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Имаме честта да Ви поканим да 
присъствате на откриването на Програма 
„Космически предизвикателства 2011“. 

Ще се радваме на Вашето присъствие. 
Сред поканените гости са специалисти 

от космическия сектор, представители на 
българската космическа програма и други 

официални гости.

Пълен списък на лекторите ТУК!

http://associationtsiolkovsky.squarespace.com/lecturers-supporters/
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Късометражни документални филми

www.video.nauka.bg

СТАРТИРА
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DONATE
помогни на БГ Наука

Ако списанието Ви харесва

Сметка в лева:

Банка: Обединена Българска Банка
IBAN: BG28UBBS80021033843020

BIC: UBBSBGSF
Росен Христов Теодосиев - за Българска 

Наука

https://www.paypal.com/bg/cgi-bin/webscr?cmd=_flow&SESSION=b6LLjE5BFW2aMMG0U28hLuiCXsvfHaQnCB9AFmcQxwBPbkglarYRRDGzgpu&dispatch=5885d80a13c0db1f8e263663d3faee8d5863a909c4bb5aeebb52c6e1151bdaa9
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=11317
https://www.paypal.com/bg/cgi-bin/webscr?cmd=_flow&SESSION=b6LLjE5BFW2aMMG0U28hLuiCXsvfHaQnCB9AFmcQxwBPbkglarYRRDGzgpu&dispatch=5885d80a13c0db1f8e263663d3faee8d5863a909c4bb5aeebb52c6e1151bdaa9
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ЮНЕСКО обяви 2011 година 
за международните години на 
химията и на гората. Пак през 
същата се отбелязва 100-го-
дишнината от получаване-
то на Нобеловата награда от 
Мария Кюри – първата жена 
лауреат и първият учен, по-
лучил две Нобелови награди. 
През 2011г. Британски съвет 
ще навърши 20 години актив-
но присъствие в България, и 
Лаборатория за слава Famelab 
ще стане на 5 години.

Именно през 2011г. Британски 
съвет и Форум Демокрит по-
лагат началото на Софийски 
фестивал на науката.

Акценти в програмата ще бъ-
дат: наука за най-малките (дет

ски градини и начален курс); 
експерименти на открито за 
различни възрасти; научно-
популярни презентации напр. 
физика и музика; филмова 
програма на БиБиСи и др.

НАУКА
Софийски Фестивал 

на Науката 2011г.

http://sofiasciencefestival.bg
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През април БНТ и Британският съвет 
стартират заедно проекта „Краси-
ва наука”. Той ще бъде за чудесата 
на науката, за „удоволствието да 

знаеш” и за най-ценния човешки ресурс –
УМЪТ. Целта му e да вдъхнови младите хора 
да потърсят професионално поприще в нау-
ката, както и да насърчи научната общност 
да общува с широката аудитория открито, 
разбираемо и вдъхновено. Предаването е 
насочено към „красивите” умове във всички 
възрасти със специален фокус върху млади-
те български и световни учени.
11-те тв издания на проекта ще имат две ос-
новни сюжетни линии. Едната ще разказва 
и дебатира интересни, провокативни и нови 
идеи в науката със специални гости в студи-
ото на „Красива наука”. Посредством тв мо-
стове и скайп връзка, със свои коментари ще 
се включат едни от най-големите звезди на 
световната наука, както и големите имена на 
българската наука от различни поколения. 
Основни герои във всяко предаване ще бъ-
дат и досегашните победители от формата 
“Лаборатория за слава” – „FameLab”, който 
Британският съвет провежда вече пета годи-
на с медийното партньорство на БНТ.
 Втората сюжетна линия ще проследи уни-
калното и вълнуващо състезание за комуни-
катори на науката - „Лаборатория за слава” 
– “FameLab”. Конкурсът „издирва” учени, 
изпитатели, изследователи и пътешестве-
ници, които умеят да откриват и обясняват 
забавно, достъпно, разбираемо и атрактивно 
света около нас, но без компромис с научна-
та достоверност.
 Във „FameLab” се допускат лица, които са 
навършили 18 години и са студенти или 
работещи в областта на естествените и ин-
женерните науки. Той  ще се проведе от ме-

сец април до месец юни и ще включва два 
предварителни кастинга в градовете София 
и Пловдив. На тях ще бъдат избрани 10-12 
души, които ще се обучават как да комуни-
кират наука по забавен и достъпен за пуб-
ликата начин. Това ще се случи в специален 
майсторски клас с модератори от Великобри-
тания и България. На националния финал в 
България ще бъде излъчен и “FameLab” по-
бедител, който ще ни представи на между-
народния фестивал „FameLab International”. 
Той ще се проведе през месец юни в град 
Челтнъм, Обединеното кралство.
 Автор на предаването „Красива наука” е 
Петя Тетевенска, сценариен екип и редак-
тори са: Мария Чернева, Йоана Левиева-
Сойър, Миглена Стойчева, Иван Радев, Ни-
колай Ячев. Отговорен оператор е Недялко 
Данов, а  международни редактори са Неве-
на Бонева и Мартин Гицов. Студиен режи-
сьор е Мирослав Димитров, видео режисьор 
е Христо Йоргов.
Кръстник на проекта „Красива наука” е Бри-
тански съвет България, който няколко годи-
ни работи по едноименния проект, като е 
развил конкурса “Лаборатория за слава” в 16 
държави от целия свят – от Хонг-Конг, през 
Европа до Северна Африка, включително 
Египет и Либия.
Повече информация за проекта и конкурса 
„FameLab” можете да намерите тук:

http://www.britishcouncil.org/bg/bulgaria-
beautiful-science-famelab.htm

Видео реклама на предаването:

http://goo.gl/DWCBw

Красива Наука
БНТ и Британски съвет стартират предаването 

“Красива наука”

НАУКА
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Българският победител ще участва в 
международния финал в Обединеното 
кралство, заедно с представители от 17 
страни от три континента.

Юбилейното, пето издание на кон-
курса „Лаборатория за слава 
FameLab” вече набира желаещи 

за участие в надпреварата, която търси но-
вото лице на науката у нас. Първият кастинг 
е насрочен за 9 април и ще е в София, а вто-
рият – в Пловдив на 16 април. Кандидатите 
могат да бъдат от цялата страна, но трябва 
да бъдат от природо-математическите нау-
ки – да преподават в училище или ВУЗ, да 
работят в изследователски или приложни 
институти, или да са студенти със задълбо-
чени познания и опит от своята област. Кон-
курсът е създаден по оригинален формат на 
Челтнъмския фестивал на науката, където 
се провежда и международният финал. Тази 
година международното участие ще е още 
по-голямо и вече 17 страни участват в над-
преварата. Международните конкурси „Ла-
боратория за слава FameLab” се организират 
от Британски съвет, като в България основни 
съорганизатори са Министерството на об-
разованието, младежта и науката и Форум 
Демокрит. Желаещите да участват могат да 
получат повече информация за конкурса, 
подготовката и формуляри за регистрация: 
http://www.britishcouncil.org/bg/bulgaria-
beautiful-science-famelab.htm

Жури от учени и журналисти следят 3-ми-
нутните представяния да са научно верни, 
поднесени достъпно и харизматично.  
Конкурсът „Лаборатория за слава FameLab” 

се провежда във формат, добре познат от 
популярни телевизионни предавания – ре-
гистриралите се кандидати се явяват на 
живо на първоначален кастинг в един от два-
та града по избор – Пловдив и София. Учас-
тниците не са ограничени в избора на град 
за явяване на първи кръг. 

 Всеки трябва да подготви две 3-минутни на-
учно-достоверни, атрактивни и разбираемо 
поднесени представяния на научна тема. 
Явяването на кастинга е с изпълнение по из-
бор на кандидата. То може да включва песен, 
танц, поезия, изображения или да бъде пред-
ставено по друг атрактивен начин, но без 
компютърни презентации. Темите трябва 
да са от природо-математическите и инже-
нерни науки, но могат да разясняват както 
фундаментални понятия, така и съвременни 
научни открития. 

 Новост в тазгодишния конкурс ще бъдат ми-
ни-финалите в края на кастинга, за по-пре-
цизно подбиране на най-добрите кандида-
ти. Ето защо кандидатите ще трябва да имат 
готовност и с второ представяне в случай, че 
бъдат избрани от журито. 

 Друга новост на кастингите тази година ще 
бъдат мини-майсторските класове, които ще 
се организират в деня на кастинга за канди-
датите, които желаят да се възползват от тях. 

Започна регистрацията за петото издание на 
 конкурса за комуникация на наука 

„Лаборатория за слава FameLab” 

НАУКА
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Образователната степен MBA е от-
ворена врата дори в несигурните 
дни на рецесията, когато пуква-
нето на ипотечния балон и бан-

ковия колапс в САЩ, например, нарушиха 
крехкия баланс работа/ живот. В света на 
бизнеса придобиването на MBA степен все 
още предоставя шанса да заемете по-добра 
работна позиция и да придобиете едно по-
различно ниво на управленски умения.
Потенциалните MBA студенти упорито 
продължават да чукат на вратите на бизнес 
училищата, като затвърждават една тен-
денция, която се оформи през 2008 година. 
Възвращаемостта е доста осезаема. „Наско-
ро завършилите MBA студенти са започна-
ли работа в над 300 компании в повече от 60 
страни”, казва Джейк Коен, декан на MBA 
програмата на INSEAD, докато 10 % от сту-
дентите на IE Business School (класиран на 
3-то място в Европа и 8-мо в света от Financial 
Times) започват собствен бизнес след като са 
завършили. „Аз лично реших да отида в IE 
Business School, защото винаги съм си меч-
тал да основа своя собствена компания, а IE 
сериозно наблягат на предприемачеството, 
така че това беше идеалният избор за мен”, 
казва завършилият МВА през 2007г. Бернард 
Ниенер.

От изключителна важност е предварително 
да имате идея как ще използвате МВА сте-
пента в кариерата си. Не всички МВА кан-
дидати мислят в перспектива, подобно на 
Ниенер. И все пак, ако искате да избегнете 
борбата за работна позиция на нестабил-
ния пазар, трябва да си съставите план на 
действие. Ето няколко съвета, които ще ви 

помогнат да ускорите професионалното си 
израстване.

Задълбочете познанията си, разши-
рете уменията си 

Усъвършенстването на уменията, откриване-
то на слабите места и тяхното преодоляване 
са в основата на постигането на поставените 
цели (по-висока заплата, смяна на работата, 
израстване в йерархията и т.н.). Едно от най-
ценните предимства на МВА образованието 
е възможността да съставите програмата си 
като изберете измежду различни предмети, 
което ви дава възможност да се съсредото-
чите върху тези, които са ви най-интересни 
или могат да се окажат най-полезни за вас на 
пазара на труда. Най-добрите университети 
имат избираеми програми, които на практи-
ка покриват всички сфери – от счетоводство, 
икономика и предприемачество до чужди 
езици, маркетинг, стратегическо и между-
народно управление. Така че, ако искате да 
придадете предприемаческа насока  на ва-
шето МВА образование, можете например 
да запишете часове по нови креативни биз-
нес начинания  или избираема подготовка 
по бизнес мениджмънт.

Общувайте с хора в същото положе-
ние 

Вашите колеги и алумни мрежата на уни-
верситета могат да се окажат ценен източ-
ник на информация. Класните университе-
ти се хвалят с възможностите за реализация, 
които предлагат (над 1 500 компании са 

Стойността на MBA 
образованието

Издигнете се професионално с MBA степен

НАУКА
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предложили работа на пълен работен ден на 
МВА студентите на IE Business School през 
2008-2009г.).Може да се доверите на техни-
те възпитаници да ви дадат съвет. Те могат 
да ви помогнат да откриете работата, която 
най-добре отговаря на уменията  и амбици-
ите ви и да ви посъветват накъде да насочи-
те усилията си, тоест кои компании набират 
хора. Някои от колегите ви могат да напра-
вят същото, тъй като голяма част от МВА 
студентите имат значителен трудов стаж и 
приемат образователната степен като сред-
ство за израстване в работата си, а не като 
нов старт.

Възползвайте се максимално от 
университетския кариерен център

Университетите имат силен интерес от про-
фесионалното израстване на своите студен-
ти и тяхна ключова цел е да съдействат за 
реализацията на завършилите МВА степен 
на мениджърски позиции. Повечето от тях 
предлагат безплатно услуги за цялостно ка-
риерно развитие. Hult International Business 
School например, провежда курсове за до-
животно кариерно развитие, за да направи 
търсенето на работа на всеки студент, както 
ефективно, така и стратегическо. Универси-
тетът дава достъп до индустрии, компании и 
професионалисти в съответствие с професи-
оналните цели на завършилите МВА обра-
зование. Програмата за доживотно кариер-
но развитие включва поредица от семинари 
(писане на автобиографии и мотивационни 
писма, стратегии за търсене на работа, пре-
говори за заплащане), както и индивидуал-
ни занимания, които да дадат на студентите 
основните похвати, с които да започнат свое-
то търсене на работа. 

Търсете чрез разнообразни похвати 

Интервютата с работодатели в университе-
тите са добра отправна точка, но е препоръ-
чително сами да проучите и да кандидат-
ствате в определени компании, след като 

старателно сте се подготвили и внимателно 
сте ги подбрали (преглеждането на базите 
данни с работодатели на вашия университет 
ще ви даде информация за профилите на 
потенциални работодатели и ще ви инфор-
мира колко предпочитани са компаниите). 
Следенето на браншови блогове и новини 
за най-актуалните бизнес тенденции също 
може да ви даде идея за най-доброто място 
за кандидатстване.

Поставете си реалистични цели 

Бъдете амбициозни, но не и прекалено само-
уверени. Не забравяйте, че сте новодошъл. 
Вашата МВА степен е доживотен пропуск 
за кариерно развитие и отплатата ще дойде 
своевременно. Когато уговаряте вашата за-
плата, не се стремете към големите цифри. 
Помнете, че вашият нов работодател е готов 
да инвестира във вас и да ви даде шанс да се 
изкачите по корпоративната стълбица. Не 
трябва да очаквате да започнете директно 
от върха. Вместо това покажете готовност да 
подобрите уменията си и да станете актив за 
компанията (а вашата заплата ще се увели-
чава пропорционално).

НАУКА
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За втора поредна година в СУ „Св. 
Климент Охридски“ се провежда 
единствената по рода си програма за 
космическо образование в България 

„Космически предизвикателства 2011“.
Студенти и млади учени имат уникалният 
шанс да се запознаят от близо с най-новите 
тенденции и развитието на космическите 
науки и технологии. Лекциите ще засягат 
както научната част на тези технологии така 
и развитието и приложението им в иконо-
миката.

Програмата стартира много успешно в ау-
лата на Софийски университет на 11-ти 
март, като първият гост лектор беше пока-
нен проф. д-р Ханс-Петер Ройзер от Щут-
гартския технически университет. Профе-
сора представи на българската аудитория 
„Джъмбо джет“ с огромен отвор в корпуса, 
който изследва инфрачервеното излъчване 
на космическите обекти. Летящият телес-
коп, носещ името SOFIA.

Проф. Ройзер обясни, че достигащите голя-
ма височина летящи телескопи са особено 
необходими при наблюдението в инфра-
червения спектър. Той посочи, че заради 
влиянието на атмосферата класическите 
обсерватории не „виждат“ пълния спектър 
на лъчението. От друга страна, малкият те-
лескоп, опериращ на голяма височина, няма 
подобни проблеми.

Първата подобна машина е на НАСА и е 
модифициран тежък транспортен самолет. 

Тя била направена в средата на 70-те годи-
ни и след амортизацията й започнала рабо-
та по неин наследник. По този начин преди 
около 25 години стартирала и програмата 
SOFIA (Stratospheric Observatory For Infrared 
Astronomy).

Проф. Ройзер разказа, че той и колегите му, 
по това време млади учени, се борили с нем-

Космическите предизвикателства продължават

НАУКА



 http://nauka.bg 13

ското правителство в продължение на две 
години и в крайна сметка получили финан-
сиране. Германия има 20% дял в 700-мили-
онната програма, като останалите 80% са на 
САЩ.
Самият телескоп е немско производство. Той 
тежи 17 тона, огледалото му е изработвано 
в продължение на две години и теглото му 
е близо тон. Проф. Ройзер посочи, че вгра-
дените системи позволяват невиждани нива 
на точност при „следенето“ на космически 
обекти.

Телескопът лети на специално модифици-
ран „Боинг 747“. Ученият разказа, че са били 
закупени две машини на старо, като едната 
е била използвана за части. Основно изпита-
ние било да се гарантира, че машината ще 
лети устойчиво със задължителния за ра-
ботата на телескопа отвор в задната й част. 
Инцидент с пътнически „Джъмбо джет“, 
при който експлозия пробива подобна дуп-
ка в корпуса и авиолайнерът каца успешно 
убеждава учените, че това е възможно.

Следва 7-годишен основен ремонт, при кой-
то самолетът буквално е разглобен и сглобен 
отново, за да получи отделно помещение с 
люк за телескопа и пълен набор от научна 
апаратура.

Проф. Ройзер посочи, че всичко излишно е 
било свалено от машината, за да се гаранти-
ра, че ще може спокойно да се издига на 14 
000 метра и да осъществява наблюдение.
На 18 ноември 2009г. SOFIA извършва пър-
вия си полет с отворен люк, а в края на май 
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2010г. са получени първите снимки на Юпи-
тер и спътниците му. По думите на Ройзер 
всяко ново изображение е стъпка в непозна-
та територия, тъй като до този момент е било 
невъзможно да се постигне подобен резултат 
с класическа обсерватория.

SOFIA ще извършва по 160 7-часови полета 
годишно, като е изчислено да работи 20 го-
дини.

Ханс-Петер Ройзер посочи, че по програмата 
работи с колегите си от Института за косми-
чески системи към Щутгартския технически 
университет. По думите му ВУЗ-ът е отворен 
за чужди студенти от множество специал-
ности, сред които математики, компютърни 
науки и астрономия. „Учените винаги искат 
това, което инженерите все още не могат да 
им дадат“, заяви Проф. Ройзер.

По думите му в института могат да канди-
датстват студенти със завършена бакалавър-
ска и магистърска степен на обучение, като 
голям шанс да се качат на летящия телескоп 
имат тези, които работят по съвместни про-
екти с немски и американски студенти.
Ученият посочи, че български студент е за-
щитил докторска степен в неговата лабора-
тория, а в момента се обучават още няколко 
наши сънародници.

Повече информация за космическите про-
грами в Щутгарт може да се получи на 
http://www.irs.uni-stuttgart.de

Посредством конферентна видеовръзка сту-
дентите и младите учени благодарение на 
организаторите от “Космически предизви-
кателства 2011” имаха възможността да се 
срещнат с Гари Мартин – директор „Нови 
разработки“ в Изследователския център 
„Еймс“ на НАСА в Калифорния. Лекторът 
представи структурата на НАСА с различ-
ните изследователски звена и институти, 
центровете за обучение на астронавти и ръ-
ководните структури на агенцията. Специа-
лен акцент в неговото експозе бяха възмож-

ностите за публично-частни партньорства и 
ползите за всички участници от съществува-
щите механизми и възможности. 

За пример беше дадено партньорството с 
компании-гиганти от ранга на „Гугъл“ и 
„Сиско“, които инвестират частни финан-
сови средства в субсидирани от държавата 
космически изследвания, особено за разра-
ботки с практическо приложение на Земята. 
Крайно интересна разработка е например 
техническо решение, включващо камера, 
GPS система и съответният софтуер, които 
позволяват в рамките на картографирани и 
заснети от „Гугъл“ терени и обекти да се до-
кументира фактическото им състояние след 
природно бедствие или промишлена ката-
строфа и да се сравни с наличните кадри от-
преди събитието. 

Това има огромна практическа полза при 
наводнения, земетресения и други бедствия, 
довели до трайни промени в релефа. В рам-
ките на зададените му въпроси Гари Мартин 
отговори за възможностите български сту-
денти да стажуват в изследователски центро-
ве на НАСА, както и за желанието на НАСА 
да осъществява съвместни експерименти в 
Космоса с български учени.

Тази година програмата „Космически пре-
дизвикателства“ е три пъти по-голяма, по-
канените лектори са водещи специалисти от 
цял свят и представители на най-престижни-
те университети като Оксфорд, Станфорд, 
MIT, Калифорнийски институт за Техноло-
гии както и от водещи космически организа-
ции като Европейската космическа агенция, 
Френската космическа програма и НАСА. 
В програмата взе участие един от най-из-
вестните американски астронавти, летял на 
всички совалки, Стори Мъсгрейв.

Мъсгрейв е с най-дългогодишна кариера в 
НАСА и специалист участвал както в раз-
работването така и в поддръжката на кос-
мическият телескоп „Хъбъл” (http://goo.gl/
eQbMG). Има седем дипломи по математика, 
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компютри, химия, медицина, физиология, 
литература и психология. Носител е на 20 
почетни доктората.

Следващите няколко лекции са посветени на 
„Седмицата на Европейската космическа 
програма“ 

7 ми Април – 18:00 - 19:30 – Райчо Райчев: 
„Европейската космическа агенция и Бълга-
рия“

9 ти Април – 18:00 – 20:00 – Хюго Коста: „Ев-
ропейската космическа агенция от гледана 
точка на малка държава-членка и европей-
ските пилотирани космически мисии“

10 ти Април - 16:00 – 18:00 – Пол Новел: 
„Космическите програми на ЕС – „Галилео“ 
и „Коперник“.

Отново в Новата конферентна зала на СУ. Лек-
циите са отворени за участие на всички желае-
щи.

Още много подобни събития 
ще се случат в следващите 

няколко седмици!

По материали на:
http://News.bg   
Агенция Форус 
http://Spaceedu.net 

НАУКА
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Учи в чужбина, помогни на България!

     С най-новата, лесна  и икономична система за кандидатстване! 
Dream! Foundation e:

	Най-голямата нестопанска организация за чуждестранно образование в Европа

	Лицензирана от Европейската комисия да представя внимателно подбрана селекция от най-
висококачествените университети (спестяваща ценно време за индивидуален подбор) между стотици 
институции) 

Dream! предлага:

	Само с един формуляр кандидатстване към 6 университета в която и да било страна!

	Най-новия и ниско струващ езиков тест по Английски  (DF Test за 30 евро, вместо: 150 евро, Cambridge 
Certificate; 180 долара, TOEFL)

	Kонсултира и подпомага студентите по време на кандидатстването с нашия формуляр и избора на 
университети 

	Международна мрежа от студенти заминали чрез Dream!,, които заедно развиват социални и бизнес 
проекти обратно с България и други страни 

	Спомага за българското развитие по модела на Възраждането, което е било движено от българи 
образовани в чужбина и приложили новите знания и опит в контекста на родината си  

В България  Dream! Network Посланици е растяща мрежа доброволци, които печелят: 

	Професионално обучение за презентационни умения (по училища и организации), лидерство, 
координиране, работа в екип, доброволчески проекти и социално предприемачество 

	Участия в регионални, национални и международни срещи на Dream! Network Посланици и доброволци 
от други организации 

	Биографичен опит даващ предимства при кандидатстване за учене и работа в чужбина

	Членство в световната Dream! Network от хора в чужбина и България мотивирани да се развиват 
професионално и човешки допринасяйки за по-хуманно и щастливо общество в България и навън!

Kак да станете Dream! Network Посланик; 

Безплатен тест за ниво по Английски ; 

Безплатен кариерен тест; и всичко за кандидатстване:

www.dreamfoundation.eu;  www.facebook.com/gostudyabroad  bulgaria@dreamfoundation.eu

                            

                                      

http://www.dreamfoundation.eu
http://www.facebook.com/gostudyabroad
mailto:bulgaria@dreamfoundation.eu
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През февруари тази година химикът 
Бай Чунли стана председател на 
Китайската академия на науките в 

Пекин, след като е бил шест години изпъл-
нителен вицепрезидент на Академията. Той 
говори за природата на науката в Китай и 
разкрива визията си за бъдещото развитие 
на престижната институция. 

Въпросите са зададени от Джейн Киу.

Каква е ролята на КАН е във формира-
нето на научната политика в Китай? 

Като елемент от мозъчния тръст на централ-
ното правителство, КАН дава своите съвети 
в областта на научните политики и приори-
тетните области на научните изследвания. 

Китайската академия на науките
 

(КАН) има големи планове за научни изследвания, 
а китайският президент има за цел да засили 

качеството, сътрудничеството и комерсиализацията 
на науката в страната 

др. Бай Чунли
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През последните няколко десетилетия, тя 
има основна роля при планирането и стар-
тирането на редица важни инициативи, като 
например - създаването на научни системи 
за финансиране и някои основни изследова-
телски и развойни проекти на национално 
ниво. 

КАН също така е и опитно поле за рефор-
ми в областта на научните политики и ин-
фраструктури. В рамките на Програмата за 
знание и иновации, например, реформата и 
преструктурирането на академията доведо-
ха до значително подобряване на научната 
продукция. И като част от иновациите до 
2020 г. КАН ще се стреми да засили нацио-
налния капацитет на иновациите. 

Как ще се справите с връзката между 
фундаменталните научни изследва-
ния и приложните науки? 

КАН е поела ангажимент за изграждане на 
големи възможности за фундаментални на-
учни  изследвания, позволяващи достатъчно 
финансиране и свобода на изследванията. 
Възможно в това да доведе до намаляване на 
честотата на изследванията, но пък ще подо-
бри тяхното качество. А научните изследва-
ния, пряко свързани с обществения интерес, 
ще бъдат оценявани на базата на нуждите на 
страната и социално-икономическите ползи 
от тях. 

Как КАН ще ускори превръщането на 
фундаменталните научни изследва-
ния в продукти? 

На първо място, КАН ще укрепи своите връз-
ки с промишления сектор чрез създаване на 
съвместни изследователски центрове за раз-
витие и работа с индустрията на големите 
национални проекти. Ще създадем програ-
ми за създаване на научни инкубатори и 
бизнес инкубатори за перспективни бизнес 
идеи. 

Второ, ние ще насърчаваме сътрудничество-
то с общинските правителства, които тряб-
ва да изградят регионални научноизсле-
дователски програми. На последно място, 
научната Академия ще създаде стимули за 
насърчаване на патентите и тяхната комер-
сиализация, и ще подобри своето управле-
ние и своята инфраструктура в посока към 
по-добра защита на правата над интелекту-
алната собственост. 

Китайската продукция на научни доклади 
се е увеличила бързо през последните годи-
ни, но ефектът от този факт е все още срав-
нително нисък. Как предлагате да се попра-
ви това състояние на нещата? 

Количеството и качеството на статиите, пуб-
ликувани от името на КАН, са се увеличили 
значително през последните десетилетия, 
въпреки че, разбира се, цялостното качество 
на китайските научни статии трябва да се 
подобри. Ние ще продължим да насърчава-
ме своите учени да поемат предизвикател-
ствата в различни научни области, в гранич-
ни и интердисциплинарни научни области 
и ще подкрепяме техни дългосрочни и поня-
кога – по-рискови - проекти. 

В същото време нашата система за оценка, 
която се основава на броя и качеството на 
публикуваните научни документи, ще се из-
мести към оценка на качеството на иноваци-
ите, действителния научен принос за разви-
тието на обществото и на държавата. 

НАУКА
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Как искате да се развият взаимоотно-
шения между китайските учени и учени-
те в останалата част на света? 

КАН ще консолидира своето сътрудничест-
во с развитите страни. Ние ще насърчаваме 
по-нататъшното сътрудничество и с развива-
щите се страни. Последното се отнася в най-
голяма степен за държавите, съседни на Ки-
тай. Ще се стремим да създадем дългосрочно, 
стратегическо партньорство с институциите, 
извършващи първокласни научни изследва-
ния, международни научни организации, и 
бизнес корпорации. КАН насърчава своите 
учени да участват в международни изследо-
вателски проекти и да заемат ключови пози-
ции в международни научни организации. 
Ние също така приемаме радушно учени от 
други страни, идващи да посетят и работят в 
нашата научна Академия. 

Напоследък зачестяват призивите за 
реформиране на управлението и раз-
пределението на финансирането на 
науката в страната. Каква е позици-
ята ви по тази деликатна тема? 

На сравнително ниско ниво, науката в Ки-
тай е постигнала значителен напредък през 
последните няколко десетилетия. Това се 
дължи на усилията на китайската научна 
общност, а също така - и на държавна адми-
нистрация. 

Разбира се, съществуват възможности за по-
добряване на системите за финансиране, но 
аз виждам това като неразделна част от со-
циалната прогресия. Някои агенции за фи-
нансиране, като например Националната 
природонаучна фондация (NNSF), са пред-
ложили отлични примери. NNSF набляга 
на справедливостта, прозрачността и демо-
кратичната меритокрация (по заслуги). Взе-
тите решения трябва да бъдат универсални 
за всички организации, кандидатстващи за 
финансиране. Вярвам, че след бъдещи ре-
форми, разпределението на научното фи-

нансиране в Китай ще стане по-справедливо 
и по-прозрачно и ще се подобрят  стандар-
тите и ефективността на управлението на 
финансирането. 
Как виждате засилването на ефек-
тивността на дейността на „науч-
ната полиция” в борбата й с опити-
те за научна измама и неетичното 
поведение на някои учени? 

