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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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Моята Азия
Автор: Райко Матеев

С яхтата “Хелиос от Царево до Сингапур

Моята Азия нагледно доказва нещо, 
което мнозина знаем на теория, но все не дръзваме да 
проверим на практика: преодоляването на страховете, 
включително страха да си напълно свободен, отваря 
много пътища.

- Пътят към морето. Това е история не за класическия 
блян по далечни морета, а за реални пътешествия, 
заплатени с изтощителни усилия, опасности и отказ от 
сигурността на ежедневието.

- Пътят към насладите. Това е автобиографията на 
човек, който не теоретизира за сетивните удоволствия, 
а използва с вдъхновение силни подправки, пие добри 
вина и се радва еднакво на романтичния и на плътския 
вкус на любовта.

- Пътят към Азия. Това не е предвидимата екзотика с 
ключови образи като коралов плаж, палми, коктейли, 
а разказ за това как един авантюристичен дух 
открива своята философия и своето място далеч от 
предопределеното от корените, там, където основното 
правило е „Майпенрай“ – карай да върви.

Шели Барух, редактор

Купи: http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=33246
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Развий тема, спечели 
книга!

Развита тема е тема, в която се 
засяга даден проблем, събитие или 
личност. Всяка тема, която е добре 
аргументирана и предизвика дискусия 
с над 2 страници, се счита за добре 
развита тема, предизвикала интереса на 
потребителите. Темите могат да бъдат 
във всеки един от разделите във форума, 
но - с уговорката, че те не бива да са с 
политическа насоченост.

повече информация -ТУК

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=10815
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=10815
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Голям европейски роман
Автор: Кун Петерс 

„Бих желал да опиша красотата на 
Администрацията, еротиката на деловия 
живот в Брюксел. Заедно с вас и по 

европейски начин. Как по конгресни центрове, летища 
и хотели ние, чужди един другиму, търсим начин да 
се открием взаимно. Как понякога ни харесва да не 
се разбираме. Как внимателно се опипваме с пълни 
шепи език. Как поверяваме някои тайни само на хора, 
които никога дотогава не сме виждали и повече няма 
да видим“ – казва полусериозно писателят, но „Голям 
европейски роман“ е много повече от това.

С лека, иронична гримаса, неуловимо преминаваща 
в добродушно-меланхолична усмивка, малко 
преди „общността Европа“ да навърши 50 години, 
белгийският писател Кун Петерс осветява най-тъмните 
кътчета на човешката душа, за да стигне до душата на 
Стария континент. Говорим много, но не казваме нищо 
съществено за нашата идентичност, за най-общото, 
за спойката на нашия европейски народ – ако такъв 
изобщо съществува.

На пръв поглед всяка глава на романа е посветена 
на една европейска столица. Действието обаче не се 
развива непременно в нея, дори сякаш съзнателно бяга 
оттам. Често това е просто впечатление, мимолетен 
спомен, спонтанна асоциация, реминисценция, 
фрагмент, откъслечен разговор, дори само една дума – 
какъвто впрочем е случаят със „София“......

Купи: http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=33675
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Тайният ключ на Джордж за 
Вселената
Автори: Луси Хокинг , Стивън Хокинг

Тази страхотна книга съчетава завладяващи и 
забавни приключения с много от удивителните 
научни факти за нашата Вселена и планетите, 

включително и най-новите идеи на Стивън Хокинг 
за черните дупки. Плюс цветни снимки на истински 
гледки от Космоса!

Кристоф Галфърд (д-р) е бивш студент на Стивън 
Хокинг и е сътрудничил за научната част, детайлите 
и снимките в тази книга. Сега Кристоф живее във 
Франция, където се занимава с популяризиране на 
науката по занимателен начин.

„Добре дошъл - каза Космос - във Вселената!”

Когато домашният любимец на Джордж, неговото 
прасе, нахлува през оградата в съседската градина, 
момчето се среща с новите си съседи – Ани и нейния 
баща учен Ерик – и намира таен ключ, който му 
разкрива изцяло нов начин да гледа на света. Откъм 
Космоса!

Защото Ерик има най-съвършения компютър на света, 
свръхинтелигентния Космос, който светкавично може 
да изпрати Джордж и неговите приятели до всяка точка 
на Вселената. Изведнъж Джордж се впуска в шеметно 
пътуване през необятните простори на космоса – 
покрай планети, през астероидна буря до самия край на 
Слънчевата система и отвъд.

Купи: http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=33675
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Черната стрела

Автор: Ингрид Паркър

Историята се заплита в месеца на падащите листа 
(септември) 981 г. в провинция Ечиго, Япония. 
На фона на залязващото слънце едната ръка на 

Смъртта се протяга към колчан със стрели и измъква 
най-смъртоносната - дълга с черни пера.
Историята започва да се разплита през месеца без 
богове (ноември) 1015 г. в същата затънтена провинция.
С твърда решителност Сугавара Акитада трябва да 
се изправи срещу отдавнашно зло в скованата от 
студ провинция. Отключването на вратите към власт 
и влияние в Япония през единайсетото столетие 
иде сякаш отръки на изобретателен и любопитен 
човек като Акитада. Той пътува на север да поеме 
управлението на провинция Ечиго – отдалечена и 
сурова земя, известна със своята враждебност към 
всеки новодошъл. Ожесточената опозиция на местните 
властници безкомпромисно защитава корумпираните 
самоуправници. Докато снеговете заплашват да отрежат 
всяка връзка с цивилизацията, крехката власт и дори 
животът на новия губернатор и семейството му са в 
опасност. Положението става все по-зловещо заради 
местен бунт, брутални убийства и тайна, жестока като 
северната зима... дори много по-страшна.
Изпод перото на Паркър оживява Япония през 
единайсети век. Писателката умело съчетава напрегнат 
екшън с изящна литература, за да предостави 
на читателите истинска наслада от четенето на 
историческия трилър.

Купи: http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=33784
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Късометражни документални филми

www.video.nauka.bg

СТАРТИРА
КОНКУРС

ЗА
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“Българска Наука” е партньор на програма-
та за втора година след успешната 2010 г. 

Г-н Райчев, разкажете ни малко повече за 
програмата и за вашите бъдещи планове 
за развитието й! Какво представлява 
самата програма „Космически предизви-
кателства“?
- Това е наистина мащабна инициати-
ва за космически науки и технологии, ори-
ентирана към млади хора от всички видове 
специалности. Създадохме я с идеята да по-
кажем бъдещето развитие на тези високо-
технологични отрасли и ролята им в съвре-
менния живот. Програмата е успешна и се 
провежда от 2010 г. насам. Основни партньо-
ри са Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“, Щутгартски технически универ-
ситет – Германия, Офис по космическите въ-
проси на ООН, Сдружение „Циолковски“ и 
др. 

Поканени в лекциите са водещи специали-
сти от области свързани в космическите тех-
нологии и техните приложения. За първи 
път в България ще се проведат лекции на 
представители на НАСА и на Европейската 
космическа агенция.

През 2010 г. в програмата взеха участие вто-
рият български космонавт Ген. Александър 
Александров, астронавтът от НАСА Мар-
ша Айвънс, директорът на фондация „Екс 
Прайз“ Уилиям Померанц и други призна-
ти специалисти от целия свят. През 2011 г. 
програмaта ни е още по-амбициозна и се 
надяваме на интерес от страна на водещите 
технологични компании в България.

Защо точно сега?
- Програмата бе създадена успешно ми-
налата година, а през 2011 г. тя ще е три пъти 
по-голяма. България изостава ужасно много 
от европейските темпове на развитие в об-
ластта на космическите науки и технологии. 
Причините за това са много и няма смисъл 
да ги коментираме в момента. Убедени сме, 
че това е най-удачният момент да върнем 
интереса на младите хора към Космоса. Те 
трябва да разберат, че биха могли сериозно 
да преследват кариера в космическия сектор, 
както и да създадат технологични компания 
или организация. Ние сме тук, за им пока-
жем един алтернативен път за развитие и за 

НАУКА
Интервю с директора на програма 

„Космически предизвикателства 2011“ – 
Райчо Райчев
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да отворим пред тях една нова възможност.

Какво е толкова специалното на тази 
програма?
- Програмата е наистина уникална по 
своята същност. За първи път в България ще 
дадат лекции водещи световни специалисти 
от комическия сектор. Участниците в про-
грамата ни ще имат възможността да общу-
ват с тези хора директно. Информацията, 
която ще получат е изключително ценна, 
тъй като е свързана със световните тенден-
ции за развитие в областта и в много случаи, 
лекторите са свързани директно с дадени ма-
щабни космически проекти. Освен това спи-
съкът с лекторите е наистина впечатляващ. 
Очакваме представители от водещи универ-
ситети като MIT, Станфорд, Оксфорд, както 
и професионалисти от почти всички големи 
космически програми в Света.

Как виждате бъдещето развитие на про-
грамата?
- Лично се надявам програмата да про-
дължи да се развива със същата скорост и 
следващите години. Много се надяваме да 
създадем условия за развитието в косми-
ческия сектор на максимален брой млади 
българи. Освен това искаме да създадем ин-
ституция занимаваща се с космическото об-
разование в България.

Откъде идва вашата увереност, че про-
грамата се развива добре?
- Още от самото й създаване, програма-
та бе подкрепена от всички водещи универ-
ситети в България, както и от Института за 
космически и слънчево-земни наблюдения 
към БАН (Институт за космически изслед-
вания през 2010 г.) С всяка крачка, която 
правим се надяваме да убедим повече хора 

в необходимостта от създаването на реално 
космическо образование в страната. Освен 
това се надяваме и на подкрепа от страна на 
частния бизнес, тъй като космическия сектор 
е изключително печеливш и евентуалното 
му развитие на национално ниво ще донесе 
огромни ползи на обществото ни като цяло, 
както и ще отвори нови и наистина уникал-
ни възможности за младите хора в България. 

Какво следва оттук нататък?
Продължава в следващия брой...

“Human spaceflight” - special guest NASA astronaut 
Мarsha Ivins

НАУКА

http://associationtsiolkovsky.squarespace.com/register_sc/
http://associationtsiolkovsky.squarespace.com/multimedia_sc/
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Образованието в областта на високите 
технологии е от изключителна важ-
ност за развитието на националната 

космическа програма. В България това е ос-
новен проблем. В страната ни липсва ясно 
структурирано космическо образование. На 
българска територия не съществува нито 
един „Космически“ факултет. Аерокосмиче-
ското инженерство, сателитните технологии, 
нанотехнологиите са само част от задължи-
телните тематики, свързани с космическото 
образование.
За съществуването и развитието на модер-
на космическа програма, адекватна на меж-
дународните стандарти, е необходимо из-
граждането на професионализиран център 
(факултет или дори университет), който да 
предлага адекватно образование на младите 
българи. Освен изброените по-горе темати-
ки, в България е необходимо внедряването 
на специалности като управление и разви-
тие на космически проекти и администри-
ране на космически програми.
Без необходимата подготовка, младите бълга-
ри не биха могли да създадат конкурентнос-
пособни компании и частни организации, 
които да печелят конкурси, организирани от 
Европейската космическа агенция (ЕКА) или 
Европейски съюз в сферата на космическата 
индустрия. За планирането и създаването на 
адекватна национална космическа програма 
е необходимо изграждането на модерна ин-
фраструктура за образование. Програмите 
свързани с космическите науки, технологии 
и техните приложения изискват подготов-
ката на професионални кадри. Това налага 
създаването на центрове за подготовка и ор-
ганизирането на практически занятия и те-
стове, гарантиращи на младите космически 
специалисти нужните знания и умения.

Друга основа задача е координирането на 
националната образователна система с меж-
дународните инициативи, организирани от 
ЕКА и ЕС. България трябва да създаде усло-
вия за професионално обучение на млади 
специалисти и да им предостави възмож-
ността да си сътрудничат с водещите косми-
чески организации и центрове в Европа.
Примерна схема изобразяваща възможния 
формат за създаване и координация на бъл-
гарското космическо образование:

Създаване на космическо образование в 
България
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Церемонията по подписването на спо-
разумението за присъединяване на 
Румъния към конвенцията на ЕКА 

се състоя в румънското Министерство на 
външните работи в Букурещ на 20.01.2011 г. 
Жан-Жак Дорден, главен директор на ЕКА, 
и Мариус Йоан-Писо, президент и главен 
изпълнителен директор на румънската кос-
мическа агенция, подписаха Споразумени-
ето за присъединяване в присъствието на 
Теодор Баконски, министър на външните 
работи, и Димитру Прунариу, бивш космо-
навт и председател на съвета на румънската 
космическа агенция.

Румъния има дълга традиция в космиче-
ските изследвания и е допринесла за над 30 
научни и технологични космически мисии. 
През 1970 и 1980 г. Румъния е активен член 
на програмата на Съветския съюз „Интер-
космос”, включваща всичко колеги от соци-
алистически страни, занимаващи се в облас-
тта на космическите изследвания.

Сътрудничество между Румъния и ЕКА да-
тира от 90-те години на миналия век. През 
1992 г. Румъния е една от първите източноев-
ропейски страни, подписали споразумение 
за сътрудничество в областта на мирното 
използване на космическото пространство с 
ЕКА. Това проправя пътя за участие на стра-
ната в няколко изследователски проекта в 
сътрудничество с други европейски страни.

Сътрудничеството между ЕКА и Румъния бе 
засилено през октомври 1999 г. с подписва-

нето на петгодишно рамково споразумение 
за сътрудничество и с подписване на спора-
зумение за сътрудничество между Румъния 
и ЕКА през 2006 г.  
Румъния е участвала в няколко мисии на 
ЕКА: Cluster (Клъстер), Herschel (Хершел), 
Planck (Планк), SOHO и Gaia (Гея), за кои-
то е предоставяла помощни-изследователи. 
Страната е участвала и в дейности по наблю-
дението на Земята (софтуера EDUSPACE), 
микрогравитацията, проучване (SURE) и 
технологични дейности (проекта за телеме-
дицината IAP).

По-късно тази година, правителството на Ру-
мъния ще приключи процеса на ратифика-
ция, след което страната ще стане официал-
но 19-тата държава-членка на ЕКА.
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Разпадането на Югославия в начало-
то на 90-те години на миналия век 
създаде ситуация, в която научните 
изследвания станаха лукс за много 

от нейните бивши републики, борещи се да 
станат независими държави. Но балканските 
страни залагат все повече и повече, на наука-
та, която би могла да помогне за спасяването 
на икономиките им, които са в криза.  

Новият премиер министър  на Черна гора, 
например, току-що създаде първото в стра-
ната Министерство на науката. По същия 
начин, Сърбия и Босна и Херцеговина стар-
тираха свои  планове за огромни увеличения 
на разходите за научни изследвания в след-
ващото десетилетие, като ще разчитат основ-
но на инвестиции от индустрията. 

Сърбия: Планът за стимулиране на 
науката

През миналия месец Сърбия обяви мащаб-
на нова инициатива в подкрепа на науката 
и увеличение на финансирането за научни 
изследвания от сегашните 0.3% от БВП до 2% 
от БВП в рамките на едно десетилетие. Всъщ-
ност, науката и технологиите са основен ком-
понент на програмата „Сърбия до 2020 г.“. 
Създаването на „пътна карта“ за развитие на 
сръбската наука, е започнато от министър-
председателя на Сърбия Мирко Цветкович 
и министъра на науката Божидар Джелич на 
24 декември 2010 г. Но сръбски анализатори 
отбелязват, че планът призовава половината 
от необходимите пари да дойдат от частния 
сектор, който в момента има незначителен 
принос към финансирането на научните из-
следвания в страната. 

Сръбската „Пътна карта до 2020 г.” следва по 

петите стратегията за развитие на науката в 
Сърбия.  Сърбия влезе в списъка на Thomson 
Reuters за страните с най-голямо нарастване 
на общия брой на цитатите през 2010 г., в на-
учната област, вкл. - химия, математика и ас-
трономия. Когато научната стратегия стар-
тира през изминалата година, президентът 
Борис Тадич заяви пред вестник „Вечерний 
лист”, стратегията за развитието на науката 
и  технологиите е доказателство, че Сърбия 
има, за първи път в съвременната си исто-
рия, ясно определена стратегия за развитие. 
„ Седем са приоритетните научните области:  
биомедицината, опазването на околната сре-
да и контрола над изменението на климата, 
енергетиката, земеделието, хранително-вку-
совата промишленост информационните и 
комуникационни технологии (ИКТ). Пред-
вижда се по-голямата част от предвидения 
бюджет да бъде насочена към тях.  

И все пак, сръбската пътна карта до 2020 г. 
определя ниското ниво на инвестициите в 
научните изследвания, образованието и тех-
нологиите, като „сериозен проблем“ в стра-
ната. От гледна точка на финансирането на 
науката и образованието (образованието по-
лучава 4,5% от БВП), Сърбия изостава от дру-
гите европейски страни, включително – и от 
своите регионални съседи, които, с изключе-
ние на Албания, инвестира повече в областта 
на науката, много над 1% от БВП. В момента 
над 90% от инвестициите в науката отиват за 
заплати, а остатъкът е недостатъчен за дру-
ги нужди, свързани с научните изследвания 
като инфраструктура, оборудване, консума-
тиви, реактиви и текущи разходи.  

