-
като имащият политически връзки Бакер имал под-
водница, която представял в Мичигънското езеро. 
При нея имало нововъведение: парният котел бил 
свързан с електромотор, като по този начин действал 
като динамо. Но имало и нещо обезпокоително:  две 
витла закрепени по средата на кораба, които се върте-
ли напред и нагоре по време на несигурният период 
на потапяне.
Когато Холанд за пореден път спечелил търга, Бакер 
се опрял на политическото си лоби и отново търгът 
се разтурил.

1895 

Холанд си взел бележка от начина по който Норден-
фелдт успял, а именно оценил важността на доброто 
обществено положение, за да превъзмогне политиче-
ските затруднения, той започнал да обръща внимание 
на  предложенията от чужди военни флотове. На 3-ти 
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март на  неговата компания за подводници (John P. 
Holland Torpedo Boat Company)  бил отпуснат бюджет 
в размер на 200,000 долара за построяване на парна 
подводница с дължина от 26 метра, способна да раз-
вива скорост от 15 възела, на име „Plunger”(Гмуркач).
Холанд бил удовлетворен само от части - той не бил 
съгласен с мястото на което трябвало да бъде парният 
двигател, както и с други промени на който военният 
флот държал: флотът знаел какво иска, но не знаел 
какво прави. Конгресът изпаднал във възторг от под-
водницата и поръчали още 2 подводници на цена от 
175,000 долара всяка. 

1897
Преди „Plunger” да се е провалил, Холанд започнал 
да конструира нова по-малка (16,5 метра), по-бавна 
(максимална скорост от 8 възела) подводница захран-
вана от двигател с вътрешно горене – „Холанд VI”. 
Въоръжение с едно оръдие стрелящо благодарение 
на взривяване на динамит (седем 100 килограмови 
заряда) и три торпеда. Подводницата разполагала с 
екипаж от седем души. Този модел включвал няколко 
екстри като тоалетна позволяващи мисии с продъл-
жителност от 40 часа. Холанд започнал серия от де-
монстрации.
На 17 май „New York Times”, публикува статия глася-
ща „Малката подводница с форма на пура на Холанд, 
която може да вземе , а може и да не вземе съществено 
участие  във военните флотове по света...”

1898 
Френската подводница „Gustav Zede”(45 метра, 266 
тона) - кръстена на наскоро починалият дизайнер. 
По време на маневри, подводницата „торпилирала” 
закотвен военен кораб, за ужас на едни и гордост на 
други сред френските военноморски офицери.
Успехът на „Zede” подбудила състезание за подвод-
ници, целта била от обхват 160 километра на повърх-

ността, и от 16 километра под вода. Имало 39 опита; 
победител била подводницата на Максим Лаубеуф 
„Narval”, 58 метра,136 тона, която била замислена 
като парна, но бързо била реконструирана като ди-
зелова.

1899
Модифицирана версия на „Холанд VI” преминала 
тестовете на военният флот; компанията предложила 
да продаде подводницата на военният флот, и я пре-
местили от Ню Йорк във Вашингтон, за да подсилят 
ефекта от  публичността като направят демонстра-
ции специално за конгреса.
“Argonaut I” на Саймън Лейк била уголемена, подо-
брена и преустроена в „Argonaut II”.

1900 
На 11 април флотът на САЩ купил „Холанд VI” за 
150,000 долара и я прекръстили на „USS Holland”. 
Производството на подводницата струвало 236,615 
долара, но компанията била доволна въпреки загуба-
та заради успехът който имала подводницата. Воен-
ният флот поръчал още 1 подводница.
Конгресът свикал изслушване на което, един адмирал 
свидетелствал: „Подводниците на Холанд са интерес-
ни нововъведения ,които биха хрумнали на непрофе-
сионалист, който им приписва качества, които те не 
притежават.” Въпреки това, адмирал Джордж Деуей 
– оглавяващ флота по това време - отбелязал че ако 
испанците имали 2 подводници докато превземал 
Манила, той нямало да успее да превземе и задържи 
града. Освен това тези подводници били способни не-
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забелязано да превозват хора, в резултат на това през 
август конгресът поръчал още 6 подводници от Хо-
ланд.

До октомври Британците имали 5 поръчани от Хо-
ланд, но висшето командване на флотът се сблъска-
ло с друг проблем, като много други те мислели, че 
воденето на битка от прикритие било, на практика, 
незаконно. Джентълмените се биели по между си 
лице в лице, носещи лесно отличаващи се униформи. 
Военният флот се съгласил да продължи с използва-
нето на подводниците основно, за да „тества силата 
на подводницата, като оръжие, което техните врагове 
използват”.