През 2007 г. КАН обнародва наредби за пове-
дението на учените, които осигуряват  кри-
териите за преценка за степента на дадено 
нарушение, процедурата по разследване на 
твърденията и действията, които ще бъдат 
предприети в случай на доказано наруше-
ние. 
Ключът за успех в тази справедлива борба е 
да се осигури ефективен контрол и да се из-
пълни регламента за по-голяма твърдост. 

В същото време ние обмисляме създаването 
в КАН на задължителен курс по етика на на-
учните изследвания, изясняването на основ-
ните принципи на научната дейност и об-
съждане на случаите на нарушения в Китай 
и в останалата част от света, така че култура-
та на отчетност да бъде  вкоренена у нашите 
учени възможно най-рано.

По материали от: http://www.nature.com
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Китай е на път да изпревари САЩ в 
научната продукция вероятно още 
през 2013 - много по-рано от очаква-
ното. Това е заключението на ново 

мащабно проучване на Кралското друже-
ство - националната научна академия на Ве-
ликобритания.   
 
Страната, която е изобретила компаса, ба-
рута, хартията и печатането, ще се завърне 
триумфално в първите редици на „армията” 

на учените по света.  
 
Анализът на публикуваните изследвания - 
една от основните мерки на научните уси-
лия - разкрива „особено впечатляващо“ 
повишаване на научната продукция  на ки-
тайските учени.   
 
Проучването показва, че успехът на китай-
ците в научното поприще е предизвика-
телство към традиционното господство на 

Китай ще изпревари САЩ 
в областта на научните 

изследвания след две години  

НАУКА
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САЩ, Европа и Япония.  
 
Данните се основават на документи, публи-
кувани в признати международни списания, 
изброени от Scopus. 
През 1996 г., първата година от анализа, аме-
риканските учени са публикували 292 513 
свои научни доклада – 10 пъти повече от ки-
тайските учени, които са публикували 25 474 
броя.  
 
До 2008 г. броят на научните доклади, пуб-
ликувани в САЩ, се е увеличил леко до 316 
317, докато в Китай учените са увеличили 
своите доклади над седем пъти, като техният 
брой е 184 080.  
 
Предишни оценки за степента на разраства-
не на продуктивността на китайските учени 
предполагат, че Китай може да изпревари 
САЩ в научно отношение чак след 2020 го-
дина.  
 
Но това ново изследване показва, че Китай, 
след като успяха да изместят Великобрита-
ния като втори водещ световен производи-
тел на научни изследвания, може да продъл-
жи в тази посока и да изпревари САЩ до две 
години или дори – и по-рано.  
 
Прогнозите са различни, но според Elsevier 
това би могло да се осъществи още през 2013 
г.
Проф. Крис Смит, автор на доклада, заявя-
ва, че не е изненадан от това увеличение, тъй 
като Китай инвестира усилено в научна дей-
ност.  
 
Китайските разходи за наука са нараснали с 
20% годишно от 1999 г., като сега те са над 
100 000 000 000 американски долара, а през 
2006 г. 1 500 000 китайски студенти са завър-
шили научни и технически специалности в 
китайските университети. 
Заедно с растежа на китайската икономика, 
това е още един показател за изключително 
бързото нарастване на Китай като глобална 
сила. 

 
„Мисля, че това е положително, от голяма 
полза, въпреки че някои могат да го сметнат 
за заплаха и може да служи като предупре-
дителен сигнал за нас – американците - да не 
ставаме самонадеяни.“, казва проф. Смит. 
 
В доклада се изтъква, че американската про-
дукция на научни изследвания ще спадне в 
абсолютно изражение, заради нарастващи-
те възможности на държави като Япония и 
Франция, които ще отговорят на китайското 
предизвикателство.  
 
Авторите предвиждат „драматични“ про-
мени в световния научен „пейзаж” и преду-
преждават, че броят на научните изследва-
ния е от значение за конкурентоспособността 
на всяка една нация.  
 
Според доклада, „научните таблици не са 
само за престиж - те са барометър за способ-
ността на всяка държава да се конкурират на 
световната научна сцена“.  
 
Въпреки това, в доклада се посочва, че все 
по-голям обем от научни публикации, не оз-
начава непременно и повишаване на качест-
вото им.  
 
Един ключов показател за стойността на вся-
ко научно изследване е това колко пъти е ци-
тирано то от други учени в техните трудове.  
 
Въпреки че Китай се е повишила в „цити-
раната“ ранглиста, нейната ефективност на 
тази мярка изостава на степента на публи-
куване. Според някои изследвания ще бъдат 
необходими много години, преди те да успе-
ят да се изравнят със западните стандарти. 
 
Научните статии, публикувани във Велико-
британия, все още са вторите най-често ци-
тирани в света, след публикуваните в САЩ. 
В един от коментарите под статията се каз-
ва следното: „Науката е наука, без значение, 
къде е произведена. Истинската цел на нау-
ката е да помага на човечеството. Ние трябва 
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да си сътрудничим, а не – да се конкурира-
ме и да започваме научна „студена война”, 
по време на която ще се изгради безполезна 
междудържавна враждебност. Науката тряб-
ва да обединява човечеството и да го прави 
по-съвършено, а не – да го разединява.” 
 
SCOPUS e библиографска и реферативна 
база данни и инструмент за проследяване на 
цитируемостта на статиите, публикувани в 
научните издания. 
Базата данни индексира научни списания, 
материали от конференции и серийни 
книжни издания. Обхваща 18 000 заглавия 
от над 5000 международни издатели, вклю-
чително - 16 500 списания от областта на 
точните, техническите, медицинските, соци-
алните и хуманитарните науки, а също - и на 
изкуствата.  
Разработчик и собственик на SCOPUS е из-
дателската корпорация Elsevier, чийто уп-
равителен съвет се състои от учени и биб-

лиотекари от всички научни дисциплини и 
географски райони.
Базата данни е достъпна при условията на 
онлайн регистрация. Търсачката на SCOPUS 
е интегрирана с търсещата система Scirus 
за претърсване на уеб страници и патентна 
база данни. 
Търсачката на Scopus предлага справка и за 
автори, чиито профили съдържат техните 
организации, библиографски данни за пуб-
ликациите им и информация за броя на ци-
тиранията на всеки публикуван документ, 
които тя е получила.

По материали от:

http://www.bbc.co.uk/
http://en.wikipedia.org/wiki/Scopus
http://www.scopus.com/
http://www.elsevier.com/
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През тази година има няколко го-
дишнини от важни исторически 
събития в руската история: 150 г. 
от отмяната на креостното право. 

70 г. от началото на Отечестената война. 25 г. 
от катастрофата на АЕЦ в Чернобил. 20 г. от 
началото на нова Русия. 
Но най-важната годишнина е 50 г. от поле-
та на Юрий Гагарин в Космоса. С указ на 
президента на Руската Федерация, 2011 г. е 
обявена за година на руската космонавтика. 
Освен това, програмите за честванията на 
различни събития на ООН и ЮНЕСКО за 
2011 г. включват честване на полета на Юрий 
Гагарин.
 Юрий Гагарин — имя, которое знают во 
всех странах. Космонавтов в мире почти 500 
человек, но первым из них навсегда останет-

ся наш Юрий Алексеевич.
 12 април 1961 г. – тази дата е повратен мо-
мент в историяа на човешката цивилизация. 
Полетът на Ю. Гагарин може да се сравни 
само с откриването на Америка от Хр. Ко-
лумб през 1492 г. или – със стъпването на Л. 
Армстронг на Луната през 1969 г. Такива съ-
бития се наричат епохални. 
Гагарин стана известен в един миг, той оби-
коли цялата планета, приемаха го и крале, и 
президенти, посети над 30 държави по света. 
А славата не го главозамая, което го прави 
още по-велик, понеже само плодоносното 
дърво е наведено и само празната бъчва кън-
ти силно при удар, както са забелязали древ-
ните ни предци.  

 Сергей Лесков,  „Известия“, 29.12.2010 г.

2011 година е паметна в 
историята на Русия 

Чернобил

НАУКА
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Първият научен конкурс на Google 
за ученици от гимназиите при-
ключи. „Учените” са на възраст от 
13 до 18 годишни от всички дър-

жави, етноси и религии.
Записалите участници, вместо да показ-
ват скучни табла и да обясняват своята на-
учна работа, създадоха собствени проду-
кти, използвайки инструментите на Google 
-  YouTube, Google Docs и системата за из-
граждане на уеб приложения Google Sites. 
„Учените” можеха да участват в единадесет 
категории, от тях са наука за храната, физи-
ка, енергия и пространство, изобретения и 
иновации, поведенческа наука и др. Учени-
ци от над 160 страни са взели участие в кон-
курса преди той да завърши на 7-ми април.
Наградата, която ще получи победителя е по-
вече от съблазнителна. National Geographic 

осигурява пътуване до о. Галапагос с техен 
изследователски екип,  стипендия от $50 000, 
пътуване до Церн (CERN) в Швейцария, по-
сещение в офиса на Google в Цюрих, както 
и посещение в редакцията на сп. Scientific 
American в Ню Йорк или едногодишен стаж 
в Лего.
Google е помолил учителите да насърчават 
и окуражават своите ученици да участват в 
научния конкурс. Стимулирайки бъдещите 
учени да развиват свои проекти знанията 
натрупани по работата ще са дори повече от 
колкото в клас. 
На 9-ти май започва гласуване на „публика-
та”, като ще се извършва онлайн и реално 
Google потребителят ще определи кой про-
ект заслужава да спечели първа награда.
БГ Наука ще следи конкурса и ще ви инфор-

мира как протича гласуването.

Първият научен конкурс на Google 
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Инвестирайте в своето 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

Курсове за подготовка за First Certificate of English,Certificate of Advanced 
English,Proficiency Certificate

Ускорен курс, подготовка за FCE, CAE, CPE
Август, септември
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ВИДЕО НАУКА
История и цел на “БЕО Мусала” към ИЯИЯЕ

http://goo.gl/GuIPK

Как работи: 3-D телевизия без очила

http://goo.gl/qiQbI

http://video.nauka.bg
http://goo.gl/GuIPK
http://goo.gl/qiQbI
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Преди петдесет години, през април 
1961 г. съветският космонавт Юрий 
Гагарин става първият човек, поле-
тял в космоса, в орбита около пла-

нетата Земя, като полетът му е бил с време-
траене от 108 минути. Нов премиерен филм, 
посветен на космическия кораб „Восток 1”, 
има за цел да пресъздаде Космоса през очите 
на Гагарин. . 

Филмът е създаден от астронавта на ESA 
Пабло Несполи и британския филмов режи-
сьор Кристофър Райли. Заглавието на фил-
ма им е „Първа орбита“. В него се преплитат 
архивни кадри и звук от полета на Гагарин. 
Кадрите са заснети от камера, разположена 

върху МКС.

Международната космическа станция. 
Гагарин е бил изстрелян от руския космо-
друм в утрото на 12.04.1961 г., прелетял е над 
Тихия океан, и е видял слънчевия изгрева 
над Южна Америка. Той се приземява на се-
верния бряг на Каспийско море два часа по-
късно. 
Музиката във филма „Първа орбита“ е съз-
дадена от композитора Филип Шепард. 
Премиерата на филма е насрочена за 
12.04.2011 г. Тя ще бъде проведена в интер-
нет, в сайта YouTube, където този филм ще 
може да бъде видян в над 120 държави в све-
та. 

Нов филм възстановява исторически сцени 
от първия пилотиран космически полет 

http://goo.gl/hi8Et

ВИДЕО НАУКА
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Бакалаврите от специалността „Квантова и кос-
мическа теоретична физика“ ще придобият 
фундаментални знания в основните области 
от теоретичната физика, експериментална-

та физика, приложната математика, изчислителната 
физика и информационните технологии. Обучение-
то по специалността е изградено върху концепцията, 
че придобиването на висока квалификация и прак-
тически знания, необходими за пряка реализация във 
всяка една високотехнологична област, е възможно 
само въз основа на задълбочени фундаментални зна-
ния за физичната същност на явленията и матема-
тичното им описание.
Специалистите, придобили степента „бакалавър” по 
специалност „Квантова и космическа теоретична фи-
зика“, ще са  подготвени да извършват научно-изсле-
дователска и приложна дейност във всички основни 
области на теоретичната физика. Те трябва да позна-
ват и прилагат на практика основните теоретични, 
математични и изчислителни методи във физиката 
и да познават експерименталните техники и методи 
на изследване. Те трябва да владеят поне един чужд 
език до степен да ползват специализирана литерату-
ра, да имат висока езикова култура и да притежават 
способността сами да усъвършенствуват знанията и 
уменията си и постоянно да повишават своята квали-
фикация. Бакалаврите трябва да могат да използват 
специализиран софтуер за аналитично и числено 

изследване на теоретични модели от различни об-
ласти във физиката въз основа на задълбочените си 
познания върху физичните процеси и явления, да 
могат да разработват методи и средства за изследване 
и моделиране в производствени и научни лаборато-
рии, да могат да участват в извършване на проучва-
ния, експертизи и прогнози за развитие на дейности в 
областта на фундаменталната и приложната физика, 
а така също в онези области на други науки, за които 
методиката и средствата на физиката са приложими 
и необходими, да се занимават с преподавателска 
дейност в различните раздели на физиката, астрофи-
зиката, космическите изследвания и математиката.
Цел на обучението е успешно завършилите бакала-
ври да могат да го продължат в съответните магистър-
ски програми на високо научно ниво, както и да при-
добият необходимата квалификация за започване на 
работа във водещи български и международни науч-
ни uорганизации като Европейската организация за 
ядрени изследвания (CERN) – Женева, Обединения 
институт за ядрени изследвания (JINR) – Дубна, На-
ционално управление по въздухоплаване и изслед-
ване на космическото пространство (NASA) – САЩ, 
Европейската космическа агенция (ESA) и други.

За повече информация и документация вижте Проект за 
специалност ККТФ. 

ВИДЕО НАУКА

“Квантова и космическа теоретична физика”
http://goo.gl/FhzDg

http://theory.phys.uni-sofia.bg/bg/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%9A%D0%9A%D0%A2%D0%A4
http://theory.phys.uni-sofia.bg/bg/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%9A%D0%9A%D0%A2%D0%A4
http://goo.gl/FhzDg
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На 12.04.1961 г. в Съветския Съюз 
бе изведен в околоземна орбита 
първият в света космически ко-
раб-спътник „Восток“* с човек на 

борда. Неговият пилот-космонавт е граж-
данинът на СССР, летецът майор Юрий 
Алексеевич Гагарин. 
Стартът на космическата ракета премина 
успешно и след набирането на първа косми-
ческа скорост и отделянето на космическия 
кораб от ракетата-носител, корабът-спътник 
започна своя свободен полет в орбита около 
Земята. 
По предварителни данни, периодът на оби-
колката на кораба-спътник около Земята ще 
продължи около 89-90 минути; минимално-
то разстояние от повърхността на Земята (в 

АСТРОНОМИЯ

50 г. от първият човек из-
летял в космоса

За първи път човек полетя в космоса
http://www.roscosmos.ru



 http://nauka.bg 30

АСТРОНОМИЯ



 http://nauka.bg 31

перигей) ще бъде 175 км., а максималното 
разстояние (в апогей) ще бъде 302 км.; ъгълът 
на наклон на плоскостта на орбитата спрямо 
екватора ще бъде 65 градуса и 4 минути. 
Тежеста на космическия кораб-спътник, за-
едно с пилота в него, е 4725 кг., без да се взи-
ма предвид теглото на ракетата-носител. 
С космонавта е установена и поддържана 
двустранна радиовръзка. С помощта на  ра-
диотелеметрическа и телевизионна системи 
се наблюдава състоянието на космонавта по 
време на неговия полет. 
По време на извеждането на кораба-спъ-
ник „Восток” в орбита другарят Гагарин се 
е чувсвствал удовлетворително, а в момента 
се чувства добре. Системите, обеспечаващи 
необходимите жизнени условия в кабината 
му функционират нормално.
Полетът на кораба-спътник „Восток“ с пилот 
космонавта Гагарин в орбита около нашата 
планета продължава. 

По получени данни от борда на космиче-
ския кораб „Восток“, в 9:52 ч. по московско 
време, пилот-космонавтът майор Гагарин, 
прелиташе над Южна Америка. Той споде-
ля: „Полетът протича нормално, чувствам се 
добре.“.
В 10:15 ч. по московско време пилот-космо-
навтът майор Гагарин, прелитайки над Аф-
рика, сподели: „Полетът протича нормално, 
добре понасям състоянието на безтеглов-
ност.“.
В 10:25 ч. по московско време, след обле-
тяване на нашата планета – Земята, в съот-
ветствие със зададената програма, космиче-
ският кораб-спътник с пилот космонавтът 
майор Юрий Гагарин започна да се снижава 
и да се приземява над територията на СССР.
Полетът му бе с времетраене от час и 48 мин. 
Другарят Гагарин се приземи на колхозно 
поле в Саратовска област.

ТАСС, 12.04.1961 г. 
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От времето на 108-те минути сла-
ва на другаря Гагарин изминаха 
много години.  Човечеството ще 
помни вечно датата 12.04.1961 г. 

Вероятно, всеки човек ще помни тази дата. 
За нас – ракетно-космическите работници – 
този ден е празник.  

Това бе удивително време. Ето няколко щри-
хи и от мен… На нашата група, ръководена 
от главния конструктор – др. А. Исаев,  беше 
поръчано да проектира спирачна двигател-
на установка (ТДУ), която ще трябва да изва-
ди космическия кораб от орбита. Буквално 
за няколко дни бяха начертани пет варианта 
и бе избран един от тях. И така, в минимал-
ни срокове и под огромо напрежение, с го-
лям ентусиазъм и с твърда увереност в успе-
ха, ние се справихме блестящо. 

Отделът по космически апарати по оно-
ва време бе оглавен от др. Михаил Клавди-
евич Тихонравов, начальник на сектора за 
пилотируеми космически кораби беше кос-
монавтът Константин Феоктистов. Година 
след създаването и пускането в действие на 
първите изкуствени спътници, беше взето 
решение да започне разработването на кос-
мически апарат, който да бъде пилотиран от 
човек. През пролетта на 1959 г. бяха готови 

чертежите за кораба и отсеците му, а през 
лятото беше готова цялата техническа доку-
ментация по проекта. През следващата – 1960 
– година се състояха първите безпилотни по-
лети на кораби-спътници. Всички работехме 
с огромен ентусиазъм. Не ми се иска да пра-
вя предположения как всичко това бихме го 
създали днес. 

Ракетно-космическата система „Восток” бе 
създадена под вещото ръководство на акаде-
мик Сергей Павлович Корольов, виден учен 
и велик конструктор, завинаги запечатан 
в историческите записки от онези години. 
Този човек положи началото на осъществя-
ването на най-величествената мечта на чове-
ка – да полети в Кососа. 

Говорейки за подвига на Юрий Гагарин, ви-
наги трябва да помним, че именно Сергей 
Павлович избра Юрий, той си го обичаше 
много, имаше го като свой син. На Сергей 
Корольов принадлежат думите: „ Юра е оли-
цетворение на вечната младост на нашия 
народ. В него щастливо се съчетават при-
родно мъжество, аналитичен ум и изклю-
чително трудолюбие. Ако нашият народ 
получи надеждно образование, от него ще 
излязат едни от най-великите учени на на-
шето време.” 

спомени на владимир Худа-
ков – заслужил работник от 
ракетно космическия отрасъл 
на ссср http://www.roscosmos.ru
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Някой беше казал: „Трудно е да се каже кое 
е възможно и кое – невъзможно. Мечтите на 
вчерашния ден са надежди на днешния и ре-
алности на утрешния.”

Ще припомня и думите на Константин Ци-
олковски: „Земята е люлка на човечество-
то, но човекът не може вечно да живее в 
люлката си.”
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Първият полет на човек в Космоса 
бе не само изключително важен, 
но в много отношения, дори – за 
специалистите, работили над този 

проект, бе немислима стъпка, стъпка към не-
известното, с всички неизвестности от тех-
нически, социален, физиологически и пси-
хологически характер. Сега е трудно да се 
разбере всичко това, но тогава всички бяхме 
озадачени над един проблем: „Какво пред-
стои да се случи? Ще понесе ли човешкият 
организъм състоянието на безтегловност? 
Ще издържи ли човешката психика?” 

Отговорите на повечето въпроси, които по 
онова време си задавахме, не можеха да ни 
бъдат дадени дори от водещите специали-
сти по хуманна медицина. В процеса на тест-
ване на космическия кораб „Восток” чрез 
безпилотни полети, но – с манекени или с 
кучета на борда, както – и в процеса на под-
готовката на пилотируемия полет в Космоса, 
никой не можеше да ни отговори на всички 
тези важни въпроси. Днес отговорите им са 
известни, но в това отношение тогава рабо-
техме „на сляпо”. Значи, трябваше да се тър-
си изход от това положение. Оттук произте-
коха особеният подход към конструирането 
на самия космически кораб и създаването на 
неговите системи, към подготовката и изпи-
танията му. 

Имаше толкова много неясноти и загадки в 
предстояшия полет… 

Ще издържи ли космонавтът в кабината на 
шума на двигателите на ракетата-носител? 
Бе необходимо да се експериментира като в 
кабината се вкара измервателно устройство, 
което да измери силата на шума; шумомер. 

спомени на полк. в. ярополов 
– участник в изстрелването на космиче-
ския кораб „восток” от космодрума в 
байконур

http://www.roscosmos.ru
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Какво ниво на претоварване ще понесе чо-
векът? Колко време би издържал? Сложихме 
датчици за претоварване на борда на косми-
ческия апарат. 

Как ще повлияе състоянието на безтеглов-
ност на жив организъм? Също бяха нужни 
експерименти. Първоначално в пилотската 
кабина сложихме кучета. За съжаление, пър-
вите две кучета починаха. За щастие, след-
ващите кучета оцеляха. Това беше много ва-
жно за всички нас.

Ще могат ли системите в космическия ко-
раб да поддържат нормалната жизненост на 
пилота? Отново бяха нужни експерименти. 
Този път сложихме в него манекен, когото на 
шега кръстигме с името „Иван Иванович”.  
Шегувайки се с „колегата” – манекен, изби-
вахме натрупаното напрежение. Понякога 
го слагахме да седне на някое кресло с книга 
в ръде. Веднъж дори Сергей Королев го видя 

и го взе за един от нас и започна да му се кара 
отдалече, понеже „нарушава установения 
ред”.  После той самият се смя най-много на 
случката. 

Вероятно именно манекенът стои в основата 
на легендите, че някакъв друг човек е летял в 
Космоса малко преди Юрий Гагарин. 
Естествено, всеки от конструкторите се въл-
нуваше от това дали неговият агрегат или не-
говата система работи нормално и въздъхва-
ше с облекчение, когато се увери, че всичко 
е наред. Най-притеснени до края на полета 
бяха, разбира се, отговорниците за системата 
за приземяване на космическия кораб, поне-
же тя щеше да се задейства последна. „При-
земленците” също се успокоиха накрая. 
Когато космонавтът се приземи успешно, 
никой от присъстващите в контролната зала 
все още не осъзнаваше значението на това 
събитие. Когато еуфорията настъпи, всички 
се запрегръщахме радостно. 
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Поява на белия свят. Роден е на 9 март 
1934 г. в семейство на колхозници. Първите 
години от живота си изкарва в село Клуши-
но, откъдето са и родителите му – Алексей 
Иванович Гагарин (1902-1973)  и  Анна Ти-
мофеевна Матвеева (1903-1984). В детските 
си години е най-обикновено момче, което с 
нищо не се отличава от връстниците си. По-
мага според силите си на своите родители, 
участва във всички детски игри. Завършва 
основно образовние в с. Клушино. През Вто-
рата световна война семейството му живее 
на окупирана от немците територия. 

Образование и първи стъпки в ави-
ацията.  През 1945 г семейството се заселва 
в Гжатск (сега - Гагарин), Смоленска област. 
Там през 1949 г. Юрий Гагарин завършва 
Гжатското непълно средно училище. През 
есента продължава образованието си в Лю-
берецкото професионално училище. През 
декември е приет във ВЛКСМ (Всесъюзен 
Ленински комунистически младежки съюз 
- комунистичеката младежка организация в 
бившия СССР). В 1951 г. завършва с отличие 
професионалното училище с квалификация 
леяр-формовчик. През август 1951 г. Гагарин 
се записва в Саратовския индустриален тех-
никум. Занимава се и със спорт. Именно в 
тези години се увлича от авиацията и на 25 
октомври 1954 г. посещава за първи път Сара-
товския аероклуб. През юни 1955 г. завършва 
с отличие Саратовския техникум. През юли 
извършва първия си самостоятелен полет на 
самолета Як-18. На 10 октомври завършва 
обучението си в Саратовския аероклуб. На 3 
август 1955 г. саратовският областен вестник 

кратка биография на Юрий 
алексеевич гагарин

http://ru.wikipedia.org/
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„Младежка заря“ публикува статия „Ден на 
летището“ в която се споменава името на 
Гагарин. „Първата похвала в печата значи 
много в живота на човека!“ - пише след вре-
ме Юрий Алексеевич.

Военна служба. На 27.10.1955 г. започва 
да отбива военната си служба. Изпратен е в 
Чкаловското военноавиационно училище 
„Климент Ворошилов“ в град Оренбург в 
което се подготвят летци. Завършва обуче-
нието си в него на 25.10.1957 г., а след 2 дни 
сключва брак с Валентина Ивановна Горяче-
ва.

Пилот на свръхзвуков изтребител. 
В края на 1957 г. Гагарин е изпратен в изтре-
бителен авиационен полк на Северния флот. 
Там извършва полети в условията на поляр-
ните дни и нощи. Обича да лети. На 9 декем-
ври подава молба за включване в групата на 
кандидатите за космонавти. След седмица 
го викат в Москва за цялостен медицински 
преглед в Централната военна болница. В 
началото на 1960 г. специална медицинска 
комисия признава старши лейтенант Гага-
рин като годен за космически полети.

Космонавт №1 на планетата. На 3 
март 1960 г. със заповед на главнокомандва-
щия ВВС Константин Вершинин е зачислен в 
групата на космонавтите. На 11 март започва 
тренировки. Отначало групата се състои от 

20 млади летци. От тях са отделени 6, които 
са подготвяни по програма, различна от тази 
на останалите. Четири месеца преди полета 
за всички става ясно, че ще полети именно 
той. Първият космонавт трябва да стане ли-
цето на съветската държава, достойно пред-
ставящ я пред света. Гагарин притежава точ-
но тези качества и това е определящото при 
избора му за първия полет. Последната дума 
има Никита Хрушчов, по това време - пър-
ви секретар на управляващата в СССР кому-
нистическа партия — КПСС. Когато му по-
казват снимките на първите космонавти, без 
колебание той избира Гагарин. На 12 април 
1961 г. в 9 часа и 7 минути московско време от 
космодрума Байконур излита космическият 
кораб „Восток“ с пилот-космонавт Юрий 
Алексеевич Гагарин. Корабът извършва 
една обиколка на Земята, а тези 108 минути 
са звездни в неговия живот. След 2 дни е тър-
жествено посрещнат на Червения площад в 
Москва пред хиляди хора, дошли да го ви-
дят. Полетът е резултат на успешното раз-
витие на съветската космическа програма, 
успяла до този момент да изпрати в орбита 
първият изкуствен спътник на земята, както 
и да извърши няколко с кучета на борда. 

Животът на Гагарин след полета му 
в Космоса. От 23 май 1961 г. е командир 
на отряда космонавти. През есента на 1961 
г. постъпва във военновъздушната академия 
„Николай Едуардович Жуковски“, за да по-
лучи висше образование. На 20 декември 
1963 г. е назначен за заместник-началник на 
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Центъра за подготовка на космона-
вти. Започва отново да лети през 1963 
г. От лятото на 1966 г. се подготвя за 
нов космически полет. През тези го-
дини СССР започва своята програма 
за кацане на Луната. Един от под-
готвящите се за полет до Луната е и 
Гагарин. Първият изпитателен полет 
в пилотиран вариант е планиран за 
април 1967 г. За него се подготвят 
Владимир Комаров и Юрий Гагрин. 
Решено е с кораба да лети Комаров, 
за да не се рискува живота на Гага-
рин. Полетът на „Союз-1” завършва 
трагично, екипажът загива. На тра-
урния митинг в памет на загиналия 
Комаров, Гагарин обещава че космо-
навтите ще научат „Союз” да лети. 
В края на краищата, така и става. 
„Союз” лети и до днес.

Трагична смърт. 1968 г. е послед-
на в неговия живот. На 17 февруари 
той защитава дипломната си работа 
в Академия „Жуковски“. Продължа-
ва подготовката си за нови полети 
в Космоса. Много трудно получава 
разрешение за самостоятелно пило-
тиране на самолет. На 27 март 1968 
г. е неговият пръв полет. И - после-
ден. След 3 дни светът се прощава 
със своя герой. На траурния митинг 
Президентът на Академията на нау-
ките на СССР – академик Мстислав 
Келдиш - заявява: „Подвигът на Га-
гарин е огромен принос в науката. 
Той откри нова епоха в историята на 
човечеството - начало на полетите на 
човека в Космоса, път към междупла-
нетни експедиции...“

В Съветския съюз е обявен нацио-
нален траур. Това е първият път в 
съветската история, когато деня на 
траур е обявен по повод на смъртта 
на друг човек, а не – на държавния 
ръководител.
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Обстоятелствата около смъртта на Гагарин и 
до сега не са напълно известни. Съществуват 
редица противоречиви версии за неговата 
гибел. По всяка вероятност той загива при 
катастрофа на пилотираният от него и от 
инструктурът му полк. Владимир Серьогин 
изтребител МиГ-15 УТИ. 