За борба с това положение планът на Сър-
бия предписва увеличаване на инвестиции-
те и провеждане на реформите. Отделените 
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около 135 000 000 евро за сръбската наука 
през 2011 г. представляват увеличение с 0.5% 
от БВП. Допълнително към научния сектор 
ще бъдат насочени още пари, но вече – из-
вънбюджетно.  Става дума за още 400 000 000 
евро, като половината от тях ще дойдат като 
заем от Европейската банка за възстановява-
не и развитие (ЕБВР) и са предназначени за 
подобряване на инфраструктурата, а 100 000 
000 евро ще бъдат насочени за закупуване на 
необходимата научна апаратура. 

Министърът на науката Джелич заяви, че с 
4 000-те нови изследователи, кандидатства-
щи за финансиране на проекти през 2011 г., 
и с увеличаването на финансирането за на-
ука, Сърбия може да засили своята 8 000-на 
научна общност с 50% само за една година. 
Той отбеляза също, че около 1 700 от канди-
датстващите за финансиране са млади уче-
ни и, че страната ще инвестира все повече 
средства във фонд „мозъци“ в стремежа си 
да привлекат сръбската научна диаспора 
(т.е. – сръбските учени в емиграция) обра-
тно в страната. (19 000 сръбски висшисти са 
напуснали страната през последните 20 го-
дини.) Приблизително 1 000 апартамента ще 
бъдат предоставени на младите учени, кои-
то се връщат в Сърбия след своята специа-
лизация в чужбина. Целта е страната да си 
върне най-малко 400 опитни изследователи 
през следващите 5 години. В плана за научен 
напредък до 2020 г. се предлага да бъде съз-
дадена база данни на сръбските учени, рабо-
тещи в чужбина, и те да бъдат поканени от 
сръбското Министаерство на науката да взе-
мат участие в писането на проекти, свързани 
с науката, технологиите и образованието.  

Планът призовава също така и за създаване 
на по-добри публично-частни връзки при 
провеждането на изследвания, въвеждане 
на различни данъчни и други облекчения 
за учените и инженерите, създаване на въз-
можности за кариера на сръбските „мозъци” 
в частни компании. Според доклад на ЮНЕ-
СКО от 2010 г., само 1.4% от сръбските учени 
работят в частния сектор. Заради войните от 

края на миналия век много сръбски „мозъ-
ци” са емигрирали. Днес условията за живот 
и работа в страната бавно се подобряват, но 
бизнесът остава в криза, се казва в доклада. 

И все пак, сръбската стратегия за развитие 
на страната до 2020 г. е подложена на кри-
тики от страна на икономически и полити-
чески анализатори в сръбските медии, които 
го наричат „поредния списък с добри поже-
лания”. Те казват, че се разчита на поредица 
от институционални реформи и на прогно-
зи за икономически растеж – очаквания, ко-
ито са нереалистични. Самото приемане на 
„пътната карта” се очаква да стане факт до 
края на първото тримесечие на 2011 г. 

Босна и Херцеговина: Може ли нова 
стратегия за науката да поправи 
„тревожната ситуация“? 

Босна и Херцеговина все още иска да се въз-
станови от етническите конфликти, които 
опустошиха региона до 1995 г. и оставиха 
една разделена на две нация. Едната част 
от нея  живее във Федерацията на Босна и 
Херцеговина (ФБК), а другата – в Републи-
ка Сръбска. ФБК отделя около 0,05% от своя 
БВП за финансиране на научни изследва-
ния, а Република Сръбска - около 0.07%. 

Има обаче признаци за промяна. През мина-
лата година Босна и Херцеговина предприе 
няколко стъпки към даване на приоритет на 
научните изследвания, създаване на Научен 
Съвет и публикуване на план за развитие на 
науката в периода 2010 - 2015 г. 

Този план отбелязва, че ФБК е осигурявала 
достатъчно средства за продължаване на из-
следванията, наследени от Югославия, но - 
без ясна стратегия за развитие на науката и 
образованието. ФБК обяви в края на мина-
лата година, че сформира екип за разрабо-
тване на своята първа научна стратегия. Ако 
изпълнението й започне през 2012 г., както 
е планирано, финансирането на науката ще 
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се увеличи през следващата година от 1% от 
БВП до 2% от БВП до 2016 година. По теку-
щия БВП на страната, това би довело до на-
ливане на 109 милиона американски долара 
в науката до 2012 - г. и още 225 млн. щатски 
долара - до 2016 г.  

От новите фондове, почти 50% ще отидат за 
финансиране на природните и технически-
те науки, около 30% - за финансиране на ме-
дицински и биомедицински науки и 20% - за 
социални и хуманитарни науки. Възкресява-
нето на изследванията в частния сектор на 
страната, за подновяване на инфраструкту-
рата на научните институции, както и обу-
чение на ново поколение учени са основни-
те цели на стратегията. 

Успехът зависи от по-добрата икономика. 
Една трета от финансирането на науката в 
новата стратегия се очаква да дойде от част-
ния сектор, който беше напълно разрушен 
по време на войната и в момента изостава с 
10% от доскорошното финансиране.  

Голяма част от стратегията на ФБК за нова 
наука бе създадена през септември, 2010 г. 
от Академията на науките и изкуствата на 
Босна и Херцеговина. Някои експерти се оп-
лакват от прибързания спад на предвоенни-
те инвестиции от 1,5% от БВП през 1990 г. и 
призовават правителството да се стреми към 
прага на ЕС от 2% в рамките на 4 години. В 
доклад от миналата седмица на тема „Със-
тоянието на науката във Федерация Босна 
и Херцеговина“ бяха повторени тези опасе-
ния, като това е довело до „тревожна ситу-
ация“ на национално ниво, която изисква 

спешна актуализация на приоритетите във 
вътрешната политика на страната и намира-
нето на повече пари за науки, технологии и 
образование, заключава докладът. 

Новата стратегия отбелязва, че подобряване-
то на качеството на висшето образование e  
първата необходима стъпка за подобряване 
на науката и икономиката на страната. Една 
от ключовите препоръки на документа е да 
се даде мандат на нови докторанти, които да 
сътрудничат с други учебни и научни заве-
дения в чужбина. 

Университетските преподаватели в Босна и 
Херцеговина прекарват само 3% от работно-
то си време в правене на наука поради лип-
са на средства. Липсата на специализира-
но финансиране на научните изследвания 
също така пречи на босненските учени да се 
възползват от европейските изследователски 
проекти и сътрудничества. 

Босна и Херцеговина има 24 самообявили се 
научноизследователски институти, а също 
така никой в тях няма докторска степен. По-
вечето научни списания, издавани в страна-
та, не са включени в международните инде-
кси. 

Източник:
http://sciencemag.org/
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С оглед на успеха на международна-
та туристичска конференция „Тен-
денции и иновации в туристиче-
ския бизнес”, която се организира 

от www.eCommerceAcademy.net през ноем-
ври 2010 г., предстоящото събитие „Тенден-
ции, иновации и инвестиции в туристиче-
ския бизнес” (15-ти – 17-ти март 2011 г.) ще 
постави акцент върху бъдещите тенденции 
в туристическия бранш.

За първи път в България обаче, в рамките на 
туристическата конференция, се организи-
ра и космически форум – „Туризъм и пъту-
вания в космоса”. Специален лектор на фо-
рума ще един от най-известните астронавти 
от НАСА – д-р Стори Мъсгрейв. Той ще раз-
каже за опита си в орбита, ще покаже сним-
ки на Земята и ще засегне темата за секса в 
космическото пространство. Форумът ще се 

проведе на 17-ти март 2011 г. в София, Бъл-
гария.

Интересен факт е, че все повече компании 
инвестират в хотели в космоса, а в близко бъ-
деще хората ще могат да организират свои-
те почивки извън планетата Земя. Освен за 
това, астронавтът Мъсгрейв ще разкаже как-
ви са ползите от космическия туризъм и как-
во усещане ще има „галактическият турист”, 
носейки се в безтегловност. НАСА спецът ще 
разкрие и защо все повече и повече двойки 
желаят да заченат децата си в космическото 
пространство.

Американският астронавт е с най-много 
излитания в космоса. Стори Мъсгрейв има 
общо 6 мисии на 5 различни совалки на 
НАСА и общо над 1200 часа в открития кос-
мос. Специалистът с 30-годишна кариера е 
бил ръководител екип включително при въз-
становяването и запазването на космическия 
телескоп Хъбъл.

Ще можем ли да пътуваме в космоса само за 
развлечение и как ще се чувстваме, когато 
отидем там, ще разберем съвсем скоро – на 17 
март 2011 г. От друга страна, излезе инфор-
мация, че онлайн туристическият портал 
www.CenTransit.bg ще бъде първият в Бъл-
гария, който ще предлага билети до космо-
са. Разбира се, билети ще могат да закупуват 
и желаещи от цял свят. www.CenTransit.bg е 
основен спонсор на туристическите събития 
в София между 15-ти и 17-ти март и лично 

НАУКА

Топ астронавт от НАСА идва в 
България

На конференция в София се обсъждат теми 
като секс в космоса



 http://nauka.bg 22

изпълнителния директор на туристическия портал Джон Хейзълууд покани Мъсгрейв в 
България!

Видео за астронавта, както и за основните теми в неговата презентация скоро може да бъде 
видяно в YouTube канала на www.eCommerceAcademy.net (организатор на събитието) – 
http://www.youtube.com/eComAcademy.

НАУКА

За програмата и регистрация: 
http://www.eCommerceAcademy.net 
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http://www.ecommerceacademy.net/


 http://nauka.bg 24

НАУКА

Инвестирайте във вашето успешно 
кариерно развитие

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ – БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ул. “Сердика” № 4

В идеалния център на София Ви предлагаме нашите курсове с висококвалифицирани 
преподаватели

КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
120 часа – 200 лв.

Справки и записвания – тел. 987 31 67

КОМПЮТЪРНИ КУРСОВЕ
Справки и записвания – тел. 973 37 65

GSM 0885566291
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Притежателите на патентите за от-
критието на индуциурани плури-
потентни стволови клетки http://
en.wikipedia.org/wiki/Induced_

pluripotent_stem_cell , или iPS -  Университе-
та в Киото   http://www.kyoto-u.ac.jp/en  и 
компанията iPierian   http://www.ipierian.
com  са сключили споразумение за обеди-
няване на патентите си, с което избягват бъ-
дещите спорове относно правата за работа с 
клетките.

Това включва и възможност всеки изследо-
вател, с изключение на работещите за кон-
курентни на патентоносителите компании, 
да работят с iPS клетките без заплащане.  
Компаниите, които не са освободени от за-
плащане ще следва да се лицензират в в iPS 
Academia Japan http://ips-cell.net/j/index.
php .

Индуцираните плурипотентни стволови 
клетки http://moikompas.ru/compas/ips са 
открити от проф. Шиния Яманака http://

en.wikipedia.org/wiki/Shinya_Yamanaka   
http://www.icems.kyoto-u.ac.jp/e/ppl/grp/
yamanaka.html  от университета в Киото през 
2006 г. и предлагат възможности за огромни 
пробиви в съвременната медицина. Те пред-
ставляват соматични клетки (т.е. неполови 
клетки), в които е извършена транскрипция 
(вкарване по определена методика) на мал-
ки количества гени или белтъци, по пътя на 
т.нар „препрограмиране”. Така получените 
нови клетки са идентични с естествените 
плурипотентни клетки и могат да се разви-
ват до всеки вид клетка в тялото без използ-
ване на човешки ембриони, въпрос, който 
поставяше фундаментален етичен проблем 
пред работата със стволовите клетки.

Чрез съглашението в скоро време може да 
се постигнат революционни пробиви и ши-
рока достъност на методите на лечение, ос-
новани на стволови клетки, получни вече от 
тъкани от развити човешки индивиди, а не 
на човешки ембриони. Чрез iPS клетки на-
пример са създадени функциониращи кар-

МЕДИЦИНА

Международна договореност за 
работа с индуцирани стволови 
клетки
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диомиоцити (сърдечно-мускулни клетки), 
от нормални човешки кожни клетки. iPS 
клетките могат да се създават от соматич-
ни клетки на пациенти с различни трудно 
лечими или нелечими засега заболявания, 
като по този начин може да се предизвика 
генериране на всякакви специфични клет-
ки като неврони, сърдечна мускулна тъкан, 
чернодробни клетки или клетки на панкре-
аса. Създаването на широко разнообразие от 
специфични клетки би допринесло за зна-
чително развитие на лекарствата, както и в 
методите за трансплантация на клетки.

Японското правителство чрез Министер-
ството на образованието, културата, спор-
та, науката и технологиите е инициирало 
национална програма за развитие и попу-
ляризиране на iPS клетките и за развитие 
на регенеративната медицина, в която са 
обединени университетите на Киото, То-
кио http://www.u-tokyo.ac.jp/index_e.html , 
Университета „Кейо”
http://www.keio.ac.jp/ и Института „РИ-

КЕН” http://www.riken.go.jp/engn/ , като 
досега са инвестирани 4.6 милиарда йени 
през 2008 г. и 14.5 милиарда йени през 2009.

по материали от:

http://www.cira.kyoto-u.ac.jp/e/faq/faq2.html
http://moikompas.ru/compas/ips
http://medicine.newsru.com/article/02feb2011/
mexdunarsfghf
http://www.newscientist.com/article/dn20064-
patent-truce-boosts-stem-cell-medicine.html
http://www.riken.go.jp/engn/
http://www.keio.ac.jp/

МЕДИЦИНА
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Да владееш два езика може да бъде 
страхотно за възможностите за ра-
бота и при пътуване в друга стра-
на. Едно проучване откри, че вла-

деещите два езика (т. нар. билингви) може да 
развият симпимате на болестта на Алцхай-
мер с около 5 години по-късно.  
Симптомите на болестта на Алцхаймер са: 
проблеми с паметта, проблеми с говора, 
проблеми с абстрактното мислене, дезори-
ентираност, трудности при решаването на 
ежедневни проблеми, трудности при кон-
центрацията, честа смяна на настроението 
и поведението, психологически промени на 
характера, загуба на личностните и на соци-
алните умения, загуба на инициативност, за-
губа на социалните контакти, неспособност 
да се научават нови неща. 
Болният постепенно се превръща в безпо-
мощно същество, изцяло зависещо от окол-
ните. При болестта на Алцхаймер в начален 
стадий, възрастният човек има още няколко 
години пълноценен живот. Знаейки за за-
боляването си, той може да вземе мерки, да 
потисне процеса и да отсрочи развитието на 
тежките симптоми. Може да се разпореди с 
живота си и с имуществото си, докато е все 
още със здрав разум.

Канадски учени анализирали клиничните 
данни за 211 пациенти, диагностицирани с 
болестта на Алцхаймер. От тях, 102-ма паци-
енти владеели по два езика, а 109 – само род-
ния си език. В процеса на анализите били 
взети под внимание още възрастта в която са 
започнали нарушенията в интелекта, трудо-

вата биография, степента на образование и 
владеенето на езици.

Оценката на пациентите показва, че тези, 
които говорят два езика, са получили симп-
томи на Алцхаймеровата болест с около 4 - 5 
години по-късно, в сравнение с пациентите, 
които владеели само по един език. Съществе-
ни отличия по полов признак, образование 
или друг ключов фактор между въпросните 
групи не били открити.
В предишно проучване, при което били ана-
лизирани клиничните данни на 184-ма па-

МЕДИЦИНА

Владеенето на два езика може да 
забави появата на болестта на 
Алцхаймер 
http://www.emaxhealth.com/; http://www.ahaf.org/; http://www.emaxhealth.com/
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циенти с болестта на Алцхаймер или с други 
деменции, изследователите установили, че 
владеенето на два езика забавя настъпване-
то на симптомите на старческа деменция с 
около 4 години, в сравнение със случаите на 
хора, които говорят само по един език. 

Двуезичието и многоезичието сякаш могат 
да осигурят забавяне на появата на болес-
тта на Алцхаймер и на старческа деменция. 
Владеенето на повече от един език може да 
допринесе за наличието на компенсаторни 
когнитивни резерви в мозъка, които по няка-
къв начин забавят появата на тези болести. 

Тези резултати са особено важни за мулти-
културните общества като тези в Канада, 
САЩ, Швейцария и другаде, където се из-
ползват по няколко официални езика (най-
често - английски, френски, италиански, ис-
пански, немски и др.).
Владеенето на два и повече езика, заедно с 
други значими фактори като начина на жи-
вот, здравословния хранителен режим и ре-
довните физически упражнения, може да 
помогне за борба с болестта на Алцхаймер, 
с деменцията а вероятно – и с други патоло-
гии.

„Въпреки че фармацевтичните компании 
разработват нови и по-ефективни лекарства 
за болестта на Алцхаймер, понастоящем не 
е открито лечение, което да може да забави 
появата на тези симптоми с до пет години.“, 
казва един от изследователите. 
Освен болестта на Алцхаймер, други при-
чини за отслабването на паметта могат да 
бъдат: дистресът, депресивните състояния, 
наличието на черепно-мозъчни травми или 
тумор в мозъка, прекараният инсулт, забо-
ляванията на щитовидната жлеза, измене-
нията на хормоналния баланс в организма, 
артритът.

Невроните на главния мозък изработват би-
ологично активното вещество ацетилхолин, 
от което зависи дейността на нашата памет и 
способността ни да се обучаваме.
Какъв е изводът? Оказва се, че владеенето на 
още един език, освен родния, не е само още 
един прозорец към света, а може да се окаже 
много повече. 