1901 
Президентът на франция Емил Лоубет станал пър-
вият държавен глава, който плава с подводница. На 
борда на „Gustav Zede”, той направил това в офици-
ално облекло. След 3 месеца, на маневри на 300 мили 
от базата, той торпилирал, с хаосни, бойния кораб 
„Charles Martel” оставяйки в пълно изумление него-
вия екипаж.
Подводничарите станали толкова известни във Фран-
ция че френският вестник „Le Matin” започнал да 
набира средства за подводници за френския флот: 
„Francais” бил пуснат през 1901 г., а „Algerien” през 
1902г.

1902
Испанският проектант на подводници Раймънд Ло-
ренцо Д‘екюевилей, докато търсел работа, получил 
категоричен отказ от немския флот. Адмирал Алфред 
фон Тирпитц заявил, че в даденият момент подвод-
ниците нямат стойност за война водена по море, и той 

няма намерение да прахосва ограничения си бюджет 
за експериментални плавателни съдове. Д‘екюевилей 
занесъл своите чертежи на корабостроителницата 
„Krypp Germania”, която убедил да построят неговата 
12 метрова подводница „Forelle” (пъстърва). Задвиж-
вана само от електричество и без планове за система за 
презареждане – като тази при френската „Gymnote” – 
„Forelle” не бил практичен боен кораб. Въпреки това, 
Кайзер Вилхелм II бил вдъхновен и накарал брат си, 
който бил адмирал, да я изпробва.
Д‘екюевилей се преориентирал към маркетинга, той 
публикувал книга (в Германия) в която проследявал 
историята на подводниците. „Колкото и преувеличе-
но да прозвучи”, пише той, „кой знае дали появата 
на подводниците няма да сложи край на морските 
войни”. Круп работел върху по-голям, подобрен мо-
дел – Клас „Karp” – захранван от двигател с вътрешно 
горене на повърхността и акумулатор под вода, с бор-
дова система за презареждане на акумулатора. Русия 
поръчала 3. Германия поръчала 1, която вместо бен-
зин трябвало да използва керосин за гориво.

1904

По време на първите морски маневри, в които взели 
участие , петте подводници на Англия, поръчани от 
Холанд, били назначени да отбраняват Портсмут - и 
успели да торпилират четири военни кораба. Подбу-
ден от това Адмирал Джон Арбътнот (Барон) Фишър 
– известен като „Джаки” в професия която цени ви-
соко прякорите, защото са нещо традиционно – на-
писал  „Удивен съм, просто удивен, как е възможно 
най-добрите сред нас да не са прозрели неизбежната 
революция в морските битки и стратегия която под-
водницата ще предизвика!”.
С по-сериозно внимание Англичаните създали „А-1” 
– първата от напълно новият  британски клас, пред-
ставляващ подобрени подводници Холанд, която 
била блъсната непреднамерено от пътнически кораб 
и потънал заедно с целият си екипаж. „А-1” била из-
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вадена и пусната отново в действие.

Холанд, изцеден от управителите и все повече пре-
небрегван, напуснал „Electric Boat”, и създал своя 
собствена компания „John P. Holland’s Submarine Boat 
Company”. Той продал плановете на две от по-голе-
мите и подобрени подводници, за да бъдат постро-
ени в Япония под наблюдението на негови съдруж-
ници; едната достигала до забележителната скорост 
от 16 възела под вода, около два пъти повече от петте 
предишни модели на Холанд с който Япония разпо-
лагала.
Към бизнесът на Холанд имало интерес от цял свят, 
но той бързо открил, че правата на неговите модели 
се държат от „Electric Boat”- нещо, което те усилено 
разгласявали, в стремежът си да „информират” всич-
ки потенциални клиенти на Холанд. Той се опитал да 
заинтригува военноморският флот на САЩ с нов шу-
шулкоподобен дизайн, изпробван в експериментален 
басейн в базата на флота във Вашингтон, той предпо-
лагал подводна скорост от 22 възела. Флотът изразил 
мнението си, че е твърде опасно да се движат с повече 
от 6 възела под вода.
Холанд бил съден от „Electric Boat”за неспазване на 
договора, за неетична конкуренция, и дори за упо-
требяването на името „Holand”. Делата впоследствие 
били разпуснати от съда, но бизнеса ум така и не се 
възстановил.