Урната с праха на Гагарин и Серьогин е 
вградена в стената на московския Кремъл. 
Официалната версия е следната: По време 
на тренировъчен полет самолет МиГ-15 – 
УТИ (учебно-тренировъчен изтребител), с 
Гагарин и неговият инструктор полковник 
Серьогин на борда, се разбива на 27.03.1968 
г. в 10:31 ч. в района на село Новоселово на 
18 км от град Киржач, Владимирска област. 
Това се случва при лоша видимост — долна-
та повърхност на облаците е била на 300 ме-
тра от Земята. Самолетът влиза в „свредел”. 
За да извадят самолета си от „свредела”, на 
пилотите не достигат само няколко секунди. 
При падането на Земята, самолетът изкопава 
кратер, дълбок 3 метра.

Звания: Летец-космонавт на СССР, Герой 
на Съветския Съюз, Герой на социалистиче-
ския труд на Чехословакия, Герой на соци-
алистическия труд на България, Герой на 
труда на Виетнам, майор от ВВС на СССР, 
президент на Обществото за съветско-ку-

бинска дружба, почетен член на Общество-
то за финландско-съветска дружба. От 1966 
година е почетен член на Международната 
академия по астронавтика. Военен летец I 
клас. Почетен суворовец (на Московското 
Суворовско военно училище).

Ордени: „Ленин“ (СССР),“Георги Дими-
тров“ (България),“Карл Маркс“ (ГДР), Звез-
да II клас (Индонезия),“Грюнвалдски кръст I 
степен“ (Полша), орден „Знаме на Унгарска-
та република 1 степен с елмази“,„Огърлицата 
на Нил“ (Египет), „Голяма лента на Афри-
канската Звезда“ (Либерия), „За заслуги в 
областта на въздухоплаването“ (Бразилия). 
Първи кавалер на ордена „Плайя-Хирон“ 
(Куба).

След първият в света пилотиран космиче-
ски кораб Гагарин обикаля, в организира-
ни от съветското правителство акции, почти 
всички социалистически страни, където е 
посрещнат с небивал за тогавашното време 
спонтанен народен ентусиазъм. На Черве-
ния площад събраните хора излизат от кон-
трола на милицията и правят грандиозен 
спонтанен митинг, което за това време значи 
много. 

Каквото и да се е случило на 27.03.1968 г., на 
обикновения руски селски младеж се пада 
честта да отвори огромната врата на чове-
чеството към Вселената, за която от поне сто-
летия пишат и мечтаят учените, писателите 
и всеки, който се е докоснал до изумително-
то очарование на техническия прогрес в раз-
цвета на индустриалната цивилизация. 

Юрий Гагарин в Кюстендил

АСТРОНОМИЯ

Буквално преди няколко дни в Русия бяха 
разсекретени части от документите на коми-
сията, разследвала катастрофата с изтреби-
теля МиГ15 УТИ. Изводите са, че по всяка 
вероятност трагедията се дължи на пилотска 
грешка на Юрий Гагарин. Авиацията винаги 
е била трудна дейност, особено тогава, ко-
гато системите за управление са разчитали 
главно на човешката ръка и майсторство. Да 
се греши е колкото трагично, толкова и чо-
вешко. Юрий Алексеевич Гагарин остава в 
историята именно като човек - първият, по-
летял в Космоса и отворил вратата към след-
ващата епоха на човешката история.
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Бюджетната криза в САЩ налага на 
Европейската космическа агенция 
да се откаже от плановете за съвмест-
на мисия. Европейската космическа 

агенция (ЕКА) ще продължи да изпълнява 
своите планове за следващата си голяма на-
учна мисия без подкрепата на НАСА.  Въпре-
ки конкуриращите се приоритети, финан-
совите проблеми на САЩ налагат сериозни 
ограничения по отношение на Американ-
ската космическа агенция. Три големи, или 
„L-клас“, мисии, които се състезават за фи-
нансиране, ще трябва да бъдат извърше-
ни, ако бъде възможно това, без приноса на 
САЩ, въпреки поетите от тях ангажименти. 

„Решението е взето много неохотно. НАСА 
не може да отговаря на нашите графици за 
стартиране на мисиите ни.“, казва Дейвид 
Саутууд, директор на научните изследвания 
и изслдванията по роботика на ЕКА. 

Наличният бюджет за спечелване, за който 
се борят мисиите от т. нар. L-клас, са пред-
видени за 2020 г. Техният бюджет ще бъде 
намален с ок. 40-50%, като ще достигне  € 700 
000 000 (или 996 000 000 $). 
Ето някои от конкуриращите се мисии: ми-
сиията на Международната рентгенова об-
серватория (International X-ray Observatory), 
свързана с телескоп, следящ черните дупки 
и формирането на галактики;  космическа 
антена с лазерен интерферометър (LISA) 
ще открива гравитационни вълни; мисията 
до два от спътниците на Юпитер – Европа и 
Ганимед ще бъдат изпратени сонди (EJSM - 
Лаплас). 
ЕКА щеше да избере победителя през юни 
2011, но отложи взимането на решението до 
февруари 2012 г., докато отделните научни 

екипи ревизират финансовата страна на сво-
ите мисии.  

Намаленият бюджет ще намали перспекти-
вите на всяка мисия, но ръководителите на 
отделните мисии са оптимисти. Джоел Бре-
гман, член на екипа на IXO, казва, че дори 
и телескопът да бъде с по-малки огледало от 
предвиденото и само два или три инстру-
мента, вместо предложените шест, мисията 
пак ще бъде успешна. Карстен Данцман, съ-
председател на LISA, казва, че и по-скромна 
антена ще може да открие гравитационни 
вълни, но ще трябва да се задоволи с по-ма-
лък брой астрофизични източници. Роналд 
Грийли, съпредседател на EJSM-Лаплас, каз-
ва, че мисията на неговия екип може да бъде 
най-лесно преработена, тъй като включва 
само два космически апарата. 
НАСА все още се надява да даде и своя при-
нос, макар – и по-скромен за мисиите от L-
клас на ЕКА, но е изправена пред недостиг 
на финансови средства и за своята програма. 
Учените очакват срещата между ръководи-
телие на НАСА и ЕКА на 29-30 март 2011 г. 
в Пасадена, Калифорния, където ще бъдат 
определени новите параметри на тяхното 
сътрудничество.

ека вероятно ще действа без под-
крепата на наса 

http://www.nature.com/
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Титан, най-големият спътник на Са-
турн, е открит през 1655 г. от холанд-
ския астроном Християн Хюйгенс. 
През 2005 г. на повърхността му ка-

цна спускаемият модул „Хюйгенс“, кръстен 
на първооткривателя на Титан. Той достави 
космическата сонда „Касини“, която и досе-
га продължава да наблюдава Сатурн, пръс-
тените и спътниците му. Касини-Хюйгенс е 
съвместен проект на НАСА, Европейската 
космическа агенция и Италианската косми-
ческа агенция.
Титан е най-големият спътник на Сатурн 
и втори по големина в Слънчевата система, 
след Юпитеровия Ганимед. Диаметърът му 
е 5152 километра. Наречен е на титаните — 
великани от гръцката митология, сестри и 
братя на Кронос  (гръцкият Сатурн). 
Половината от него се състои от лед, а друга-
та половина - от скали. Шестата сатурниан-
ска луна е обкръжена от плътна атмосфера, 
а темпеоратурата на повърхноста й е около 
-180 градуса по Целзий. На Титан бяха от-
крити множество езера, съставени от течни 
въглеводороди, и съвсем неотдавна бе дока-
зано, че тези езера имат сезонен характер, 
т.е. те пресъхват и се появяват отново в зави-
симост от сезоните. 
Атмосферата на спътника се състои от 94% 
азот с около 6% метан и примеси от други въ-
глеводороди и органични съединения (като 
бензен, етан, диацетилен, метилацетилен, 
цианоацетилен, ацетилен и пропан) както и 
въглероден диоксид и монооксид, цианоген, 

водороден цианид и хелий. За тези съедине-
ния се счита, че се формират в горните слое-
ве на атмосферата на Титан под въздействи-
ето на слънчевата ултравиолетова радиация, 
която разгражда метана и поражда гъстите 
оранжеви облаци. Титан няма магнитно 
поле и понякога орбитата му е извън магни-
тосферата на Сатурн, излагайки спътника на 
директното въздействие на слънчевия вятър, 
който отнася в междупланетното простран-
ство част от молекулите на атмосферата.
Пролетта напредва и на Сатурн, където про-
летните дъждове, падащи на повърхността 
на  най-голямата луна на планетата - Титан, 
са донесли със себе си и метан. Това се виж-
да на снимки на екваториалните пустини на 
сатурновата луна, заснети от космическия 
кораб на НАСА „Касини“. За първи път 
учените са получили доказателства за дъжд 
над ниските географски ширини на Титан, 
на север от екватора. Това събитие учените 
чакат, откакто са започнали наблюденията 
там. Особеността на тази сатурнова луна е в 
това, че на нея, както и на Земята, има реки, 
езера и облаци, а освен това, там валят и дъ-
ждове.
Наблюденията, публикувани в списание 
„Science“, в съчетание с по-ранни резултати 
в Geophysical Research Letters, показват кли-
матичните системи на плътнатa атмосфера 
на Титан и промените на повърхността й по-
лучени при промяната на сезоните.
На Титан редовно валят дъждове от въгле-
водороди, но досега такива дъждове са били 

космическият кораб „касини“ виж-
да сезонните дъждове, трансформи-
ращи повърХността на луната на са-
турн - титан 

http://www.sciencedaily.com 
http://en.wikipedia.org/wiki/titan_(moon)

АСТРОНОМИЯАСТРОНОМИЯ



 http://nauka.bg 43

наблюдавани само на полюсите, макар реле-
фът на екваториалните ширини да указава, 
че в миналото и там са валели дъждове - ха-
рактерни образования по релефа се появя-
ват когато по повърхноста текат реки.
Снимките са направени от септември до ок-
томври 2010 г. В края на септември , апара-
тът е зафиксирал на екватора голяма група 
облаци, а през октомври - обширен участък 
- с площ около 500 000 кв км, лежащ на пътя 
на облаците, който изглежда потъмнял. Уче-
ните интерпретират това наблюдение като 
овлажняване на повърхноста от въглеводо-
роди, в резултат на падналите там дъждове. 
В екваториалните ширини на Титан сега е 
началото на пролета - ако се направи анало-
гия със земните сезони, там сега е приблизи-
телно април. Пълната година на Титан про-
дължава около 30 земни години .
„Невероятно е да се наблюдават дъждовни 
бури и сезонни промени в метеорологични-
те условия на далечен, леден сателит. Тези 
наблюдения  ни помагат да разберем как 
Титан работи като система.“, каза Елизабет 
Търтъл, сътрудник по приложна физика в 

университета в Лоръл, Мериленд. 
Учените все още не са съвсем сигурни, дали 
сухите канали по повърхността на сатурно-
вата луна са били нарязани от сезонните дъ-
ждове или са бивши дъна на реки. 

На Земята, в тропиците, дъждовните облаци 
леко изместват във времето смяната на сезо-
на, но в тропиците вали целогодишно. На 
Титан такива големи облаци има в тропици-
те и те се преместват в много по-високи гео-
графски ширини на планетата. 
„Ясно е, че има още толкова много да се на-
учи от „Касини” за промяната на сезоните и 
климатичните промени на Титан и доколко 
е подобна на земната или се различава от 
нея.“, казва Каролин Порко. 

Карти на Титан:

http://goo.gl/Ig5Ox

Земята Титан Луната
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Учените от CERN са провели 
първия етап от изследването 
си за скоростта на светлината 

чрез сблъсък на светлинни частици. 

Физикът Оливър Бухмюлер заяви 
пред Ройтерс, че основен приоритет 
през 2011 г. и 2012 г. ще бъде намира-
нето на доказателства за супер-симе-
трията, другите измерения, другите 
вселени, тъмната материя, черните 
дупки и не на последно място - про-
изводството на неуловимия бозон на 
Хигс. 

Тези идеи са новите граници на на-
учните изследвания, които са напус-
нали някогашните  предели на науч-
ната фантастика. Тези изследвания 
ще допълнят познанията на астроно-
мите, астрофизиците и космолозите 
и ще иследват възможността нашата 
Вселена да (не) е единствена.  

Стивън Хокинг и математикът Бра-
йън Грийн търсят доказателства за 
наличието на друга Вселена преди 
Големия взрив или за съществуване-
то на паралелна Вселена. 

ЦЕРН започна изследванията си в 

областта на т. нар. „нова физика“ в 
гигантския подземен адронен ко-
лайдер на 31 март миналата година. 
Той е бил спрян на 6 декември за об-
служване на неговите сложни съо-
ръжения. 

В подземните почти кръгъл тунел се 
създават мини-експлозии като Голе-
мия взрив от преди 13 700 000 000 г., 
който е довел до образуването на по-
знатата ни Вселена и всичко в нея. 

Друг ускорител на частици, подобен 
на адронния колайдер, е ускорите-
ля Tevatron в САЩ. Планирано е та-
мошните изследвания да приклю-
чат до края на 2011 г. 

И двата колайдера изследват бозона 
на Хигс, който е частица, чието съ-
ществуване е постулирано като аг-
ент, който е бил създаден от Големия 
взрив и после е станала част от маса-
та на звездите и планетите. 

Учените смятат, че все повече тряб-
ва да се научава по темите, които ня-
кога са били мислени  като научна 
фантастика или фентъзи.

първият етап от сблъскването 
на светлинни частици в CERN

http://www.redorbit.com
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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
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Горещи войни и медиен популизъм

Това е книга за съвременността – за нейната 
политика, култура и нрави.  Умберто Еко е не само 
романист и учен, но и професионален публицист. 
Според него главната особеност на нашето време 
се състои в това, че се връщаме стремително 
в миналото – в технологиите, политиката и 
обществените отношения. С появата на Сърбия, 
Черна Гора и с обединението на Германия картата 
на Европа започна да изглежда, както през 
1914 г. Ислямският фундаментализъм породи 
християнски консерватизъм.
Изключителният ерудит не само може да сравни 
Берлускони с развратен римски император от 
периода на упадък, но и да обясни защо го прави. 
Има на какво да се научат онези публицисти, които 
черпят латинските си цитати от „сборниците с 
умни мисли”.

Връща ли се часовникът назад
Умберто Еко 

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=33685
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Действително ли всичко онова, кое-
то е написано и продължава да се 
пише за Георги Димитров, е оправ-
дано и съответства на фактите от 

неговия живот и дейност?

Време е обаче най-после цялата, или въз-
можно най-пълната, истина за него да бъде 
разкрита и припомнена. Българин по произ-
ход, той бе въвлечен на чужда служба и ос-
тана верен до края на живота си на чуждите 
интереси. От неговата дейност пострадаха 
най-напред дейците на неговата собствена 
партия. С особена преданост той насаждаше 
в България съветския образец на социали-
зъм, който нанесе само злини на българския 
народ... Затова Димитров носи пълната отго-
ворност за наложената политическа система, 
превърнала се в робски ярем за България.

Истината за Георги Димитров
Петър Семерджиев 

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=33941
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Втора книга за Джордж, Ани, Ерик 
и, разбира се, Космос от ЛУСИ ХО-
КИНГ и професор СТИВЪН ХО-
КИНГ – най-прочутият научен ге-

ний във Вселената!

„Тръгваме на голямо космическо пътешест-
вие – каза Ани. – Така че слушайте, спаси-
тели на планетата Земя, и се пригответе за 
среща с Вселената!“

Ани, най-добрата приятелка на Джордж, 
има нужда от помощ. Нейният баща учен 
Ерик работи по космически проект... и всич-
ко се обърква. На Марс е кацнал робот, но 
той се държи много странно. А сега Ани е от-
крила нещо изумително в суперкомпютъра 
на татко си.

Дали е съобщение от извънземни?

Възможно ли е някъде там да има живот?

Как се намира планета в открития Космос?

И ако попаднеш на извънземни, какво ще им 
кажеш?

Това страхотно приключение не е само спи-
ращо дъха шеметно пътешествие за драма-
тично търсене на съкровища в Космоса, то 
също така е ПЪЛНО с много от НАЙ-НОВИ-
ТЕ научни знания за нашата Вселена, като 
включва и специални есета от някои от най-
големите учени в света!

Джордж търси съкровища в 
Космоса
Луси Хокинг и Стивън Хокинг 

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=33931
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Главата на италианците е последната 
неизследвана област на Италия и си 
струва да попътуваме из нея, особено 
с такъв ироничен и безпощаден „чи-

чероне”. Кръстосвайки полуострова в компа-
нията на свои чуждестранни приятели, Бепе 
Севернини „превежда” страната: правилата 
на улицата и служебната анархия, словоо-
хотливостта във влака и жестикулирането 
в хотела, философстването в ресторанта и 
чувствения уют в църквата, менажерията на 
телевизията и значението на плажа, самота-
та на стадиона и стълпотворението в спалня-
та, съседските мании в жилищните сгради 
и хоризонталната демокрация в хола. Десет 
дни, трийсет различни места. От север на юг, 
от храната до политиката, от стереотипите 
на морала до разгорещеното празненство по 
телевизията. Това метафорично, самокри-
тично и най-вече забавно пътуване ще по-
могне на читателя да разбере защо Италия 
е „място, което за десет минути може да ни 
вбеси и въодушеви на не повече от сто ме-
тра разстояние”. Както казва Севернини на 
своите гости: „Готови ли сте за италианската 
джунгла?”

В главата на италианците
Бепе Севернини 

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=34046
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Когато преди повече от 20 годи-
ни някои компетентни и сърцати 
български историци започнаха да 
„преоткриват“ миналото и да ин-

терпретират вече позабравени неща, името 
на Атанас Буров започна да се появява по 
страниците на академичните издания. С по-
ловин уста започна да се признава неговата 
роля като морален стълб на дясната анти-
хитлеристка опозиция, принципиалното му 
и смело поведение при редица остри сблъ-
съци, определили съдбата на българския на-
род. Но въпреки някои добри намерения на 
честни изследователи „класовият подход“ 
продължаваше да тегне като оловен похлу-
пак върху неговия живот и дело.

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=33885
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Усмихвайте се. Спрете да се трево-
жите. Не се преуморявайте, докато 
се трудите. Избягвайте дистреса на 
работното си място… Добри  съвет 

за дълъг живот? Както се оказва, не - чак тол-
кова… 
В новаторско проучване на личността като 
предиктор за дълголетие, учени от Кали-
форнийския университет в Ривърсайд от-
крили, точно обратното. 

„Учудващо е колко често общи предположе-
ния, изказвани и от учените, и от медиите, 
не са достоверни.“, заявява Хауърд Фрид-
ман, професор по психология, ръководител 
на 20-годишното проучване. 

Хауърд Фридман и Лесли Мартин, са пуб-
ликувани своите констатации в „Проект 
за дълголетие. Изненадващи открития за 
здраве и дълъг живот” (Hudson Street Press, 
март 2011 г.). Фридман и Мартин допълват 
данните, събрани от психолога Луис Терман 
от Станфордския университет от повече от 
1500 деца, на около 10 годишна възраст, ко-

гато те за първи път са проучени през 1921 
г. „Вероятно най-удивително откритие е, че 
личностните характеристики и социалните 
отношения от детството може да предскажат 
рискът човек да умре десетилетия по-късно.“ 
Казва Фридман. 

В проекта „Дълголетие”, като проучването 
става известно, децата са изследвани през 
целия им живот, събира се информация, 
включваща семейни истории и връзки, оцен-
ки на тяхната личност, давани от учителите 
и от родителите им, запълване на свободното 
време, наличие на домашни любимци, успе-
хи на работните места, нивото на образова-
ние, военната служба, религиозната принад-
лежност и множество други подробности. 

„Когато започнахме, бяхме разочаровани от 
състоянието на научните изследвания за вли-
янието на индивидуалните различия и стре-
са за здравето и дълголетието. Беше ясно, че 
някои хора са по-податливи на заболявания, 
отнема им повече време да се възстановят, 
едни умират по-рано, а други на същата въз-

МЕДИЦИНА

Ключът към дълъг живот? Не е 
това, което може да се очаква
http://www.sciencedaily.com
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раст са в идеално здравословно състояние. 
Всички видове обяснения са се предлагат: 
тревожност, липса на физическа активност, 
дистрес на работното място, поемане на 
рискове, липса на религиозно чувство, ан-
тисоциалност, разпад на социалните групи, 
песимизъм, липса на достъп до медицинска 
помощ, и др. модели на поведение. Но нито 
един модел не е добре проучен в дългосро-
чен план. Това означава, че никой не следи 
поведението на хората стъпка по стъпка през 
целия им живот. - припомня Фридман.

Когато Фридман и Мартин започват своите 
изследвания през 1991 г., те планират да пре-
карат шест месеца в търсене на предиктори 
(предсказващи фактори) за здраве и дълго-
летие сред участниците.  

В проекта, продължил през следващите две 
десетилетия и финансиран частично от На-
ционалния институт по застаряване на насе-
лението, в екипа се включват над 100 студен-
ти, които издирват интервюта и анализират 

десетки хиляди страници информация за 
участниците в изследването на Терман през 
годините. 

„Една от констатациите, която смайва и нас 
- специалистите, е, че участниците в проек-
та „Дълголетие”, които бяха най-весели и с 
най-доброто чувство за хумор като деца са 
живели средно по-кратък живот, в сравне-
ние с тези, които са били по-малко весели и 
са се шегували по-малко в детството си. Най-
благоразумните и най- упоритите са живели 
най-дълго и са били най-здрави. 
Част от обяснението се крие в здравното им 
поведение – веселите и щастливи деца са 
склонни да поемат повече рискове със здра-
вето си през годините, а оптимизмът може 
да ни направи по-малко бдителни за неща, 
които са от значение за здравето и дълъголе-
тието. Предпазливостта и постоянството, от 
друга страна водят до много важни предим-
ства във връзка със здравето и дълголетието. 
Оказва се, че щастието не е основната при-
чина за доброто здраве. Вместо това, щастие-

МЕДИЦИНА
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то и здравето вървят ръка за ръка, защото те 
имат общи корени.“, казват учените.

Много от констатациите може да ви се сто-
рят странни. И все пак… Например: 

    * Бракът може да бъде добър за здравето на 
мъжете, но няма голямо значение за жените. 
Стабилно женените мъже е вероятно да до-
живеят до 70 годишна възраст. А по-малко от 
една трета от разведените мъже са могли да 
доживеят до 70 г. А пък мъжете, които нико-
га не са били женени, надживели онези, ко-
ито се оженили повторно и значително над-
живели онези, които се развеждали. Но те не 
живеят толкова дълго, колкото - женените 
мъже. 

    * Да бъдеш разведен е много по-малко 
вредно за здравето на жените. Жените, ко-
ито се развеждат и не се омъжват повторно, 
живеят толкова дълго, колкото тези, които са 
постоянно омъжени.  

    * Непрекъснато продуктивните в службата 
си мъже и жени са живели много по-дълго, 
отколкото - по-безгрижните сред наблюда-
ваните. 

    * Ранната възраст на започване на начал-
но образование (първи клас) – на 5 или на 6 
годинки е рисков фактор, свързан с по-ран-
ната смъртност. По-добре е децата да стар-
тират училищния си живот на 7 години.  

    * Играта с домашни любимци не е свър-
зана с по-дълъг живот. Домашните животни 
понякога може да подобрят здравословното 
състояние, но те не са заместител на прияте-
лите. 

    * Ветераните от войната е по-малко веро-
ятно да живеят дълъг живот, но изненадва-
що дистресът от военните действия не е не-

пременно сериозна заплаха за здравето им. 
По-скоро по-краткият им живот е свързан с 
нездравословния им начин на живот. Тези, 
които са преживяват физическите и психо-
логическите си травми от войната, се завръ-
щат към здравословния начин на живот. 

    * Хората, които се чувстват обичани, се 
чувстват по-здрави, но това не им помага да 
живеят по-дълго. Най-ясната полза за здра-
вето от социалните взаимоотношения идва 
от подпомагането на  другите. 

Никога не е твърде късно да стъпите на пътя 
на здравословния живот. Първата стъпка е 
да изхвърлите списъците „Трябва да…” и да 
спрете да се притеснявате за каквото и да е, 
за да не превръщате здравословния стрес в 
нездравословен дистрес. 

И, все пак, ако трябва да се дадат някои по-
лезни съвети, подкрепени от научните из-
следвания, ето няколко такива:
 
- Хранете се редовно!
- Яжте здравословна храна!
- Яжте по-често, но по малко!
- Хранете се бавно!
- Откажете цигарите!
- Ежедневно спортувайте!
- Консумирайте ежедневно плодове и зелен-
чуци!
- Пийте повече вода дневно!
- Пийте алкохол, но - в умерени количества!
- Мислете позитивно!
- Увеличете социалните си контакти офлайн 
(със семейството, приятелите, съседите) - те 
правят живота ви по-здравословен, по-малко 
изложен на стрес и възможно по-дълъг!
- Посещавайте своя личен лекар няколко 
пъти в годината за контролни прегледи и 
изследвания на кръвното налягане, холесте-
рола, кръвната захар и пр.!
- Движете се пеша и спортувайте!

МЕДИЦИНА
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Ако искате да увеличите шансовете 
си за намаляване на теглото, на-
малете нивото на дистреса и спете 
достатъчно. Ново проучване е ус-

тановило, че хората, които се опитват да на-
малят теглото си средно с 5 кг., са по-склон-
ни да постигнат тази цел, ако са подложени 
на по-ниски нива на стрес и спят между 6 и 8 
часа на нощ. 

Проучването е финансирано от Национал-
ния институт по здравето на Националния 
център за допълнителна и алтернативна ме-
дицина (САЩ). 

Близо 500 доброволци от Орегон и Вашинг-
тон са участвали в проучването, което измер-
ва дали съня, стреса, депресията, гледането 
на телевизия, и времето пред екрана на ком-
пютъра са свързани с намаляването на тегло-
то. Предишни проучвания са открили връз-
ка между тези фактори и затлъстяването, но 
обратна връзка – с намаляването на теглото, 
с малки изключения, не е била търсена.  

„Това изследване показва, че когато хората 
се опитват да загубят част от теглото си, те 
трябва да се опитат да получат точното ко-
личество сън, от което се нуждаят, и да нама-
лят нивата на стреса. Някои хора трябва да 
намалят своя график и да си лягат известно 
време по- рано. Други може да открият, че 
упражненията може да намалят стреса и да 
им помогнат да заспят. На някои хора пома-

гат и техниките на медитация.“, казва изсле-
дователят Чарлз Елдър. 
Изследването се провело на два етапа: през 
първия етап, участниците били помолени да 
загубят най-малко 10 кг. за шест месеца. Тези 
от тях, които не успеят, продължават учас-
тието си във втория етап, когато към съня и 
опитите за намаляване на стреса се прибавя 
и акупресура. Втората фаза на изследването 
не е приключила все още и затова няма дан-
ни за крайния резултат от нея.  

По време на първия етап от проучването, 
всички участници присъствали на седмич-
ни заседания, на които са били претеглени 
и посъветвани да намалят приема на кало-
рии с 500 калории на ден, да приемат храни 
с ниско съдържание на мазнини и на захар, 
а в диетата си да включат много плодове и 
зеленчуци, да увеличат физическата си ак-
тивност до 180 минути на седмица, и да под-
държат ежедневна отчетност на храните, ко-
ито поемат. Хората, които водели подробен 
отчет на изяденото и тези, които са присъст-
вали на повече срещи, са загубили повече 
килограми през тази фаза на процеса.  

Участниците били помолени да докладват 
за нивата на безсъние, стрес и депресия, и 
да записват колко време спят и колко време 
прекарват пред телевизора и/или компю-
търа. Изследователският екип установил, че 
съня и нивата на стрес са добри предиктори 
на загубата на тегло.

Достатъчно сън и по-малко стрес 
може да помогнат за намаляване 
на теглото 
http://www.sciencecentric.com
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Хората с най-ниски нива на стреса, който 
също така спят повече от шест часа, но не 
повече от осем часа на нощ, са отслабнали 
най-малко с 10 кг. Всъщност, почти три чет-
върти от тази група се преместили към вто-
рата фаза на изследването и е два пъти по-
вероятно да успеят, в сравнение с тези, които 
отчитат най-високите нива на стрес и спят 
по-малко от шест часа на нощ. 

Участниците във втората фаза били разде-
лени на две групи: едната група получавала 

инструкции по акупресура и била съветвана 
да оказва лек натиск върху специфични точ-
ки на лицето и на задната част на главата. 
Другата група получавала инструкции за 
традиционни техники за хранене и упраж-
нения, при които тегло не се губи, но не се 
и трупа. И двете групи ще се срещнат след 
шест месеца и след това ще бъдат проследе-
ни за още шест месеца, за да се види члено-
вете на коя от двете групи са намалили по-
чувствително теглото си. Резултатите от тази 
фаза на изследването трябва да бъдат на раз
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положение в края на 2011 или в началото на 
2012 г.  