МЕДИЦИНА
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Колко пъти сте си мислели по време 
на вълнуващ момент: „Това трябва 
да се запомни!”?

Дрямката може да стабилизира способнос-
тта на хората да си спомнят по-късно някой 
ценен спомен.

Възпроизвеждането на спомени, докато хо-
рата са будни, е трудно и е свързано с лутане 
из съзнанието. Но реактивирането на споме-
ни по време на сън ги предпазва от интерфе-
ренция, според изследователи от Германия 
и Швейцария.  

Откритието показва, че мозъкът обработ-
ва спомените по-различно по време на сън, 
отколкото - в будно състояние, казва Сара 

Meдник, когнитивен невролог в Универси-
тета на Калифорния в Сан Диего. Въоръже-
ни с това ново знание, психотерапевтите мо-
гат да бъдат в състояние да дестабилизират 
травматични спомени и да заменят лошите 
спомени с хубави, след втвърдяване на нови 
спомени с помощта на дрямка.

В проведеното изследване доброволците 
играли игра за концентрация, в която те 
трябвало да запомнят местоположението на 
двойки от карти. В същото време, към носо-
вете им бивала поднасяна леко неприятна 
миризма. След известно време някои добро-
волци останали будни, докато други се отда-
ли на около 40-минутна дрямка. Изследова-
телите се опитали да възстановят спомените 
им от предната игра чрез повторно пускане 

МЕДИЦИНА

Сънят формира паметта 
http://www.sciencenews.org/
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на миризма. След като спящите се събудили, 
доброволците трябвало да играят малко по-
различен вариант на играта с карти и били 
изследвани, за да се види колко добре си 
спомнят първоначалните места на картите.

И двете групи – и спящите, и будните, кои-
то предпочели да се разхождат или да тичат 
в парка, запомнили 60% от двойките карти. 
Когато изследователите задействали паметта 
им  повторно, успеваемостта им паднала до 
около 41%. Учените очаквали този резултат. 
Предишни изследвания показали, че преи-
граването с памет в будно състояние я пра-
ви уязвима за намеса на нов материал, както 
били в случая спомените от втората игра на 
карти.

Но истинската изненада дошла, когато от-
борът преигравал спомените си в спалните 
помещения. Доброволците правилно под-
брали около 84% от първоначалните чифто-
ве карти. Дрямката им помогнала да запазят 
спомените си.  

Сканиране на мозъка разкрило, че различни 
области на мозъка са били активни по време 
на възпроизвеждането на спомените, в зави-
симост от това дали доброволците са будни 
или спят. Докато са будни, възстановяването 
на паметта им задейства дейност най-вече в 
дясната половина на главния мозък, част от 
мозъка, участваща във възстановяването на 
паметта. Но по време на сън, възстановява-
нето на паметта е свързано с активна дейност 
в хипокампуса и части от кората на главния 
мозък. Хипоталамусът участва във форми-
рането на паметта и на  спомените, които се 
прехвърлят от центровете на краткосрочна-
та памет в центровете на дългосрочната па-
мет в кората на главния мозък. Повторно ак-
тивиране на спомени по време на сън може 
да ускори това прехвърляне.  

Мозъчната активност по време на сън е по-
добна на тази в будно състояние, така че 
изследователите подозират, че спомените 
може да станат нестабилни, но  по време на 
сън се създава възможност за тяхното реда-
ктиране и реорганизацията им.

МЕДИЦИНА

Кучета могат да надушват раково болни 
в ранен етап на заболяването

Лабрадор ретривър надушва рак на 
дебелото черво в дъха и в проби от 
изпражненията на болни по време на 

обучение в Япония. Кучето е в състояние да 
идентифицира ранните етапи на болестта.

Предполага се, че кучета, след определено 
обучение, ще могат да използват своите носове за 
откриване на рак на кожата, на пикочния мехур, 
на белите дробове, на яйчниците и на гърдата.

Изследователите в Университета на Кюшу, 
Япония, са използвали Marine - осем-годишен 
черен лабрадор.

Тя бе помолена да избере от пет проби, една от 
които беше от рак пациенти и четири от здрави 
хора.

В тестовете с подушването на дъха на болния 
кучето е надушило правилно раковоболните 33 
от 38 пъти.

В тестовете с проби от изпражнения кучето е 
надушило 37 от 38 форми на рак.
Дори е успяло да открие начална фаза на рак на 
червата, което е изключително трудно.
При опити с друго куче с проби от урина то 
надушило рак на пикочния мехур 22 от 54 пъти.

Специфичният аромат на рака наистина 
съществува, но въпосът е кои са химическите 
съединения. За сега само кучетата знаят 
отговора.

http://www.bbc.co.uk
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Пантодонтите, уинтатерите и ксе-
нунгулатите са първите животни 
достигнали големи размери след 
изчезването на сухоземната мега-

фауна в края на креда. Първоначално тези 
животни са били класифицирани в общ 
разред - Amblypoda. Но днес са отделени в 
отделни разреди - Pantodonta, Dinocerata и 
Xenungulata.

Пантодонтите са добре известни от палеоце-
на на С. Америка и Азия. Техните най-ран-
ни представители са били все още дребни по 
размер и всеядни. Изненадващо, един техен 
представител - Alcidedorbignya - наскоро бе 
открит в раннопалеоценски пластове в Ю. 
Америка, което показва, че миграциите по 
суша между Ю. Америка и Азия през С. Аме-
рика са били възможни по това време. По-
късните пантодонти са изключително рас-
тителноядни животни. В сравнение с други 
групи палеоценски бозайници техният ске-
лет е много добре проучен.

Палеоценските пантодонти на Азия са били 
сравнително дребни, като Archaeolambda, 
които са притежавали нокти и са можели да 
се катерят по дърветата. Северноамерикан-
ските пантодонти са били като цяло по-ед-
ри. Палеоценските представители включват, 
както общи форми като Pantolambda или 
Caenolambda, така и по-специализирани 
членове като Titanoides и Barylambda.

Северноамерикански пантодонти:
Barylambda е бил един от най-едрите пале-
оценски бозайници, с телесно тегло до 650 
килограма. Скелетът показва, че това тро-
маво животно е стояло на големите си зад-
ни крайници и масивна опашка, което им 
е позволявало да повдигнат горната част 
на тялото за достигане на по-високи клони, 
подобно на изчезналите гигантски ленивци 
Megatherium.

Titanoides, животно тежащо близо 150 ки-

БИОЛОГИЯ

Пантодонти, уинтатери и 
ксенунгулати 

- първите едри тревопасни бозайници.
Автор: Валентина Петкова
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лограма, е притежавал саблевидни горни 
кучешки зъби, големи предни крайници 
и здрави нокти. Нито един съвременен бо-
зайник не притежава подобна анатомия на 
крайниците, но при няколко изчезнали гру-
пи, като еоценските до плейстоценски хали-
котери, се наблюдават сходни адаптации. 
Titanoides може да е използвал крайниците 
си, за да изкопава храна или за да разкъсва 
трудносмилаеми растителни части.

Megatherium:

Най-успешната група пантодонти са пред-
ставени от Coryphodon и неговите потомци. 
Coryphodon е бил изключително масивен 
пантодонт (с тегло до 300 кг.). Особено мъж-
ките са притежавали големи кучешки зъби, 
подобни на тези на хипопотам. Подобно на 
тези днешни бозайници Coryphodon може 
би е водил земноводен начин на живот и е 
използвал бивните си за да изкопава подзем-
ни растителни части. Coryphodon се появява 
в късен палеоцен и се среща в цялото север-
но полукълбо през ранен еоцен. В Азия тези 
най-дълго съществували представители на 
пантодонтите се срещат до олигоцен, когато 
биват изместени от група носорози със сход-
ни адаптации.

Скелет на Titanoides primaevus:

Реставрация на Titanoides primaevus:

БИОЛОГИЯ
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Уинтатерите (разред Dinocerata) са най-до-
бре известни на широката аудитория от 
гротескните изображения на Uintatherium. 
С максимално телесно тегло от 4500 кило-
грама, това е първият наистина гигантски 
бозайник. Еоценските уинтатери са при-
тежавали няколко чифта тъпи рога, които 
вероятно са били покрити с кожа. Горните 
кучешки зъби са големи и саблевидни. Тези 
животни са били схадви в екологично отно-
шение с днешните носорози. 

Coryphodon:

Първите представи-

т е л и 
на разред 
D i n o c e r a t a 
се появяват 
през късен па-
леоцен в Азия 
(Prodinoceras) 
и С. Америка 

(Probathyopsis). Азиантските и северноаме-
риканските представители са близкород-
ствени, така че предоставят важни данни за 
сравнителното датиране на двата континен-
та. При фосилните челюсти на тези ранни 
уинтатери се забелязват два типа с различна 
форма и размер, които са представени при 
мъжките (по-едри) и женските (подребни) 
от един и същ вид. Мъжките Probathyopsis са 
достигали телесно тегло до 300 килограма, 
подобно на съвременните тапири, Tapirus 
bairdi. Въпреки, че са дребни в сравнение със 
своите гигантски потомци, палеоценските 
уинтатери са сред най-едрите бозайници на 
своето време. Забелязва се, че горните им ку-
чешки зъби вече са започнали да се увелича-

ват, по-изразено при мъжките, но все още не 
притежават рога. техните дъвкателни зъби 
притежават отличителни характеристики 
на по-късните членове на разреда, с по две 
гънки на зъб, което е адаптация за по-ефек-
тивна обработка на растителна храна.

Скелет на Prodinoceras martyr: (6)

Една забележителна група южноамерикан-
ски бозайници, разред Xenungulata,  може 
би е родствена на уинтатерите. Този сла-
бопроучен разред е представен от средно-
палеоценският род Carodnia (което на мес-

тен език означава „гръм“), най-големите 
палеоценски бозайници, откривани в 

Ю. Америка. Carodnia са познати от 
фосилни находки, включително и 
непълен скелет, открит във варови-
кова кариера в Бразилия, както и 
от части на челюсти от Патагония. 
Подобно на уинтатерите Carodnia 
са били масивни животни за вре-
мето си, притежаващи големи ку-
чешки и дъвкателни зъби с по ня-

колко гънки. Това навежда на мисълта, 
че уинтатерите и ксенунгулатите имат 
общ предшественик, мигрирал от Азия 
до Ю. Америка, или обратно, през пале-
оцен. Някои данни сочат, че този пред-

шественик е бил близкороствен на дребни 
азиатски бозайници, наречени анагалиди, 
които от своя страна са родствени на гриза-
чите и зайците. В резултат на това има пред-
ложение уинтатерите да се разглеждат като 
гигантски рогати зайци, но тази хипотеза все 
още предстои да се докаже.

Възможни южноамерикански потомци на 
ксенунгулатите са изчезналите пиротери. Те 
са най-добре представени от олигоценски-
те Pyrotherium, подобни на слон, но все още 
слабо проучени бозайници.

Pyrotherium: (7) 

БИОЛОГИЯ
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(6)

(7)
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Влечугите в България
Автор: Марко Иванов

Да напишем няколко реда и за семействата Змии /Serpentes/, 
представени у нас с по един вид. Става въпрос за Пясъчната боя и 
Червейницата - видове с интересна биология хабитат и екстериор.

 ◙ Пясъчна (турска) боа /Eryx jaculus/

 ◙ Пясъчната боа /Eryx jaculus turcicus/

БИОЛОГИЯ

Та ето я и Пясъчната боа, 
наречена турска:
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Пясъчната боа /Eryx jaculus turcicus/,
е вид змия, единственият представи-
тел на сем. Боидни /Boidae/, срещащ 

се и в България.

Достига до 50-75 cm. дължина.
Пясъчната боа е разпространена в Северна 
Африка и Близкия Изток от Арабския полу-
остров до Източен Иран, както и в областта 
между Черно и Каспийско море. На Балкан-
ския полуостров се среща спорадично (т.е. в 
отделни разпръснати находища) в източни-
те и южните му части.
В България е известна от вероятно унищоже-
но находище край Свищов, както и от райо-
ните на Пазарджик, Пловдив, Хасково, Хар-
манли, Свиленград и Сандански.
Българските находища очертават североза-
падната граница на видовия ареал.
От името й може да си направим извод за ха-
рактерния й хабитат: е пясъка, където лесно 

се заравя и се движи под него. Обитава, също 
и каменисти места, рохки и песъчливи поч-
ви, бедни на растителност. През деня се крие 
в почвата, а през нощта излиза на лов. 
Храни се главно с гризачи, гущери и насеко-
ми. 
Женските раждат по няколко малки в края 
на лятото или началото на есента.
 
Пясъчната боа не е отровна и рядко хапе при 
улавяне.
Тя е един от най-застрашените видове влечу-
ги в България.
Защитен вид от ЗЗП/1962 г.
Днес закона предвижда глоби до 5 000 лв. (за 
физ. лица) и до 10 000 лв. (за юридич. лица), 
при констатация на първо нарушение, как-
то и до 5 год. (мисля) лишаване от свобода. 
При повторни нарушения санкциите скачат 
драстично, само да имаше кой да ги търси и 
събира, тези санкции!

БИОЛОГИЯ

Типичен хабитат
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 ◙ Червейницата /Typhlops vermicularis/.

БИОЛОГИЯ

Друго интересно змийче в България е Червейницата /
Typhlops vermicularis/.
Вид дребна змия, разпространена в Югозападна Азия и на 
Балканите. По външния си вид и подземния начин на живот 
наподобява дъждовен червей. Достига дължина до 35-40 cm.
Червейницата е разпространена в югозападните части на 
Централна Азия, Иран, Ирак, района на Кавказ, Турция и Ки-
пър, южните части на Балканския полуостров, включително 
по-голямата част от Албания и Македония и южната част на 
Тракия. В България се среща в южната част на долината на 
Струма, Източните Родопи, около Харманли и Свиленград и 
по Черноморието южно от Созопол.
В миналото е съществувало и находище при село Варвара, Па-
зарджишко, което е унищожено.

Червейницата предпочита сухи местности с тревиста расти-
телност и редки храсти. Прекарва почти целия си живот под 
земята, като излиза на повърхността при топло и влажно вре-
ме, най-често нощем. При засушавания навлиза в почвата на 
повече от 1 м. дълбочина. Основната ѝ храна са какавидите 
на мравки, по-рядко се храни с мравки и други дребни члене-
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стоноги. В началото на август снася 4-7 яйца.

Червейницата е сляпа, като се допуска, че очите ѝ различават само светло от тъмно.
Не хапе и не е отровна.
Разпространено е мнение, че изложена на слънчева светлина умира.Това не отговаря на 
истината и по - скоро се дължи на факта, че змията имитира смърт.
Има още един интересен факт при тези змии: опашката и главата почти не се различа-
ват, за заблуда на “врага”!

БИОЛОГИЯ

Къде е главата?
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Родината на това дърво са източ-
ните части на Северна Америка. 
Достига до 20- 30 м височина и 

живее до 120 дори 150 години. Принад-
лежи към сем. Бобови ( Fabaceae ). Алка-
лоидът триакантин, който се съдържа в 
листата на дървото има спазмолитично 
действие, от там и тяхното приложение 
при спастични състояния.

Има сортове и без бодли.

БИОЛОГИЯ

Дървета и храсти в нашите паркове 
и градини 
Автор: Чавдар Черников

В тази рубрика ще се опитаме да ви запознаем с някои видове дървета и храсти, които се срещат из 
нашите паркове и градини. - http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=4976

 ☼ Гледичия (Gleditsia triacanthos)
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Родината му е източна Азия, Китай и Ко-
рея. Принадлежи към сем. Sapindaceae. 
Рядко достига повече от 10 м височина ( 
до 17 м). Популярно е като парково дър-
во в цял свят.

БИОЛОГИЯ

 ☼ Китайски мехурник (Koelreuteria paniculata)
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БИОЛОГИЯ

 ☼ Пауловния (Paulownia tomentosa) 
Родината му е централен и източен Китай. На височина достига до около 25 м. Принадлежи 
към сем.Paulowniaceae.
В момента се експериментира с тези дървета, като се засаждат в различни райони на страната 
за добив на биомаса, която ще се преработва в палети за възобновяема енергия.
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 ☼ Обикновен тис (Taxus baccata)
Обикновен тис (Taxus baccata) родината му е Западна, Централна и Южна Евро-
па, Северозападна Африка, Северен Иран, Югозападна Азия. Иглолистно дърво, 
което обикновено расте като храст или малко дърво до 10- 15 м височина ( в редки 
случаи до 28 метра. Тисът е силно отровен, затова го наричат още и „тровачка”, 
като единствено червената месеста обвивка на семената не е отровна и служи, за 
да примамва птици, с чиято помощ да бъдат разнесени семената. Леталната доза 
за кон (които са най- чувствителни) на един от алкалоидите - ТАКСАН е 200–400 
mg/kg.
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Рога има, вол не е; самар носи – кон не е! 
Вита къща на гърбина, с нея броди из къпи-
на! Що е то?