Саймоън Лейк, притиснат от надпреварата за догово-
ри за подводници, предизвикал тези който били ста-
нали монополисти „Electric Boat” и спечелил,  флотът 
се съгласил следващата доставка да е вследствие на 
открит търг. Лейк планувал да участва с „Protector”, 
пуснат през 1902 г., като модел за нов клас подвод-
ници. „Electric Boat” възнамерявали да участват с 
„Fulton”, финансиран от компанията прототип на 
подобрен „Холанд”.
Но, Лейк който отчаяно се нуждаел от пари не про-
пуснал възможността да продаде „Protector” на Русия, 
която в момента воювала с Япония, и приел поръчка 
на още пет. „Falcon”  като единствен участник в търга 
спечелил, което довело до продължаване на поръчки-
те от САЩ – но в рамките на месец, като невероятна 
проява на безпристрастност „Falcon”, също била про-
дадена на Русия. Само преди няколко месеца „Electric 
Boat” била получила поръчка за пет лодки Холанд от 
Япония.

1905
Теодор Рузвелт бил първият Американски президент 
плавал на борда на подводница – в А-1 „Plungar” (не 
недовършената парна подводница на Холанд, а не-
гов по-късен проект. Първата „Plungar” станала цел 
за упражнения на новите подводници на флота). Той 
бил впечатлен от степента на опасност и трудност 
на службата на борда на подводница, затова уредил 
нова заплата за екипажите на подводници.

1906
U-1, първата германска подводница от модел „U-boat” 
била пусната. Тази променена версия на „Крап” била 
42 метра дълга, измествала 239 тона вода, развивала 
скорост от 11 възела на повърхността и 9 под вода и 
имала обхват от 3200 километра. През 1908 г. към нея 
се присъединил неин близнак, U-2 . По това време, 
Французите имали 60 подводници, почти толкова 
имали и Англичаните. Германия осъзнала потенци-
ала на подводниците.

1909
Саймън Лейк получил своят първи договор с Аме-
риканският военен флот но, Саймън Лейк бил за-
клет мислител, не можел да спре да прави промени 
в дизайна, дори когато лодката била почти готова. 
Първата подводница, която успял да продаде на Аме-
риканския флот била – „Seal” (тюлен) представена 
февруари 1909 г. – била доставена две години, пет ме-
сеца и петнадесет дни по-късно.

1910
Според Британска доктрина подводниците били 
ограничени до операции около пристанищата; но 
разбира се, хората който писали доктрината не обър-
нали внимание на това чие пристанище. В ежегодни-
те маневри на подводниците, първата подводница от 
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новият „D” клас торпилирала два крайцера докато 
напускали пристана – на 800 километра от базата на 
подводницата.

1911
До голяма степен благодарение на 26 годишният лей-
тенант в американският флот Честър Нимитц – който 
до този момент бил командвал три американски под-
водници – омразният и опасен бензинов двигател бил 
заменен с дизелов, започвайки от 4-тата подводница, 
която той командвал „Skipjack”.

1912
Лейтанант Нимитз държал реч във военноморския 
колеж на тема „Дефанзивни и Офанзивни тактики 
при бой с Подводници”. Той предложил нова тактика 
за подмамване на вражески кораби в капан, за целта 
се спускали прътове, подходящо оцветени и баланси-
рани, така че да стоят прави и да приличат на перис-
коп.

По време на ежегодните маневри две британски под-
водници се разделили в теоретично безопасен прис-
тан и торпилирали три кораба. Оценката на персона-
ла предупреждавала, че противникови подводници 
може да се окажат същинска напаст за флота. Борда 
на командващите военния флот им се присмял.