Авторите на изследването предупреждават, 
че техните данни не могат да се прилагат за 
всички групи, които се опитват да отслабнат. 
Авторите също така отбелязват, че участни-
ците в изследването им са силно мотивира-
ни, и че 90% от тях са завършили поне сред-
но образование. 
Миналогодишно изследване на същата гру-
па учени показа, че ако желаещите да отслаб-
нат посещават интерактивни уебсайтове за 
контрол на теглото или си водят хранителен 
дневник, имат значителни успехи в борбата 
с наднорменото тегло. 
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Статията обобщава наличната инфор-
мация за големите масови измирания 
Съвсем естествено ще започна с това 
в края на перм. Но първо да дефи-

нираме масово измиране. Това е изчезването 
на значителна част от световните флора и 
фауна за геологически незначителен пери-
од от време. При търсене на сведения за по-
добни резки промени в геоложките пластове 
обикновено се използва стратиграфията на 
базата на ръководните вкаменелости (био-
стратиграфия). Използването на ръководни 
фосили е изключително полезно не само за 
стратиграфската корелация, но и за интер-
претиране на условията на средата и палео-
екологията. 

Пермският период, който обхваща периода 
преди 290 до 248 милиона години, завършва 
с едно от най-големите измирания в исто-
рията на живота. Вкаменелостите показват, 

че в скалните легла от края на перм няма 
почти никакви следи от живот. Учените на-
ричат това тотално унищожение на живота 
Голямото измиране. Около 90 процента от 
всички видове, включително насекоми, рас-
тения, морски животни, амфибии и влечуги 
изчезват, и животът се променя коренно. Не 
само по отношение на видовия състав, но и 
организацията и структурата на екосисте-
мите. Сякаш някой е натиснал бутончето 
„рестарт“ на планетата. Измиранията от по-
ранни (и по-късни) периоди са били нищо в 
сравнение с това. Пермското измиране обаче 
„прочиства“ еволюционните пътеки и еко-
логични ниши от земноводните, и задвижва 
процесите, които довеждат впоследствие до 
така популярната Ера на динозаврите. Дори 
може да се каже, че настройва събитията, до-
вели до това цинодонтите да станат истин-
ски бозайници, а впоследствие да се появим 
и ние... 

БИОЛОГИЯ

Големите  масови 
измирания
Автор: Валентина Петкова



 http://nauka.bg 62

Началото на перм с нищо не подсказва, че 
следва такова масово измиране, въпреки че 
геоложка промяна вече е започнала. През 
пермския период продължава и завършва 
развитието на херцинския нагъвателен ци-
къл. От названието на планината Харц идва 
името на планините, означавани като хер-
циниди и образувани в края на палеозоя. В 
резултат на тези мощни движения литос-
ферата се променя съществено. Оформя се 
суперконтинента Пангея с два главни су-
бконтинента - Лавразия и Гондвана. През 
късен перм плитък морски басейн, наречен 
Цехщайново море, залива сушата на евро-
пейската част на Русия, Германия, Полша, 
Шпицберген, Нова земя и Гренландия. По-
късно, при последващото издигане, морето 
се разкъсва на отделни участъци с характер 
на лагуни. Подобни условия са присъщи и 
на останалите континенти. Според много 
геолози херцинският тектонски етап е една 
от причините за промяната във физикоге-
ографските условия през перм и съответно 
за измирането или рязкото намаляване на 
по-неприспособимите организми. Необи-
чайната форма на Пангея означава, че жи-
вотните и растенията са можели да се дви-
жат или разпространяват с лекота на сушата, 
при много малко бариери. Вътрешността на 
суперконтинента е била с горещ и сух кли-
мат, тъй като е била отдалечена от основни-

те водни басейни. Флората през ранен перм 
не се различава съществено от карбонската - 
дървесни плаунови, папратовидни, семенни 
папрати, клинолистни и хвощови растения. 
В късен перм флората се изменя съществено 
- развива се цехщайнова флора, растат игло-
листни, сагови, семенни папрати, гинкгови, 
цикадови растения. Това са и основните рас-
тения, които господстват през мезозоя.

Животните, населявали пермските гори, 
биха изглеждали като пришълци от чужд 
свят днес. Diplocaulus, например, е предста-
влявал животно с тяло на саламандър и глава 
с форма на огромен бумеранг. Mesosaurus, 
от друга страна, е наподобявал зловещ али-
гатор с тънки и остри зъби като игли, помес-
тени в дълги, силни челюсти. Бронираният 
Cacops е имал тяло с форма на Volkswagen-
бръмбар, с уши, способни да долавят изклю-
чително слаби шумове. Морската фауна е 
представена от развитието на големите фо-
раминифери (фузулиниди), които в края 
на периода измират. Тетракоралите и табу-
латите са слабо представени, а трилобити-
те доживяват последните си дни. Охлювите 
имат многобройни представители, а мидите 
(бивалвии) имат прилика с карбонските и 
са широко разпространени. Силно развитие 
имат гониатите и някои белемнити. Разви-
ват се характерните мъхови животни (брио-
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зои). Изобилстват брахиоподите, а измират 
последните бластоидеи, много криноидеи и 
таралежи. 

Преди около 251 милиона години започва 
така нареченото голямо измиране. Въпро-
сът защо толкова много видове и цели еко-
системи биват заличени остава дискусио-
нен. Около 96% от морските обитатели и 
над 70% от сухоземните изчезват през този 
период. Предположенията включват астеро-
иден сблъсък, интензивна и продължителна 
вулканична дейност, драстични промени в 
климата. За първи път Дъглас Ървин посоч-
ва, че причините най-вероятно са комплекс-
ни, защото нито едно явление, независимо 
колко мащабно е, само по себе си не може да 
причини такава катастрофа. Причините за 
случилото се в края на перм не са така ясни, 
както тези за измирането в края на Креда. 
Съществуват няколко хипотези.

Астероиден сблъсък. След успеха на 
теорията за сблъсъка като обяснение за ма-
совото измиране в края на креда, се забеляз-
ва известен ентусиазъм сред изследователи-
те, които смятат, че са открили ключа към 
всички масови измирания. Такива са били 
до последно и очакванията на Луис Алварес. 
В търсенето на доказателства в подкрепа на 
теорията за сблъсъка се използват два подхо-
да. Единият представлява търсене на факти 
в пластовете съответстващи на периодите 
на масови измирания - иридиеви аномалии, 

шоков кварц, тектити и астероидни кратери. 
Алтернативният подход е да се търсят по-
добни свидетелства във всички пластове и да 
се съпоставят след това с данните от пласто-
вете с масови измирания. Има свидетелства 
за иридиева аномалия в пермски пластове 
близо до Нанджинг, но те не са потвърдени 
от анализите на американските ядрени фи-
зици Франк Азаро (член на екипа на Луис 
Алварес) и Карл Орт. Освен това досега не са 
открити допълнителни доказателства като 
шоков кварц, тектити или кратер в тези хо-
ризонти никъде по света. 

Регресия/трансгресия и аноксия 
на океанските води. Друга вероятна 
причина за катастрофата е промяна в ниво-
то на световния океан. За първи път Нюъл 
прави връзка между масовите измирания и 
големите спадове в морското равнище, въз 
основа на регресии в епиконтиненталните 
морета. В геологичното минало плитки мо-
рета с дълбочина под 200 метра са заемали 
голяма част от континенталните плочи. За 
разлика от океаните, при тези епиконтинен-
тални морета една регресия с относително 
скромни размери може да доведе до значи-
телно свиване на местообитанията на бенто-
са - морските организми, населяващи дъно-
то - както (макар и в по-малка степен) и тези 
на нектона и плуващите в повърхностните 
води организми. Въпреки че представители 
на всички основни категории животни се 
срещат в дълбокия океан, голяма част от ор-
ганизмите, биомасата, обитават плитките пе-
риконтинентални морета и горната част на 
континенталния склон. Нюъл предполага, 
че определените от него шест масови изми-
рания на морски организми са причинени от 
редуциране на обитаемата зона, в резултат 
на регресия в епиконтиненталните морета. 
До момента едни от най-добре проучените 
драматични и относително бързи морски ре-
гресии са тези през кватернер, които са свър-
зани с нарастването на полярните шапки за 
сметка на океанското ниво по време на пери-
одите на захлаждане. И все пак не се наблю-
дават данни за масови измирания сред мор-
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ския бентос 
свързани с 
тях, което 

противоречи 
на хипотезата на Нюел. Разбира се, възможно 
е кватернерните регресии да са били твърде 
кратки (в геологически план), а засегнатите 
организми да са се оттеглили в определени 
рефугиуми, след което да е настъпило пов-
торно разселване.

Драстичната промяна през последните го-
дини в разбирането на геолозите е в резултат 
на работата в южен Китай, където има, както 
се оказа, голяма площ, разкриваща непрекъс-
нат морски преход от перм към триас. Пол 
Уигнал и Тони Халам правят проучвания 
върху пластовете от този период в три части 
на света - Алпите, Пакистан (солните мини) 
и южен Китай. Целта е не само да се съберат 
данни за евентуален спад в морското равни-
ще, но и за последвал кислороден дефицит. 
Данните, които събират, не показват връзка 
между регресията и изчезванията, която да 
подкрепи хипотезата на Нюъл. Навсякъде се 
забелязва драматично изчезване на видове, 
става въпрос за границата, белязана от ко-
нодонтите, както и спиране на въглеродния 
цикъл - т.нар. Стрейнджлъв ефект. Но не са 
намерени свидетелства за спад в нивото на 
морските води. Точно обратното, намерени 
са доказателства за повишаване на нивото, 
трансгресия. Тази част от морското дъно, ко-
ято е под аноксичните слоеве вода, е богата 
на органична материя утаявана от повърх-

ност-
та основ-

но от планктона, 
защото при липса на 

кислород са възпрепятствани 
нормалните процеси на раз-

граждане. Стратификацията на 
морските води се подсилва от раз-

лики в солеността или температурата на во-
дните пластове. В стратиграфията аноксията 
се познава по наличието на черни глинести 
шисти. Разбира се, не е задължително те да са 
наистина с черен цвят, нито да са точно гли-
нести. Тези с малко органична материя няма 
да са по-тъмни от сивото. Всъщност най-
отличителната черта на черните глинести 
шисти е тяхната слоестост, която понякога 
напомня годишни пръстени. Облик, който 
няма да се получи, ако във водата присъства 
кислород, защото тогава наличието на бен-
тосен живот ще пречи на образуването на 
ясно изразени пластове и тяхното запазване 
във времето. Едни от най-добре запазените 
фосили са открити именно в такива скали, 
защото при попадането им на аноксичното 
дъно, където липсват кислород или хищни-
ци, труповете биват запазени почти непо-
кътнати.

Регистрирани са много пластове черни гли-
нести шисти досега по света, но много мал-
ко от тях могат да бъдат свързани с масови 
измирания. Локалната аноксия би повли-
яла бентосния и вероятно нектонния живот 
само в засегнатите региони, няма да причи-
ни масови измирания, тъй като след стаби-
лизиране на условията ще настъпи повторно 
заселване. Колкото по-продължителни са пе-
риодите на аноксия, толкова по-значителни 
изчезвания биха настъпили. 
При проучвания за влиянието на аноксията 
за масовото измиране през перм-триас е ус-
тановено, че черните глинести шисти са пов-
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семестно разпространени в най-старите сло-
еве на триас, като има свидетелства не само 
за аноксични условия в придънните води, но 
и изтеглянето на тази зона към повърхността 
в резултат на трансгресия. Лежащите под тях 
пермски слоеве не съдържат доказателства за 
устойчива аноксия, макар че черни глинести 
шисти се откриват при дълбоководни сонда-
жи в Китай. Това което прави впечатление в 
триаските пластове е, че липсват черни гли-
нести шисти богати на органична материя, 
вместо това те са предимно сиви. Дефицитът 
на органична материя в дънните триаски 
слоеве е естествено следствие на масово из-
чезване на планктона. По-обстойни проуч-
вания в Гренландия и Шпицберген показват, 
че събитията са били глобални. Както може 
да се очаква, бентосна фауна на практика 
отсъства, с изключение на ограничен брой 
хоризонти, често тънки едва до няколко сан-
тиметра, които са богати на бивалвии от род 
Claraia. Техните фосили се характеризират 

с много ниско разнообразие - обикновено 
са представени от само един вид, но в много 
висока численост. Това необичайно явление 
е резултат на стресови фактори на околната 
среда. В случая има основания да се смята, 
че те са предизвикани от аноксията. Макар 
и много рядко, биват откривани фосили на 
риби, амонити и други нектонни органи-
зми, което показва, че повърхностните во-
дни слоеве са били обитаеми. Всички тези 
изследвания са проведени в пластове, които 
са натрупвани в плитки епиконтинентални 
морета. А как стои въпросът с дълбокия оке-
ан? Знанията ни са твърде ограничени в тази 
област, тъй като дъното на океаните от този 
период е до голяма степен под континентал-
ните плочи днес в резултат на субдукция. В 
ограничени области по границите на Тихоо-
кеанския басейн пластове от палеозойското 
океанско дъно е възможно да са избегнали 
субдукцията и да са съхранени чрез акреция 
на повърхността. Това се наблюдава, напри-
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мер, в Япония, където се срещат кварцови 
скали, богати на силиций, благодарение на 
обилно съдържащите се в тях радиоларии. 
В днешно време радиолариите доминират 
дълбините на океаните, така че е много ве-
роятно японските залежи от радиоларии 
да представляват пермско океанско дъно. 
Забележителното е, че кварцовите пластове 
са прекъснати от П-Т граница съставена от 
черни глинести шисти. Едва ли може да има 
по-добро потвърждение на факта, че дълбо-
ководните океани, също както и епиконти-
ненталните морета, са били аноксични по 
това време. Това показва също, че дъбоките 
води не са играели ролята на рефугиуми. 

Сякаш за да утежнят положението още по-
вече, аноксичните океани благоприятстват 
развитието на анаеробните бактерии, които 
продуцират сероводород. Сероводородът е 
високо токсичен. Той може да причини дори 
по-голяма вреда на морските екосистеми от 
аноксията. Освен това, освобождавайки се 
във въздуха е способен значително да повли-
яе и сухоземните екосистеми. Киел предпо-
лага, че сероводородът във въздуха също така 
задържа метана за по-дълго, което води до 
още по-силно затопляне на климата. Според 

много учени 3-4 млн. години преди пермско-
то измиране океаните вече са показвали при-
знаци на кислороден дефицит и ниско Рh. В 
скални проби от централен Китай екип уче-
ни са открили химически вещества, които се 
използват като биомаркери, показващи, че 
зелени серни бактерии - Chlorobium - вече са 
обитавали океаните. 

Глобални промени в климата. Най-
доброто доказателство за начина, по който 
се е променял климатът през перм, идва от 
Южното полукълбо. То се дължи на австра-
лиеца Грег Риталък, който е специалист по 
палеопочви, но има значителен опит и в 
палеоботаниката. Той установява, че късно-
пермските торфени слоеве в Антарктида и 
Австралия са подобни на тези, формирани 
при днешните големи географски ширини, 
където има продължително застудяване. Но 
те биват рязко заменени от палеопочви, ха-
рактерни за климат с високи температури в 
началото на триас. На малко по-ниски гео-
графски ширини, в долината Кару в Южна 
Африка, доказателствата сочат за рязък пре-
ход от влажен умерен към горещ полусух 
климат в П-Т границата. Друго свидетелство 
за рязко и продължително затопляне в края 
на перм е изчезването на род Glossopteris, 
характерни растения за Гондвана, които 
обикновено са свързвани със студени клима-
тични условия. В подкрепа на това е и т.нар. 
fungal spike - необичайно разпространение 
на гъби, свидетелстващо за силно увеличе-
ние на количеството мъртва дървесина. 

Вулканична дейност. Основната при-
чина за голямото измиране според болшин-
ството специалисти се крие в Сибирските 
капани - вулканични скали, които покриват 
площ по-голяма от Аляска, намираща се в 
Сибир. Днес, регионът е покрит със сняг и 
растителност, но под повърхността лежат 
древните останки на най-голямото и разру-
шително вулканично изригване в историята 
на света. Този феномен е известен под името 
базалтов потоп. 
Базалтови потоци от лава се образуват т.нар. 
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пукнатинни вулкани. Лавата е с базичен със-
тав, слабо вискозна и много подвижна. Бедна 
е на газове, които се отделят от нея бързо, 
под формата на малки фонтанчета. Именно 
вулканите от пукнатинен тип формират т. 
нар. големи магмени провинции (лавови по-
крови), нито една от които не е образувана 
през последните няколко милиона години. 
Отделеният материал е от няколко стотин до 
няколко хиляди кубични километра. Много 
от тези вулкани изригват в интервали от по 
1 до 2 милиона години. Продължителността 
на еруптивните интервали може да бъде до 
10 000 години. Радиометричното датиране 
показва, че базалтовите изригвания в Сибир-
ските капани са започнали горе-долу през 
периода на П-Т границата и са продължили 
около милион години. Количеството лава, 
което е изхвърлено няма аналог. Деканските 
капани дори не са близо до това количество. 
Един от първите учени, който разглежда по-
внимателно това събитие, е Венсан Куртело. 
Преди около 200 години в исландската об-
ласт Лаки се случило подобно, но по-малко 
по мащаб изригване. То обаче съществено 
променило климата в северното полукълбо. 
Бенджамин Франклин, американски посла-
ник в Париж по това време, документирал 

неговия ефект върху европейския климат. 
1816 г. пък, която последва годината на из-
ригване на Тамбора, остава известна в исто-
рията като „годината без лято“ (трябва да се 
отбележи обаче, че са известни и други сту-
дени години от началото на 19 век, през кои-
то не е изригвал вулкан). Праховите частици 
и серният диоксид от вулканите формират 
нещо като екран за слънчевата светлина. 
Серният диоксид бързо реагира с водните 
пари и образува сулфатни аерозоли, които 
разсейват и абсорбират слънчевата ради-
ация. Дължащите се на подобни причини 
глобални застудявания са добре записани в 
историята, но ефектът обикновено е за една, 
най-много две години, поради бързото от-
миване на аерозолите от дъждовете. Прахът 
от вулканичната пепел е по-малко важен в 
случая, тъй като той бива отмиван дори още 
по-бързо. Много по-голямо значение има 
въглеродният диоксид. Той има характерис-
тики на парников газ, способен да причини 
глобално затопляне, освен това се задържа в 
атмосферата много по-дълго от серния ди-
оксид. Освен това вулканите от пукнатинен 
тип не са експлозивни, съпроводени са от 
много малки или почти никакви експлозии 
и количеството прахови частици, което се 
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отделя в атмосферата, не е голямо. Затова ос-
новно внимание при тях се обръща на СО2.

Освобождаване на метан. Една от 
най-забележителните особености на П-Т гра-
ницата е сътношението между въглеродните 
изотопи (С12/С13), което не може да се обяс-
ни само с преустановяването на биологична-
та продуктивност. Дъг Ъруин първи предла-
га освобождаването на метан от метановите 
хидрати като основна причина за това съот-
ношение. На определени места по океанско-
то дъно има огромни количества метан под 
формата на своеобразен лед или метанов 
клатрат. Възможно е в днешно време да има 
около 10^19 въглерод, заключен под океани-
те. Ако само 10% от него бъде освободена в 
атмосферата като метан или СО2, това би 
било достатъчно да предизвика наблюда-
вания спад в нивото на С13, тъй като въгле-
родът в метана е изключително „лек“, което 
означава, че съотношението С12/С13 е нео-
бичайно високо. Т.е. вулканичната дейност, 
предизвиквайки затопляне на климата, е 
подействала като пусков механизъм за осво-
бождаване на метана, защото когато водата 
се затопля твърде много, метанът от клатра-
тите се освобождава в атмосферата. Коли-
чеството въглероден диоксид в резултат от 
вулканичната дейност е било достатъчно да 
затопли планетата с 5 градуса над това, което 
вече е било (а то е било с поне 2 градуса по-
топло от днес). Метанът е с много по-голям 
парников ефект от въглеродния диоксид. 
Това най-вероятно е повишило атмосферни-
те температури с още около 5 градуса. Всич-
ко това се е случило достатъчно бързо, за да 
повлияе катастрофално на живота. Ако тези 
данни се комбинират с моделите на Джеф 
Киел и Кристин Шийлдс, виждаме, че осво-
боденият в атмосферата метан е способен 
да ликвидира голяма част от озона и да от-
прищи блокираните от него ултравиолетови 
лъчи към земята, което може също да увреди 
сухоземните екосистеми. 

Наскоро бяха публикувани предположения, 
че огромна роля в пермската катастрофа 

може да са изиграли и гигантските солени 
езера, чиито емисии на халогенирани газове в 
атмосферата са засилили парниковия ефект. 
Начало на тази идея дава откритието на уче-
ните, че микробни процеси в днешните со-
лени езера в южната част на Русия и Южна 
Африка продуцират в атмосферата силно 
летливи халогенирани въглеводороди, като 
хлороформ, трихлоретан и тетрахлоретан. 
Те комбинират тези резултати с пермското 
Цехщайново море. Хиперхалинните плитки 
води са били изложени на горещ, сух климат 
и интензивно слънчево лъчение (подобно на 
днешните хиперхалинни морета). За срав-
нение днешните количества трихлоретан и 
тетрахлоретен изхвърляни в атмосферата от 
индустриалното замърсяване представля-
ват около 20% от количеството през перм, а 
хлороформът днес представлява само 5% от 
тогавашното количество, са изчислили уче-
ните.

По време на пермската катастрофа Антарк-
тида може би е била рефугиум за оцелява-
не на някои сухоземни видове. Сравнително 
нови фосилни находки показват, че някои 
сухоземни животни преживяват катастро-
фалното затопляне на климата именно там. 
Група учени от университета във Вашинг-
тон са открили останките на далечен род-
нина на бозайниците - Kombuisia antarctica 
- който оцелява през този период именно в 
Антарктида. Новият вид принадлежи към 
голяма група родствена на бозайниците, на-
речени аномодонти, които са били широко 
разпространени и са представлявали доми-
нантната група растителноядни животни 
през перм. Kombuisia antarctica е бил с раз-
мерите на дребна котка и твърде различен 
от днешните бозайници. Вероятно е снасял 
яйца, не е полагал грижи за потомството и 
не е притежавал козина, не е сигурно и дали 
е бил топлокръвен. Kombuisia antarctica не е 
директен предшественик на днешните бо-
зайници, но е сред малкото групи животни, 
които оцеляват по време на измирането. По 
време на пермското измиране Антарктида 
е била разположена малко по на север от-
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колкото е днес. Климатът е бил по-топъл, 
липсвали са ледници. Всъщност фосилните 
записи показват, че именно дребните и сред-
ни по размер животни преживяват масовите 
измирания.
Минават най-малко 6 млн. години преди 
животът да се възстанови напълно от ката-
строфата. Промените в условията повлияват 
първо най-чувствителните видове. Измира-
нето и сред по-толерантните такива вече го-
вори за катастрофални събития. След едно 
такова измиране обикновено се наблюдава 
ниско таксономично разнообразие и висо-
ка численост на определени таксони - т.нар. 
опортюнистични видове. Това е обяснението 
за обилното количество бивалвии Claraia в 
раннотриаски пластове. Те запълват овакан-
тените екологични ниши от брахиоподите. 
Освен това моретата в началото на триас са 
били толкова бедни на бентосни организми, 
че това е позволило отново широко разпрос-
транение на строматолитите, след като тези 
структури (образувани от цианобактерии) 
първоначално изчезват от фосилните за-
писи през палеозой, вероятно защото хра-
нителната дейност на новопоявили се мно-
гоклетъчни бентосни безгръбначни е свила 
ареала им до ограничени местообитания, 

като приливните зони, например. Сухозем-
ната флора се характеризира с ниско разно-
образие, доминирана от Isoetes, дървесната 
флора не се възстановява до средата на три-
ас. По същото време започват да се възста-
новяват и морските рифове - около 6 млн. 
години след края на перм. Раннотриаските 
сухоземни влечуги също се характеризират с 
много слабо разнообразие, доминира космо-
политният Lystrosaurus. След възстановява-
не на условията в околната среда започва и 
бавно разселване на таксоните, отдръпнати 
в специфични рефугиуми, т.нар. лазарови 
таксони. 

Проучванията относно причините за масо-
вите измирания в историята на земята са все 
още непълни и предстоят много нови откри-
тия. Но доказателствата сочат, че нито едно 
от петте големи масови измирания не е при-
чинено от само едно явление, пък било то и с 
глобален ефект. Съпоставката с аналогични 
и подобни по мащаб явления от други геоло-
гични периоди, които обаче не са белязани 
от масови измирания, показва, че катастро-
фалните масови измирания са резултат от 
съчетаването на няколко явления с глобално 
въздействие.
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Динозаврите не винаги са се радвали 
на мек климат. Нови находки показ-
ват, че през част от ранната Креда, се-

вероизточната част на Китай е била с умерен 
климат и сурови зими. Те обясняват изоби-
лието на пернати динозаври, откривани от 
археолозите в стратиграфските пластове от 
този период.  
Предположението, че климатът на мезозой-
ската ера, ерата на динозаврите, като цяло 
е с приятен климат на цялата планета, не е 
ново. Въпреки това, неотдавнашно проуч-
ване обяви, че тази теория е погрешна. Ра-
ботата на учените е съсредоточена в област 
в североизточен Китай, където фауната се е 
развивала по време на ранната Креда (меж-
ду 125 и 110 милиона години). Фосилите, 
открити там, включват много динозаври, 
покрити с влакнеста структура,  подобна на 
птичи пера. Такива структури могат да имат 
различни форми, като се започне от косми и 
се стигне до пера. Но дали тази тяхна особе-
ност се дължи единствено на отличните им 
условия за самосъхраняване или  - на адап-
тирането на тези видове към условията на 
околната среда? Тъй като тези динозаври са 
били в състояние и да летят, няколко учени 
предполагат, че техните пера са служили и 
за топлоизолация на тялото. 
Екип от палеонтолози от Франция, Китай, 
Япония и Тайланд разглежда въпроса и се 
опитва да определи температурите по това 
време. Те събрали зъби и кости от диноза-
ври, бозайници, влечуги, крокодили, кос-
тенурки и сладководни риби от тамошната 
фауна. Този набор от събрани кости и зъби 
е сравняван с останки от съвременната фау-

на в Китай, Япония и Тайланд. Учените ана-
лизирали изотопния състав на кислорода 
във всяка проба. Те основават своя анализ на 
принципа, че средната температура на въз-
духа определя относителното  количество 
кислородни, изотопи, съдържащи се в дъж-
довната вода, която животните пият. Този 
изотоп се съхранява в зъбите и в костите на 
животните, тъй като те растат. Тъй като кис-
лородът, съдържащ се в минерализираната 
тъкан се запазва по време на вкаменелостта, 
учените са успели да възстановят преоблада-
ващите температури на въздуха в околната 
среда на азиатските динозаври по време на 
ранната Креда. 
Резултатите показват, че средната темпера-
тура в този период е била подобна на съвре-
менната средна температура в днешен Пе-
кин. 
През ранната Креда фауната е живеела при 
умерен климат с тежки зими, през които 
хладнокръвните влечуги (костенурки и гу-
щери), трябвало да спят зимен сън. Топло-
кръвните животни, притежаващи пух, пера 
и косми (бозайници, птици и динозаври), 
можели да  устояват на зимните студове. Раз-
бира се, някои от тях също спели зимен сън. 
„Тези резултати не доказват по никакъв 
начин, че перата са имали и изолационна 
функция. Те показват, че перата биха дали 
на динозаврите, които ги притежават, някои 
физиологични предимства.“, смятат учени-
те. 
Това изследване хвърля нова светлина върху 
съществуващите теории за състоянието на 
климата на Земята по времето на динозаври-
те. 

Какви динозаври са живели в днеш-
ните китайски земи? 
Вестник „Чили таймс” разказва:  „Множество пернати дино-
заври живеели при умерен климат, придружен от сурови зими”
http://www.sciencedaily.com

БИОЛОГИЯ



 http://nauka.bg 71

Слоновете като тези в Националния 
парк „Амбосели” в Кения реагират 
по-адекватно на заплахите, ако мат-
риархът в семейната група е живял 

достатъчно дълго, за да се запознае с редки-
те, но опасни атаки на лъвовете. 

Тестове на уменията за лидерство сред сло-
новете сочат, че възрастта и опитът наисти-
на са силен коз в съревнованието с младостта 
и красотата. 

Слон матриарх на 60-годишна възраст може 
да оцени правилно симулираната заплахата, 
в сравнение с по-младите матриарси. Кога-
то изследователите пускали записи на рева 
на различни лъвове, групите с по-възрастни 
слонове реагират адекватно на опасността. 
Младите слонове не реагират, понеже не са 
се сблъсквали с лъвове. 

Мъжките лъвове рядко атакуват слонове, но 
когато го правят, атаките им могат да бъдат 
смъртоносни. 

Проучване лидерство сред животните е ново 
изследователско пространство. Учените са 
заинтригувани от някои паралели между 
видовите характеристики, които могат да 
определят груповите лидери при животните 
и при хората. 

Новото изследване разширява общото на-
блюдение, че по-възрастните хора имат во-
деща роля в задачи, включващи специализи-
рани знания, както – и в ситуации, свързани 
с някакви заплахи. 

Има една интересен компромис, който със 
сигурност се отнася за хората и може би – и 
за слоновете. Групата може да иска млад, си-
лен и агресивен лидер. Но в същото време да 
иска по-стар, по-опитен водач, който би мо-
гъл да направи точна оценка на рисковете в 
определени ситуации. 