Градинският охлюв (Helix pomatia) е един 
от най-разпространените у нас сухоземни 
охлюви. Носи името си от предпочитано-
то от него местообитание: живее предимно 
в градини. Среща се и в градските паркове, 
особено ако те са създадени на места, където 
преди е имало къщи и дворове. Може да го 
видите обаче и по полянките край населе-
ните места, а и в горите край тях. Спада към 
семейство Хелициди (Helicidae) на клас Ко-
ремоноги мекотели (Gastropoda). Тялото му 
достига на дължина до 8 см, а черупката - до 
4 см височина и 5 см дължина. За тези физи-
чески данни се приема, че това е най-едрият 
охлюв в Европа.

БИОЛОГИЯ

Каравани с рога по алеите и оградите
Автор: К. Гербов

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=10948
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Основните части на охлюва са тялото и черуп-
ката, наричана още раковина. Тя e надеждна 
защита за мекото тяло на охлюва. Състои се 
от 3 пласта: външен (периостракум), среден 
(остракум) и вътрешен (хипоостракум). Пър-
вият пласт е от органично вещество, а оста-
налите са варовикови. Черупката е спирално 
завита надясно около една ос, на 4,5 оборота. 
Образува се още в ларвния стадий. 

Цветът на черупката на охлюва варира от 
жълто-кафяв до кафяво-бял. По дължината 
на първите 2-3 оборота окраската е „на ра-
ета”: редуват се по-светли и по-тъмни ивици. 
Има и монохромни изключения, като инди-
видът, показан горе вдясно. Окраската може 
да бъде различно наситена, което зависи от 
мястото на обитаване и е свързана с отде-
ляната там слънчева радиация. Изказват се 
мнения, че окраската може да е свързана с 
околната среда и да служи за маскировка от 
враговете. Също, и че се мени в зависимост 
от храната, която приема охлювът. 

Тялото е асиметрично, ясно обособено на 
глава, „торбичка” с вътрешните органи (вис-
церум), мантия и крак. Цялото тяло е добре 
развито, мускулесто. Има плоска част за пъл-
зене. Кожата съдържа много слузести жле-
зи. При нормално състояние кракът е дълъг 
3,5-5 см, но когато охлювът се разтегне при 
придвижване, може да достигне до 8-9 см. 
При неблагоприятни условия градинският 
охлюв скрива главата и крака си в черупката.

На първата снимка, горе, е показан охлюв, 
който изглежда е настъпан на алеята от ня-
кой минаващ (често се виждат такива в пар-
ка) и черупката му е счупена. Под нея се 
вижда как изглежда скритата част от тялото 
на охлюва. На втората снимка се вижда ох-
люв, на който кракът е двуделен или на края 
има някакви израстъци (?)

Мантията на охлюва образува мантийна 
празнина, в която се разполага мантийният 
комплекс от органи. Самата мантия служи 
като дихателен орган на охлюва. Чрез сви-

ване и разпущане на мускулите, разполо-
жени в дъното на мантийната празнина, се 
извършва поемане и изхвърляне на въздух. 
Стените на кръвоносните съдове на охлюва 
са много тънки и правят възможна обмяната 
на кислород между навлезлия в мантийната 
празнина въздух и кръвта. През зимата ди-
хателните движения могат съвсем да прекъс-
нат. Така охлювът зимува.

Главата на охлюва е добре обособена. Тя 
носи устата, очите и пипалата, наричани 
още мустаци, които са два чифта. Предните 
пипала са по-къси и изпълняват функцията 
на осезателни органи, а задните са по-дълги 
и носят миниатюрните очи. И двата чифта 
пипала са кухи. Благодарение на мускули, 
които са прикрепени от вътрешната стра-
на на върховете им, те могат да се обръщат 
навътре и прибират. Очите представляват 
мехурчета. Те имат кристална леща, която е 
прозрачна и се намира на предната им стра-
на. Задната стена на тези мехурчета е по-
стлана с пигмент. Зрението на охлюва е сла-
бо – той различава само светлината. Двете 
по- къси пипалца му служат като органи на 
вкуса, обонянието и осезанието, чрез които 
намира храната си.

Градинският охлюв се храни с листа, които 
захваща и стрива чрез рогова челюст и спе-
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циален режещ апарат със зъбчета, наречен 
радула. Те са разположени в празнина, след 
устата, която пък е разположена коремно 
като напречна бразда. На горните две сним-
ки охлювът е заснет в момент на хранене. 

Охлювът пълзи, благодарение на крака си. 
Самото пълзене се извършва с помощта на 
многобройни контракции (съкращаване) на 
мускулите на крака. Когато пълзи, охлювът 
оставя след себе си лигава следа. Лигавата 
материя, която се отделя в този случай, е 
продукт на така наречената педална жлеза, 
която се намира гръбно на крака, но се от-
варя коремно. Отделящият се специфичен 
секрет „смазва” пътя на животното, и с това 
подпомага движението на охлюва по суха и 
грапава повърхност.

Охлювът не само пълзи, но обича да се катери по 
здрави растителни стъбла, дървета и огради. На 
този факт не е обърнато внимание в статиите за 
охлювите и той не е обяснен: случаен ли е или 
охлювът е привличан от нещо.
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Градинският охлюв е хермафродитно жи-
вотно със сложно устроена полова система. 
Притежава едновременно мъжка и женска 
полова жлеза, но оплождането става през 
време на половия акт (копулацията) на два 
охлюва. Актът на оплождането се предхож-
да от „предбрачна” церемония. Двата охлю-
ва продължително пълзят един върху друг, 
допирайки телата си. След това се обгръщат 
един друг с мускулестия си крак. Тази пре-
гръдка може да продължи няколко часа. През 
това време охлювите обменят мъжки полови 
клетки, които оплождат яйцеклетките им. За 
стимулиране на процеса на копулация всеки 
индивид изхвърля в другия „любовни стре-
ли”, които представляват варовити иглици. 
Оплодените яйца охлювите снасят в малки 
ями, които издълбават с крака си. От яйцата 
се развиват малки охлювчета. Оплождането 
става през май или юни, а яйцата се снасят 
през юли. Привеждат се сведения, че охлю-
вът може да снесе до 40 — 80 яйца. Показана-
та снимка вляво е от 24 юни, а тази вдясно от 
29 юни, но охлювите са снимани на различ-
ни места и не са от едно и също „семейство”.
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Охлювът пребивава в активно състояние от 
пролетта до първите студове, когато се заравя 
в почвата. Изкопава с крака си малка дупка, 
настанява се в нея и я запушва с пръст. При-
бира тялото си в черупката, запушва отвора 
й с „тапа” от калциев карбонат (епифрагма) 
и изпада във вцепенено състояние (анаби-
оза). В този период, който трае до 3 месеца, 
охлювът не се храни, жизнените му процеси 
се забавят и той губи до 20% от теглото си. 
В подобно състояние охлювът изпада и при 
липса на достатъчно влага във въздуха. Това 
може да се случи дори по времето, когато 
охлювът се е покатерил на някое дърво или 
ограда (документирано със снимките по-го-
ре). Охлювът в тези случаи се задържа за съ-
ответния предмет с крака си.

Завали ли топъл дъжд, охлювите отново се 
раздвижват и предприемат своите разходки из 
тревата или по алеите в парка.

И понеже в заглавието стана дума за транспорт, 
ето каква обява успях да заснема на входа на един 
подлез. Тези, които ще използват превозното 
средство, да имат предвид информацията, че 
охлювът се движи със скорост 1,5 мм в секунда.
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Ново австралийско изследване е 
установило, че кораловите ри-
фове ще могат да оцелеят при 
по-високите температури на оке-

ана, предизвикани от изменението на кли-
мата. Но те ще станат много по-различни. 

Учени от Университета на Куинсланд док-
ладваха, че малките корали в някои части на 
света са по-устойчиви на заболявания. 

В продължение на няколко десетилетия, 
морските учени са наблюдавали как по-ви-
соките температури на морето опустошават 
големите древни корали като Acropora и 
Montastraea, особено - в Карибския басейн. 
В много райони тези корали са заменени от 
по-малки като Porities и Agaricia. 

„Това е все едно една дъбова гора да бъде за-
менена с гора от млади дървета!“, казват уче-
ните. 

Но един модел, разработен от изследовате-
лите, въз основа на 10-годишно тяхно про-
учване в Карибския басейн показва, че има 
болести, които не биха могли да се разпрос-
трянят бързо и да унищожат малките кора-
ли в тази област. 

Защо малки корали се справят по-добре с бо-
лести като „бялата чума”? За да се разболее, 
кораловата колония трябва да оцелее доста-
тъчно дълго, за да се заразят и от своя страна 
да зарази и други колонии. В краткия живот 
на колониите от малки корали заболяването 
не разполага с достатъчно време, за да се раз-
пространява. 

Моделът използва данни за редица огнища 
на „белите чумата“ на Карибите. Това за-
боляване може да убие за няколко дни, тъй 
като инфекцията пълзи по повърхността на 
корали, унищожаване на тъкани, докато тя 
преминава. 

От друга страна, древните големи и сложни 
коралови рифове предоставят по-добри мес-
тообитания за рибите и безгръбначните. Ко-
ралите защитават бреговата ивица и са част 
от екосистемата. 

Тъй като ние трансформираме екосистемите 
и променяме климата, те се променят и ста-
ват напълно нови. Затова не можем да при-
лагаме уроците на миналото.
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Платото Устюрт е огромна пустин-
на територия, простираща се от 
север на юг до Каспийско море. 
Северната част на платото е огра-

ничена на изток от Аралско море. До скоро 
от тук минавали търговски пътища съеди-
няващи Хива, Бухара и Оренбург. Част от 
платото, разположена южно от залива Кара-
Богаз-Гьол , граничи с пустинята Каракум, 
никога не е била заселена с хора и е лошо 
изучена.
От гледна точка на геологията платото е било 
дъно на древния океан Тетис. Преди 2 млн. 
години връзката между Черно и Каспийско 
море се прекъснала, започнал процес на из-
паряване на вътрешното море включващо 
Каспийско и Аралско море. Най-дълбокото 
място на това море била падината Карагие 
132 м под морското ниво.

За Устюрт са характерни стъпаловидни, 
стръмни образувания високи до 350 м, огра-
ничаващи плоските участъци. В южната част 
на платото има цели редици, напомнящи 
планински хребети. Особено е красив хребе-
тът Аккыр, чийто върхове и каньони образу-
ват фантастичен и разноцветен ландшафт. 
Аккыр се простира от Красноводско плато 
до планината Эрсарыбаба. На север достига 
до залива Кара-Богаз-Гьол, а на юг до пясъ-
ците Чиль-Мамед-Кум. Северните склонове 
са полегати, а южните почти отвесни. На из-
ток в района на планината Бульмуджур (369 
м), Аккыр служи за ляв бряг на оврага Ак-
гез, един от най-големите и дълбоки оврази 
в света. Фантастично красиви са склоновете 
на Акгез, бели, кафяви, розови слоеве на се-
диментните скали създават оригинален ри-
сунък. На склоновете му от страна на плани-

ЗЕМЯ

Платото Устюрт/Ustyurt, Ust Urt/ и 
планинския масив Большой Балхан/
Улы Балкан/ 
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=10906
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ната Эрсары са намерени скални рисунки 
– тамги.

Тук лятото е горещо и продължително. Сред-
ната температура през юли е 26-28°. В отдел-
ни години температурата достига 40-60°. 
Средни годишни валежи не надвишават  120 
мм и са предимно есенно-зимния период. 
Есента е топла и ясна, зимата – непродължи-
телна и топла. Хладния период се характе-
ризира с навлизане на въздушни маси от Си-
бирския антициклон. Средната температура 
през януари е -2,5-5°. Снежната покривка е 
неустойчива и се образува декември-януари. 
Не са редки виелиците, бури и заледявания. 
В отделни дни на суровите зими температу-
рата може да достигне - 26° и даже - 41°, Про-
летта е краткa, сланите изчезват в началото 
на април. Горещото и сухо време настъпва 
във втората половина на май. Запасите от 
влага в почвата драстично намаляват, тре-
вистата растителност започва да изсъхва.
Животинския и растителния свят на Устюрт 
не защитен и хищнически се унищожавал. 
Много видове са записани в Червената кни-

га. Най-красивото животно - Сайга (Saiga 
tatarica) е пострадало от строежа на железо-
пътната линия Кунград-Бейнеу, която е пре-
къснала пътя му на миграция

Още статии за платото
http://kungrad.com/ustiyrt/
http://kungrad.com/ustiyrt/ostrov/
http://kungrad.com/ustiyrt/strl/

„Тем неожиданнее прозвучало сообщение геоло-
гов о находке в 1983 году на Западном Устюрте 
в районе колодцев Байте., древних каменных ску-
льптур. Культовый комплекс Байте оказался 
памятником уникальным, до этого подобные в 
евразийских степях не встречались. С этого мо-
мента начинается история археологии Устюр-
та.“

И едно видео – вело-пътешествие
http://rutube.ru/tracks/1140737.html?v=7c01da661
c89f8562fd33ee3d0185b76
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Разпространението на даровете релик-
ви, като току-що споменатите, разби-
ра се, не се ограничавало само до им-

перски адресати. Това е засвидетелствано от 
множество църковни документи, описващи 
размяната на подаръци между Патриарси-
те на Константинопол и Папите в Рим. През 
811 г, когато Патриарх Никифор Константи-
нополски изпраща синодално писмо до своя 
колега Папа Лъв III в Рим, той го запечатва 
със „златен енколпион, съдържащ частици 
от славното дърво.”  Докато по-късно пис-
мото обяснява, че енколпиона бил декори-
ран от едната страна с кристал, а от друга-
та  - Страстите Христови били изобразени в 
ниело. Най-вероятно няма да отидем твърде 
далече правейки предположението, че пода-
ръкът бил подобен на така нареченият Кръст 
от Плиска и други енколпиони от този род.  
Около две поколения по-късно, през 880г, 
Патриарх Фотий изпраща подобен подарък 

„ в знак на приятелство” на епископът и бъ-
дещ папа Marinus of Ceri (Марин от Цери?), 
който бил посещавал Константинопол поне 
по четири повода като папски пратеник и 
участвал в Осмия Вселенски Събор от 869г.  
Епископи от севера също твърдели че са по-
лучавали частици от почитано дърво от  ви-
зантийския император. Във Витата на епис-
копът от късния единадесети век Anno of 
Cologne например, е записано „че легатите, 
които е изпратил до краля на Гърция с пис-
ма, са се завърнали с доста голямо парче от 
дървото на Господа и други видове кралски 
подаръци, които кралят им предал.”  Въпре-
ки че опитите да се идентифицира Визан-
тийския кръст реликва в съкровището от ка-
тедралата в Кьолн, с този, който се смята, че е 
получен от Ано, трябва да бъдат разглежда-
ни внимателно,  има леки съмнения относ-
но това, че истински части от Честния Кръст 
наистина са били предоставяни на западни 

ИСТОРИЯ

ИзточнИ следИ И западнИ търсенИя : 
МощИ И МощехранИтелнИцИ Между  
ВИзантИя И запада  (част 2)
холгер а. Клайн       преВод: ИВа георгИеВа
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църковни дипломати.  Частиците, съдържа-
щи се в два византийски реликварийни три-
птиха, част от големия Триптих от Ставелот, 
могат да служат за основен пример.  Докато 
няма пряко доказателство, което да подкре-
пи предположенията, че Вибалд от Ставелот 
е получил тези мощехранителници като по-
дарък, по време на една от дипломатически-
те си мисии в Константинопол, майсторство-
то на рамката на триптиха от Мосан (Mosan)  
прави подобен сценарий доста вероятен, в 
дългия спор на техническа и стилистична 
основа.  Изкуствоведските спорове относ-
но правата върху Триптиха от Ставелот са 
подкрепяни от факта, че между Вибалд и 
византийския император били установени 
приятелски отношения много преди първа-
та мисия на абата до Константинопол. Както 
се разкрива в писмото му, Вибалд е получил 
скъпи копринени одежди от императора 
още през 1151.

  Предположението, че Вибалд е получил два 
скъпоценни триптиха реликварии по време 
на следващата си визита в Константинопол, 
в такъв случай е доста възможно. Това, което 
се счита, че е превърнало реликвите, и осо-
бено частите от Честния Кръст във високо 
резултатен дипломатически подарък, не е 
само тяхната значимост като могъщи сим-
воли на обещанието на Христос за спасение, 
но и това, че могат да изпълняват различни 
функции и да бъдат прилагани към широк 
спектър от западни адресати: императори, 
крале, херцози, както и папи, епископи и 
абати.
 