Германия започнала да се отнася сериозно към под-
водниците от U-31 до U-41. Били захранвани с дизел  
и измествали 685 тона вода, имали 6 тръби за изстрел-
ване на торпили и 88мм оръдие, имали скорост на по-
върхността от 16,4 възела и подводна от 9,7 – и нама-
лен обхват от 12,550 км при скорост от 8 възела.
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1914
В навечерието на Първата Световна  Война, изкуство-
то за водене на подводни битки било едва на 12-тина 
години, и нито една нация нямала висши офицери 
служили на подводница. Дребните предупреждения 
към подводниците оставали: употребата им била не 
етична форма на воюване, и те не се вписвали в кла-
сическата, балансирана структура на флота – където 
бойните кораби били господари. Никоя нация ня-
мала метод за намиране на подводници или тяхното 
унищожаване в случай, че бъдат намерени. 
Глобалният резултат: професионалността и безком-
промисността настрана, благодарение на усилията 
на адмирал Фишър, Великобритания имал най-голем 
флот от подводници; а Германия която започнала по-
късно имала най – добрия.
Великобритания: 74 в употреба, 31-а строящи се и 14 
проектирани.
Франция : 62 в употреба , 9 строящи се.
Русия: 48 (5 Холанд, 8 Лейк, а останалите от Велико-
британия , Франция и Германия)
Германия : 28 в употреба , 17 строящи се.
САЩ : 30 в употреба ,10 строящи се.
Италия : 21 в употреба, 7 строящи се.
Япония: 13 в употреба, 3 строящи се
Австрия : 6 в употреба, 2 строящи се
Като се изключат опитите на конструктори, приклю-
ченци и цивилната война, подводниците се доказали 
като изненадващо надеждни. Американският флот 
имал 1 инцидент и 2 загинали. Германският - 1 ин-
цидент 3-ма загинали. Япония и Италия имали по 1 
потопена подводница, всяка с екипаж от 14 души. В 
другия край на скалата Великобритания: 8 инциден-
та 79 умрели. Русия 5 инцидента и 70 умрели.

През юни, британският адмирал Пърси Скот писал 
писма до редакторите на два вестника. В едното, той 
пишел „Както мотора изместил коня от пътя, така и 
подводницата измества корабите от морето”. В дру-
гото: „Подводниците и самолетите изцяло промениха 
морските битки, никоя флота не може да се скрие от 
самолет, а подводницата може да проведе изненадва-
ща атака дори посред бял ден.” Той се обявил за още 
подводници и край на производството на бойните 
кораби.
Той бил яростно атакуван от всички страни, от други 
старши офицери, от правителството, от консерватив-
ната преса. В крайна сметка : неговата теория била 
обявена за : „фантастичен сън”.
През Август Великобритания и Германия вече били 
във война.
На 5-ти Септември, U-21 потопила британският край-
цер „Pathfinder” с 1 торпедо. От изстрелването до по-
тапянето били изминали 3 минути. От 268 човека еки-
паж оцелели 9. След седмица бил ред на британците 
когато тяхната подводница E9 потопила лекият 

Германски крайцер „Hela” с 2 торпеда.
След което на 22-ри септември 1914г., една на практи-
ка праисторическа германска подводница, “U-9” по-
топила 3 британски крайцера за един ден, в рамките 
на малко повече от 90 мин. След месец „U-17” била 
първата подводница потопила търговски кораб. След 
месец „U-18” проникнала в пристанището на британ-
ският флот при Скапра Флоу, въпреки че тя не при-
чинила преки поражения и била пленена, ефектът 
върху британският флот бил невероятен: тази една 
малка лодка принудила най-силният флот на света да 
смени базата с друга на другият край на Шотландия.
Лицето на морските войни било променено, в дейст-
вителност, променено завинаги.
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Пистолети Calico 

Компанията е основана през 1982 година В 
Бейкърсфийлд, щата Калифорния в САЩ. 
В началото тя разработва, модернизира и 

инструменти и прибори за нуждите на нефтената 
и други подобни индустрии. През 1985 година се 
създават първите пистолети Calico. Първият про-
тотип на пистолета с калибър .22LR с вместимост 
на пълнителя от 100 патрона излиза през 1985 го-
дина. След три години конструира палнител с 50 
до 100 патрона за калибър 9 mm Para.

Патроните се вкарват един по един в патронника, 
който се намира под пълнителя, при стрелба спи-
раловидните редове патрони в пълнителя се из-
бутват напред, вследствие на освободеното прос-
транство от изстреляните гилзи. Тази особеност 
за пръв път се използва при стрелково оръжие.

Огнестрлни оръжия с пълнители над 10 патрона 
не са позволени за цивилни граждани в САЩ. 
Поради тази причина компанията е зависима из-
цяло от правителствени поръчки и от транспоти-
рането до различни места из света, където не е 
забранено. В Европа има много страни, където 
тази забрана не съществува.