Членовете на слонските семейни групи мо-
гат да останат заедно в продължение на десе-
тилетия. Най-старият слон не води групата 
с „твърда ръка“. Той не може да ходи бързо 
и затова не се движи в предната част на гру-
па, когато тя пътува до водоизточника си, но 
другите слонове в групата внимават как той 
реагира на евентуална опасност.  

Премахването на по-старите слонове ще има 
много по-голямо въздействие, отколкото си 
мислим, защото те са хранилища и на еко-
логични знания, и на социалното познание.  
Бракониерите, убиващи големите стари сло-
нове, са особено голяма заплаха за вида.

http://vimeo.com/21111737

Не се предоверявайте на слонове 
под 60 годишна възраст!
http://www.sciencenews.org
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Влечугите в България
Автор: Марко Иванов

В България се срещат три вида, представители на род Смокове - стрелци /Coluber/.
Сега ще се спрем на два от тези видове, а третия ще го разгледаме малко по - късно.

 ◙ Смокът стрелец /Coluber caspius/, наричан 
още и Голям стрелец или синурник. 

- Информацията за дължина над 2 м, се класифицира като не 
достоверна!

Не е отровен, но хапе силно, когато е заплашен.

Смокът стрелец /Coluber caspius/
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Стрелец е разпространен в по-голямата част на Балканския полуостров (вкл. 
България), с изключение на неговите северозападни области. Среща се и на 
север от река Дунав по нейното долно течение, в Южна Украйна и Молдова, в 
южната част на басейните на Дон и Волга до Кавказ на юг и Северозападен 
Казахстан на изток. Среща се също на някои острови в Егейско море, Северна 
Турция и в изолиран район в Северна Унгария.
В България е разпространен до 1100 мнв, като липсва по северните склонове 
на планините и високите полета в западната част на страната.
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Стрелецът обитава степни и скалисти местности, храсталаци и редки гори, 
както и обработваеми земи. Активен е през деня, като добре се катери по 
дървета и храсти.
Основната му храна са гризачи, гущери, други змии, дребни птици. 

В средата на лятото женските снасят между 6 и 18 обли яйца с размер около 
50. 
Смокът стрелец зимува самостоятелно или в група от няколко десетки 
екземпляра в кухини в почвата или скалите. Зимният сън обикновено 
продължава от края на октомври до края на март, но понякога отделни 
животни излизат на повърхността и по-рано, когато времето е слънчево.
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 ◙ Стрелушката /Coluber najadum/, наричана също Тъ-
нък стрелец и Синьопетнист смок.

- Достига на дължина до 1,5 м. Тя е много пъргава и се придвижва изклю-
чително бързо по клоните на храсти и дървета, откъдето идва и името й.

- Не е отровна, но хапе силно, когато е заплашена. 
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Стрелушката е разпространена в западните и южните части на Балканския 
полуостров (вкл. България), в района на Кавказ, в Близкия Изток до Южен 
Туркменистан на изток и Сирия и Ирак на югозапад. 
В България се среща по долината на Струма южно от Дупница, в района 
на Гоце Делчев, Хасково и Харманли и в Източните Родопи. Наблюдавани са 
изолирани находища около Асеновград, Семчиново и Велинград.

Стрелушката предпочита 
скалисти местности с редки 
храсти. Активна е през деня, 
като добре се катери по 
дървета и храсти. 
Основната й храна са 
гризачи и гущери. 
В средата на лятото 
женските снасят 4 до 12 
обли яйца с размер около 40 
мм.
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Птиците в България
Нова рубрика, в която ще ви запознаем с птиците, които обитават нашите земи.

Малка бяла чапла - Egretta garzetta (ДТ 56 см).
Живее край блата и плитки сладководни и морски водоеми. Гнезди на колони по дървета и 
сред блатната растителност. Храни се главно с риба, влечуги, водни жаби и други дребни водни 
животни. В началото на миналия век е избивана масово от ловците заради перата й.
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Сива чапла - Ardea cinerea (ДТ 90 см). 
Среща се в близост до водоеми в гори, в открити равнини и гористи хълмове. Гнезди на 
колонии, обикновено по върховете на дърветата, но също сред тръстика в блатата.През есента и 
зимата скита из цялата стран. Храни се с разнообразни водни организми.
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Бял щъркел - Ciconia ciconia (ДТ 102 см).
Обитава главно земеделски и блатисти терени. Гнезди до дървета, сгради, стълбове. Всеядна 
птица, храни се главно с водни жаби, дребни бозайници, гущери, червеи и насекоми. Прелетна, 
зимува в Африка, където често е масово избивана за храна от местното население. Почитана от 
нашия народ като свещена птица.
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Черен щъркел - Ciconia nigra (ДТ 97 см).
Предимно гнездяща до дървета птица, но у нас в Югоизточна България е скално гнездящ вид, 
много предпазлива и избягва човека. Изключително рибоядна.
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Клопач - Anas clypeata (ДТ 51 см).
Храни се с дребни водни организми, които събира като прецежда водата през специално 
пригодения си клюн - твърде широк в предната си част. Пак по клюна е лесно да бъде различена 
в дивата природа. Мъжкият е с красиво нашарено оперение. По-многобройна у нас по време на 
прелета и през зимата.
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Изригването на вулкана Erta Ale 
през ноември 2010 г. е помогнало 
на група изследователи да открият 
нови подробности за това как кон-

тиненталната кора на Земята се разкъсва на 
части в Етиопия, където един ден ще се роди 
нов океан. 

Оказва се, че земната кора изтънява драстич-
но, което позволява на потока от магмата да я 
пробие и да излезе на повърхността. Изслед-
ването разкрива как един стар континент ще 
„даде път” на млад океана. 

„Ние започваме да разбираме някои от 
процесите, превръщащи континенталната 
земна кора в океанска земна кора.“, казва 
Джеймс Хамънд, сеизмолог от университета 
в Бристол в Англия.  

Повърхността на Земята е разделена на по-
вече от дузина големи тектонични плочи, 
които се движат, сблъскват се и създават гео-
ложки явления като земетресенията и вулка-
ните. Плочите се задвижват от горещата маг-
ма, надигаща се от дълбините на планетата, 
след което тя се охлажда и се втвърдява под 
формата на прясна океанска кора. По-стари 
и по-леки кори съставляват континентите. 

В Източна Африка, континенталната кора 
губи битката за съществуване. Дърпана от 
тектонични сили и от двете страни, земната 
кора тук ще се разкъса и на мястото на раз-
късването й ще се създаде нов океан, както е 
било създадено и Червено море.  

„За нас, геолозите, източноафриканската 
държава Етиопия е идеална естествена лабо-
ратория, където можем да наблюдаваме тези 

ЗЕМЯ

Как континентите се разделят? 
Как земната кора се разкъсва? 
http://www.sciencenews.org
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процеси.“, казва Йън Бастоу от университета 
в Бристол.  

Йън Бастоу и Дерек Киър, геолог от универ-
ситета в Саутхемптън, реанализират данни 
от 1970 г., събрани от други учени по вре-
ме на взривни действия при прокарване на 
пътища. По време на експозиите вибрации 
се разпространяват надолу в земната кора. 
Скоростта, с която тези вълни преминават 
през нея, позволява на изследователите да 
определят каква е дебелината на земната 
кора на местата на взривовете.  

От особен интерес за учените е един реги-
он в северна Етиопия, където земната кора 
е толкова тънка, че голяма част от земята е 
под морското равнище. Тук земетресения 
разклащат земята и непрекъснато вулкани 
изливат своята лава. 

Новият анализ показва, че тази лава излиза 
на земната повърхност заради рязкото изтъ-

няване на земната кора. „Ако това изтънява-
не е станало бавно и за дълго време, не би 
могло да обясни тази вулканична активност 
и честата поява на потоци лава на повърх-
ността.“ казва Бастоу. 

Това, което геолозите наблюдават в северна 
Етиопия, може да се случи и на други мес-
та, където континенталната кора е тънка и 
би могла да се разкъса. Атлантическият оке-
ан, например, започва да се формира преди 
ок. 200 милиона години, след като Европа и 
Америка са се разделили.  
Според една от хипотезите за образуването 
на Луната, тя се е образувала от откъснало 
се огромно парче от земната кора. Това ста-
нало възможно благодарение на центробеж-
ните сили, породени от въртенето на Земята 
(то би трябвало да е било много по-бързо, 
спрямо общоприетите съвременни схваща-
ния), оставяйки като спомен един океански 
басейн на повърхността на нашата планета.

ЗЕМЯ
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През 50-те години на миналия век 
биохимикът Стенли Милър е из-
вършил серия от експерименти, 
пресъздавайки в лабораторни ус-

ловия имитация на вулканично изригване, 
за да докаже, че органични съединения мо-
гат да бъдат създадени при условия, ими-
тиращи първичното състояние на нашата 
планета. Някои неизползвани проби от тези 
негови изследвания наскоро са били откри-
ти от екип от учени, един от които е Джим 
Клийвс от лабораторията по геофизика 
„Карнеги”. 

Техните заключения, извършени чрез из-
ползване на съвременни техники и публи-
кувани онлайн чрез „Бюлетин на Нацио-
налната академия на науките”, посочват 
възможното значение на вулканите и на ся-
рата при образуването на аминокиселините, 
а вероятно - и на живота на Земята. Благо-
дарение на новите технологии, съвремен-
ната наука доказа, че Милър и екипът му от 
Колумбийския университет са били на прав 
път.

Експериментите на Ст. Милър са първите, 
които показват, че третирането на богати на 
водород газове с електрически искри може 
да създаде основните молекули на живота. 
Наборът от образци, използвани в тези из-
следвания, е създаден през далечната 1958 г.  

В годините след тези първоначални екапе-
рименти учените достигнали до убеждени-

ето, че атмосферата на примитивната Земя 
не се е състояла от същите газове, които той 
е използвал в първоначалното си изследване. 

Учените предполагат, че вулканичните из-
ригвания са били много често явление по 
време на ранната история на планетата и, 
че вулканичната дейност е създавала обла-
ци, богати на водород, метан и сероводород, 
което е създало условия, сходни на тези от 
експериментите на Милър в ограничени ге-
ографски райони. Искрите (на живота) може 
да са били „доставени” от мълния. В лабо-
раторията учените пускали през тази смес 
електрически разряди, за да симулират мъл-
нии. Новите открития подкрепят теорията, 
според която вулканите са посяли „искрица-
та на живота“ на Земята. Те са били основен 
източник на сероводород, а гръмотевиците, 
съпровождащи изригванията, свършили ос-
таналото.

„В архива с консервираните проби от един 
от експериментите на Милър през 1958 г. е 
открит сероводород. Тези проби са били съ-
брани, каталогизирани и съхранявани, но 
никога не са били анализирани до този мо-
мент. Техниката, която Милър е използвал 
през 50-те г. на миналия век, е можела да от-
крива много маък брой аминокиселини, но 
съвременното оборудване е много по-слож-
но и по-съвършено от тогавашното.”, казва 
един от участниците в експеримента, поже-
лал анонимност.

Преразглеждане на експерименти от средата 
на миналия век доказва, че вулканите са ви-
новни за произхода на живота на планетата 
Земя  
http://www.sciencenews.org
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Екипът е открил 23 вида аминокиселини, ня-
кои от които са градивните елементи на бел-
тъчините, необходими за живота, включи-
телно – и съдържащата сяра аминокиселина 
метионин - HO2CCH(NH2)CH2CH2SCH3, и че-
тири други органични съединения, извест-
ни като амини. 

Структурите на някои от аминокиселини-
те, показва, че те са били синтезирани, без 
да бъдат замърсени по време на първия екс-
перимент, въпреки че следите от замърся-
ване в течение на петдесет годишното им 
съхранение са очевидни. Екипът сравнява 
аминокиселините, създадени от Милър, в 
присъствието на сероводород, за органични 

съединения, открити в карбонатни хондри-
ти, вид метеорит, богат на органични състав-
ки.  

Те са открили най-голямата прилика между 
сероводорода и въглеродните хондрити, ко-
ето показва, че сероводородът може да е изи-
грал важна роля в създаването на метеорит-
ните аминокиселини. 

„Нашите експериментални резултати по-
казват най-ранните примери за синтеза на 
сяра-съдържащи органични съединения в 
примитивните условия в ранната история 
на нашата планета.“, казва Джим Клийвс.
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Изложбената зала на Музея на ки-
тайската история в Пекин е дом и 
на възстановен модел на първия 
сеизмограф - инструмент за пред-

ричане на аномалии, свързани с активност 
на земната кора или на вятъра. Неговият из-
обретател е астрономът Джан Хън (78-140 г.), 
известен учен от династия Източна Хан (25-
220 г.), специалист по астрономия, математи-
ка, физика и механика. 

Въпреки, че първоначалният уред отдавна е 
загубен, историята е запаметила съществува-
нето му.  Това устройство е едно от най-яр-
ките постижения на човешкия гений в дре-
вен Китай.

През 132 г. Джан Хън създава най-древния 
сеизмограф, който умее да определя посо-
ката на земетресенията. Противно на общо-
приетото схващане по онова време, Джан 
Хън упорито твърди, че земетресенията не 
са признаци на гнева на Небето, а - природ-
ни бедствия. 

Сеизмографът, изцяло изработен от мед, 
е урна, с махало в центъра. Осем драконо-
ви фигури са разположени от външната му 
страна, като техните глави сочат в осем по-
соки на света - изток, юг, запад, север, юго-
изток, североизток, югозапад, и северозапад. 
Всяка  драконова глава има медно топче в 
устата си. Под фигурките на драконите са 
разположени осем медни жаби, с вдигнати 
глави и разтворени усти, сочещи към дра-
коновите глави. При земетресение настъпва 
трус, махалото в сеизмографа губи равно-
весие и активирате набор от лостове вътре. 
След това, един от осемте дракона изплюва 

своето топче, което пада в устата на жабата 
под него и това предизвиква силен звук. Така 
учените вече знаят, кога и в каква посока се е 
случило земетресение. 

През 138 г. западният дракон изплюва своето 
топче и то пада в устата на жабата под него. 
Така уредът регистрира своето първо земе-
тресение, станало в западната провинция 
Гансу. Това е първият път, в който човечест-
вото е използвало инструмент за регистри-
рането на земетресения. В Европа подобен 
изнструмент ще бъде изобретен след повече 
от 1 700 години по-късно. 

Джан Хън изобретява небесен глобус, зад-
вижван с течаща вода, чрез който може да се  
измерва положението на Слънцето, Луната 
и звездите. Той направил и летящ „орел“ от 
дърво.  
Един кръг от хълмовете на Луната носи не-
говото име. 

Didong Yi е привлекателна цел за възстано-
вяване за учените по целия свят. 
За първи път древният китайски сеизмограф 
е реконструиран от японски учен през 1875 
г., благодарение на исторически текстове и 
на археологически находки. Следващата ре-
плика е изработена през 1951 година. Любо-
питното е, че въпреки що-годе точните въз-
становки на машината, нито едно от двете й 
копия не може да регистрира земетресение. 

През 2005 г. китайските историци, археоло-
зи, инженери и сеизмолози обявиха, че са 
създали нова реплика на Didong Yi – първия 
сеизмограф в света. Според видни експерти, 
новата машинка е „историческа стъпка“ към 

Какво е Didong Yi? Това е най-древният сеиз-
мограф в света, изобретен в древен Китай.
http://kaleidoscope.cultural-china.com ; http://history.cultural-china.com ; http://www.sinoarts.net
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пълно възстановяване на оригинала. 

Въпреки, че е налице известен научен спор 
за точната научна принципите, прилагани 
за сеизмограф и как точно инструмент пър-
воначално работи. 

Някои чуждестранни сеизмолози твърдят, 
че ако сеизмографа на Джан Хън е работил 
според принципите на инерцията, би тряб-
вало драконите да пуснат по две топчета, а 
не – само по едно. Тоест, два противополож-
ни дракона трябва да изплюят своите топче-
та. 
Други учени твърдят, че всички реплики са 
плод на догадки и на нечие въображение, 
а не следват реалните описания в древните 
текстове. 

Трета група учени, които са песимисти, 
твърдят, че устройството, създадено от Джан 
Хън никога не е било загубвано, защото то… 
никога не е съществувало в действителност.  
Видни китайски учени обаче отричат тази 
възможност. 
Да се върнем на уреда… Според древната 
китайска философия, змеят символизира 
мъжкото начало Ян, а жабата символизира 
женското начало Ин. По този начин е пред-
ставена диалектическата връзка между две-
те начала - Ин и Ян, горе и долу, покоят и  
движението, тишината и звука от падналото 
топче в устата на жабата. В същото време, ма-
шината отразява и философията на И-Цзин, 
Книгата на промените. По този начин този 
уред е надарен с дълбоки конотации.  
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Земетресенията са едни от най-голе-
мите загадки в света - невъзможно е 
да се предвидят и са в състояние да 
причинят неизчислими вреди само 

за няколко секунди. Сега нов инструмент, 
създаден от учени от Университета на Тел 
Авив, може да се учи от земетресенията в да-
лечното минало, зада може, въоръжен с тези 
знания, по-добре да прогнозира земетресе-
нията, които ще ни сполетят в бъдеще. 

Марко Шмуел и Бевърли Саклер са изобре-
тили нов инструмент, който самите те опис-
ват като „изкопаем сеизмограф“, който ще 
помогне на геофизиците и сеизмолозите да 
разберат моделите на сеизмичната актив-
ност в миналото. 

Новият инструмент, разработен с участието 
на геолози и физици, се отнася за области, 
където земетресения засягат водни обекти, а 
също - и района на западния бряг на Съеди-
нените щати. Сеизмографът ще помага и на 
инженерите в разбирането им за това какви 
могат да бъдат рисковете, когато те плани-
рат нови водноелектрически или атомни 
електроцентрали.  

„С актуални сеизмографски данни за земе-
тресенията разполагаме едва от края на по-
миналия век. Нашият нов подход разследва 
моделите на утайката, която прониква в  се-
диментите, които са разположени директно 
върху нея. Става дума за калните слоеве от 
дъното на Мъртво море. Това ни помага да 
разберем интензивността на земетресенията 
в отминали епохи. Това е критерий за измер-
ването на въздействието на земетресенията в 
миналото.”, казва М. Шмуел. 
Изследователите предлагат модел, подобен 

при облаците и морските вълни, движени от 
вятъра. В случая на скалата „разклащането” 
и образуването на „вълни” става при земе-
тресение, а не – от вятъра. Учените наричат 
този феномен „нестабилност на Келвин-
Хелмхолц”. С този термин се обясняват съ-
тресенията при течности. В университета в 
Тел Авив тази теория се прилага при анализ 
на деформациите на седиментите, причине-
ни от минали земетресения. 

Земетресението предизвика деформация в 
скалите и седиментите. С помощта на основ-
ните принципи на триене, учените разчитат 
геометрията на фигури, създадени в Мъртво 
море, и в комбинация с редица други пара-
метри, изчисляват как земетресенията от ми-
налото са били разпределени по място, вре-
ме, обхват и мощност.  

Деформацията във формата на хоризонтал-
ни вълнообразни В зависимост от мощта на 
земетресението, колкото е по-силно едно зе-
метресение, толкова по-силна е и деформа-
цията, причинена от него. 

Трябва да се има предвид, че новият инстру-
мент може да бъде полезен само в земетръс-
ните зони, които се пресичат с големи водни 
обекти, като езера, морета и океани. 

Учени изобретиха иновативен сеизмограф, 
отчитащ предишните земетресения 
http://www.terradaily.com/
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С подземните натрупвания на кварц 
по света могат да се обяснят земе-
тресенията, формирането на пла-
нините и континенталната текто-

ника, според резултатите от изследване на 
американски и британски специалисти. 
Това откритие може да подпомогне пред-
сказването на земетресенията и да отговори 
на въпросите, свързани с формирането и 
местонахождението на земетръсните разло-
ми, планините, долините и равнините.
„Въпросът защо планините са се образували 
там, където са, е зададен в дълбините на вре-
мето. Той е стар почти колкото света.“, казва 
геофизикът Антъни Лаури от университета 
на Юта, един от авторите на проучването.

Учените изследвали температурата и грави-
тацията в западните щати на САЩ със спе-
циална апаратура, за да опишат геоложките 
свойства на земната кора. 

Те установили, че в щати като Калифорния, 
Айдахо, Невада и Юта има натрупвания на 
кварцови кристали на местата, където се на-
мират планините и линиите на разломите. С 
помощта на специална технология, известна 
като Earthscope, учените са открили, че квар-
цът е сигнал за слабост в земната кора, в ре-
зултат на която може да се случи геоложко 
събитие като земетресение или изригване на 
вулкан.

С кварца може да се обясни и движението на 
континентите, известен с термина „конти-
нентален дрейф” и тектониката на плочите.
Например, мощното земетресение в Япония 
на 11.03.2011 г. е приближило островната 
държава с осем фута (или – с ок. 250 см.) до 

континенталната част на САЩ. Това е стана-
ло в резултат на приплъзването на Азиатска-
та тектонска плоча под Северноамерикан-
ската тектонска плоча.
Специалистите откриват връзка между свой-
ствата на кварца и земното движение. Съ-
държащата се в кварца вода се освобождава, 
когато се загрее под натиск и позволява на 
скалите да се приплъзват.

Докато за региони като Япония, Южна Ка-
лифорния и националния парк Йелоустоун 
се знае, че са в активната фаза на т. нар. вис-
козен цикъл, за други региони като Апала-
чите в източната част на Съединените щати 
се предполага, че са в неактивна фаза. 

Теорията на Лаури и колегите му може да се 
приложи при оценяването на потенциалния 
риск от земетресения и тяхната сила, както 
- и за избирането на безопасни места за из-
граждане на атомни електроцентрали и го-
леми язовири.

Учените предполагат, че земетресение е 
било виновно и за преобръщането на тече-
нието на р. Мисисипи през 1812 г.

Кварцът е ключово парче от сложния пъзел, 
свързан с разбирането на земетресенията
http://www.reuters.com
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Какво причинява земетресе-
нията? Земетресенията се 
причиняват или от вулка-
ничната дейност, при ко-

ято магмата откъртва части от зем-
ната кора, или - от пропадане или 
разместване на пластове от земната 
кора.

Всяка година има хиляди земетресе-
ния по целия свят, но само няколко 
от тях успяват да причинят  сериоз-
ни щети и човешки жертви. Много 
често, освен жертвите, има и ране-
ни, и безследно изчезнали.
Днес най-често за измерване на едно 
земетресение се използва магнитуд-
ната скала на Рихтер. В края на XIX 
в. за тази цел служела основно 10-сте-
пенната скала на Роси-Форел.  През 
1902 г. е създадена скалата на Мерка-
ли - 12-степенна скала, която измер-
вала интензитета на земетръса. Ска-
лата на Меркали изчислява силата 

на труса по време на това явление 
въз основа на щетите и на разкази-
те на оцелелите. Поради това тя е 
много субективна и несигурна. Още 
повече че силата на труса се проме-
ня от едно място на друго по време 
на земетресението. Ето защо скалата 
на Меркали може да даде различни 
показания за едно и също природно 
бедствие.
За разлика от скалата на Меркали 
тази на Рихтер измерва силата на зе-
метресението в неговия епицентър. 
Така тя дава само една величина. 
Скалата на Рихтер е скала за опре-
деляне и сравняване на силата на 
земетресенията. Скалата на Рихтер 
показва енергията на земетресени-
ето или т. нар. негов магнитуд. Тя 
представлява десетобална логари-
тмична скала, получена чрез изчис-
ление на десетичния логаритъм на 
общата хоризонтална амплитуда на 
най-голямото изместване от нулата 

Как се измерва силата на 
земетресенията? 
http://www.bbc.co.uk ; http://wikipedia.org
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на сеизмографа. Намаляването на амплиту-
дата, когато сеизмометърът е на разстояние 
от земетръсния епицентър, се отчита при 
пресмятане на магнитуда.
Скалата е изобретена през 1935 г. Идеята 
на Чарлз Рихтер е да се създаде местна маг-
нитудна скала, която да отдели огромното 
количество по-малки земетресения от голе-
мите, наблюдавани в Калифорния по това 
време.
Скалата е с 9 нива. Рихтер избира с „0“ да 
бъде означавано земетресение, което би по-
казало максимум общо хоризонтално из-
местване на 1 микрометър на сеизмограма, 
записано при използване на сеизмометъра 
на Ууд-Андерсън, разположен на 100 ки-
лометра от епицентъра на земетресението. 
Този избор е направен, за да предотврати от-
рицателни магнитуди. 
Скалата на Рихтер измерва земетресенията 
по техния магнитуд - величина, показваща 

големината на излъчената енергия в земе-
тръсното огнище. Магнитудът няма долна 
и горна граница, а най-слабият има отрица-
телни стойности. Магнитудът се определя 
чрез записи от сеизмографи. Най-силният 
измерен магнитуд е 8,9.
Магнитудът е безразмерна величина, не е 
„степен“. Казва се: „Земетресение с магни-
туд 6,2 по скалата на Рихтер...“ а не - „... маг-
нитуд 6,2-ра степен по скалата на Рихтер...“!
Мащабът на земетресенията е различен. Те 
варират от почти незначителни до страшно 
силни. Измерва се енергията, която земетре-
сенията освобождават.
Днес чувствителните сеизмографи постоян-
но регистрират земетресения с отрицателен 
магнитуд. Такива се случват по 8000 пъти на 
ден!
Земетресения с магнитуд от 4,5 до 4,9 са дос-
татъчно силни, за да се регистрират от всич-
ки сеизмографи по света. Такива се случват 
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около 6 200 пъти годишно.
Земетресение с магнитуд 6,0 притежава 32 
пъти повече енергия, отколкото - такова с 
магнитуд 5,0. Това означава, че разликата от 
две нива, 5-7, например, представлява земе-
тресение което е близо 1000 пъти по-силно. 
Земетресението в българското с. Стражица 
през 1986 г. е било с магнитуд 5,7, а земетре-
сението в румънското с. Вранча през 2004 г. 
е било с магнитуд 5,8. Тези земетресения се 
считат за средни по сила. Такива земетресе-
ния се случват по около 800 на година.
Земетръси с радиус около 100 км. и магнитуд 
от 6.0 до 6,9 се класифицират като силни и 
може да причинят  сериозни щети, като зе-
метресенията в Тайван през 2010 г. (м 6,0), в 
Тонга (м 6,1) през 2010 г., в Кристчърч в Нова 
Зеландия (м 6,3) или в Кобе, Япония през 
1995 г. (м 6,9). Такива земетресения се случ-
ват по около 120 на година.
Земетръси с магнитуд от 7,0 до 7,9 се считат 
за големи. Такива са земетресенията в Хаи-
ти през 2010 г. (м 7,0), на островите Хаити (м 
7,0) и Окинава (м 7,3) през 2010 г., в Измит, 
Турция - през 1999 г. (м 7,6) и в Съчуан, Ки-
тай през 2008 г. (м 7,9). При последното зе-
метресение са починали 67 000 д., а тежко 
ранените са 352 300 д. Такива земетресения 
се случват по около 18-20 на година. При зе-
метресението в Хаити загинаха над 200 000 д.
Много големи земетресения са тези с магни-
туд от 8,0 до 8,9. Такива са земетресенията в 
Тяншан, Китай през 1976 г. (м. 8,2), когато за-
гиват 242 420 д, а други 164 000 са тежко ране-
ни, в Мексико през 1985 г.(м 8,5), в Чили през 
2010 г. (м 8,8) и последното земетресение от 
11.03.2011 г. в Япония (м 8,9). Такива земетре-
сения се случват веднъж или най-много - два 
пъти годишно. Жертвите от земетресението 
в Чили са били 1000 д., а песимистичните 
прогнози на полицейски служители за жерт-
вите на земетресението в Япония са цифрата 
да надхвърли 10 000 д. 
Огромни по сила са земетресенията в края 
на скалата на Рихтер, с магнитуд от 9,0 до 10. 
Такива земетресения се случват веднъж на 
около 20 години. Пример за толкова силно 
земетресение е земетресението на о-в Сума-

тра, Индонезия през 2004 г. (м 9,3). То пре-
дизвика и опустошително цунами. Друго 
още по-силно земетресение е това в Чили 
от 1960 г. (м 9,5). Жертвите са били 1655 д. 
Тези земетресения нанасят огромни щети в 
радиус от стотици километри. Възможни са 
дори мащабни промени в релефа в близост 
до епицентъра.
Други скали за измерване на земетресенията 
са:
-  Скалата на Медведев-Шпонхоер-Кар-
ник, създадена през 1964 г. Тя се базира на 
разрушенията по сградите и затова зависи от 
издръжливостта им. Поради различната из-
дръжливост на стари и нови сгради се полу-
чават големи отклонения. Затова през 1988 
г. тя е заменена от Европейската макросеиз-
мична скала (и двете имат 12 нива).
- Скалата на японската агенция по ме-
теорология (с 10 нива). Тя е създадена през 
далечната 1884 г. и измерва силата на земе-
тресенията в мерна единица, наречена шин-
до.  През 1898, 1908 и 1996 г. тя е била видоиз-
менена и са били внесени допълнения. 