Няма значение обаче това, че влиянието 
върху изкуството, които  византийските мо-
щехранителници, за които се знае, че са дос-
тигнали запада от средата на девети до на-
чалото на дванадесети век, изглежда е било 
доста ограничено – факт, който може би в 
голяма степен се дължи на техните малки 
размери, както и предназначението им – по-
скоро за лична употреба, отколкото за ли-
тургична. От всички оцелели реликварии, 
произведени в Запада през Каролингския 

период,  е останал само един предмет, който 
най-вероятно е бил създаден с намерението 
да се съревновава  с подобни предмети, вне-
сени от Византия, а именно медалион от пла-
нински кристал, притежание на катедралата 
в Аахен в миналото, а днес пазен в катедрал-
ната съкровищница в Реймс.  Фактът, обаче, 
че дизайнът на реликвариите отговаря на 
описанието дадено за византийска мощех-
ранителница, получена от Луи Германски 
през 872 не е достатъчен да потвърди подоб-
но предположение.  Може би изненадващо, 
ситеацията не се е променила през Осман-
ския период,  традиционно считан за  първи 
пик на византийско художествено влияние в 
западна Европа – особено след пристигането 
на принцеса Теофания, византийската съ-
пруга на Отон II и бъдещ регент на Отон III.  
Докато отонските художници развивали на-
растващ интерес към изполвзането на визан-
тийската сполия, приемането и адаптиране-
то на византийски техники, художествени 
мотиви и иконографски формулировки, съ-
ществуват само няколко източника – и още 
по-малко предмети – които биха ни навели 
на мисълта за активен западен интерес в ко-
пирането на византийските мощехранител-
ници или приемането на определени литур-
гични или церемониални практики. Един 
такъв източник consuetudines от абатството 
Св. Емерам в Регенсбург, който уточнява как 
по време на неделни процесии и определени 
празници „свещеникът носи около врата си 
филактерий (талисман) с дървото на Спаси-
теля.”  Независимо дали това значи, че ма-
настирът е притежавал по-голяма ставроте-
ка и съзнателно подражавала на това, което 
най-вероятно се е считало за Византийска 
литургическа практика, е трудно да се уста-
нови.  Подобен е проблема с разбирането на 
бележката в биографичния труд на Тангмар 
(Thangmar) Живота на Бернард, според коя-
то самия епископ е направил „кутия (thecam) 
, богато украсена със злато и скъпоценни 
камъни” за частица от Честния Кръст, коя-
то е получил от император Отон III като по-
дарък.  Докато необичайния термин theca  
може да бъде привидян като знак за това, 
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че мощехранителницата на Бернард е била 
по някакъв начин направена по византий-
ски маниер, чудотворната история, която 
следва в труда на Тангмар по-скоро обрису-
ва кръсновиден реликварий, части от който 
може би образуват така наречения Кръст 
на Бернард (Bernardenkreuz).  Единствената 
мощехранителница от времето на Отоните, 
за която се смята че по форма е малко или 
много директно копирана от византийски 
модел, е мощехранителница с формата на 
кутия с кръст, който се свързва с император 
Хайнрих II в съкровището от резиденцията 
му в Мюнхен.  Опитите да се реконструира 
оригиналния облик на мощехранителница-
та, обаче, създават трудности в установява-
нето на определен византийски прототип.  
Имайки предвид честата практика от вре-
мето на Отоните да се разглабят византий-
ските костени триптиси с оглед поставянето 
им на корици на книги и други литургични 
предмети, се надига съмнението, че на ви-
зантийските мощехранителници, достигна-
ли германски земи през периода на десети, 
единадесети век е била спестена подобна 
съдба и вместо това са били използвани като 
художествен модел за направата на подобни 
vasa sacra (свещени предмети). Формата и 
украшенията по известния Reichskreuz  (Им-
ператорски кръст) на император Конрад II 
във Виена, най-малкото предполагат консер-
вативността на германските художници и 
техните покровители във вкусовете им, дори 
след ипредполагаемата поява на много и го-
леми части от Честния Кръст от Константи-
нопол.  

 Докато не се появи, а според моите по-
знания още не се е появила, нито една твор-
ба или документ, които да могат да докажат 
непосредствения художествен отговор, пре-
дизвикан от пристигането на византийски 
мощехранителници в Запада до края на еди-
надесети век, не може да има съмнение, че 
западните интереси по отношение на визан-
тийския церемониал и литургична употреба 
на мощите, особено тези на Христос, започ-
нали да се увеличават през Салианския пе-

риод. Такова мнение откриваме в текстът на 
Ordines Coronationis Imperialis, както и в част 
от известният панегирик на Бенцо от Алба 
в чест на император Хайнрих IV, в който 
за първи път се споменава присъствието на 
част от Честния Кръст по време на процеси-
ята, предшестваща коронацията на импера-
тора.  Както смята Berent Schwinekoper, в пе-
риодът на ранните години от Салианското 
управление част от Честния Кръст – най-ве-
роятно тази, съдържаща се в Reichskreuz – е 
придобила статут, подобен на този на Све-
тото Копие, откакто победата на Отон I над 
маджарите при Биртен (Birten), го превръща 
в символ на имперската власт и победа.  Това 
че византийските обичаи и практики могат 
да бъдат смятани за възможни източници на 
подобни промени, е посочено в други откъ-
си от панегирика на Бензо. В предговора на 
книга VI например, той се спира върху воен-
ните тактики на „византийския крал Ники-
фор (Никифор II Фока), мъж мъдър и опитен 
във военното дело, който обграждал Антио-
хия с обсадни стена и машини седем годи-
ни. Два пъти седмично той обикалял града 
с много от хората си, както веднъж в Йери-
хон. Кръст с дървото на Спасителя го пред-
шествал, с който се надявал да извоюва по-
беда.”  Колко били свързани новите западни 
интереси относно военните и церемониални 
функции на Честния Кръст с приемането на 
византийски дарове, е описано съвсем малко 
по-късно в същата книга: „Василевсът”, пише 
Бензо от Алба, „ му изпратил ( на Хайнрих) 
много свети неща, необходими за църквите 
толкова, колкото и във война – никой земен 
дар не им е равен: (част) от плащеницата, от 
кръста и от трънения венец, който развале-
ното паство положи на  своя цар.(...and of the 
crown of thorns, through which the vineyard 
that turned bitter deluded its king.) Подобни 
съкровища не могат да бъдат разрушени от 
никой молец.” 
Имайки предвид нарастващия западен ин-
терес към военните и церемониални упо-
треби на мощи от Страстите Христови, не е 
изненадващо това, че видни посетители на 
византийската столица силно желаели да 
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получат подобни редки и нетленни дарове. 
За нещастие, пристигането на византийски 
мощи в запада е рядко опоменавано през 
единадесети век. Важно изключение е , как-
то по-рано бе споменато, частта от Честния 
Кръст, която се смята че е била донесена в 
Германия от граф Манголд от Верд, по вре-
ме на дипломатическа мисия през 1027/29г.  
Простия факт относно придобиването на 
мощите от Манеголд („украсени със злато и 
скъпоценни камъни, подарена от управля-
ващият константинопол от името на рим-
ляните”)  „decenter auro et gemmis ornata, 
tunc ab autocratore Constantinopoleos nomine 
Romanos dono data“  е документиран в пап-
ска була на Лъв IX от 3 декември 1049г по 
случай освещаването от папата на манастир, 
основан от Манеголд, за да пази свещената 
реликва.  Чак чрез описанието на някой си 
монах Бертолд от дванадесети век, изпратен 
до Константинопол от абатът му Диетерих 
за да проучи фактите около придобивката 
на Манеголд, разбираме повече за обстоя-
телствата, в които се смята че Манеголд е по-
лучил имперския подарък.  Неговия разказ 
може да бъде предаден по следния начин: 
След много лошо отношение от страна на 
византийските чиновници, Манеголд, свет-
ския водач на дипломатическа мисия, успя-
ва да спечели вниманието на византийския 
император (КонстантинVIII).  Скоро той 
печели неговото приятелство и му е позво-
лено да влиза и излиза от двореца, когато 
пожелае. Един ден, в момент на слабост, им-
ператорът обещал на Манеголд да му даде 
всичко, което пожелае. Манеголд веднага 
поискал имперска част от Честния Кръст, 
който видял при по-ранен случай. В начало-
то императорът отказал да даде този пода-
рък, изтъквайки че реликвата играела важна 
роля във византийския церемониал по коро-
нациите, но осъзнавайки, че е привързан от 
дадената дума, императорът накрая изпъл-
нява молбата на Манеголд. Малко по-късно 
императорът се разболява и умира. По време 
на потготовките за коронацията на неговия 
наследник (Роман III), мощехранителницата 
не е намерена. Незабавно Манеголд, чиито 

близки връзки с предишния император пов-
дигнали подозрения, че е обвинен в кражба 
и покоите му са претърсени. След като Ма-
неголд вече бил изпратил реликвата тайно в 
Германия, той успява да убеди новия импе-
ратор в своята невинност. Заявява мисията 
си за приключена и се връща по родните си 
земи, където скъпата реликва вече е пристиг-
нала. 
 
 Въпреки че трудът на Берторд е как-
то прекрасен в оценките на историческите 
детайли, така и разкриващ най-често сре-
щаните западни стереотипи относно визан-
тийския двор и неговите ритуали, той като 
цяло потвърждава това, което по-ранни из-
точници – особено папската була от 1049 - са 
изтъквали като възможен ход на събитията: 
Манеголд получил част от Честния Кръст, 
богато окрасена със злато и скъпоценни ка-
мъни, по време на службата си на диплома-
тическа мисия в Константинопол, изпратен 
от император Конрад II да уговори брака 
между неговия син Хайнрих III и неназова-
на византийска принцеса. В един важен де-
тайл, обаче, трудът на Бертолд се различава 
от информацията дадена от  булата на папа 
Лъв IX. Според Бертолд, Манеголд получил 
реликвата не от Роман III, както се казва в 
булата, а от Константин VIII, чиято ненавре-
менна смърт през 1028г не само принудила 
Манеголд да изнесе тайно своето свято съ-
кровище от Константинопол, но и довежда 
до прекратяване на уговарянията за брак, 
които е бил изпратен да извърши.  Следвай-
ки хода на събитията, както са представени 
от Бертолд, учените обикновено предпола-
гат, че Константин VIII е дарил реликвата, 
предполагайки грешка относно това в до-
кумента на Лъв IX.  Имайки предвид ран-
ната дата на булата и фактът, че Лъв IX е 
присъствал в Донаувьорт за освещаването 
на манастира на Светия Кръст, такова пред-
положение не изглежда  съвсем основателно.  
Всъщност, текстът на булата е подвеждащ, 
защото смесва получаването на частта от 
Честния Кръст от Манеголд „ab autocratore 
Constantinopoleos nomine Romanos“ и пър-
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воначалната цел на мисията „cum ad eum 
missus esset ab imperatore Chuonrado, ut 
filiam suam nuptum traderet eius filio.“ Особе-
но изразът „ut filiam suam nuptum traderet“ 
би трябвало да показва, че Лъв е бил напъл-
но наясно, че първоначалния адресат на ми-
сията е бил Константин VIII, а не Роман II, 
който е имал само сестри, които да предло-
жи за евентуалния брак.  Тъй като е малко 
вероятно името на дарителя на мощите да е 
било вече забравено в Донаувьорт през 1049, 
аз бих предположил, че Роман III е бил този, 
който е дал на Манеголд частта от Честния 
Кръст, преди да си тръгне от Константино-
пол. Такова предположение е направено от 
самия Бертолд, който акцентира на това, че 
след като на Манеголд е предложена сестра-
та на новия император като възможна бул-
ка, се е завърнал у дома „magnis a rege illo 
[Romanos III] honoratus muneribus.” 

 Това, обаче, е само половината от ис-
торията – частта, разказана от литературни-
те източници. Другата половина е разказана 
от самата част от Честния Кръст и нейната 
мощехранителница и двете все още пазени 
в църквата, основана за тяхното опазване и 
почитание.  Въпреки че реликварият на Ма-
неголд е претърпял сериозни загуби, прет-
ворявания и реставрации, нито оцелелите 
посребрени листи, декорирали страните на 
мощехранителницата с обръчи от сложни 
флорални медалиони , нито нейният плъз-
гащ се похлупак,  изгубен през средата на 
седемнадесети век, но запазен в рисунка от 
късния шестнадесети  и описание от ранния 
седемнадесети век, не оставят съмнение за 
византийския произход на целия комплект.  
Особено капакът на мощехранителницата, с 
нейната скъпоценна емайлирана декорация 
отпраща към обработката и иконографска-
та схема на подобни византийски ставроте-
ки, датирани от късния десети или ранния 
единадесети век.   Основната композиция от 
вътрешата част на реликвариите, с нейните 
гравирани кръстовидни декорации, намира 
най-близка прилика с византийска ставроте-
ка, преди пазена в манастира на Sts. Quiricus 

and Julitta в Сванети, но някак обикновената 
и груба декорация на реликвария на Мане-
голд изглежда озадачаващо и може да обори 
приписваният й имперски произход. 

 Докато по-задълбочено изследване на 
тези две мощехранителници, техните мате-
риални прилики и декорации не разкрият 
допълнителни следи, които да докажат тех-
ния произход, за нас остава информация-
та, дадена ни от литературните източници. 
Това, което подобни приказните разкази, 
особено този  на Бертолд за приключенията 
на Манеголд, отразяват, е почти мистичната 
роля, която Константинопол си е спечелил 
в очите на хората от запада в началото на 
дванадесети век.  Повече дори от освободе-
ния Йерусалим, имперския дворец в Кон-
стантинопол бил мястото, където западни 
пътешественици можели да се сдобият с ав-
тентични мощи на Христос е Неговите све-
тии. Там се знаело, че се пазят най-важните 
реликви за Християнството и отново там се 
знаело, че части от Страстите Христови иг-
раели важна роля в ритуалите и церемонии-
те на двора.  По-късно историята на Бертолд 
разкрива западното желание и готовност да 
си спечели притежанието на същите тези 
реликви и техните прескъпи мощехранител-
ници дори с цената на хитрост и измама. 

 Долу горе по същото време, реакци-
ите в западното изкуство на пристигналите 
византийски съкровища, започват да стават 
по-съизмерими с оригиналите. Това е зас-
видетелствано не само от известния бокал  
на абат Сугерий, предмет, отразяващ по-
знанието на подобни vasa sacra във Визан-
тия, но и на реликварии като триптиха от 
Ставелот, който използва „византийския” 
модел на триптиха по нов, макар и незасви-
детелстван начин. Въпреки че конкретните 
обстоятелства около неговото предназначе-
ние са несигурни, майстроската изработка и 
стила на поставянето на емайловата украса, 
предполагат, че е бил направен в мосанска 
работилница, малко преди или около 1160 
г. Бил е направен като скъпоценна рамка за 
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двете реликви, които е съхранявал. С оглед 
на това да използва и функционалните въз-
можности на византийския триптих, заедно 
с изображенията, мосанския художник не се 
поколебал да разглоби оригиналния визан-
тийски реликварий, до който имал достъп. 
Той внимателно ги разделил и пренаредил 
по начин, вдъхновен от първоначалния им 
вид. Смисълът на това наблюдение, подкре-
пено от проучването на триптиха от Ста-
велот през 1973 г, трудно би могъл да бъде 
надценен, защото то доказва, че западния 
художник съзнателно е използвал божест-
вените качества, свойствени за модела три-
птих реликварий, за да го подготви за мощи-
те, които ще бъдат показвани и обожавани. 
Пресъздаването на оригиналния образ на 
мощехранителницата по-късно, предполага, 
че византийските части не са били включе-
ни като видимо доказателство за източния 
произход и автентичност на реликвите, а 
били проектирани да играят важна роля в 
драматургията на свещеното. С ролята си да 
скрива и разкрива скъпоценните реликви, 
византийския триптих повишил култовата 
стойност на тези свещени предмети, огра-
ничавайки и контролирайки техния показ 
и обожание. Смисълът, приписан на визу-
алното тълкуване на историческия и есха-
тологически смисъл на мощите, се оповавал 
на смесената употреба на оригиналните из-
ображения на византийския триптих и две 
новосъздадени картинни цикли, на западни-
те вътрешни крила на триптиха. Използвай-
ки едновременно византийски изображения 

и западен разказ, Триптиха от Ставелот бил 
проектиран за придружава и води съзерцава-
щят го, докато разгръщал различните трип-
тиси и се доближавал все повече до святата 
реликва, която предизвиквала в сърцето му 
благочестиво желание.  Поставяйки разчле-
нените и пренаредени византийски релик-
варийни части, в по-голяма западна рамка, 
майсторът на Триптиха от Ставелот създал 
театрална сцена за литургичното благогове-
ние пред предмети, първоначално създаде-
ни за лична употреба.

 Подобен изтънчен и креативен отго-
вор обаче, изглежда е бил по-скоро изключе-
ние през втората половина на дванадесети 
век. Малко се знае за художественото влия-
ние на други свещени съкровища, например 
пристигането на мощите на Хайнрих Лъв 
в Саксония. Арнолд от Любек бегло споме-
нава, че Ханрих „ditavit domum Dei reliquiis 
sanctorum, quas secum attulerat, vestiens eas 
auro et argento et lapidibus pretiosi”  – стано-
вище, което изглежда казва, че голяма част, 
ако не и цялата, от мощите, пристигнали в 
Бруншвик (Brunswick) без скъпоценна ви-
зантийска кутия. В случаите когато мощех-
ранителниците оцелели, какъвто е този с 
дългия колкото ръка реликварий  от Гвелф-
ското Съкровище и кръстовидния реликва-
рий , дарен на манастира на Светия Кръст 
н Хилденщайм, техните стил и декорация 
обикновено следват разпознаваема западна 
традиция и показват слабо или никакво вли-
яние от Византия. 
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За редовната римска армия можем да 
говорим след реформата на Марий 
в края на II век пр. н. е. Тогава рим-
ската армия станала наемна. Легион-

ната пехота се формирала само от римски 
граждани, докато помощните войски се със-
тояли от жителите на покорените провин-
ции. След гражданските войни през първи 
век преди новата ера на всички италийци, 
живеещи на юг от Пека било дадено рим-
ско гражданство. Постепенно гражданските 
права започнали да се даряват на западните 
провинции /Испания, Южна Галия и т.н./. 
Наборът на войската бил вече на доброволен 
принцип и понеже интересът на римските 
граждани, желаещи да постъпят на служба 
не бил особено висок, властите скоро запо-
чнали да свикват под знамената жителите 
на по-романизираните региони /Далмация, 
Галия/. 
В началото на II в. император Адриан запо-
вядал да се приемат в легионите и провинци-
алите, с което започнала варваризацията на 
армията. Изгодите от обогатяване по време 
на война привличали последните повече от 
римляните. Вероятно през II в. около 70% от 
легионерите били от западните провинции. 