  

Colico .22 LR

Colico 9 mm
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Colico .22 LR
    ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 

  

Калибър –  .22LR 

Действие на спусъка – единично действие 

Вместимост на пълнителя -  100 патрона 

Затворен механизъм  - система свободен затвор 

Маса – 1700 g 

Дължина – 455 mm 

Височина – 175 mm 

Дължина на цевта –155 mm 

Задръжка на спусъка – няма 

Мерни прибори – въртящ се мерник и регулируема мушка 
съобразено посоката на вятъра и ъгъла на възвишение

Дължина на мерната линия – 290 mm 

Външен предпазител – двустранно предпазително лостче 
на ложата

Вътрешни предпазители –  предпазител на затворния 
блок 

  ОСОБЕНОСТИ: 

	Затворна задръжка – задръжка на болта на лявата 
страна на гнездото на спусъка 

	Ключалка на пълнителя – няма 

	Материал на изработка  - ложата, ръкохватката 
и пълнителят от противоударен материал; цевта и 
другите части от стомаха

	Крайна обработка – черно покритие

	Чирени на ръкохватката – няма, монолитна 
ръкохватка

Вид предназначение: 

	За стрелба по мишени 

	За хазартна стрелба

Colico 9 mm
    ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 

  

Калибър –  9 mm Para

Действие на спусъка – единично действие 

Вместимост на пълнителя -  50 до 100 патрона 

Затворен механизъм  - система свободен затвор 

Маса – 1100 g 

Дължина – 530 mm 

Височина – 178 mm 

Дължина на цевта –155 mm 

Задръжка на спусъка – няма 

Мерни прибори – въртящ се мерник и регулируема мушка 
съобразено посоката на вятъра и ъгъла на възвишение

Дължина на мерната линия – 170 mm 

Външен предпазител – двустранно предпазително лостче 

Вътрешни предпазители –  предпазител на затворния 
блок 

  

ОСОБЕНОСТИ: 

	Затворна задръжка – задръжка на болта на лявата 
страна на гнездото на спусъка 

	Ключалка на пълнителя – няма 

	Материал на изработка  - ръкохватката и пълнителят 
от противоударнен композитен материал; цевта и 
двицещите се части от стомана

	Крайна обработка – черно покритие

	Чирени на ръкохватката – няма, монолитна 
ръкохватка

Вид предназначение: 

	Служебни пистолети
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Револвери Casull

Най-мощният револвер в света до 1956 година е бил Magnum .44 калибър, но същата година 
младият американски оръжейник Дик Касул от щата Юта разработва много нови калибри 
като прави различни експирименти с револвери на Colt и Bisley от който калибър .454 Casull.    
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Casull Fieldgrade
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 

  

Калибър –  .454 Casull-Magnum

Действие на спусъка – единично действие 

Вместимост на пълнителя -  5 патрона 

Затворен механизъм  - ос на барабана 

Маса – 1465 g 

Дължина – 356 mm 

Височина – 135 mm 

Дължина на цевта –190 mm (7 ½ инчова цев)

Задръжка на спусъка – няма

Мерни прибори – регулируем микрометричен мерник

Дължина на мерната линия – 220 mm 

Външен предпазител – няма 

Вътрешни предпазители –  полувзведено ударно чукче 

  

ОСОБЕНОСТИ: 

	Барабанна задръжка – няма

	Материал на изработка  неръждаема стомана

	Крайна обработка – матово неръждаемо покритие

	Чирени на ръкохватката – черен композитен 
материал или синтетика Pachmayr

Вид предназначение: 

	За стрелба по мишени

	За стрелба по силуети

Casull Premiergrade
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 

  

Калибър –  .454 Casull-Magnum, .44 Magnum или .357 
Magnum 

Действие на спусъка – единично действие 

Вместимост на пълнителя -  5 патрона 

Затворен механизъм  - барабанната ос

Маса – 1465 - 1500 g 

Дължина – 356 mm 

Височина – 35 mm 

Дължина на цевта –190 mm (7 ½”) или 120 mm (4 ¾”)

Задръжка на спусъка – няма

Мерни прибори – регулируем микрометричен мерник

Дължина на мерната линия – 230 mm (7 ¾”)

Външен предпазител – няма 

Вътрешни предпазители –  полувзведено ударно чукче, 
зарядният канал се блокира при взвеждане на ударното 
чукче

  

ОСОБЕНОСТИ: 

	Барабанна задръжка – няма

	Материал на изработка  неръждаема стомана

	Крайна обработка – неръждаемо, матово или 
гланцово покритие

	Чирени на ръкохватката – дърво или синтетика тип 
Pachmayr

Вид предназначение: 

	За стрелба по мишени

	За стрелба по силуети

ТЕХНОЛОГИИ
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Casull Fieldgrade

Casull Premiergrade

ТЕХНОЛОГИИ
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Космосът никога не е бил толкова 
близо...

Стартиране на записванията за 

участие в програмата – Декември 2010 

година

http://spaceedu.net
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DONATE
помогни на БГ Наука

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=9469
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=9469