ЗЕМЯ



 http://nauka.bg 93

По някаква ирония на съдбата всич-
ки ирански империи от Древност-
та – на мидийците, Ахеменидите, 
Аршакидите, Сасанидите – рух-

ват с гръм и трясък като изгнил от годините 
дъб, прекършен от лятна буря. Сгромоляс-
ването на Ахеменидската империя хвърля 
иранския Изток в покруса, толкова голяма, 
че иранските поданици на новите завоева-
тели почти изцяло се отказват от мисълта за 
въстания срещу тях. Не само историческата 
превратност, превърнала довчерашните гос-
подари в слуги, но и самите гръко-македонци 
постоянно и неизменно натякват на покоре-
ните иранци, египтяни и семити, че са втора 
ръка хора, родени роби, неспособни да ос-
ъзнаят свободата на човека, носещи женски 
дрехи боязливи варвари, чиято единствена 
задача е да работят и произвеждат блага за 
гордите властелини от Запада. Презрението 
на последните към“варварите“ обаче никак 

не им попречва не само да насаждат на изток 
гръцката цивилизация, в резултат на което 
ще се роди чуден културен синкретизъм, но 
и бързо да възприемат ориенталското пада-
не по очи, обожествяването на монарсите и 
всички „робски обичаи на азиатците“, слу-
жещи за укрепване на властта на новопояви-
ли се царе покрай разпадането на империята 
на македонеца Александър след 323 г. пр.Хр. 
В настъпилото след първоначалната анархия 
избистряне на държавните граници между 
Дарданелите и Инд над утайката изплуват 
три големи сили – Египет на Птолемеите, 
държавата на Селевкидите с център Сирия 
и Гръко-Бактрия по границите на Памир и 
Индия. На Балканите старата Македония 
продължава да бъде значителна сила пора-
ди сравнителната си етническа хомогенност, 
силния си флот, дисцплинираната си фа-
ланга и ореола на родина на Александър, 
както и поради наличието редом с Гърция 
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и Тракия на най-важния ресурс за елинис-
тическите страни – колонистите и наемни-
ците, готови да търсят късмета си на изток. 
Хроничните войни между пълководците на 
Александър – диадохите – а след това меж-
ду Селевкиди, Птолемеи, гръко-бактрийци 
и македонци вероятно са израз на традици-
онния елински анархистичен дух, но те са 
и знак за известна жизненост на държавите, 
изникнали сред руините на Александровия 
колос. 

Вероятно системата, известна като елинис-
тическа, установила се към първата полови-
на на ІІІ пр.Хр., е щяла да работи столетия, 
ако не са два неприятеля, които я подяждат 
почти едновременно – от запад римляните, а 
от изток партите, едни нови нахлули откъм 
Хорезм номади, на които е съдено да възвър-
нат иранското величие и самоуважение.

Носещи оригиналното название „парни“ 
или „апарни“ (античнитеа втори ги нари-
чат също така и дахи/даи) с праотечество 
земите на североизток от Хиркания около 
Аралско море, тези ирански номади към сре-
дата на ІІІ век пр.Хр. вече населяват старата 
Ахеменидска провинция Партава, от която 
получават и новото си име „парти“ (напри-
мер арменската форма part‘ewk‘ произлиза 
именно от Parthava). Населяващите Партава 
номади (и земеделци) значително се отлича-
вали от персийските племена по език, въпре-
ки че и едните и другите били ираноезични. 
По данни от археологията в степите северно 
от хребета Копет-даг живеели скотовъдни 
племена с доста примитивен бит, които се 
намирали все още в кръвно-родовия етап на 
своето обществено-политическо развитие. 

Известно време партите са подвластни (ве-
роятно като васали) на Селевкидите, успяли 
да сложат ръка на по-голяма част от Алек-
сандровата империя. Според Ариан към 256 
г. пр.Хр начело им са двамата братя Аршак и 
Тиридат, приемници на Фриапатий. Тогава 
„назначеният от цар Антиох Теос сатрап на 

този край Ферекъл искал да упражни наси-
лие над единия от братята; те като не изтър-
пяли позора, убили злодея, след което, като 
съобщили на петима съмишленици своя 
план, братята подбудили народа да се отце-
пи от македонците и завзели властта“. 

При въстанието им в Партава (гръц. Пар-
тиена) на парните/партите се налага да съ-
крушат не само съпротивата на тамошния 
селевкидски сатрап Андрагор, но и да се сра-
жават срещу местното население. В битките 
Аршак загива, а брат му Тиридат е обявявен 
за цар през 247/246 г.пр.Хр. под името Ар-
шак І в град Асаака, след което превзема и 
град Ниса и областта Хиркания, превръщай-
ки се по този начин в същинския основател 
на Партското царство. Заради тези му дела 
историкът Юстин го сравнява с персиеца 
Кир и македонеца Александър. 

Партският възход противно на този на ми-
дийците и персите не е вихрен конен поход, 
приключил светкавично във Вавилон, а мъ-
чително редуване на успехи и поражения, 
често пъти толкова тежки, че заплашвали 
самото съществуване на партската държа-
ва. Във всеки случай политическите кръгове 
в Антиохия във втората половина на ІІІ век 
пр.Хр. гледат на партските успехи като на 
нещо временно, на което при първа възмож-
ност ще бъде сложен край.

Новият селевкидски цар Селевк ІІ се заема 
първо да осигури тила и фланговете си не 
само против външнополитическите си про-
тивници, но и против по-малкия му брат 
Антиох Хиеракс. Омъжвайки сестра си за 
царя на Понт Митридат ІІ (250–189 пр.Хр.) 
и сключвайки съюз с царя на Кападокия 
Ариамнес ІІ (280–230 пр.Хр.), Селевк се спу-
ска с войските си по Горен Ефрат, къдетоо 
сновава града Калиникопол през 242/241 г. 
пр.Хр., а след това изчиства Вавилония, Си-
рия и Киликия от войските на египетските 
Птолемеи. Обаче опитът му да унищожи 
напълно войските на Птолемеите завърш-
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ва с разгром и в резултат на него на Селевк 
ІІ се налага да признае брат си за владетел 
на Мала Азия. Уреждането на отношенията 
между братята принудило Птолемеите да 
сключат компромисен мир със Селевкиди-
те през 239 г. пр.Хр., което развързало ръ-
цете на Селевк ІІ на изток. След успешното 
потушаване на въстанията във Вавилония, 
Сузиана и Персида на дневен ред идва по-
ходът срещу партите. Опитът на Селевк ІІ 
да установи дружески отношения с царя на 
Гръко-Бактрия Диодот ІІ (240–230 пр.Хр.) в 
тила на партянина Тиридат І (246/247–211 
пр.Хр.) претърпяват неуспех, тъй като Ди-
одот виждал по-голяма заплаха за властта си 
в лицето на силните Селевкиди, отколкото 
в лицето на партите. Нещо повече, Диодот 
дори сключва съюз с Тиридат, като очевид-
но целта и на двете страни била да осигурят 
взаимно тила си срещу външните им непри-
ятели. Въпреки този дипломатически неус-

пех първоначално кампанията на Селевк ІІ 
против партите се развива добре. Тиридат е 
принуден да изостави Партиена/Партава и 
да бяга на изток при номадите апасиаки, но 
скоро с новонабрани сили нанася пораже-
ние на Селевкидите. Окончателен провал на 
източната кампания причиняват въстанията 
в тила на Селевк и новият метеж против него 
на брат му Антиох Хиеракс. За сметка на това 
Тиридат развива напълно успеха си, като 
окончателно се затвърждава в земите южно 
от хребета Копет даг, премества столицата 
си в планинската крепост Дара, засилва ар-
мията си и издига и други крепости. Онова, 
което дава сила на новосъздадената партска 
държава, е същността й на твърд съпротиви-
телен център на иранците от Средна Азия и 
Прикаспието срещу македоно-гръцките за-
воеватели и колонизатори. Въпреки че пър-
вите партски царе секат монети с легенди на 
гръцки с титлата „елинофил“, това се оказва 
нищо повече от политическа маневра и фор-
мален реверанс към гръцките колонисти в 
Партиена, за да бъдат използвани като зана-
ятчии, търговци, лекари, художници. Гръц-
кият запазва позициите си на официален 
език, но ръководните постове в държавата 
заемат изцяло представителите на партската 
родова аристокрация. 

Наследникът на Селевк ІІ Селевк ІІІ по пря-
кор Сотер скоро е убит от заговорници и 
властта е поета от брат му Антиох ІІІ (223–187 
пр.Хр.), получил впоследствие прозвището 
Велики. Първите години от управлението 
на новия цар преминават в потушаване на 
междуособици и париране на центробежни 
тенденции. Към 220 г. пр.Хр. Антиох вече е 
стабилизирал властта си. Тъй като наскоро 
преди това разбунтувалият се срещу Антиох 
сатрап Ахей бил получил подкрепата на еги-
петските Птолемеи, селевкидският цар счел 
това за повод за война. Започналата през 219 
г. пр.Хр. кампания се увенчава с превзема-
нето на цялото финикийско крайбрежие, 
владяно от Египет, включително и град Тир. 
След 2 години Птолемей ІV Филопатор (221–
203 пр.Хр.) предприема контранастъпление 
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с големи сухопътни и морски сили. В битка-
та при Рафия селевкидската армия е напъл-
но разгромена. Последвалият компромисен 
мир дава възможност на Антиох ІІІ оконча-
телно да се разправи с въстаналия в тила му 
Ахей. През 214 г. бунтът е потушен и Антиох 
пристъпва към неутрализиране на държави-
те на Арменското плато. През 212 г. Софена 
става селевкидски васал, а вероятно на след-
ващата година в Армения Арташес І се уста-
новява като селевкидски сатрап с подкрепа-
та на Антиох. През 209 г. пр.Хр. идва редът 
на партите. По това време политическата об-
становка се оказва твърде неблагоприятна за 
тях поради влошаване на отношенията им с 
Гръко-Бактрия. Диодот ІІ, старият съюзник 
на Тиридат І, е свален от престола през 223 г. 
пр.Хр. от някой си Евтидем, родом от Магне-
зия в Мала Азия, което довежда до изостряне 
на отношенията между двете страни.

Концетрирайки в Мидия основната част 
от военните си сили, Антиох ІІІ сломява съ-
противата на новия партски цар Аршак ІІ 

(211–191 пр.Хр.). Партите не успяват да се 
противопоставят на по-многобройната про-
фесионална селевкидска армия и след пър-
вите неуспехи се ориентират към разруша-
ване на инфраструктурата пред войската на 
Антиох, за да затруднят напредването му. 
Ефектът от тези партски действия се оказ-
ва слаб и селевкидите навлизат дълбоко в 
Партиена, като превземат град Хекатомпил, 
официалната резиденция на Аршакидите. 
Овладявайки пътя от Месопотамия през Ми-
дия, Антиох ІІІ установява контрол не само 
върху сърцето на Партиена, но и върху под-
стъпите към Хорезм, Хиркания, Маргиана и 
Бактрия, тоест към последните територии, 
от които партите можело да черпят хора и 
ресурси. 

Отстъпвайки пред неприятеля, Аршак ІІ 
намира убежище в проходите на планина-
та Лаба с надеждата да го спре тук. Партите 
били направилиза секи от дървета, натрупа-
ли грамадни камъни и се били укрепили по 
височините в очакване на врага, съобщава 

 Партите и Селевкидите около 145 г. пр.Хр.
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Полибий. Благодарение на инженерните си 
части Антиох ІІІ преодолява и тази отбра-
нителна линия, като нанася удар на тила на 
войските на Аршак. След това селевкидите 
се спускат в равнините на Хиркания и пре-
вземат град Тимбракса. Обаче пред Сиринкс, 
централния град на Хиркания, войската на 
Антиох се натъква на жестока съпротива. 
Обсадата се затегнала и нашествениците се 
принуждават да изграждят сложна система 
от валове, окопи и подкопи под стените на 
града. Изглеждало, че съдбата на Партското 
царство виси на косъм, който бил на път да 
се скъса пред Сиринкс. Тогава в пристъп на 
отчаяние обсаденият партски гарнизон, как-
то разказва Полибий, избил до крак цялото 
гръцко население, разпилял имуществото 
му и през нощта след пробив в обсадата се 
измъкнал.

Касапницата в Сиринкс изглежда хвърля 
Антиох в такъв потрес,че той прекратява во-
енните действия и сключва мир с победения 

Аршак при много благоприятни за послед-
ния условия. Подобно на владетеля на Атро-
патена Аршак ІІ също се признава за съюз-
ник и васал на Антиох, но запазва земите си 
и царската си титла. 

Развивайки успеха си, Антиох ІІІ не се връща 
обратно в Сирия, а през 208 г. пр.Хр. насочва 
войските си срещу Гръко-Бактрия. Сведени-
ята за тази кампания са твърде откъслечни. 
При настъплението си Антиох по всяка ве-
роятност обсажда град Антиохия Маргиана, 
а по същото време бактрийският цар Евти-
дем І с войска набрана в Тапуристан (Таба-
ристан) тръгва в тила на селевкидите. Двете 
армии се срещат при река Ария. При опита 
си да я форсират войските на Антиох са ата-
кувани от 10 000 бактрийска лека кавалерия. 
Сражението е решено от тежката конница 
на селевкидския цар, сражаващ се в този ден 
като обикновен войн на бойното поле, която 
разгромява бактрийците. Поражението при-
нуждава Евтидем да се оттегли на изток и да 
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се затвори в столицата си Бактра. Започната 
от Антиох обсада обаче се оказва мъчна ра-
бота и се проточва близо 2 години. Изпадна-
лият в безизходица Евтидем започва прего-
вори за мир с неприятеля си, намиращ се в 
не по-малко безизходно положение. Мирът 
е скрепен чрез брак между сина бактрий-
ския престолонаследник Деметрий и една 
от дъщерите на Антиох. Де факто чрез този 
мир селевкидският цар признава Евтидем 
за независим владетел. Единствена полза на 
Антиох освен съхранения международен 
престиж са предоставените му от Евтидем 
припаси, бойни слонове и възможността да 
преминава през неговата територия. 

Изглежда Антиох ІІІ е искал да повтори де-
лото на великия си предшественик Алек-
сандър, защото след сключването на мира 
с Гръко-Бактрия продължава на югоизток, 
прекосява Хиндукуш и нахлува във владени-
ята на индийския цар Субхасена. Резултати-
те от тази офанзива не са по-големи от тези 
срещу Евтидем, защото по силата на мир-

ния договор Субхасена предал на припаси 
за войската и 150 бойни слона. На връщане 
Антиох, наричан вече Велики, не минава по 
стария маршрут, а през Дрангиана стига до 
Кармания, където разполага войската си на 
почивка. 

Грандиозният източен поход на Антиох ІІІ 
се оказва нож с две остриета. От една стра-
на, както правилно забелязва Анатолий Бок-
щанин, ударите понесени от Партия и Гръ-
ко-Бактрия за известно време ги изваждат 
от строя, но едновременно с това мирните 
договори с техните владетели са един вид 
легитимация на новите политически реал-
ности, настъпили на територията на бивши-
те източни македонски сатрапии. От друга 
страна този поход е и последният истински 
израз на мощта на македоно-гръцкия Запад 
срещу Изтока. Нещо повече, признаването 
на съществуването на Партското царство 
прекъсва прекия териториален контакт на 
Гръко-Бактрия със западните елинистични 
държави, а оттам и възможността тя да по-
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лучава свежи попълнения от колонисти и 
наемници от Балканите в дните, когато този 
преден поста на елинизма в сърцето на Азия 
ще трябва да се изправи пред напиращите 
от Западен Китай номади. И тъй, през след-
ващите десетилетия събитията ще поемат в 
ритъма на постоянно отстъпление на елини-
зма пред иранизма, олицетворен от агресив-
ната династия на партските Аршакиди.

Към началото на ІІ век. пр.Хр. престижът на 
Антиох ІІІ е на върха си. В започналата ди-
пломатическа приписка между него и маке-
донския цар Филип V той предлага на по-
следния сериозна териториална ампутация 
на Птолемеев Египет, който въпреки военния 
успех при Рафия от 217 г. пр.Хр. вървял към 
упадък. През 198 г. пр.Хр. египтяните са раз-
громени при река Йордан от селевкидската 
армия, която след това завзема Южна Сирия 
и Финикия. На следната година Антиох сла-
га ръка на Ефес и други градове по запад-
ното крайбрежие на Мала Азия, принадле-
жащи на Птолемеите, след което прехвърля 
войска в Тракия за създаването на плацдарм 
за настъпление на Балканите. През същата 
197 г.приключва Втората македонска война 
между римляните и Филип V и в резултат на 
поражението на последния Македония не е 
в състояние да окаже подкрепа на Антиох ІІІ. 
За сметка на това въвличането на Рим в егей-
ската и източносредиземноморската поли-
тика изправя селевкидския цар пред враг от 
съвсем различен в сравнение с дотогавашни-
те му неприятели калибър. Настъплението 
на Антиох на Балканите и в Егея и реалната 
заплаха Египет да се превърне в зависима от 
Селевкидите държава принуждава римля-
ните да отправят ултиматум, настояващ за 
възстановяване на предвоенното стакукво 
и равновесието на силите в Източното Сре-
диземноморие. Надценявайки силите си 
спрямо коалицията на Рим, Пергам и Родос, 
в битката при Магнезия през 190 г. пр.Хр. 
селевкидската армия е унищожена. Според 
мирния договор освен отказ от всякакви пре-
тенции в Мала Азия западно от река Халис 
и Киликия, Антиох трябвало да изплати на 

Рим 15 000 евбейски таланта (105 милиона 
александрийски драхми), отделно да изпла-
ти 400 таланта на Пергам, да избие бойните 
си слонове и да сведе военния си флот до 15 
кораба. Най-страшният удар за монархията 
на Селевкидите се оказва загубата на запад-
ното и южното крайбрежие на Мала Азия с 
тамошното гръцко или елинизирано насе-
ление и получаваните приходи от данъци. 
Гръцкото и елинизираното население на 
Сирия и Месопотамия се оказва недостатъч-
но за осигуряването на необходимите адми-
нистративни кадри и най-вече военни набо-
ри, което обричало Селевкидското царство 
на нерадостно бъдеще. Великият завоевател 
Антиох ІІІ загива безславно 3 години след 
битката при Магнезия в Елимаида (Елам) 
при опит да конфискувата мошните храмо-
ви богатства за изплащане на колосалната 
военна контрибуция, наложена му от рим-
ляните. 

Катастрофата при Магнезия прозвучава 
като тръбен зов за всички скрити или явни 
врагове на селевкидското господство. Наслед-
никът на Антиох ІІІ, неговият син Селевк ІV 
Филопатор (187–175 пр.Хр.), прекарва почти 
цялото си царуване в опити да изстърже от 
провинциите си всеки възможен грам скъ-
поценен метал за изплащане на контрибу-
цията наложена от неумолимите римляни. 
А броят на провинциите застрашително за-
почва да намалява. През 189 г. пр.Хр.армен-
ските сатрапи Арташес и Зарех се отцепват. 
На изток партският цар Фриапатий (190–170 
пр.Хр.) също се обявява за независим и зав-
зема някои части от Мидия. На някаква вяр-
ност от страна на още по-далечната Гръко-
Бактрия Селевк ІV едва ли е можел въобще 
да се надява. Новият бактрийски цар Деме-
трий І (189–167 пр.Хр.) установява контрол 
над западните части на Таримския басейн, 
а в средата на 70-те години на ІІ век пр.Хр. 
завоюва и значителна част от Северозападна 
Индия и дори премества резиденцията си в 
индийския град Шакала (днес Сиалкот). Из-
бухналото в тила на Деметрий въстание ско-
ро го принуждава да прекрати експанзията 
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си. Размириците достигат такива мащаби, че 
поставят началото на разпадането на Гръко-
Бактрия на няколко отделни царства. В сто-
лицата си Антиохия Селевк ІV само можел 
тъжно да наблюдава краха на бащиното му 
дело. През 175 г. пр.Хр. е убит в резултат от 
дворцов заговор, който избутва на престола 
брат му Антиох ІV Епифан (175–164 пр.Хр.)

За разлика от меланхоличния си брат но-
вият владетел се оказва енергичен и спосо-
бен владетел. Първата работа на Антиох ІV 
е да на беренови колонисти от Гърция и да 
основе нови колонии в Месопотамия. Една 
от тях е организирана в древния Вавилон, 
превърнал се заедно със съседната Селевкия 
на Тигър опора на македоно-гръцката власт 
в Долна Месопотамия. През 171 г. пр.Хр. 
войските и флотът на Антиох, създадени в 
нарушение на мирния договор с Рим, раз-
громяват епипетските войски, пленяват са-
мия египетски цар Птолемей Филометър и 
нахлуват в страната му. Три години по-къс-
но селевкидите отново навлизат западно от 
Синай и завземат град Мемфис. Само улти-
матумът на Рим към Антиох да се изтегли от 
страната спасява Птолемеите от пълен раз-
гром. На връщане към Сирия Антиох спира 
в Йерусалим, където решава да превърне 
храма на Йехова в храм на Зевс и забранява 
еврейския култ, в резултат на което избухва 
въстание. Без да дочака потушаването му, 
селевкидският владетел се насочна на изток 
към Централен Иран, може би с намерение-
то да организира офанзива срещу партите, 
но е убит от разбунтувалата му се войска. 

Смъртта на Антиох ІV Епифан въвлича 
страната в четвъртвековни вътрешнополи-
тически сътресения, довели не само до голе-
ми териториални загуби, до пропукване на 
единството на гръко-македонския елит в дос-
коро огромната империя, но и до стопяване 
на боязънта, която ориенталските поданици 
изпитвали към европейските си господари. 
От пиянското клатушкане на Селевкидското 
царство първа се възползва малката държа-
ва Комагена, която се обявява за независима. 

На изток партите, които с инстинкта на аку-
ла надушват мириса на гнилост под привид-
но твърдото тяло на селевидската монархия, 
отново се раздвижват по границите с Мидия 
след временно спрялото им при Антиох ІV 
напредване. Водени от царя си Митридат 
І (170–138 пр.Хр.) те завземат планинския 
проход, свързващ Хиркания с Партиена и 
Мидия (т.нар. Каспийски врати) и съседния 
град Рага. След смъртта на Антиох ІV парти-
те престават да усещат каквато и да е заплаха 
за по-нататъшното си настъпление не само 
против селевкидските владения в Мидия, но 
и срещу полунезависимите от македоно-гър-
ците Елимаида (Елам) и Персида.

При царуването на селевкидските монар-
си Деметрий І (162–150 пр.Хр.) и Алксандър 
Балас (150–145 пр.Хр.) страната е изправена 
пред поредица от междуособни конфликти, 
парализиращи усилията им да предотвра-
тят окончателното разпадане на държавата. 
Въстаналата Юдея окончателно се отделя от 
селевкидската монархия, на изток възникват 
самостоятелни ирански държавици в Елима-
ида и Персида. Партският цар Митридат І 
завзема по-голямата част от Мидия, а в кра-
яна 40-те години на ІІ век пр.Хр. партската 
конница окупира и Долна Месопотамия. 
Гръко-македонското и елинизираното насе-
ление на Двуречието трудно понасяло загу-
бата на привилигированото си положение 
на господари под властта на „варварския 
народ“ на партите. Юстин, явно имайки 
предвид тези колонисти, а не доскоро под-
чиненото им семитско население на Месо-
потамия, пише: „Народите на Изтока... били 
възмутени от жестокостта на партския цар 
Арсакид, и тъй като били от отдавна при-
викнали към господството на македонците, 
с негодувание понасяли високомерието на 
новия народ.“ Йосиф Флавий свидетелства, 
че гръцките и македонските колонисти по-
стоянно отправяли пратеничества до новия 
селевкидски цар Деметрий ІІ (145–138 и 129–
126 пр.Хр.) с обещания да му окажат военна 
помощ срещу партите стига той да навлезе 
със своя войска в Месопотамия.
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Около 140–139 г. пр.Хр. Деметрий ІІ отвоюва 
Долна Месопотамия с активното съдействие 
на гръко-македонските колонисти и на след-
ната година в съюз с князете на Елимаида и 
Персида, след като подсилва силите си с вой-
ска, набрана в Двуречието, навлиза в Мидия 
и нанася редица поражения на партите. При 
започналите по инициатива на партите пре-
говори за мир обаче Деметрий е пленен с из-
мама от Митридат І. Разчитайки очевидно да 
го използва в бъдещите си политически пла-
нове, Митридат не само че оставя Деметрий 
ІІ жив, но и го жени за една от дъщерите си 
на име Радогун, като го изпраща в почетно 
изгнание в Хиркания. След това Митридат І 
отново завзема Мидия, разгромява Елимаи-
да и Персида и ги присъединява към владе-
нията си, въпреки че дава на последните две 
области вътрешно самоуправление. 

Крахът на експедицията на Деметрий се 
оказва пореден жесток удар не само срещу 
елинистическото господство в Предна Азия, 
но и срещу това по поречието на Яксарт (Аму 
Даря). След като селевкидската заплаха от 
запад е неутрализирана, Митридат І се обръ-
ща срещу бактрийския цар Хелиокъл (145–
130 пр.Хр.), съюзник на Деметрий. Вероятно 
през 137 г. пр.Хр. партите завземат оазиса 
Маргиана, окончателно омаломощавайки 
и без това изпадналата в пълно разложение 
Гръко-Бактрия. Скоро след това, през 136 г. 
пр.Хр., тя е изправена пред още по-опасно 
нашествие – това на мигриралите от днешен 
Северозападен Китай под ударите на хуните 
номади ирански братовчеди на партите, из-
вестни на античните автори по името сака-
рауки, асиани, пасиани и тохари. След като 
първоначално завземат Согдиана, нашестве-
ниците се насочват на юг и слагат ръка на 
Бактриана, фактически ликвидирайки Гръ-
ко-Бактрийското царство и поставяйки край 
на елинизма в Средна Азия. Жалки остатъци 
от гръцкото присъствие в региона се запаз-
ват още няколко десетилетия в северозапад-
ните части на Индия, където до 80-те години 
на І век пр.Хр. продължават да управляват 
потомците на Менандър (ок. 155–130 пр.Хр.), 

завладял някога Пенджаб и Гандхара.

Унищожаването на Гръко-Бактрия довежда 
до ликвидирането на източния елинистиче-
ски фронт в тила на партите. Затова в края на 
30-те години на ІІ век пр.Хр. новият партски 
цар Фраат ІІ (138–129 пр.Хр.), възползвайки 
се от настъпилата в Селевкидското царство 
анархия, прониква далече на запад.Партски-
те войски преминават през Загроските пла-
нини, завземат отново Долна Месопотамия 
заедно с двата й най-големи градски центъра 
– Вавилон и Селевкия на Тигър. Изглеждало, 
че монархията на Селевкидите е пред края 
си, когато едно последно сепване на духа 
на македоно-гръцкия елит обръща за малко 
щастието на страната на елинистическия За-
пад срещу иранския Изток. 

Последният от значителните селевкидски 
монарси Антиох VІІ Сидет (138–129 пр.Хр.) 
успява да консолидира властта си в Сирия 
и да подчини бунтовната Юдея. През 130 г. 
пр.Хр. Антиох VІІ навлиза в Месопотамия 
начело на 80-хилядна армия, съставена от 
македоно-гръцки колонисти в Сирия и от 
спомагателни войски на васалните на Селев-
кидите владетели, съпроводена от огромен 
обоз, наброяващ 300 000 души, сред които и 
хора от запада, решили да основат колонии 
на изток. При своето настъпление Антиох 
VІІ разчитал не само на подкрепата на ели-
нистичното население на Южното Двуре-
чие, но е на васалните на партите князе на 
Елимаида и Персида. При река Ликос парт-
ските войски, водени от някой си Индат, са 
разгромени, а след още 2 поредни победи 
Антиох триумфално влиза във Вавилон, къ-
дето царят получава почетната титла „Вели-
ки“. 

След първоначалния успешен етап на кам-
панията селевкидските войски се насочват 
на североизток и овладяват Мидия, къде-
то остават да зимуват. Юстин съобщава, че 
„към Антиох преминали всички народи и на 
партите не останало нищо освен бащините 
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им земи.“ Сякаш се били върнали времената 
на Антиох ІІІ Велики и Аршак ІІ, когато са-
мото съществуване на партската държава ви-
сяло на косъм. Изпадналият в тежко положе-
ние Фраат ІІ започва привидни преговори за 
мир, като успоредно с това влиза в контакт с 
източните си съседи – племената на саките и 
тохарите – искайки от тях спомагателна на-
емна войска с обещанието за голяма плячка. 
Същевременно, за да се всее раздори в реди-
ците на Селевкидите, Фраат освобождава от 
плен бившият цар Деметрий ІІ.