Преди да стане легионер доброволецът тряб-
вало да получи поне някакви препоръки от 
някой чиновник или член на семейството, 
намиращ се вече в армията. С този документ 
доброволецът отивал при „наборната коми-
сия“ /probatio/, съставена от офицерите на 
легиона. Проверявали се не само физиче-
ските, но и личните качества на наборника. 
Подборът бил прецизен, защото мощта на 
легиона зависела от всеки един войник. Но-

вобранецът /tiron/ трябвало да е с минима-
лен ръст 1,75 см., да разполага с прилична 
външност и да е физически здрав. Любопит-
ното е, че италийците не се отличавали с ви-
сок ръст, така че за тях изискванията имали 
по-формален характер. След преминалите 
изпитания новобранецът /най-често на въз-
раст около 18 години/ произнасял клетва /
sacramentum/. Тя се отличавала от съвремен-
ната с религиозното си значение - била нещо 
като мистическа връзка между новобранеца 
и императора. Например клетвата от време-
ната на Калигула гласяла следното: 
„Iuramus per Iovem conservatorem et divum 
Caesarem Augustum et patriam virginem 
sanctam benevolos nos futuros esse erga Gaium 
Caesarem Augustum et universam domum 
eius et amicos iudicaturos, quos ipse elegerit, 
et hostes, quos ipse censuerit. Vere iurantibus 
autem nobis bene eveniat, periurantibus vero 
contra. Si sciens fallo fefellerove, tum me 
liberosque meos Iuppiter Optimus Maximus ac 
divus Augustus ceterique omnes di immortales 
expertem patria incolumitate fortunisque 
omnibus faxint.“ 
„Кълнем се в името на Юпитер Пазител, бо-
жествения Цезар Август и святата дева на 
отечеството, че ще бъдем доброжелателни 
към Гай Цезар Август и цялото му семейство 
и ще смятаме за приятели тези, които той 
определи, а за врагове - онези, които той оп-
редели за такива. На тези, които съблюдават 
клетвата, нека им се случват хубави неща, а 
на клетвопрестъпниците - обратното! Ако 
съзнателно не сдържа клетвата си, сега или 
в бъдеще, нека Юпитер Всеблаг Всемогъщ, 
божественият Август и всички останали без-
смъртни богове ме лишат от родина, от безо-
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пасност и от всяко щастие!“ 
Пропусналите годишната клетва могли дори 
да бъдат наказани със смърт. След полагане-
то на клетвата бъдещият войник се записвал 
в легиона. Тук го разпределяли в някоя цен-
турия, а неговите лични данни се нанасяли в 

списъците на подразделението. След това за-
почвал изнурителният етап на обучението. 
Висшето командване и императорът лично 
следели за състоянието на легионите и ка-
чеството на обучението. 
Първоначално то не било системно, но от 
началото на I в. станало задължителен еле-
мент от живота на всеки войник. Докато но-
вобранецът не опознаел дисциплината и на-
чина на водене на бой той не бил допускан 
в строя. Новобранецът не носел колан и по 
това се отличавал от останалите войници. 

Три пъти месечно легионерите марширува-
ли по 30 км. Войниците били обучавани да 
пазят строя и да извършват най-различни 
тактически маневри. Легионерите трябвало 
да маршируват в два различни ритъма. Во-
енната крачка позволявала да се преодолеят 
30 км. за 5 часа по равен терен. Удължената 
крачка позволявала да се преодоляват над 35 
км. за същото време. 
Строевото обучение било допълвано от фи-
зически упражнения, включващи скокове, 
бягане, мятане на камъни, борба и плуване. 
Новобранците се обучавали и на езда. Глав-
ното ударение обаче се правило върху по-
строяването на лагера. За тази цел новобран-
ците правели учебни лагери два пъти на ден 
- сутрин и вечер. 
Именно благодарение на високата строева 
дисциплина римският легион оставал непо-
беден на протежението толкова векове. Раз-
бира се докато войниците постигали съвър-
шенство доста лозови пръчки се похабявали. 

По-късно започвало и обучението с оръжие. 
Мечът и щитът за тренировки били дърве-
ни, но два пъти по-тежки от стандартните.
Отработвали се удари както с меч, така и с 
щит. Основната цел при упражненията била 
при нанасянето на удара дясната незащите-
на страна на войника да не се изнася прека-
лено напред. Отработвало се и хвърлянето 
на пилума. 
Следващият етап от обучението на „нова-
ка” се наричал аrmatura. Той получавал меч, 
един или няколко пилума. Провеждали се 
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двубои между легионерите, като остриета-
та на мечовете били прикрити с дървени 
калъфи. Широко се използвал принципа за 
награда на победителя с двойна порция, а 
победеният получавал за храна овес вместо 
зърно. Иосиф Флавий описва упражненията 
като „безкръвни сражения или кървави тре-
нировки“. 
След завършването на този етап войниците 
се разделяли със статуса на новобранци и се 
вливали в състава на легиона. Въпреки това 
през останалия си период на военна служба 
ги чакали все същите упражнения... 
Кавалеристите се упражнявали в скокове с 
препятствия /което без стремена си е забе-
лежително постижение/ и атака срещу пехо-
тата. 
Практиката по обучение била дотолкова ха-
рактерна черта в римската армия, че дори 
Сенека отбелязал: „Войниците в мирно вре-
ме отиват на поход, макар и не срещу враг, 
насипват валове, изтощават се с ненужна ра-
бота, за да им стигнат сили за необходима-
та....“ 

Всички тези тренировки създавали непокла-
тима дисциплина. Нито една друга антична 
армия нямала такава строга дисциплина. 
Основният й императив бил безусловното 
изпълнение на заповедите. Поддържането 
на строг ред било възможно благодарение 
на заетостта на войниците дори и в мирно 
време. Те строяли пътища, акведукти, градо-
ве, допринасяйки за романизацията на про-
винциите повече от която и да е било адми-
нистративна институция. 
Военните закони наказвали със смърт не 
само за дезертьорство и изоставяне на строя 
по време на бой, но и за напускането на пос-
та, загуба на оръжието, кражба и лъжесвиде-
телстване. По незначителните провинения 
санкционирали с понижение в званието, 
намаляване на заплатата, тежък физически 
труд, телесни наказания. Ако провинението 
било извършено от цялата манипула или ле-
гиона, можело да се прибегне и до най-теж-
кото и позорно наказание - децимацията. По 
жребий бивал екзекутиран всеки десети вой-

ник. 

Поощренията също били разнообразни - 
похвала, повишаване в чина, увеличаване на 
възнаграждението и дела при раздялата на 
трофеите, освобождаване от лагерна служба. 
Заслужилият войник бил награждаван и със 
златни или сребърни гривни /armillae/. Съ-
ществували и специфични награди за раз-
личните родове войски - верижки /torques/ 
за конниците и златни или сребърни фале-
ри с изображение на боговете или императо-
ра /за пехотинците/ носени върху бронята, 
както и венци, за отличилите се в сражения-
та легионери.
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За службата си в армията легионерът редов-
но получавал заплата /stipendium/. 
За първи път заплатата била установена от 
Цезар /226 денария/, тъй като допреди него 
нямало определена фиксирана сума на въз-
награжденията. След  150 години Домициан 
отново я увеличил. А след още сто години 
заплатата пак била повишена. 
Центурионите получавали два пъти повече 
от легионерите, като заплатите били изпла-
щани на всеки 4 месеца. 
Пехотинците от помощните войски полу-
чавали три пъти по-малко от легионера, 
а кавалеристът - 2 пъти по-малко. Големи 
възнаграждения и подаръци /donatives/ се 
давали на войниците след победи или при 
възкачването на престола на нов император 
/затова през трети век честата смяна на влас-
тта станала доходен бизнес/. Това правело 
службата в легиона доста привлекателна. 
Войниците трябвало сами да си плащат за 
прехраната, облеклото, оръжието 
/с намаления естествено/. Освен това тряб-
вало да заделят пари и за „новогодния обяд“ 
на трибуните и центурионите, а също и за 
„погребалния фонд“. Част от парите неиз-
бежно отивала за рушвети. Нито един импе-
ратор не могъл да премахне „традицията“ 
да се плаща на центуриона за предоставяне 
на отпуска. Отдавайки „кесаревото на кеса-
ря“ на бойното поле, центурионът си взимал 
„центурионовото“ в лагера. 
Половината от всяко възнаграждение се съх-
ранявало до деня на отставката на войника. 
За съхранението му отговаряли знаменосци-
те. 

За храна войниците получавали месечно 
зърно и сол. Зърното се смилало с ръчни 
мелници и от тестото се изпичал хляб. Само 
служещите във флотата получавали хляба 
опечен . 
Месото играело второстепенна роля. Зелен-
чуците, плодовете и другите храни се давали 
само при недостиг на зърно. Провинциите 
били длъжни да предоставят храни и пари 
за издържане на гарнизоните. При поход 
провинциите предварително се запасявали с 

провизии за армията. 
Главният интендант на войската бил квесто-
рът /quaestor/, отговарящ за стопанството и 
касата на войската. Той командвал ковчеж-
ниците и писарите. 

Срокът на служба бил доста по-дълъг от тази 
в родните ни армии. Първоначално леги-
онерът служил 16 години. След това за че-
тири години минавал в разред ветеран. До 
окончателното уволняване ветераните вли-
зали в състава на самостоятелни отряди със 
собствени знамена /оттам и наименовани-
ята - vexillarii, vexilla veteranorum/. При не-
обходимост те били длъжни да участват във 
военни действия. Стремейки се да съкрати 
разходите за уволняване на войниците, Ав-
густ увеличил срока на служба до 20 години 
плюс 5 години като ветеран. За войниците от 
помощните войски срокът на служба дости-
гал до 30 години. 

След завършването на службата си, вете-
ранът излизал в пълна отставка /missio 
honesta/. Отслужилите войници /emeritus/ 
били заселвани в колонии. 
Ветераните се ползвали с редица привиле-
гии. Те били освободени от някои данъци, 
имали редица облаги при започването на 
търговска дейност например. 
Официално нито легионерите, нито помощ-
ните войници не могли да се женят легално. 
Постъпването в легиона се считало за фор-
ма на развод. Фактически обаче войниците 
сключвали бракове, от юридическа точка не-
законни, но властите се съобразявали с това. 
Така че войникът можел спокойно да остави 
на жена си имуществото, дори и само със уст-
но заявление. Статусът на децата бил обаче 
проблемен. Ако легионерът се женел за не-
римлянка, децата му също не получавали 
римско гражданство. Синовете на легионера 
ставали римски граждани, ако постъпили 
на служба в легиона. През 197 г. император 
Септимий Север легализирал браковете на 
войниците. 

При отставката си войникът получавал до-
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кумент /diploma/ - две съединени бронзови 
плочки с имената на командира, подразде-
лението и свидетелите на прощалната цере-
мония.
Документът на помощния войник свиде-
телствал и за получаване на римско граж-
данство. Ветеранът получавал и солидно въз-
награждение /praemia militiae/. През първи 
век паричните суми били заменени от разда-
ване на земя, като войниците избирали в коя 
провинция да се заселят. 
Много често войниците, служили в един 
легион, се заселвали в една колония /обик-
новено на територията на която служили/. 
Това било оптимално решение за властите, 
защото при нужда жителите на колониите 
могли да подсилят местните войски.
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Кристали, наречени „слънчев ка-
мък”, може да са помагали на ви-
кингските моряците да намират 
Слънцето дори - и в облачни дни. 

Една викингска легенда разказва за един на-
жежен „слънчев камък”, че когато се гледа 
през него към небето, той разкрива позиция-
та на Слънцето, дори - и в облачен ден. Това 
звучи като магия, но учените измерват на 
свойствата на светлина в небето и установя-
ват, че поляризиращи кристали, които функ-
ционират по същия начин, както митичния 
слънчев камък, биха могли да подпомогнат 
древните мореплаватели да преминават в се-
верната част на Атлантическия океан. 

Викингите, моряци и воини от скандинав-
ските страни, които пътуват много и се засел-
ват в райони от Северна Европа, Британските 
острови и северната част на Атлантическия 
океан в периода около 750 – 1050 г., са били 
изкусни мореплаватели, можещи да пре-
минават хиляди километри в открито море 
между Норвегия, Исландия и Гренландия. 
Вечният ден (или полярната нощ) през лет-
ния сезон, по време на техните плавания в 
далечния Север им пречил да използват ин-
струменти за навигация. А магнитният ком-
пас все още не  бил разпространен в Евро-
па. А и да е бил, във всички случаи би бил 
с твърде ограничена употреба в близост до 
Северния полюс. 

Но викингските саги и особено – сагата за 
героя Сигурд - упорито намекват, че тези 
моряци са имали на свое разположение ин-
тересен навигационен уред – sólarsteinn, 
sunstone – някакъв „слънчев камък”, каквото 
и да се крие зад това название. 

Сагата за Сигурд описва как в облачно небе 
или по време на силен снеговалеж крал Олаф 
се консултирал със Сигурд за местонахожде-
нието на Слънцето на небето. За да прове-
ри верността на отговора на Сигурд, кралят 
„хвана слънчевия камък, погледна през него 
към небето и видя откъде идваше светлина-
та на невидимото Слънце“. През 1967 г. дат-
ският археолог Торкид Рамску подсказва, 
че този камък може да е бил поляризиращ 
кристал от семейството на фелдшпата, като 
например калцита, който е често срещан в 
Скандинавия.  
Светлината се състои от електромагнитни 
вълни, които се колебаят, перпендикуляр-
но на посоката на движение на светлината. 
Когато всички трептения са еднаква посока, 
светлината е поляризирана. Поляризиращи 
кристали, като например калцитът, корди-
еритът или иолитът позволяват само леко 
поляризиране в някои посоки да мине през 
тях и могат да потъмнеят или да изсветлеят, 
в зависимост от това как са ориентирани по 
отношение на притока на светлина. 
Разсейване от въздушните молекули в атмос-
ферата принуждава слънчевата светлина да 
се поляризира, Археологът твърди, че чрез 

ИСТОРИЯ

ИзползВалИ лИ са ВИКИнгИте 
полярИзИрана сВетлИна прИ 
наВИгацИята на КорабИте сИ? 
http://www.nature.com/
http://www.nordskip.com
http://www.nordskip.com/
http://www.youtube.com/watch?v=ntpwdp_3w_4
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насочване на кристал като калцит се към 
небето и завъртането му, за да проверят по-
соката на поляризация на светлината, която 
минава през него, викингите са можели да 
откриват позицията на Слънцето, дори кога-
то то е скрито зад облаци, или в мъгла, про-
ливен дъжд, силен снеговалеж или, когато е 
под хоризонта. 

Изследователите са били изненадани да от-
крият, че при мъгла или при частично об-
лачно време, начина на светлинната поля-
ризация е подобна на тази при ясно небе. 
Учените планират допълнителни експери-
менти, за да определят дали биха могли да 
изнамират точната позиция на Слънцето, 
като използват кристали в различни клима-
тични условия. 

Шон МакГрейл от Оксфордския универси-
тет, който е изучавал мореплаването в Древ-
ността, казва, че изследванията са интерес-
ни, но не са открити реални доказателства, 
че викингите действително са използвали 
такива кристали. „Може да бъде показано 
как кристалите могат да бъдат използвани, 
но това не е доказателство. Хората са упра-
влявали кораби от много по-рано, при това 
- без никакви инструменти.“, казва той.

„Писмените сведения сочат, че ранносред-
новековните моряци и в частност – викин-
гите използвали в помощ на навигацията 
позицията на Слънцето, но - в комбинация 
с позициите на някои звезди, бреговата иви-
ца, движението на морските и сухоземните 
прелетни птици, движението на китовете, 
вълните,  и далечните облаци над острови-
те. Викингите не са използвали магия, а са 
комбинирали резултатите от своите дълги 
наблюдения над природата.”, казва археоло-
гът Кристиан Келер. 