По време на преговорите Антиох VІІ се оказ-
ва суровоне преклонен. Срещу мир партите 
трябвало да се откажат от всички територи-
ални придобивки извън същинска Партия 
(Партиена), да изплащат на Селевкидите 

ежегоден данък и да предадат Деметрий на 
Антиох. Докато течали преговорите обаче, 
ситуацията в Мидия се променя рязко. Раз-
квартируваната за зимуване селевкидска 
войска се отдава на големи насилия и про-
изволи спрямо местното население, което в 
края на краищата довежда до всеобщо въста-
ние срещу Антиох VІІ. Разделената на части 
селевкидска войска е атакувана едновремен-
но от въстаниците и от набралите нови сили 
парти. В решителната битка гвардията на 
Антиох се изправя срещу отряда на Фраат 
ІІ. Селевкидкият цар показва изключителна 
храброст и когато вижда, че изходът от сра-
жението е катастрофален, пришпорва коня 
си и се хвърля заедно с него в близката про-
паст. Възхитен от тази доблест, смятаният за 
варварин от елините Фраат устройва цар-

Партската империя на границата на старата и новата ера.
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ствено погребение на падналия враг и из-
праща тялото му в Сирия. 
Катастрофата на Антиох VІІ нанася оконча-
телен и смъртоносен удар върху Селевкид-
ското царство. Огромните човешки загуби в 
Мидия вече не можело да бъдат компенси-
рани от нови елински или елинизирани ко-
лонисти, за които източните земи загубват 
привлекателността си за сметка на многото 
опасности, които криели. Държавата, изгра-
дена на основата на военното превъзходство 
и господство на македоно-гръцкия елемент, 
както справедливо сочи Анатолий Бокща-
нин, вече нямала ресурс да поддържа мощта 
си, обградена отвсякъде от противници. 

Възползвайки се от разгрома на Антиох и 
от безсилието на Селевкидите, партите от-
ново завоюват Месопотамия и Мидия, този 
път окончателно. Това, което попречило на 
партите да стигнат до река Ефрат, била не 
излязлата от строя Селевкидска монархия, 
а нахлуването от изток на саките и тохари-
те, извикани от Фраат ІІ като наемници, но 
появили се чак след гибелта на Антиох VІІ. 
Оставайки без обещаната плячка, номадите 
разгромяват армията на Фраат ІІ, непред-
пазливо попълнил я с пленени гръцки вой-
ници на Антиох, изменили в решаващия мо-
мент на партския цар и станали причина за 
собствената му гибел. Обаче и самите гърци 
стават жертва на нашествениците. Саките 
и тохарите разгромяват северните части на 
Иранското плато, в т.ч. и населяваните от 
гръко-македонци тамошни градове. Така на 
елинизма в района на Хиркания и Маргиана 
бил сложен край.

Смъртта на Фраат ІІ не слага край на опусто-
шенията в Прикаспието. Сраженията срещу 
саките и тохарите продължават, парализи-
райки временно силите на партите на запад. 
Във войната с източните номади загиват и 
Артабан І (129–124 пр.Хр.), наследник и пле-
менник на Фраат ІІ, и мимолетно царували-
ят след него Артабан (122–121 пр.Хр.). 
С идването на власт на новия партски цар 

Митридат ІІ Велики (124–91 пр.Хр.) Арша-
кидите успяват да възстановят контрола си 
върху Партиена, Хиркания и Маргиана, след 
което насочват вниманието си отново на за-
пад. Още по времето на Фраат ІІ партският 
губернатор на Вавилония Химер опустошава 
Вавилон и отвежда като роби в Мидия мно-
го от жителите му. През 127 г. пр.Хр. на Хи-
мер е възложено завоюването на Хараксена 
(известна още като Месена), област, намира-
ща се в устието на реките Тигър и Ефрат по 
брега на Персийския залив. Назначениятот 
Антиох ІV за неин сатрап Аспасинес (Хиспа-
осинес) обаче оказва неочаквана съпротива, 
като не само разбива войската на Химер, но 
на свой ред навлиза в партските владения и 
превзема град Селевкия на Тигър. Едва през 
122 г. пр.Хр. партските войски, водени лич-
но от Митридат ІІ, разгромяват Аспасинес 
и превръщат Месена във васално царство. 
Възползвайки се от набраната завоевателна 
инерция, през 113 г. пр.Хр. Митридат уста-
новява контрол над важния западномесо-
потамски град Дура-Европос, а на следната 
година атакува Армения. Арменският цар 
Артавазд І търпи поражение и е принуден да 
даде като заложник при партите племеника 
си Тигран. Приблизително по същото време 
отцепилите се от страдащата от политиче-
ска гангрена селевкидска монархия север-
номесотопамски постасирийски държавици 
Адиабена, Мигдония и Кордуена попадат 
под политическото влияние на партите. На 
запад единствено Осроена остава като бу-
фер между тях и Селевкидите. На върха на 
могъществото и престижа си през 121 и 115 
г. пр.Хр. Митридат ІІ приема пратеници от 
далечен Китай и отваря отново великия Път 
на коприната от бреговете на Китайско до 
Средиземно море. Тази търговска артерия с 
времето ще се превърне в толкова важен из-
точник на доходи за Партската империя, че 
тя не ще се колебае да защитава монопола 
си върху нея със силата на оръжието. В края 
на дните на Митридат ІІ на целия тогавашен 
свят изглеждало, че иранският Изток в лице-
то на партите най-накрая е взел своя реванш 
срещу елинистическия Запад.
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Чудати обири на банки са ставали и 
преди, като този например, извър-
шен на 5 февруари 1923 г. в София. 
За събитието се информираме от 

донесението на Иван Марков, старши стра-
жар при ІV Столичен полицейски участък. 
Там е записано:

„Днес около 18 ½ часа след обяд, съобщено 
бе в Участъка по телефона от клона на Б. Н. 
Банка в зданието на Странски на ул. „Мос-
ковска” № 1, че неизвестни лица апаши, на-
паднали и ограбили Хранилището за ценно-
стите при същата банка. Веднага със старшия 
стражар Димитър Астарджиев и 8-10 души 
стражари от същия участък, явих се в банка-
та, където ми се съобщи, че същия ден около 
18 часа подир обед, четири души непознати 
лица апаши на възраст от 20-25 години, до-
бре облечени, въоръжени с ками и револве-
ри, влезли в Хранилището за ценни книжа и 
с тънки въжета вързали касиера Александър 
Панов и броеца Стефан Тодоров, а Райна 
Г. Велева - чиновничка, накарали да легне 
по очите си в канцеларията на ценностите, 
като казали на всичките да стоят, не мърдат 
и не викат. След това апашите разбойници 
задигнали от масата на касиера 5 групо мар-
ки юбилейни „Баучер” пощенски, а имен-
но... Всичко стойност 214 571 лева. След като 
разбойниците изчезнали безследно, чинов-
ничката Райна Г. Велева отвързала касиера и 

броеца. Също ми се заяви, че разбойниците 
са искали и пари, обаче такива не е имало в 
хранилището (бел.: „групо” е пакет с ценни 
книжа).”

След справката на чиновниците в банката с 
описите на пакетите, които описи не били 
откраднати, се установило, че крадците са 
отнесли със себе си: 30 403 къса марки от 1,50 
лв.; 999 къса от 2 лв.; 13 513 къса от 3 лв.; 27 
052 къса от 5 лв.; 477 къса от 30 ст. Значител-
ните количества на откраднатите марки и 
най-вече техния паричен еквивалент, нака-
рали отговарящото по въпроса Отделение за 
държавната и обществената отчетност към 
Министерството на финансите да извади от 
употреба споменатите стойности марки от 
поредицата „Баучър”. За целта Министер-
ският съвет издал І-во постановление, с което 
одобрил: „употреблението на възпоменател-
ните пощенски марки за честване паметта на 
Баучера от 30 ст., 1.50, 2, 3 и 5 лева да трае до 
15 февруари включително тек. година, след 
която дата престават да бъдат валидни”. В 
последствие се установява, че откраднатото 
количество от марките от 30 ст. е малко и по-
становлението е поправено, като е изключе-
но спирането на тази стойност.

Възпоменателните марки за Джеймс Дейвид 
Баучер са били издадени по повод годиш-
нината от смъртта му (30 декември 1920 г.) 

обират банка, няма пари, 
задигат марки
марките са на д. баучер

автор: к. гербов

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=11232
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и били пуснати в употреба на същата дата 
в 1921 г. Баучър (род. 1850 г.) е етнограф, 
дългогодишен кореспондент от България и 
Балканите на английския вестник „Таймс”, 
живял дълго време в София, приятел на бъл-
гарския народ.

Поредицата марки за Баучер е сред най-до-
брите, издадени от Българската поща. Това 
се дължи на ефектния дълбок печат „мета-
логравюра”, при който клишето се изготвя 
от гравьор в големината на марката. Грави-
рането и отпечатването е извършено в пе-
чатницата „Бредбъри, Уилкинсън и Ко”, Ню 
Малдън, Великобритания. 

На общо деветте стойности на поредицата 
са отпечатани три различни сюжета. Върху 
марките от 10 и 20 ст. Баучер е представен в 
цял ръст, облечен в шопска носия. Традици-
онен портрет във фас заема илюстративното 
поле на марките от 30 и 50 ст., и 1 лв. Марки-
те от 1,5, 2, 3 и 5 лв. ще учудят незапознатите 

с присъствието на Рилския манастир върху 
тях, но там се намира гробът на Баучер. На 
всички марки е изписано името му на ан-
глийски език.

По времето, когато става събитието, бъл-
гарските пощенски марки са ценни книжа. 
Затова се издават, съхраняват и разпростра-
няват от съответните ведомства към Минис-
терството на финансите. Служителите от 
пощите са ходели в БНБ и нейните клонове, 
за да се снабдят с марки за ежедневната си 
дейност.

Няма сведения дали са заловени обирджи-
ите на банковия клон, нито пък дали от-
краднатите марки са открити и върнати на 
финансовите власти. Естествено, не е ясно и 
какво са направили крадците с отмъкнати-
те марки. Спрените от употреба марки със 
сюжета „Рилски манастир”, обаче, не стават 
„зян”, защото през 1939 г. са пуснати отново 
в употреба, вече с допълнително отпечатан 
текст „Наводнението 1939” и нова продажна 
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стойност. Тази продажна стойност е съставе-
на от две части, между които има знак „+”. 
Първата цифра е стойността, служеща за 
таксуване на съответната пощенска пратка, 
а цифрата след „плюса” се е заделяла като 
помощ за пострадалите от наводнението в 
Севлиево през 1939 г.

Използвах случая да спомена някои неща за 
Джеймс Дейвид Баучер, да дам подробности 
за марките и най-вече да покажа два портре-
та на ирландеца, отпечатани върху тях. Ина-
че сред откраднатите стойности няма мар-
ки от 10 и 20 ст. - „Баучер в шопска носия”. 
Интересно, дали такива не е имало извадени 

на масата на касиера или крадците са 
решили да не се занимават с ниските 
стойности, след като е имало налице 
марки по 2, 3 и 5 лева. 

(По материали от Държавния 
архив.)
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Откриването на древни каменни 
сечива при разкопки в археологи-
ческия обект Фридкин в  Тексас 
може да доведе до обрат в знани-

ята ни за присъствието на хората в Северна 
Америка. Може би човешкото присъствие 
тук ще се измести назад във времето с около 2 
500 години. Мястото е най-старият надежден 
археологически обект в Северна Америка.

Хиляди артефакти, датиращи от времето 
между 13 200 и 15 500 г. пр. Р. Хр., са били 
разкрити от изследователи, ръководени от 
Майкъл Уотърс от Университета на Teксас.  

Находката е разположена на дълбочина 5 
метра, в стратиграфски пласт под матери-
али, оставени от най-известната култура 
Кловис, за чиито представители доскоро се 
смяташе, че са били едни от първите амери-
кански заселници през 13 200 - 13 000 г. пр. 
Р. Хр. От културата Кловис са били открити 
двустранно изгладени върхове на стрели за 
лов на мамути.  
По-късно са били открити и по-древни обра-
ботени камъни, които били датирани към 16 
000 – 15 000 г. пр. Р. Хр.

Новата находка е като намирането на Све-
тия Граал, според думите на Уотърс. В архе-
ологическия комплекс Бътърмилк Крийк са 
намерени 15 528 артефакта, включително - 
отломки от чакъл и кремък и 56 работни ин-
струмента, като ножове, стъргалки и брадви.  

Археолозите сятат, че откритите инструмен-
ти са „ комплект от мобилни инструменти“ 
от вид, който е довел до по-късното разви-
тие на технологията на инструментариума с 
търговската марка „Кловис”. 
Откритието обаче не предполага, че пред-
ставителите на културата Кловис са живели 
в Северна Америка по-рано от времето, в ко-
ето са фиксирани. Вместо това то намеква, че 

нови арХеологически наХодки 
в тексас сочат наличието на 
неизвестна до сега древна култура в 
северна америка
http://www.NatuRE.Com; http://goo.gl/mYFla

ИСТОРИЯ



 http://nauka.bg 109

друга група от хора, използващи различни 
типове инструменти е присъствала по същи-
те места в по-старо време. Земите на тази гру-
па може да са били наследени от хората от 
културата Кловис или пък, че това по-ранно 
население в еволюирало в новата култура.
Инструментариумът на тази прото Кловис 
култура са по-леки от тези, използвани от 
културата Кловис. Това предполага, че по-

ранните обитатели на Америка са номади – 
ловци и събирачи, съвсем различни от хора-
та от културата Кловис, които са с по-тежък 
инструментариум, което предполага, че те 
пък са били уседнало население. 
Това откритие забива последния пирон в 
ковчега на теорията, че хората от културата 
Кловис са първите заселници на Америка. 

Над 8 милиона животни, предим-
но – кучета и чакали, заровени в 
катакомбите на Анубис, изглежда 
са били отглеждани в хиляди фер-

ми около древноегипетския град Мемфис и 
вероятно - убити и мумифицирани съвсем 
млади – на възраст от часове или дни. 
Милионите древните животни, погребани в 
тунелите на катакомбите на бог Анубис, са 
били използвани за посредници между древ-
ните египтяни и един от боговете им, според 
ново проучване, ръководено от Павел Ни-
кълсън от Университета в Кардиф.  

Учените изследвали сложния лабиринт от 
тунели в катакомбите на Анубис под пусти-
нята в областта Саккара в Египет. Именно 
там са били открити милионите мумии на 
кучета, посветени на бог Анубис, изобразя-
ван като човек с глава на куче или на чакал.  

Катакомбите на Анубис са познати на уче-
ните още от ХIХ век, но там до този момент 
не са били извършвани археологически раз-
копки. По последни оценки, там са погреба-
ни над 8 милиона животни, повечето от кои-
то са кучета и чакали.  
Предстои извършване на радиовъглеродно 

датиране на катакомбите, за да се разбере с 
по-голяма точност кога са били създадени. 

Разкопките са частично финансирани от 
Националното географско дружество.

мумифицирани кучета и чакали 
мумифицирани кучета и чакали са служели като благочестиви посредници между 
египтяните и теХния бог анубис

http://www.FutuRitY.oRg/
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Културният живот в България след 
Освобождението 

След Освобождението България е из-
останала в сравнение с останалите 
европейски държави. Ежедневи-
ето е бурно, изпълнено с полити-

чески, икономически, социални и духовни 
конфликти. Това допълнително усложнява 
развитието на държавата. Нажежената по-
литическа обстановка слага отпечатък върху 
цялостния живот на българина, обществени-
те събития, поставя тенденции в литерату-
рата и изкуството. Литературните творби от 
края на XIXв. са пропити с родолюбиво чув-
ство, идеализма на Възраждането, сарказъм 
срещу всичко низко и подло. Националният 
театър си поставя за цел да възпита зрителя, 

1да повиши морала му, да го ангажира със 
съвременността и да го приобщи към пулса 
на времето .
 
Европейските нововъведения 

Постепенно от Европа започват да навлизат 
новости, непознати и екстравагантни. Сре-
щат се фонографи, правят се демонстрации 
с „билюрени стъкла”, организират се пуб-
лични сеанси с „магически фенер” . Поя-
вяват се и находчиви хора, които обикалят 
различни градове с магическите си фенери.
Те първоначално будят интерес, но бързо 
омръзват на публиката си заради еднообраз-
ния репертоар. На тяхно място се появява 
кинематографът, макар и с известно закъс-
нение в сравнение със съседните държави. 

“УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА 
БЪЛГАРСКОТО КИНО ДО 1944 И 
НЕГОВОТО ЗНАЧЕНИЕ ”
Автор: КАлинА ХицовА

С настоящата статия имам за цел да разгледам етапите, през 
които  минава киното в България в началото на миналия век. 
Ще се опитам да проследя по-значимите събития, белязали 
развитието му, както и неговите постижения и перипети. Не на 
последно място ще очертая публиката и дебата около неговата 
обществена и културна значимост.
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В Румъния първият кинематограф датира 
от 1896г., в Югославия също. В България из-
обретението навлиза през февруари 1897г.. 
Неслучайно първият кинематограф е пред-
ставен в Русе, където връзките с Европа са 
най-трайни. Месец по-късно софийските 
вестници съобщават за появата му и в столи-
цата.  Обява в Български търговски вестник 
гласи „Сензационна новост!Утре, в събота 22 
март, 8:30 вечерта в Пълзенската пивница, 
булевард Дондуков ще има представление с 
Кинематограф с интересна голяма програ-
ма (представление на живи изображения)” 
. Първите кинематографски представления 
са дело на чужденци. Постепенно турнета 
започват да се организират и в по-големите 
градове из провинцията, макар да е трудно 
да се проследят с точност всички киново-
аяжери. 1904г. е белязана от важно събитие, 
което печели интереса на публиката – ан-
гличанинът Чарлз Райдър Нобъл прожекти-
ра първите киноснимки, заснети в България 
. За разлика от театрите и клубовете на ин-
телектуалците, славата на кинематографите 
е скандална. Палатки за прожекции се опъ-
ват както в самото сърце на София, така и 
в квартали със съмнителен характер (както 
района около Лъвов мост). 

Първи стъпки на българското кино

Голямата популярност на кинематографа 
сред народа го превръща в перспективен 
отрасъл за капиталовложения.  Полагат се 
основите на съвременната филмопрокатна 
система, което осигурява разнообразие в ре-
пертоарите и поддържане интереса на масо-
вия зрител. За целта кипи засилена обменна 
дейност според търсенето. От атракцион, ки-
ното се превръща в бизнес; оформя се мрежа 
от постоянни кинотеатри; дребните киново-
аяжери са разорени; изчезва фигурата на ре-
командьора . През 1908г. салонът „Модерен 
театър” поставя началото на нова практика 
– рекламиране на предстоящите прожекции 
в пресата. През 10-те години на XXв. се изда-
ват десетки видове информационни афиши 
и бюлетини, които съобщават в кои салони 

кога и какви филми ще бъдат представяни. 
През 20-те и 30-те се появяват все повече спе-
циализирани списания за кино, изкуство 
и литература. Сред тях: „Кино свят” (1919-
1920) „Кинематографически преглед” (1920-
1923; първоначално е кинолюбителски, по-
сле става официално списание на Съюза на 
българските филмодавци), „Кинозвезда” 
(1920-1929), „Кино и изкуство” (1926-1930), 
„Кино” (1928-1936), „Ехо от Холивуд” (1929), 
„Интервю” (1933), „Кино преглед” (1936-
1939), „Известия от съюза на кинопритежате-
лите” (1937-1938),  „Кино и мода” (1938-1939). 
„Бяло и черно” (1943).  
За старт на българското кинопроизводство 
може да се посочи 1909г., когато театър „Апо-
ло” прожектира моменти от всекидневие-
то на Военното училище. През следващите 
няколко години са създадени известен брой 
хроники. Те обаче са със случаен характер, 
нямат тематична последователност. По-ско-
ро гонят моментна сензация, отколкото да 
целят изграждане на културна политика . 
Редица предприемачи, давайки си сметка за 
финансовия успех на софийския „Модерен 
театър”, виждат доходоносен бизнес в ли-
цето на киното и през 1910г. киносалоните 
вече наброяват 10. Като единствен достоен 
конкурент срещу монопола на „Модерен 
театър” се очертава „Одеон”, който е „по-
голям дори от Народния театър”, „солидно 
построен, разкошно обзаведен” .  В борбата 
за надмощие на кинопазара се ражда и пър-
вият български игрален филм „Българан е 
галант”. Сюжетът заимства фабулните ли-
нии и похвати на френските кинофарсове. 
Липсата на оригиналност е основна харак-
теристика в първите стъпки на българската 
киноиндустрия, като вероятна причина за 
това е стремежът да се догонят установените 
вече европейски стандарти- „нашата столи-
ца, ако не създава своя култура, поне копира, 
подражава и усвоява чуждата” . Това опреде-
ление е дадено от Ив. Ст. Андрейчин, който 
се счита за пионер в анализа на естетически-
те възможности на киното, тъй като поставя 
началото на дебата около неговата културна 
значимост и еманципирането му като отдел-
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но изкуство .  

Обществените нагласи спрямо бъл-
гарското кино 

„България е една от страните, където кино-
то е само „търговско предприятие”, което 
не заслужава внимателния поглед на сери-
озния критик, нито пък смелото и открито 
признание на хората, които държат на сво-
ята сериозност.”  Написаното от Сл. Мари-
нов на страниците на в-к „Нашето кино” не 
само говори за открито търговския характер 
на българското кино в начало на XXв., но по-
ставя и въпроса за неговата публика. Още в 
следващия брой на вестника Сл. Цонев под-
крепя тезата, че киното не е популярно сред 
елита в обществото: „Но факт е, че у нас за 
киното не обичат да говорят „сериозно”. С 
пренебрежение към него се отнася почти 
всеки „здравомислещ” човек.”  Той посочва 
и причината за това отношение: „Една от 
най-елементарните причини за това, е не-
разбирането на кинематографията като нов 
способ за творба и пълното непознаване на 
филмовата област. Малцина са у нас още 
хората, които схващат, че киното е едно са-
мостоятелно изкуство”. Двете статии крити-
куват не само неразбирането на киното като 
културен фактор, но и „незаинтересованост-
та на нашите вестници спрямо въпросите на 
киното” - „Като се има предвид при това и 
доста големия интерес на широката публи-
ка към кинотеатъра, не може да си обясни 
човек защо нашите „обществени органи” – 
вестниците, изоставят без критика една об-
ласт от нашия обществен живот, която заема 
все по-широк размер на влияние”. Не прене-
брегват ли „ръководителите на обществено-
то мнение” едно от своите задължения, като 
оставят публиката без своето ръководство в 
областта на кинематографа?”  
Становище от страна на обществените ор-
гани намирам в Преглед Министерство на 
вътрешните работи и народното здраве от 
1914г., където се разглежда „деморализатор-
ско влияние, което указват някои кинема-

тографски представления върху духа и сър-
цето на децата” и приветства идеята за борба 
срещу кинематографа „в името на морала и 
на социалното възпитание”  
Пръв със социалното битие на киното се за-
нимава Ст. Чилингиров, който си дава смет-
ка за възпитателните му функции, а не го 
разглежда само като техническа атракция. В 
Преглед на Министерството на вътрешните 
работи и народното здраве от 1914г. той оп-
ределя киното като изключително въздейст-
ващо върху поведението и социалното битие 
на хората. 

Киното след Първата световна вой-
на 

След Първата световна война Буржоазна 
България е изправена пред катастрофа. 
Предстоят важни политически и социални 
събития, които ще предопределят пътя на 
развитие на страната. Обществената атмос-
фера е напрегната  и макар идните няколко 
години да не са продуктивни в областта на 
киното, те повлияват на цялостния филмов 
живот . Той продължава да бъде аполитичен, 
но впечатление прави фактът, че хегемони-
ята на френския филм изведнъж рухва и се 
появяват десетки заглавия на немски. Изчез-
ва и хуманистичният патос, заменен от обра-
зите на вампири и духове. 

Киното в началото на 20-те години 

Още в началото на 20-те години кинемато-
графът е вече съществен елемент от град-
ската култура, Фердинанд е абдикирал, 
управлението на държавата е в ръцете на 
коалиционното правителство. Това дава нов 
тласък на филмовото производство. През 
1919г. е основано акционерното дружество 
„Луна-филм”, чиято цел е производството 
на художествени и късометражни „култур-
ни филми” . Правят се опити за хроникира-
не на основните събития от българския пар-
ламентарен живот. На екрана все по-често се 
показват сцени от културните и социални 
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събития в столицата; появява се първият сед-
мичен киножурнал. 1922г. е представен „Под 
старото небе”, който се счита за „първият ви-
сокохудожествен български филм”, като на 
премиерата му присъстват представители 
на интелигенцията и високото чиновниче-
ство.  Филмът има реалистичен сюжет, дава 
битови подробности и описание на селската 
среда и води до тласък в развитието именно 
на този жанр. Киното се превръща в пред-
почитано зрелище и средство за забава както 
в столицата, така и в провинцията. По това 
време вече има изградена солидна мрежа от 
специализирани вестници и списания, за ко-
ято стана дума по-рано. Въпреки това трябва 
да се отбележи, че все още печатът се занима-
ва преди всичко с популяризиране на кино-
то и е обърнат към масовата киноаудитория. 
Първи стъпки прави партийната филмова 
критика. В „Работническо дело” е поместе-
на статия за употребата на киното като сред-
ство на буржоазната класа да държи работ-
ническата в „духовен плен”. 

Киното след военнофашисткия 
преврат 

След военнофашисткия преврат от 9 юни 
1923г. обстановката отново се променя, ви-
дни кинематографисти напускат страната, 
условията за развитие на киноиндустрията 
са затруднени. През 20-те години, когато в 
Европа киното вече извоюва мястото си като 
самостоятелно изкуство, в България то губи 
позиции и снимането на игрални филми е 
преустановено в следствие на фашисткия 
режим. Доминираща роля на пазара в този 
период има холивудската индустрия, която 
залива родните екрани. Друг удар е про-
мяната в „Закона за поощрение на родната 
литература и изкуствата”, според която бъл-
гарските филми наравно с чуждестранните 
следва да бъдат облагани с 30% данък върху 
брутния приход . Има четиригодишен за-
стой, през който са създадени едва няколко 
късометражни филма. 

Киното в края на 20-те години 

Едва 1926г. бележи нови признаци за разви-
тие, когато се възражда идеята за екраниза-
ция на „Под игото” във връзка с юбилея от 
Априлското въстание. Постепенно настава 
оживление и започват планове за нови фил-
ми. Краят на 20-те години в България е бе-
лязан от бум в кинопроизводството – около 
15 заглавия. Създадените филми вече са со-
циално ангажирани, имат завършеност на 
сюжетното развитие. 
Макар киното да заема все по-стабилни по-
зиции в културния живот на българина, то 
още не е извоювало вниманието на държав-
ната администрация. Списание „Нашето 
кино” разглежда „ незаинтересоваността на 
нашите законодатели към областта на фил-
ма, - една незаинтересованост, която е повече 
от жалка, защото е поставила цяла една ин-
дустрия, едно голямо изкуство, по-долу и от 
най-жалкия уличен апаш – лишила е филма 
от правото на защита и апелация.”  Кинема-
тографът е определен като „културен фак-
тор, който в късо време успя да извоюва ог-
ромни постижения” и точно затова „не може 
и не трябва да остане вън от наблюдението 
на институти, държавни и обществени, кои-
то са се нагърбили с правилното насочване 
на културния живот в една страна.”  

Киното през 30-те и началото на 40-
те години 

Краят на 20-те и началото на 30-те годи-
ни крият нов удар за българското киноп-
роизводство – появата на първите звукови 
прожекции . У нас те навлизат с известно 
закъснение (едва март 1930г.) и заличава до-
сегашните постижения на българския филм, 
изправяйки го пред нови битки с липсата 
на средства, лошите материални условия и 
филмовата специфика. 
През 30-те години обществото сякаш все по-
открито започва да поставя въпросите на ки-
ното. Театралният елит на София е ангажи-
ран в постановката „Безкръстни гробове”, но 
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тя е подложена на цензура заради антифа-
шистката си насоченост. Филмът е лишен от 
художествената си стойност и е превърнат в 
битова мелодрама.  Профашисткият вестник 
„Слово” го обвинява, че принася „в жертва 
всичко скъпо, родно” и е „продукт на лична, 
безогледна и комерческа подбуда” . Нескрит 
е фактът, че цензурата се извършва с поли-
тическа насоченост – „нашата киноцензура 
е особено строга към ония филми, които 
биха подклаждали политически тежнения.” 
Първият озвучен български филм, „Бунтът 
на робите” датира от 1933г. Той е пример за 
общия тонус на киното ни от 30-те  и нача-
лото на 40-те години, което е спекулативно 
и лишено от художественост . Появяват се и 
пропагандни филми в резултат на профа-
шистки акции на правителството  Буржоази-
ята си служи с киното с цел да ангажира ма-
совото съзнание , поднасяйки представата за 
един деформиран свят . Филмовото произ-
водство от този период може да се определи 
като идейно-тематически и творчески дегра-
дирало. Все пак трябва да се отбележи, че по 
това време се внася жанрово разнообразие и 
се учредява Съюз на българските филмови 
производители. Освен това се засилва при-
съствието на специализирания филмов пе-
чат и то не само с цел рекламиране, но също 
така преглед и критика. 
През 1934г. България възстановява диплома-
тическите си отношения със Съветския съюз 
и настъпва триумф на съветското кино , кое-
то обогатява реалистичната културна тради-
ция в българското кинопроизводство. 

Заключение 

Развитието на българското кино е белязано 
от много възходи и падения. През последни-
те години на XIXвек българинът се среща с 
пътуващия кинематограф. В негово лице се 
вижда един доходоносен атракцион и още 
през 10-те години е изградена мрежа от по-
стоянни киносалони. Те печелят популяр-
ност сред широката публика, но не и при-
знанието на интелигенцията и държавната 
администрация. Присъстват активно в пре-

сата, но са само обект на реклама, а не анализ 
и критика. Първоначалната му задача е да 
навакса и да догони изградените вече евро-
пейски традиции, затова копира западните 
похвати и фабули. Началото на 20-те годи-
ни внася нова сюжетна линия в българското 
кино – реалистичната. След военнофашист-
кия преврат отново има спад в развитието 
на киноиндустрията – не се снимат филми 
и данъците се вдигат. В края на 20-те години 
следва тласък – появяват се нови заглавия, 
които все по-често са социално ангажира-
ни; разпространява се идеята, че кинемато-
графът е културен фактор. 30-те и начало-
то на 40-те години са противоречиви що се 
отнася до развитието на киното в България. 
От една страна се появява цензурата, коя-
то се превръща в политически инструмент, 
като използва филмите с цел пропаганда на 
фашистката идея и ги лишава от художест-
вената им стойност. От друга страна обаче, 
се внася жанрово разнообразие, учредява се 
Съюз на българските филмови производите-
ли, пресата се ангажира с филмова критика 
и в обществения дебат киното утвърждава 
мястото си на самостоятелно изкуство, а не 
на чисто търговска индустрия и евтин атрак-
цион.  
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Закупуването на стари коли: 
Октомври 1917 г. 

Как да разберете дали не сте си ку-
пили автомобил втора (или трета) 
употреба, маскиран като нов? На-
пример – автомобил от 1913 г., мас-

киран като нов от 1917 г. Тъй като автомо-
билите са все още сравнително нова стока в 
момента, много клиенти са невежи относно 
автомобилната механика. В тази статия, пуб-
ликувана само три години след като „Хенри 
Форд“ започна масово производство на мо-
дела си Ts, ние ще учим читателите си как 
да откриват скрити недостатъци в употребя-
ваните автомобили. Например, ако искате 
да потвърдите, че вашият автомобил Ford, 
който току-що сте закупили е от 1917 г., а не 
– добре прикрит автомобил от 1913 г., бихте 

могли да позвъните по телефона в завода 
производител и да поискате от тях да се про-
вери датата на продажбата срещу номера на 
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двигателя. По този начин бихте могли да по-
твърдите евентуално, че самият продавач не 
е купил кола втора употреба, като същевре-
менно изтъква, че тя е нова. 

Други съвети: проверка на съоръженията за 
мазут и корк, инсталирани в скрити места. 
Ако обмисляте да си купите наистина авто-
мобил втора употреба, то в този случай, си го 
купете от реномиран магазин. За разлика от 
други автомобили, тези на Ford могат да из-
ползват части и   от други модели. Това уле-
снява непочтените продавачи да инсталират 
множество части от автомобили от други 
марки и да направят една по-стара кола да 
изглежда сравнтелно нова. Уверете се, че не 
сте ограбен - няма кола, направена преди 
1913 г., на стойност повече от 100 американ-
ски долара. 
 
Безопасността е на първо място: 
март 1919 г. 

Хората не са имунизирани от инциденти 
на пътя. Ние публикуваме тези болезнени 
снимки, за да служат те като предупрежде-
ние към шофьорите, които се увличат от 
тръпката да шофират автомобила си с ви-
сока скорост. Централното изображение оп-
исва една претоварена кола, преобърнала се 
след рязък завой. А таксито на снимката в 
горния десен ъгъл се е забило в дърво, след 
като водачът не е успял да спре автомобила. 
И накрая – трето  превозно средство е прега-
зено на релсите от влак. 

Изобилие на автомобилни аксесо-
ари: февруари 1920 г. 

Винаги има нещо ново сред аксесоарите за 
шофьори. Сред новостите през тази годи-
на откриваме смазка за скоростния лост и 
чорапчета за педалите. Някои коли дори са 
придружени с палатка, под която да нощу-
ват. Други пък са оборудвани със завеси за 
прозорците. 

Автомобилите, които ще пожелаете 
да имате през тази година: май 1920 г. 

Ако бяхте собственик на кола през пролетта 
на 1920 г., най-вероятно щяхте да се полако-
мите разглеждайки тези автомобили. Спрете 
и се възхитете на лукса и интелигентността 
на тези автомобили! Не бихте ли се гордя-
ли с един такъв? А знаете ли, че актрисата 
Клара Кимбъл Йънг притежава автомобил 
кабриолет с 90 конски сили? 
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Нови екстри към автомобилите: ап-
рил 1921 г. 

Автомобилът се произвежда масово едва от-
скоро, но отдавна се произвеждат аксесоари 
за тях (спомнете си началото на 1920 г.!). Но-
востите през тази година са качулка, защита-
ваща шофьора от праха по пътя, електриче-
ски радиатора, волан с нов дизайн, и протеза 
за ръката, ако шофьорът е с ампутирана 
ръка. Има и още: плъзгащи се чекмеджета 
под предните седалки (за съхранение на ин-
струменти), гуми с нови грайфери, за да не 
занася автомобилът и др. Посетете най-близ-
кият магазин за автомобили, за да видите и 
пипнете всички интересни неща! 

150 американски долара за автомо-
бил: януари 1923 г. 

Съперничеството между Хенри Форд и Уи-
лям Крапо - основателят на General Motors и 
Chevrolet, започва в началото на века, когато 
двамата мъже се състезават за надмощие в ав-
томобилната индустрия. Въпреки че и два-
мата са очаквали колите им да се превърнат 
в масов пазарен продукт, Х. Форд настоява 
за производство само основния си Модел Т. 

В началото на 1923 г. се появява компанията 
Durant Motors, която продължава тенденци-
ята да се произвеждат коли, насочени към 
различни доходи и вкусове. Нейната най-ев-

тина кола е съперник на Форд Т. В отговор 
на заплахата от конкуренцията, Хенри Форд 
намалява цената на колата си с $ 50, което 
я прави много по-евтина от фонографа и 
радиоапарата. Моделът Т вече струва $ 269, 
много под първоначалната си цена от $ 1000 
през 1909 г.. 

Дюрант прогнозира, че цените ще продъл-
жат да падат, понеже подобряването на пъ-
тищата и появата на магистрали ще позволи 
на производителите да създават по-леки ав-
томобили и двигатели (по-малко материал 
се равнява на по-малко вложени пари). След 
като теглото на колата намалее, ще намалее 
и цената й.  

Какво правите със старите автомо-
билни гуми?: юни 1919 г. 

През 1919 г. ние зададохме на нашите чи-
татели следния въпрос: Какво правите със 
старите автомобилни гуми – изхвърляте ли 
ги или ги запазвате? Една стара гума може 
да се използва като заместител на обръча за 
баскетбол или като обръч в цирка. Може да 
се запълни с пръст и в нея да се посади цвете 
или дръвче. От стара гума става и сито, ако 
бъде обгърната с мрежа. Може да се използва 
като седалка за люлка. Или – като маркуч за 
пръскачка.От две гуми, свързани със спици 
и колелца, става детска проходилка. Стари 
гуми могат да се подлагат в товарните ками-
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они в ролята на омекотител на друсането.  С няколко гуми можете 
да повдигате трудно подвижни животни – коне, крави и др. Зако-
пани наполовина в земята, от гумите става ниска ограда. Разрязани 
на две части, стават за вода и храна на домашните птици и животни 
– петли, кокошки, патици, гъски, кучета, котки и др. И каквото още 
се сетите…

Бъдещето на автомобила - прогнози: септември 1924 г.

ТЕХНОЛОГИИ



 http://nauka.bg 119

През 1924 г., ние си представяхме, че колите 
от 1950 г. ще изглежда като тази на снимка-
та. Ние прогнозирахме правилно, че повече-
то потребители вече няма да имат нужда от 
скоростен лост и, че стартирането на двига-
теля би било въпрос на завъртане на ключ в 
ключалка, но ние бяхме големи оптимисти и 
вярвахме, че в недалечно бъдеще автомоби-
лите ще се работят с електричество. Вместо 
да използват бензин, шофьорите ще разчи-
тат на електричеството. Може би ще караме 
триколесни автомобили…  

Автомобилната фабрика отвътре: 
януари 1927 г. 

Като се има предвид, че е настъпил бум в 
автомобилостроенето, ние публикувахме 
стъпките в процеса на създаването на един 
автомобил. Ford Motor Company стартира 
първия си завод през 1903 г. с 28,000 $ в брой 
от различни инвеститори. Това е една от 
най-известните компании, преминали през 
изпитанията на Голямата депресия. 

От „дяволските вагони“ до автомо-
билите на Cadillac: септември 1929 
г.

Карането на кола не винаги означава само 
обикаляне на улиците с моден Oldsmobile 
или Ford модел T. В един момент това озна-
чаваше много шум, много прах, и задължи-
телно къпане на шофьора, поради мръсоти-
ята на праха. Много от колите нямат предни 
стъкла и не предпазват шофьора и пътници-
те от прахоляка, нито от вятъра. 

ТЕХНОЛОГИИ



 http://nauka.bg 120

Автомобил, захранван предимно от 
вятър, успешно завърши пътуване-
то си през голяма част от Австра-
лия, устоявайки на жеги и студове. 

Цялото пътешествие е струвало на герман-
ските му изобретатели „цели” 10 австралий-
ски долара (16 американски долара).
Изминатото разстояние от почти 5000 кило-
метра е първият сериозен тест за прототип-
ния автомобил „Уинд Експлорър“. Целта на 
изобретателите му Дирк Гион и Щефан Зи-
мерер  била да покажат, че технологията за 
захранването на автомобилите с възобновя-
ема енергия вече съществува и е приложима, 
дори - в тежки пътешествия като направено-
то от тях.

Откритият прототип, който бегло напомня 
състезателен автомобил, е с корпус от въ-
глеродни нишки и с велосипедни гуми. Ос-
новно возилото се захранва от литиево-йон-
на батерия с мощност от 8 кВтч, която през 
нощта се презарежда от преносима вятърна 
турбина или - от хвърчила.

Автомобилът тежи 80 кг без батериите, но 
дори и с тях общото му тегло не превишава 
200 кг - много по-малко от теглото на стан-
дартна кола. Прототипът може да развива 
скорост до 90 км/ч. Колата не изпуска въгле-
родни емисии и е безшумна.
По време на пътешествието си, завършило в 
Сидни, Гион и Зимерер са преминали през 
места, където температурите достигат до 60 
градуса по Целзий и има опасност от прег-

ряване на батериите. „В тези моменти ни 
беше още по-трудно заради факта, че подът 
на колата се намира едва на 15 сантиметра 
от пътя. Вътре горещият въздух изгаряше 
кожата ни, а три дни по-късно карахме при 
температура от 7 градуса по Целзий и прем-
ръзнахме.“, разказва Д. Гион.

При периодичното стихване на вятъра се 
налагало двамата изобретатели да спират в 
къмпинги по пътя, за да презареждат бате-
рията. Гион и Зимерер са изминали 2 480 км 
с вятърна мощ, 480 км - с енергия от хвърчи-
ла и 2 100 км - на електричество, което им е 
струвало 10 австралийски долара. Не са из-
ползвали нито бензин, нито - дизел, нито - 
газ. 

Макар автомобилът да не е готов за практи-
ческа употреба, неговите изобретатели въз-
лагат големи надежди на бъдещето. „Ние 
сме изключително горди. Една наша мечта 
се сбъдна.“, се радват те. Wind Explorer е ав-
томобил, който сякаш идва от бъдещето. Но 
той е вече е  реалност!

wiNd ExploRER – иновативен 
еко-автомобил, който се за-
Хранва от… вятъра http://www.wind-explorer.com/

http://www.gizmag.com
http://likecool.com/
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Изследователи от Nocera Lab към 
Масачузетския технологичен ин-
ститут са създали изкуствено лис-
то, което може да разделя водата 

на водород и кислород, използвайки слънче-
вата светлина по икономичен начин. Става 
дума за изкуствено листо, което може да пре-
върне слънчевата светлина и водата в енер-
гия. Това е като откриване на философския 
камък за алхимията. 
Изкуственото листо е изработено от стабил-
ни и евтини материали. 
То изобщо не прилича на природно листо, 

макар че го имитира,  но нейните входове и 
изходи са едни и същи. Изработено е от си-
ликон, електроника и съдържа различни ка-
тализатори, които стимулират химическите 
реакции в устройството, чрез които изкуст-
веното листо използва слънчевата светлина, 
за да раздели водата на водород и кислород, 
които след това могат да бъдат използвани 
за създаване на електроенергия и в отделна 
горивна клетка. Разположено в един литър 
вода и оставено на слънце, изкуственото лис-
то може да осигури електроенергия на едно 
жилище за един ден.  

учени от масачузетския теХно-
логичен институт (mit) са съз-
дали изкуствено листо http://www.popsci.com/

http://www.sciencedaily.com 
http://web.mit.edu 
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Концепцията за създаване на изкуствено 
листо не е нова. При предишните опити из-
куствените листа са били пълни с нестабил-
ни материали, които са скъпи и имат кратък 
живот. Първото изкуствено листо е разрабо-
тено преди десет години от Джон Търнър от 
американската Национална лаборатория за 
възобновяема енергия в Боулдър, Колорадо. 
Въпреки че е много ефективно при извърш-
ване на фотосинтезата, устройството на Тър-
нър е неприложимо за по-широка употреба, 
тъй като е съставено от редки и скъпи мета-
ли и е със срок на действие едва един ден. 

Листото на Nocera преодолява тези пробле-
ми. То е изработено от евтини материали, 
които са широко достъпни и много стабилна. 
При лабораторните изследвания се оказва, 
че прототипът на изкуственото листо може 
да работи непрекъснато в продължение на 
45 часа, без спад в активността. 

Ключът към този пробив е скорошното от-
критие на Nocera Lab на няколко нови мощ-
ни и евтини катализатори, изработени от 
никел и кобалт, които са в състояние ефек-

тивно да разделят водата на водород и кис-
лород. Листото на Nocera е около 10 пъти по-
ефективно при фотосинтезиране от листо, 
създадено от природата. То обаче може да 
повиши още своята ефективност.  
При евентуално масово производство на из-
куствени листа изкуствените листа може да 
се окажат ключов компонент, необходим за 
прехода към икономика, базирана на еколо-
гично чистата водородна енергия.

„Природата се захранва чрез фотосинтеза, 
и аз мисля, че в бъдеще технологиите ще се 
захранват също чрез фотосинтезата, чрез из-
куствени листа“, казва Даниел Носера, ръко-
водител на лабораторията, която носи него-
вото име. 
Лабораторията Nocera изучава основните 
биологически, химически и физически ме-
ханизми за преобразуване на енергията. Там 
се синтезират различни съединения и мате-
риали, например – органометали. Учените 
в лабораторията решават важни социални 
проблеми, най-големият от които е пробле-
мът за създаване на въглеродно-неутрални и 
устойчиви енергийни източници. 
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Револверът Colt Peacemaker датира 
от 1873 г. - времето на Дивия Запад. 
Другите наименования, под които 
той е известен, са Colt 1873 и Single 

Action Army. По това време в оръжейната 
промишленост на Америка доминират фир-
мите Colt и Smith & Wesson. Colt е обръщала 
по-голямо внимание на вътрешния пазар, 
докато Smith & Wesson е била обвързана в 
по-голяма степен със задграничните пазари. 
Моделът Peacemaker е бил конструиран за 
американската армия и по-конкретно за ка-
валерията. Оттук произлиза и името - Single 
Action Army. Независимо от това предназ-
начение той е бил много популярен и сред 
американското общество. Произвеждан е 
от 1873 до 1941 г., когато Colt е трябвало да 
реорганизира производството си на военни 
релси. До края на посочения период фирма-
та е произвела повече от 357 000 револвера 
от този модел. След края на Втората светов-
на война фирмата получава много заявки за 
подновяване на производството му. Доня-
къде и поради натиска от страна на конку-
ренцията Colt подновява това производство. 
От 1955 г. с известни прекъсвания фирмата е 
произвела около 250 000 револвера от модела 
Peacemaker.
Револверът се предлага с крайна обработка 
от гланцово никелово покритие, а също и с 
оксидация. По отношение на калибъра е про-
извеждан в около двадесет и девет различни 
модификации, като се започне от .22 LR и се 
стигне до .476 Eley. Съществуват и няколко 
модификации по отношение на дължината 
на цевта. Например моделът с много дълга 
цев Buntline, моделите Frontier Six-Shooter, 
Sheriffs Model, Frontier Scout, Storekeeper‘s 
Model, Bisley Model и много други. Днес този 
револвер се предлага само с калибри .45 Long 
Colt и .44-40. Вторият калибър е всъщност ка-
либърът на стар патрон за карабина.

Colt .38 SF – VI
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 

  
Калибър –  .38 Special
Действие на спусъка – двойно действие 
Вместимост на пълнителя -  6 патрона 
Затворен механизъм  - барабанната ос, бара-
банният лост
Маса –595 g 
Дължина – 178 mm 
Височина – 120 mm 
Дължина на цевта –51 mm 
Задръжка на спусъка – няма 
Мерни прибори – фиксирани 
Дължина на мерната линия – 102 mm 
Външен предпазител – няма
Вътрешни предпазители –  предавателна 
тяга, барабанът се блокира при взвеждане на 
ударното чукче
  
ОСОБЕНОСТИ: 
• Барабанна задръжка – на лявата стра-
на на ложата 
• Материал на изработка  - неръждаема 
стомана
• Крайна обработка – матово неръжда-
емо покритие
• Чирени на ръкохватката – твърда 
гума, боен тип
Вид предназначение: 
• Служебни револвери
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Colt Anaconda Stainless 4”
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 

  
Калибър –  .44 Magnum
Действие на спусъка – двойно действие 
Вместимост на пълнителя -  6 патрона 
Затворен механизъм  - задната част на бара-
банната ос, барабанният лост
Маса –1333 g 
Дължина – 245 mm 
Височина – 149 mm 
Дължина на цевта –102 mm 
Задръжка на спусъка – няма 
Мерни прибори – регулируем мерник
Дължина на мерната линия – 146 mm 
Външен предпазител – няма
Вътрешни предпазители –  предавателна 
тяга, барабанът се блокира при взвеждане на 
ударното чукче
  
ОСОБЕНОСТИ: 
• Барабанна задръжка – на лявата стра-
на на ложата 
• Материал на изработка  - неръждаема 
стомана
• Крайна обработка – неръждаемо по-
критие
• Чирени на ръкохватката – твърда 
гума, боен тип
Вид предназначение: 
• Служебни револвери
• За бойна стрелба „паркур”
• За стрелба по мишени

Colt Anaconda Stainless 6”
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 

  
Калибър –  .44 Magnum, .45 Long Colt
Действие на спусъка – двойно действие 
Вместимост на пълнителя -  6 патрона 
Затворен механизъм  - задната част на бара-
банната ос, барабанният лост
Маса –1503 g 
Дължина – 295 mm 
Височина – 149 mm 
Дължина на цевта –152 mm 
Задръжка на спусъка – няма 
Мерни прибори – регулируем мерник
Дължина на мерната линия – 197 mm 
Външен предпазител – няма
Вътрешни предпазители –  предавателна 
тяга, барабанът се блокира при взвеждане на 
ударното чукче
  
ОСОБЕНОСТИ: 
• Барабанна задръжка – на лявата стра-
на на ложата 
• Материал на изработка  - неръждаема 
стомана
• Крайна обработка – неръждаемо по-
критие
• Чирени на ръкохватката – твърда 
гума, боен тип
Вид предназначение: 
• Служебни револвери
• За бойна стрелба „паркур”
• За стрелба по мишени

ТЕХНОЛОГИИ



 http://nauka.bg 125

Colt Anaconda Stainless 8”
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 

  
Калибър –  .44 Magnum, .45 Long Colt
Действие на спусъка – двойно действие 
Вместимост на пълнителя -  6 патрона 
Затворен механизъм  - задната част на бара-
банната ос, барабанният лост
Маса –1675 g 
Дължина – 346 mm 
Височина – 149 mm 
Дължина на цевта –203 mm 
Задръжка на спусъка – няма 
Мерни прибори – регулируеми
Дължина на мерната линия – 248 mm 
Външен предпазител – няма
Вътрешни предпазители –  предавателна 
тяга, барабанът се блокира при взвеждане на 
ударното чукче
  
ОСОБЕНОСТИ: 
• Барабанна задръжка – на лявата стра-
на на ложата 
• Материал на изработка  - неръждаема 
стомана
• Крайна обработка – неръждаемо по-
критие
• Чирени на ръкохватката – твърда 
гума, боен тип
Вид предназначение: 
• За стрелба по мишени
• За стрелба по силуети

Colt Detective Special
Показаният на снимката револвер Colt 
Detective Special е с обичайното изпълне-
ние DAO (Double Action Only) – само двойно 
действие на спусъка. Крайната обработка е 
солидно хромово покритие.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 
  
Калибър –  .38 Special
Действие на спусъка – двойно действие 
Вместимост на пълнителя -  6 патрона 
Затворен механизъм  - задната част на бара-
банната ос, барабанният лост
Маса – 595 g 
Дължина – 178 mm 
Височина – 120mm 
Дължина на цевта – 51 mm 
Задръжка на спусъка – няма 
Мерни прибори – регулируем мерник
Дължина на мерната линия – 95 mm 
Външен предпазител – няма
Вътрешни предпазители –  предавателна 
тяга, барабанът се блокира при взвеждане на 
ударното чукче
  
ОСОБЕНОСТИ: 
• Барабанна задръжка – на лявата стра-
на на ложата 
• Материал на изработка  - стомана
• Крайна обработка – оксидация
• Чирени на ръкохватката – твърда 
гума, боен тип
Вид предназначение: 
• Служебни револвери
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Colt King Cobra 4”
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 

  
Калибър –  .357 Magnum
Действие на спусъка – двойно действие 
Вместимост на пълнителя -  6 патрона 
Затворен механизъм  - задната част на бара-
банната ос
Маса – 1191 g 
Дължина – 229 mm 
Височина – 144 mm 
Дължина на цевта – 102 mm 
Задръжка на спусъка – регулируема
Мерни прибори – регулируеми тип Colt-
Accro
Дължина на мерната линия – 140 mm 
Външен предпазител – няма
Вътрешни предпазители –  предавателна 
тяга, барабанът се блокира при взвеждане на 
ударното чукче
  
ОСОБЕНОСТИ: 
• Барабанна задръжка – на лявата стра-
на на ложата 
• Материал на изработка  - неръждаема 
стомана
• Крайна обработка – матово неръжда-
емо покритие
• Чирени на ръкохватката – твърда 
гума, боен тип
Вид предназначение: 
• Служебни револвери
• За бойна стрелба „паркур”
• За стрелба по мишени

Colt King Cobra 6”
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 

  
Калибър –  .357 Magnum
Действие на спусъка – двойно действие 
Вместимост на пълнителя -  6 патрона 
Затворен механизъм  - задната част на бара-
банната ос, барабанният лост
Маса – 1304 g 
Дължина – 279 mm 
Височина – 144 mm 
Дължина на цевта – 152 mm 
Задръжка на спусъка – регулируема
Мерни прибори – регулируеми 
Дължина на мерната линия – 191 mm 
Външен предпазител – няма
Вътрешни предпазители –  предавателна 
тяга, барабанът се блокира при взвеждане на 
ударното чукче
  
ОСОБЕНОСТИ: 
• Барабанна задръжка – на лявата стра-
на на ложата 
• Материал на изработка  - неръждаема 
стомана
• Крайна обработка – матово неръжда-
емо покритие
• Чирени на ръкохватката – твърда 
гума, боен тип
Вид предназначение: 
• Служебни револвери
• За бойна стрелба „паркур”
• За стрелба по мишени
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Colt Officer’s model match
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 

  
Калибър –  .22 LR, .22 WMR, .38 Special-Colt, 
.32 Colt
Действие на спусъка – двойно действие 
Вместимост на пълнителя -  6 патрона 
Затворен механизъм  - барабанната ос, бара-
банният лост
Маса – 1075 g 
Дължина – 286 mm 
Височина – 145 mm 
Дължина на цевта – 153 mm 
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – регулируеми 
Дължина на мерната линия – 181 mm 
Външен предпазител – няма
Вътрешни предпазители –  блокираща тяга, 
барабанът се блокира при взведане на удар-
ното чукче
  
ОСОБЕНОСТИ: 
• Барабанна задръжка – на лявата стра-
на на ложата 
• Материал на изработка  - стомана
• Крайна обработка – оксидация
• Чирени на ръкохватката – орехово 
дърво
Вид предназначение: 
• За стрелба по мишени

Colt Police Positive
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 

  
Калибър –  .38 Special
Действие на спусъка – двойно действие 
Вместимост на пълнителя -  6 патрона 
Затворен механизъм  - задната част на бара-
банната ос, барабанният лост
Маса – 709 g 
Дължина – 229 mm 
Височина – 120 mm 
Дължина на цевта – 102 mm 
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – фиксирани 
Дължина на мерната линия – 140 mm 
Външен предпазител – няма
Вътрешни предпазители –  предавателна 
тяга, барабанът се блокира при взвеждане на 
ударното чукче
  
ОСОБЕНОСТИ: 
• Барабанна задръжка – на лявата стра-
на на ложата 
• Материал на изработка  - стомана
• Крайна обработка – оксидация
• Чирени на ръкохватката –  твърда 
гума, боен тип
Вид предназначение: 
• Служебни револвери
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Colt Python 4”
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 

  
Калибър –  .357 Magnum
Действие на спусъка – двойно действие 
Вместимост на пълнителя -  6 патрона 
Затворен механизъм  - задната част на бара-
банната ос, барабанният лост
Маса – 1077 g 
Дължина – 241 mm 
Височина – 140 mm 
Дължина на цевта – 120 mm 
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – регулируем мерник
Дължина на мерната линия – 140 mm 
Външен предпазител – няма
Вътрешни предпазители –  предавателна 
тяга, барабанът се блокира при взвеждане на 
ударното чукче
  
ОСОБЕНОСТИ: 
• Барабанна задръжка – на дясната 
страна на ложата 
• Материал на изработка  - стомана, не-
ръждаема стомана
• Крайна обработка – оксидация, нике-
лово, матово или гланцово неръждаемо по-
критие
• Чирени на ръкохватката – твърда 
гума, монолитна ръкохватка Hogue или оре-
хово дърво
Вид предназначение: 
• Служебни револвери
• За бойна стрелба „паркур”
• За стрелба по мишени

Colt Python 6”
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 

  
Калибър –  .357 Magnum
Действие на спусъка – двойно действие 
Вместимост на пълнителя -  6 патрона 
Затворен механизъм  - задната част на бара-
банната ос, барабанният лост
Маса – 1233 g 
Дължина – 292 mm 
Височина – 140 mm 
Дължина на цевта – 152 mm 
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – регулируем мерник
Дължина на мерната линия – 191 mm 
Външен предпазител – няма
Вътрешни предпазители –  предавателна 
тяга, барабанът се блокира при взвеждане на 
ударното чукче
  
ОСОБЕНОСТИ: 
• Барабанна задръжка – на дясната 
страна на ложата 
• Материал на изработка  - стомана, не-
ръждаема стомана
• Крайна обработка – оксидация, нике-
лово, матово или гланцово неръждаемо по-
критие
• Чирени на ръкохватката – няма, със-
тезателна ръкохватка от дърво или твърда 
гума
Вид предназначение: 
• За бойна стрелба „паркур”
• За стрелба по мишени

ТЕХНОЛОГИИ
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Colt Python 8”
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 

  
Калибър –  .357 Magnum
Действие на спусъка – двойно действие 
Вместимост на пълнителя -  6 патрона 
Затворен механизъм  - задната част на бара-
банната ос, барабанният лост
Маса – 1361 g 
Дължина – 341 mm 
Височина – 140 mm 
Дължина на цевта – 203 mm 
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – регулируеми
Дължина на мерната линия – 141 mm 
Външен предпазител – няма
Вътрешни предпазители –  предавателна 
тяга, барабанът се блокира при взвеждане на 
ударното чукче
  
ОСОБЕНОСТИ: 
• Барабанна задръжка – на дясната 
страна на ложата 
• Материал на изработка  - стомана, не-
ръждаема стомана
• Крайна обработка – оксидация, нике-
лово, матово или гланцово неръждаемо по-
критие
• Чирени на ръкохватката – няма, със-
тезателна ръкохватка от дърво или твърда 
гума
Вид предназначение: 
• За стрелба по мишени
• За стрелба по силуети

Colt Single Action Army 
(Peacemaker)

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 
  
Калибър –  .44 - 40
Действие на спусъка – единично действие 
Вместимост на пълнителя -  6 патрона 
Затворен механизъм  - фиксирана барабан-
на ос
Маса – 1191 g 
Дължина – 279 mm 
Височина – 130 mm 
Дължина на цевта – 140 mm 
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – фиксирани
Дължина на мерната линия – 165 mm 
Външен предпазител – няма
Вътрешни предпазители –  полувзведено 
ударно чукче, блокираща тяга, зарядният 
канал се блокира при взвеждане на ударно-
то чукче
  
ОСОБЕНОСТИ: 
• Барабанна задръжка – няма, зарядни-
ят канал е на дясната страна на ложата 
• Материал на изработка  - стомана
• Крайна обработка – оксидация, зака-
лено никелво покритие на ложата
• Чирени на ръкохватката – дърво или 
тип Eagle от твърда гума
Револверите Colt Single Action Army имат 
много висока стойност сред колекционерите 
дори и когато са по-късно производство.
Вид предназначение: 
• Служебни револвери
• За стрелба по мишени

ТЕХНОЛОГИИ
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