Келър добавя, че е „напълно открит“ за иде-
ята, че викингите са използвали слънчеви 
камъни, но очаква археологически доказа-
телства, които да потвърдят тази хипотеза. 
„Ако открием корабокрушение с кристал(и) 

на борда, тогава аз ще бъда много щастлив!“, 
завършва той. 
Ако имате интереси в областта на викинг-
ската навигация, прочетете книгата „Secrets 
of the Viking navigators” от Лейф Карлсен!
Тази книга може би ще ощастливи Кристиан 
Келър, понеже в нея той би могъл да проче-
те, че кристал е бил открит в потънал кораб 
от XVI век. 
Л. Карлсен смята, че специалният кристал 
е бил комбиниран с огледало, което е било 
под него. Достатъчно било навигаторът на 
кораба да погледне отражението на светли-
ната в огледалото. Според него е имало и по-
сложни системи, при които се използвали по 
няколко огледала.
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Първите триизмерни снимки на 
Слънцето и неговата атмосфера 
показаха от космическата агенция 
НАСА. Те са направени от сонди-

те „СТЕРЕО-А“ и „СТЕРЕО-Б“, които са раз-
положени от двете противоположни страни 
на Слънцето. 
НАСА стартира проекта „СТЕРЕО“ през 2006 
г. Той има за цел да изучава потоците енер-
гия и материя, които Слънцето изпраща към 
Земята. Първото триизмерно изображение 
на най-голямата звезда в нашата галактика-
та са направени през 2007 г. Две години по-
късно учените наблюдаваха изригвания от 
короната, които са способни да нарушат ко-
муникациите, сателитните, навигационните 
и енергийните мрежи на Земята.   

През 1859 г. Земята беше сполетяна от бед-
ствие, предизвикано именно от активността 
на слънчевата корона. Тогава електропода-
ването на цялата планета е било спряно от 
магнитни бури на Слънцето. След този ин-
цидент учените полагат неимоверни усилия 
да изучат короната на звездата, направила 
живота на планетата ни възможен, но и спо-
собна да я унищожи само за няколко мину-
ти. Ако събитията от 1859 г. се повторят сега, 
последиците ще бъдат многократнои по-ка-
тастрофални.
Информацията от последната мисия на 
„СТЕРЕО“ се очаква да помогне за създава-
нето на прогнози за космическата метеооб-
становка, които са от огромно значение за 
енергийните, самолетните и други компа-

АСТРОНОМИЯ

наса пусна пърВата пълна снИМКа 
на цялата поВърхност на слънцето 
И негоВата атМосфера 

http://www.nasa.gov/
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нии. Наблюдаването на Слънцето от двете страни ще помогне за по-добрите прог-
нози на слънчевите бури, защото така се регистрира по-добре слънчевия вятър, кой-
то идва към Земята. 
„За първи път в историята можем да наблюдаваме слънчевата дейност в пълното 
й триизмерно величие! СТЕРЕО показа Слънцето такова, каквото то е наистина, а 
именно  - кълбо от гореща плазма и сложно преплетени магнитни полета.“, заяви 
Анджелос Вурлидас, член на научния екип. 

http://www.nasa.gov/mission_pages/stereo/news/stereo3D_press.html

2-D Images

3-D Images

АСТРОНОМИЯ
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Потокът плазма, изхвърлен от 
Слънцето при едно от най-мощ-
ните за последните пет години 
изригвания на Слънцето, се оч-

аква да достигне до Земята на 18-19.02.2011 
г. и да предизвика силна магнитна буря, съ-
общават специалистите от Лабораторията 
по рентгенова астрономия на Слънцето, от 
Лабораторията за атмосферна и космическа 
физика и от Националното управление за 
океанографски и метеорологически изслед-
вания на САЩ.
През нощта срещу 15 февруари бе регистри-
рано мощно изригване на Слънцето от клас 
Х2 -  най-високият клас мощност. Изригва-
нето е станало почти в центъра на небесно-
то ни светило, точно срещу Земята и е било 
съпроводено от изхвърлянето на големи по-
тоци плазма, които били наблюдавани едно-
временно от няколко космически апарата, 
„така че, геомагнитните последствия са не-
избежни“, се казва в съобщението.   
От началото на ХХ век Слънцето е в състо-
яние на покой. Сега то се връща към живот 
и ни напомня за себе си. Би било интересно 
да видим колко дълго нашите технологични 
системи биха могли да издържат на изпи-
танията, на които ги подлага космическото 
време.  
Предишният фронт на изхвърлената към Зе-
мята плазма (14.11.2006 г.), според данни на 
спътника STEREO, се е движил със скорост 
410 км/с. Ако тази скорост се запази и сега, то 
тази маса ще достигне Земята най-късно до 
вечерта на 18 февруари. Продължителнос-
тта на очакваните геомагнитни смущения 
може да бъде от 10 до 25 часа. Амплитудата 
на смущенията, според предварителните из-

числения, не трябва да бъде много висока и 
не трябва да надвишава нивото Kp=6“.
Планетарният Kp индекс е въведен през 1938 
г. от немския геофизик Джулиус Бартелс. 
Това е мярка за смутеността на земното маг-
нитно поле. Той се дава в относителни еди-
ници, които варират от 0 до 9 в зависимост 
от смутеността на полето. В зависимост от 
стойността на Kp индекса степента на смуте-
ност на земното магнитно поле се определя 
като:
< 4 - спокойствие
4 -5 - активност
6-7 – магнитна буря.
От своя страна слънчевите изригвания се 
разделят в зависимост от мощността на рент-
геновото излъчване на Слънцето на пет нива, 
които се отбелязват с букви на латиница - A, 
B, C, M и X. Най- малкото е с обозначение A 
0.0 и съответства на силата на излъчване на 
земната орбита с 10 нановата на кв /м. При 
преминаването към следващата буква, мощ-
ността се увеличава 10 пъти.

АСТРОНОМИЯ

слънцето отноВо обстрел-
Ва зеМята с потоцИ плазМа

http://www.sciencedaily.com
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Анализ показва, че някои бавно горящи ос-
танки от ранната Вселена може все още да 
съществуват. Някои компютърни симула-
ции показват раждането на едни от първите 
звезди във Вселената, някои от които все още 
може би съществуват и днес. 
Говорим за отблясъци от миналото. Някои от 
първите звезди във Вселената все още може 
да бъде блещукат в Млечния път 13 400 000 
000 години, както показват симулациите.  

Проучването противоречи на преобладава-
щото мнение, че първите звезди са всички 
гиганти и, че след няколко милиона години 
те са изгорели и умрели.  

В своите симулации, Пол Кларк от универ-

ситета в Хайделберг в Германия и колегите 
му показаха, че облаци газ в началото на Все-
лената може да са създали няколко звездни 
ембриона, а не - само един. Звездите-бебета 
във всеки облак са близко разположени. Ня-
кои от изхвърлените звезди с поднормено 
тегло може и да са оцелели до наши дни – 
само, ако са успели да натрупат не повече от 
еквивалента на 80% от масата на Слънцето.  

Ако някои от първите звезди са оцелели до 
днес, яркостта им няма да изисква да бъдат 
търсени с изключително голям телескоп.  Но 
трябва да се има предвид, че първичната 
звезда  се състои само от водород и хелий, а 
по-младите звезди, съдържат следи от тежки 
елементи.  

АСТРОНОМИЯ

пърВИте зВездИ Може бИ Все 
още сВетят 

http://www.sciencenews.org/
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Започва записването за участие 
в програмата „Космически 
Предизвикателства 2011“

Тази година очакваме още по-голям брой международни 
лектори. Сред потвърдилите участие професионалисти 

са представители на НАСА, Европейска Космическа 
Агенция, Френска Национална Космическа Програма, 

Щутгартски Технически университет, Виенски 
университет, Офиса за космически въпроси към 

ООН и други водещи организации свързани пряко с 
изследването на космоса и неговите приложения.

http://spaceedu.net

http://associationtsiolkovsky.squarespace.com/space_challenges
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Лектори, потвърдили участието си:

• Проф. Стивън Фрийленд  -  Университет Западен Сидни, Австралия
• Др. Хулио Валдивиа-Силва – НАСА Еймс Рисърч Център 
• Пол Новел – Координатор логистика програма „Галилео“, Европейска 

Космическа Агенция
• Фабиан Стеймниц – Щутгартски Технически Университет 

Други лектори:

Очакваме на живо и чрез видео-конферентни връзки в програмата да се 
включат над 8 представители на водещите космически организации и 
компании!

Темите на програмата:
 Биотехнологии 
 Аерокосмическо инженерство 
 Планетарни науки
 Космическо право 
 Частен космически бизнес 
 Администрация и управление на космически програми
 Представяне на редица успешни космически мисии и тяхното значение
 Мястото на България в общо-европейската космическа програма

Предвидени в програмата са упражнения и диалози между участниците и 
лекторския състав

За повече информация относно програмата моля посетете официалния ни 
сайт: http://Spaceedu.net 

http://associationtsiolkovsky.squarespace.com/space_challenges
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Методът PIXE (particle induced x-
ray emission)

През втората половина на ХХ век в на-
учните изследвания се наблюдава 
особено явление, най-общо нарича-

но интердисциплинарност. Под това поня-
тие обикновено се подразбира навлизането 
на средства, апаратури и методи за изслед-
ване  и анализ от един отрасъл в друг с цел 
решаване на гранични проблеми, или полу-
чаване на нови данни. В много случаи мето-
дологията и експерименталните средства на 
една наука се оказват подходящи и за някоя 
друга. Естествено това преплитане е съпро-
водено и с необходимостта от знания и в две-
те направления, което изисква и адекватно 
образование. Най-продуктивна в този про-
цес е физиката, чиито методи и средства и 

експериментален арсенал навлязоха  и про-
дължават да навлизат в  изследванията в сфе-
рата на биологията, медицината, историята, 
археологията,  и други хуманитарни науки, 
като се въвежда количествен анализ и така 
се заменят напълно или отчасти предишни-
те описателни методи. Те предоставят нови 
данни за изследваните обекти, напълно сво-
бодни от субективността на изследователя. 

В началото на ХХ век са открити т.н. рент-
генови лъчи, а малко по-късно английският 
физик Мозли установява, че всеки химиче-
ски елемент, при определени условия, из-
лъчва рентгенови лъчи със строго фиксира-
на енергия, специфична само за него. Тези 
лъчи са разположени в няколко серии, в 
зависимост от заряда на елемента (или по-
редния му номер в таблицата на Мендееев). 

ФИЗИКА

PIXE  Методът В археологИята – ана-
лИз на МеталнИ ИзделИя
(за пърВИ път В българИя, проеКт CHARISMA)
Илия Пенев, ИЯИЯЕ-БАН
Стела Дончева, Галина Цекова, РИМ, Шумен
за контакт: ilpen@inrne.bas.bg
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Ако разполагаме с устройство  /детектор/, 
а днес това са полупродниковите детектори, 
съчетани с подходящи спектрометри, което 
да измери енергията и интензитета на това 
лъчение, то еднозначно може да се определи 
присъствието и количеството на определен 
химически елемент. Така възниква идеята за 
рентгено-флуоресцентния анализ на веще-
ството т.е. – анализ, при който се определя 
елементния състав на даден образец. Този 
вид анализ  скоро широко се разпространя-
ва, и от  70-те г. на миналия век се използва 
за най-разнообразни цели, в това число - и за 
елементен анализ на археологични образци. 
Методът е недеструктивен, т.е. образецът не 
се разрушава и по него не остават следи от 
проведения анализа.

През 80-те и 90-те г. много от ускорителите 
на елементарни частици, които са изчерпа-
ли своите възможности за фундаментални 
изследвания, се реконструират и започват да 
се използват и за приложни цели. Така въз-
никва и PIXE методът, particle induced x-ray 
emission, или индуцирано с частици рентге-
ново излъчване. Това е едно ново развитие 
на класическия рентгенов анализ. При този 
метод, ускорени заредени частици, най-чес-
то - протони, бомбардират определено мяс-
то от образеца и инициират излъчването на 
специфични за всеки елемент рентгенови 
лъчи. По тяхната енергия се определя еле-
мента, а по интензитета им - съответното ко-
личество. Голямото предимство на този ме-
тод се състои в това, че снопът от ускорени 
протони може да се управлява и да се насоч-
ва към строго определено място на обекта, 
като самият сноп може да се свие до диаме-
тър  ~1 микрон. Освен това, снопът може да 
сканира точно определена област, с предва-
рително избрани размери. Тази област може 
да бъде от няколко квадратни микрона до 
сантиметри. Друго уникално предимство 
е регулируемата енергия на частиците. По 
този начин може да се предизвика рентгено-
во лъчение само от определен слой от обек-
та, и така да се анализира състава на нане-
сени по повърхността елементи, например 

сребърни, златни или други покрития, при 
това - с минимална дебелина. Единствено 
този метод предлага възможност за анализ 
на мастилото на отделни букви в старинни 
ръкописи, анализ на отделни влакна от тъ-
кани, кожи, анализ на нищожни присъст-
вия на метали по повърхността на органика, 
бои, лакове, инкрустации и др. Разбира се 
може да се определя състава и на основната 
маса на изделието. Възможно е също анализ 
на изключително малки обекти, например 
състава на припоя, използван в техниката на 
гранулиране, за всяко едно зрънце. По този 
начин може а се установи автентичността на 
цялото изделие, както и да се установи дали 
то е преправяно, с какви средства, кога и т.н. 

Проект PAMOMB ( Production of  art 
metal objects in Medieval Bulgaria) - 
съвместни изследвания на ИЯИЯЕ, 
БАН и Регионалния Исторически 
Музей – гр. Шумен

В рамките на големия европейски проект 
CHARISMA по съхранение, консервация и 
изследване на европейското културно на-
следство бе реализиран проектът  PAMOMB, 
един съвместен проект на ИЯИЯЕ, БАН и 
РИМ, Шумен.
Проектът целеше прилагането на PIXE ме-
тодът, (Particle  Induced X-ray Emission). С 
помоща на този метод се възбужда характе-
ристичното рентгеново лъчение от опреде-
лено место на образеца, което е с минимал-
ни размери,  ~ 100х100 мкм, като се използват 
ускорени до енергия  ~ 2.5 Мев протони. 
Протонният сноп е фокусиран изключи-
телно прецизно,  на определеното место , а 
диаметърът му не превишава няколко ми-
крона. Рентгеновото лъчение се анализира с 
помощта на детектори с високо енергетично 
разрешение. Измерванията се проведоха на 
протонния ускорител на Института за Яд-
рени Изследвания, Атомки,  на УАН, Дебре-
цен, съвестно с групата, ръководена от доц. 
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д-р Имре Узони. Установката, показана на 
фиг.1, е  част от ускорителният комплекс за 
използване на йонни снопове за приложе-
ния, предимно - за анализ и изследвания в 
други, неядрени, направления на науката.

Енергията на ускорените протони в този 
комплекс може да варира в рамките на 2-5 
Мев, като за нашия случай бе използвана  
енергия на протоните ~ 2.5 Мев, съобразе-
на с естеството на пробите. В случая е важно 
пробите да са устойчиви при условията на 
дълбок вакуум, т.е. при отстраняване на въз-
дува те да не се деформират или разпадат. 
За метални образци за анализ това условие 
се изпълнява без да е необходима предвати-
телна обработка. Друго важно изискване е, 
повърността, върху която ще се фокусира 
протонния сноп, да е зачистена до истин-
ския материал на образеца, т.е  - окисни сло-
еве, патина, замърсявания  и др. трябва да 
бъдат отстранени. За този метод в случая е 
необходима така подготвена повърхност ~ 
1мм2. Камерата, която е показана на фиг. 2, 
заедно с пулупроводниковите детекторни 
системи, позволява да се измерват спектрите 
на излъченото рентгеново лъчение.
Параметрите на експерименталната 
установка са уникални и гарантират  висока 

фиг. 1 Лабораторията с различни йонни снопове 
за приложни и фундаментални изследвания, а 
горе вляво е установката за PIXE анализ. (С 
любезното съдействие на Institute of Nuclear Re-
search of the Hungarian Academy of Sciences)

фиг. 2 Камерата за облъчване с протонен 
сноп на образците. Отляво надясно е насочен 
снопът, виждат се дюарите за течен азот 
на двата детектора, в долният десен ъгъл е 
камерата с държача на образците и и микроскоп, 
чието изображение се показва на монитора на 
оператора, заедно с мястото на анализ. Преди 
стартирането на самото измерване петното за 
анализ се проверява за хомогенност. (С любезното 
съдействие на Institute of Nuclear Research of the 
Hungarian Academy of Sciences)
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точност и надежност на получаваните 
резултати. За ядрено-фичния аспект на 
проекта на ИЯИЯЕ отговаря доц. д-р Илия 
Пенев, инициатор на проекта, а също - и 
колегите физици от Атомки, Дебрецен. 
Археологическият аспект, а също - избора и 
подготовката на образците, е отговорност на 
д-р Ст. Дончева и реставратор Г. Цекова от 
РИМ, Шумен. Интердисциплинарността на 
проекта, при съвместното участие на физици 
и археолози, открива нови възможности за 
по-задълбочен анализ на образци от нашата 
история.  
Анализирани бяха 35 метални образеца от 
30-те до 60-те г. на Х век. Образците са от 
три разкрити производствени центъра на 
украшения и битови предмети в Новосел, 
Златар и Надарево в района на гр. Шумен. 
Образците са от бронз, бронз със сребърно 
и златно покритие и няколко от сребро с 
различна проба.  Колегите от РИМ положиха 
големи усилия в подготовката на пробите и 
съответната документация за анализа им в 
чужбина.

Използваният метод дава възможност да 
се определи както състава на основните 
елементи, изграждащи пробата, така - и 
състава на т.н. трекови, или следови елементи, 
характерни за всяко местонахождение. 
Освен това, PIXE методът е уникален в 
определението на състава на повърхностни 
метални слоеве, или отделно от основната 
маса на образеца бе анализиран и съставът 
на златното или сребърното покритие, без 
да се нарушава целостта на предмета. Тези 
изследвания са уникални в рамките на 
България. 

В момента е в ход обработката на 
експерименталната информация, която 
е значителна по своя обем, а след това 
данните ще бъдат анализирани от гледна 
точка на съвременната археология и 
сравнени с други аналогични данни от 
европейски производствени центрове. Тук 
спестявам подробности за програмното 
обеспечение, методите за еталониране и 
обработката на самите данни, и др., които са 
в областта на професионалните умения на 
експериментаторите.

Предварително вече може да се каже, 
че резултатите от този проект съдържат 
ценна информация за технологията на 
производството на бронзови, сребърни и 
позлатени изделия, за методите на създаване 
на тънки покрития с благородни метали, 
както и за произхода на суровините, 
използвани в производствените центрове в 
Златар, Новосел и Надарево.

Експертите в РИМ  ценят постигнатите 
резултати и разчитат на методологичното 
и експериментално съдействие от страна 
на ИЯИЯЕ в бъдеще, което е отразено в 
благодарственото им писмо до ИЯИЯЕ.

ФИЗИКА

фиг. 3 Общ вид на образците, разположени върху 
специален фиксатор, като в този си вид те се 
разполагат във вакуумната камера и се облъчват 
с протони. 
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Заключение

Пълните възможности на археометрията, 
въпреки, че тя не е нова наука, все още 
не се използват достатъчно широко при 
археологическите изследвания в България. 
Първите резултати на археометрията се 
отнасят към анализа на монети. Още през 1795 г. 
известният немски химик Клапрот публикува 
анализите на няколко древногръцки и римски 
монети. Днес в арсенала на археометрията, 
освен PIXE анализа, има десетки други методи 
за датиране, анализ на състав и технологии, 
генетичен анализ на останки от растения и 
животни, вътрешно-структурен анализ и др. 

Колективът, предложил и реализирал 
проекта PAMOMB ( Production of  art met-
al objects in Medieval Bulgaria), е в процес 
на подготовка на други проекти, свързани 
отново с използването на ядрени методи 
за анализ на метални и глинени изделия от 
българската история. Най-съществената част 
от подобни проекти е съвместното участие 
на учени от различни направления, или 
интердисциплинарността, в конкретния 
случай – между приложната ядрена физика 
и археологията. Но това не е единствената 
възможност. Участието на химици, биолози, 
геолози и други учени, открива нови 
възможности за получаване на нови, лишени 
от субективизма на описателните методи, 
количествени данни за най-разнообразни 
археологически обекти и находки.

ФИЗИКА

http://www.facebook.com/pages/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/57375154553
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Да си турист, който обикаля из род-
ните планини днес, е като да си част 
от малко субкултурно общество. Ти 

си човек, които живее в град, работи, учи, 
грижи се за семейството си и има куп задъл-
жения като гражданин на тази държава, и 
в своето натоварено ежедневие, успяваш да 
спестиш няколко дни за психическа (ако не 
физическа) отмора сред чистия въздух горе в 
планината. Преди да заминеш, със сигурност 
поглеждаш в някой форум, за да се запозна-
еш с маршрута, метеорологичните условия 
и телефона на хижата, за да са ти сготвили 
нещо вкъсно когато пристигнеш. Познаваш 
се (дори и само виртуално) с хората, които 
също го правят, но и без това поздравяваш 
всички, които срещаш в планината, защо-
то в този момент те са ти сродни души. Вие 
всички обичате този начин на живот, макар 
да го живеете няколко дни в годината. Той е 
общ, един и същи избор, направен по – едно 
и също време, който ви кара да се чувствате 
близки и познати.

 И ако сте един от тези  хора, със си-
гурност сте попадали на група възрастни 
туристи и един още по-възрастен човек, от-
личаващ се (неясно обаче точно с какво ) от 
останалите. В някоя хижа, разбирате, че той 
е водачът на групата и го забелязвате да се 
кара с хижарите. Ако се заслушате, спорът 
обикновено е за някакво голамо намаление, 
за което вие вероятно чувате за пръв път, но 
пък спорещият е изненадан и възмутен - как 
така без намаление, та нали той преди 40 
години е бил на тази хижа и половината от 
купичките с боб, които е изял и половината 
от нощувките, които е прекарал, са му били 
безплатни. Те не са били безплатни, но пък 
днес  БТС не плаща за тези “излети”, дори 
да сте най – верният и ревностен планинар 
– родолюбец. Днес това е организация с раз-
лични цели и дейности, които като че ли се 
изменят през годините заедно с името й и ха-
рактера на епохата, в която съществува.

 Преди началото на социалистиче-

ХУМАНИТАРИСТИКА

популярност И МасоВИзИране на на-
роднИя планИнсКИ турИзъМ В началото 
на соцИалИзМа В българИя

(Планината възПитава, народният туристически съюз задължава)
     

ирена ГеорГиева таушанова

http://www.facebook.com/pages/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/57375154553
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ската епоха в България съществуват учре-
дени  Български туристичерски съюз (БТС) 
и Юношески туристически съюз (ЮТС). С 
”обединителен протокол”  от 9 февруари  
1945г., подписан от централните настоятел-
ства на двете “братски организации” , се по-
становява :

1) (...)
2) (...)
3) че Новото време изисква обединение на си-
лите, оеднаквяване на методите и пестене на 
кадрите, зад а може в най-кратки срокове и съ 
най-малко прахосване на средства да се постигне 
изграждането на физически крепкия и умствено 
и културно издигнатия гражданин.  

БТС И ЮТС, заедно с БСС (Български ски 
съюз) и БАК ( Български алпийски клуб) са 
обединени в Народен туристически съюз 
(НТС), тъй като те имат еднакви задачи, 
цели и идеология и разделението им само би 
спъвало тяхното развитие. Създава се цен-
трално ръководство “на основа на пълното 
равенство”, с председател, подпредседатели, 
главен секретар, организационни секрата-
ри, касиери, членове, контролна комисия и 
редакционна колегия. Под ръководството 
на Централното настоятелство се създава 
специална младежка комисия, занимаваща 
се с всички въпроси от идеологически, тех-
нически и организационен характер, които 
засягат юноши и младежи. Във всяко селище 
е разположен отделен клон на НТС.
В статия, озаглавена “Из нов път” от първия 
брой на печатния орган на  НТС “Народен 
турист” ( преименуваният 1945 г. “Българ-
ски туристи”) , председателят на дружество-
то Павел Делирадев  обосновава решението 
за обединение на всички туристически ор-
ганизации в един контролен орган, което се 
оказва тясно свързано с победата на българ-
ския народ над народния враг (в това число 
и победата на волното туристическо ехо! ,за-
менящо трясакът на шмайзери и картечни-
ци).

9 септември 1944г. бе фаталния ден за немското 

господство в България и в целия Балкански 
полуостров. Фашизмът в България бе повален. 
И този успех в голяма степен се дължи пак на 
победоносната Червена армия. Руският народ 
втори път освободи своя по- малък брат. Цялият 
държавен, обществен и културен живот на 
страната ни се преобрази като в приказките. 
Трудовият народ взе в своите ръце своите 
собствени съдбини.

Като важна част от трудовият народ на новото 
време българските туристи са приведствани 
да се възползват от ведрите дни на свободата, 
вече освободени от старите си ръководства, 
които повече или по – малко са ослужвали на 
провалената фашистка политика.

Чрез групирането на БТС, ЮТС, БСС  и БАК се 
роди Народният туристически съюз – масова, 
мощна и идеологична връзка между българските 
родни балкани и българския народ. (...)
Новият път е пътя на пълна дружба с народ и с 
планини. 

Новият път налага и радикална промяна 
във възприятията на хората по отношение 
на туризма. За да стане той масов, за да 
бъдат вкарани широките народни маси 
в бодрите организирани редици на 
туристическото движение, първо трябва да 
бъдат изкоренени старите упадъчни идеи на 
фашизма, проповядвани от самовлюбената 
интелигенция, за която планината е 
отдушник за бягство от реалността и 
хората на народа, почва за развитие на 
голия естетизъм и снобизъм. Това се случва 
с отстраняването именно на тези хора от 
върховете на организациите и подмяната им 
с нови ръководни кадри, които са добри и 
устойчиви водачи по пътя към пречистването 
от фашизираните сили и организирането 
на пътя на широките народни слоеве към 
търсене на културен отдих и почивка.
Новото време налага нова, по-напредничава 
туристическа идеология заменяща изцяло 
старата. Мобилизирането на народните 
слоеве в редиците на организирания 
туризъм   налага скъсване с онази идеология 

ХУМАНИТАРИСТИКА
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за интуитивно общение с планините, за 
духовен елит  и естетически и лирически 
мистицизъм в общуването с природата. От 
пълното скъсаване с шовинизма и фашизма 
на старото, се ражда истинският народен 
туризъм, който вече не е самоцел, а “широко 
културно движение за физическо укрепване на 
най – широките народни слоеве, за културното 
им издигане, за всестранната им подготовка 
в служба на народа на фронта на труда, на 
науката, а когато потрябва и за фронта на 
народната самозащита, за фронта на войната.” 

В социалистическа България туризмът 
вече престава да бъде привилегия само 
за имотните и образованите слоеве. 
Туристическото движение проявява 
здраво демократическо съпротивление 
и превръща в свой гръбнак работниците 
на народа, които имат най – силна нужда 
от отдих и почивка сред природата. Чрез 
организационна и просветна работа 
работниците се приучават да ценят и да се 
възхищават на родните природни красоти, 
а това спомага за откъсването на човека от 
дома му, кръчмата и кафенето (“Особено ако 
има по-силни привички към мръсния въздух и 
отровните напитки.”)   Необходимо условие 
за планинския туризъм е  здравата братска 
връзка между хората и способността им с 
общи усилия да вървят към постигането на 
целта. Затова трудещите се добре разбират 
организираното туристическо движение. То 
самото е от полза за трудовата способност на 
работника, защото възобновява живата му 
работническа сила и подпомога моралното 
и културното му развитие.

“...съзнателният работник турист не бяга от 
живота, а отива всред природата да събере нови 
сили за нова работа и нова борба.”

ОФ се ангажира  с правото на работническите 
маси да използват свободата си на труд 
и на разумен и полезен отдих. Към 
Министерството на народното здраве се 
открива нарочна Дирекция за физическо 
възпитание, чиято пряка задача е да се 

грижи за спорта , физкултурата и туризма 
преди всичко за умствените и физически 
работници. При Министерството на 
социалната политика се разширява службата 
при дирекцията на труда и се превръща в 
по-широко мероприятие за отдих и култура 
на трудещите се. При Министерството на 
информацията се организира Камара за 
националната култура, голяма част от чиято 
дейност е свързана с просветно дело, за 
издигане на културата на народните маси.
Макар и схващана като клонка от общото 
физкултурно движение, НТС се заема със 
задачата да популяризира туристическото 
движение и започва да се грижи за 
колективните потреби на организираните 
от професионалните съюзи широки 
работнически маси и по – малко за своите 
лични (индивидуални) нужди на отделните 
свои членове.

Туристическите дружества и съюзи са 
важна част от културното и физкултурното 
образование на масите. Здравната и 
хигиенична стойност на тази дейност 
обогатява жизнения опит на младежта, 
а силата и обединението, които стоят в 
основата на тази дейност, подготвят и 
възпитават достойни борци, които са в 
голяма подкрепа на народната държава. 
Младите организирани туристи подкрепят 
правителството на ОФ във всички негови 
мероприятия.

На 19 април Софийският клон на НТС 
“Алеко Константинов” устройва публично 
събрание, на което председателят Найден 
Николов (Председател на Върховния 
касационен съд) произнася реч на тема 
: “Първи май, празникът на труда и на 
туризма”; речта завършва с вдъхновяващи 
и интересни мисли за приноса на 
туристическото движение във всяка 
област на обществения живот на народа. 
С организираната си дейност, туризмът се 
грижи за укрепването и каляването здравето 
на българския народ.

ХУМАНИТАРИСТИКА
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Туристите развиват културна, а не просто 
физическа дейност; те трупат опит и знания 
за правилното предназначение на човек в 
едно здраво общество, с оглед на народните и 
държавните нужди. Поради това всеки турист 
е пионер във своята дейност.

“Защото, могат да дойдат моменти, когато 
неговият туризъм, ще трябва да излезе от 
рамките на една обикновена физкултурна дейност 
и да бъде заангажиран в акции, решаващи съдбата 
на неговия народ и неговото отечество.”

ХУМАНИТАРИСТИКА
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General Motors стартира производ-
ството на новия Chevrolet Camaro 
Convertible в завода в Ошава, Ка-
нада. Откритата версия ще изле-

зе на американския пазар в края на месец 
февруари тази година и ще предлага избор 
от два двигателя и четири нива на оборуд-
ване. Моделът е в процес на разработка още 
от появата на купе варианта, но окончател-
ното му производство се отлагаше поради 
финансови проблеми на GM. Американска-
та компания разкри всички подробности за 
този автомобил, преди неговия официален 
дебют на изложението в Лос Анджелис.
Конфигурациите няма да се различават от 
тези на Camaro купе. Стандартната версия 
ще се задвижва от V6 агрегат с максимална 
мощност от 312 к.с., а SS версията ще е обо-
рудвана с 6,2 литров V8 агрегат с мощност 

426 к.с. Стандартното оборудване включва 
6-степенна механчина трансмисия, а като 
опция се предлага и 6-степенна автоматична 
кутия.
Нивата на оборудване са четири - 1LT/2LT 
(V6) и 1SS/2SS (V8), а клиентите получават 
избор на различни екстри: 9 цвята на авто-
мобила, 2 цвята на покрива, сгъваем покрив, 
система за по-лесно и безопасно паркиране 
на заден ход и други. 
От General Motors споделят, че инженери-
те на компанията са добавили нова щанга 
под предния капак, специални тръбни кон-
струкции в рамката на предното стъкло и 
калниците,  допълнително подсилване при 
трансмисията, подсилване на тунела на 
трансмисията, нови предна и задна V-щан-
ги. Сред допълнителните екстри, подобря-
ващи структурата на каросерията, са специ-

ТЕХНОЛОГИИ

CHEvRolEt CAMARo ConvERtIblE – КаК-
ВИ ИзненадИ да очаКВаМе?
HttP://www.CHEvRolEt.CoM/
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алната тръба, разположена в A-колоните, армировката на предното стъкло и подсилването 
на калниците. От компанията се хвалят, че каросерията на кабриолета е по-устойчива на 
усукване дори и от тази на BMW 3-Series Cabrio.
Цената на автомобила все още е неизвестна. Различни прогнози сочат цифрите 22 000 $, 29 
000 $, 30 000 $ и 40 000 $. 

Volkswagen разкри своята концеп-
ция за супер-ефективно превозно 
средство на проведеното в Катар 
автомобилно изложение. Леко 

странното на вид превозно средство може да 
измине 111 км само с 1 л. бензин. 

В основата на всичко това е компактен 800 
куб.см. TDI двуцилиндров дизелов двигател 
с 47 к.с., свързан с електрически двигател с 27 
к.с., което води до общо 74 к.с. Това е по-ско-
ро скромно, но повече от достатъчно, за да 
задвижи 795 килограмовия автомобил.  

Като цяло, едва 23% от елементите на авто-
мобила или 184 кг са направен от стомана 

или или от желязо. Инженерите на VW са 
разработили и патентовали нова система за 
производство на полимер, армиран с карбо-
нови влакна. Допълнителни икономии на 
теглото на автомобила са постигнати чрез 
широкото използване на различни олеко-
тени материали, сред които - магнезий (ко-
лелата), керамика (спирачните дискове) и 
алуминий (амортисьорите, кормилната сис-
тема, спирачните апарати). 

Хибридното превозно средство работи със 
седемстепенна скоростна кутия с автома-
тичен съединител. Електрическият мотор 
може да работи или независимо от двигате-
ля, или в тандем с него. 

volkSwAgEn създаде су-
пер-ИКоноМИчна Кола
Xl1 SuPER EffICIEnt vEHIClE (SEv) http://paultan.org; http://www.carsuk.net/
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Други характеристики включват ускоря-
ване от 0 до100 км / ч за 11,9 секунди и 
електронно ограничена максимална ско-
рост от 160 км / ч. 

По отношение на размера, XL1 е почти съ-
щият като VW Polo, но е значително по-
нисък. Нейната интересна форма води до 
почти статистически незначителен кое-
фициент на въздушно съпротивление. 

Пълна галерия: 
h t t p : / / w w w . c a r t y p e . c o m / p a g e s / 5 3 3 2 /
volkswagen_xl1__2011
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Множество от уникални нови разработки в областта на системите за задвижва-
не, на интелигентните мрежи на водача и на екологичните превозни средства 
ще бъдат представени от BMW на обществеността по време на автомобилното 
изложение в Женева от 3 до 13 март 2011 г. Ще бъдат демонстрирани всички 

новости, които допринасят за постоянното, непрекъснато повишаване на ефективността на 
превозните средства и създават удоволствието да шофираш.  
 
Комфорт, безопасност и развлечения очакват  возещите се в превозното средство. И най-
претенциозния водач или пътник ще останат доволни от видяното на демонстрациите. 

Пълна галерия: http://www.cartype.com/pages/5359/bmw_vision_connecteddrive_roadster__2011

bMw vISIon ConnECtEddRIvE 
RoAdStER 
gEnEvA MotoR SHow 2011

http://www.cartype.com
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