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jetBook Color - първият в света цветен електронен четец на американската 
компания Ectaco Inc., използва най-новата технология на лидера в производството на 
дисплеи от типа “Е-хартия” E Ink. Предвиден първоначално за образователния пазар, 
рийдърът предлага много повече възможности не само на учащите, но и на всички останали 
потребители. С възможността за зареждане на лични документи, с огромния брой формати, 
допълван постоянно от производителя, с опцията за разширяване размера на вградената си 
памет, устройството предоставя много повече удобства в сравнение с останалите марки ел. 
четци, предлагащи се на пазара.

 Със своите способности jetBook Color вече спечели наградата за иновация на най-голямото 
изложение за потребителска електроника в САЩ CES 2012. Неговият екран покрива 
голям процент от цветовото пространство, предлага изключително висока разделителна 
способност и продължава да разчита на технологията, използваща отразена, а не излъчена 
светлина. Така четенето може да продължи неограничен брой часове без последствия за 
зрението, а значително удълженият живот на батерията превръща jetBook Color в най-
подходящото устройство, както за училищна работа, бизнес документация, четене в 
свободното време, така и на всичко между тях.

Вземи от www.reader.bg 

http://www.reader.bg/online-shop/buy-ebook/details/28/1/jetbook-color.html
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(Не)обикновените животни 
Чавдар Черников

(Не)обикновените животни... Би било вярно да се каже, че животните и взаимоотно-
шенията между тях описани в книгата са необикновени и уникални, но все пак ми-
сля, че скобите са на място, защото всичко, което се случва в живата природа е просто 
част от живота на планетата Земя. Читателят ще се срещне със скорпиони, отровни 
жаби, охлюви и октоподи, дори отровни птици, ще се запознае с малко познатите 
страни на паразитизма, любовното поведение и канибализма в животинското цар-
ство.

Издателство “Българска Наука”

Поръчай

Книгата

Сега!

Търсете книгата по книжарниците на верига „Пингвините”в 
цялата страна.
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НАУКА
Културно-историческите 
паметници на България

Стефан Стамболов
София

 

Ние българите сме честит народ. Колкото 
и странно да звучи това твърдение днес, 
когато „кризата”1 ни е оплела в мрежите си и 
сякаш перспективите пред нас непрекъснато 
се свиват, то е абсолютната истина. В 
нашето минало има толкова много герои, 
толкова много позитивни примери, които 
да следваме, че не е трудно да повярваме, че 
днешното тежко положение е временно и че, 
ако работим усърдно и най-важното заедно, 
ще успеем да върнем благоденствието в 
България. 

 Един такъв герой, чийто пример трябва 
да следваме, е Стефан Стамболов. В някои 
периоди от миналото той бе хулен, паметта 
му осквернявана с неверни обвинения и 
приносът му за България и българската 
кауза замъглявани. Безспорно Стамболов е 
противоречива личност и както всеки друг 
човек живял на този свят и той е допускал 
грешки. Та нима има безгрешни хора? 
Отговорът е пределно ясен и заради това в 
настоящата статия аз няма да се превръщам в 
апологет на Стефан Стамболов, тъй като той 
няма нужда от такъв, а ще се опитам докато 
представям биографията му да поставя 
акцент на онези негови действия или идеи, 
които днес трябва да си припомним и да 
използваме.

 Стефан Стамболов е роден на 31 януари 
1854 година в старопрестолния град – 
Търново. Там още от малък е възпитан в 
патриотизъм и родолюбие, които стават 
основни стълбове на мирогледа му до края 
на бурния му живот. Получава образование 
първо в родния си град, а след това в Одеса, 
където обаче не успява да завърши, заради 
будната си гражданска съвест и любовта 
си към справедливостта. След Одеса 
Стамболов се връща за кратко като даскал 
в българско, но вижда колко нетърпимо е 
вече положението на поробените му братя и 
заради това решава да се отдаде изцяло на 
националноосвободителното движение и 
да се бори с каквото може за Свободата на 
1 Преди беше „преходът”, сега е „кризата”, а 
кой знае какво ще бъде за в бъдеще, ако продъл-
жаваме да дремем и не се опитваме всеки, как-
то може, да работим за доброто на България.
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Отечеството. Така през 1874 година отива в 
Румъния и скоро започва да участва активно 
в организационния живот на Българския 
революционен централен комитет (БРЦК). 
През есента на същата година е избран 
за наследник на Апостола и е изпратен 
в българските земи, за да възстанови 
комитетската мрежа. След няколко 
сравнително успешни месеца прекарани в 
Българско Стефан Стамболов се завръща 
в Румъния, за да участва в много важното 
заседание на БРЦК от 12 август 1875 година, 
когато се взема решение за организиране на 
въстание в българските земи, което трябва 
да създаде втори център на борба срещу 
османците след Босна, която е въстанала по-
рано същата година. Стамболов е изпратен в 
Старозагорския край и там полага огромни 
усилия за организиране на населението, 
но поради значителното струпване на 
османски военни и полицейски части, както 
и заради липсата на сериозна организация 
и достатъчно време за подготовка не успява 

да мобилизира голяма група българи. 
Въстанието не избухва поради малкия брой 
събрали се участници и в крайна сметка 
представлява провал на водената дотогава от 
Христо Ботев политика на БРЦК за незабавно 
организиране на въстание.

 Стамболов, подобно и на Раковски и 
Левски преди него, достига до идеята, че 
въстанието не може да се организира за 
няколко седмици, а трябва целенасочена и 
интензивна подготовка, която да продължи 
поне няколко месеца и да обхване колкото се 
може по-голяма част от българските земи. С 
тези идеи Стамболов участва в заседанията 
на Гюргевския революционен комитет. Там 
той, въпреки крехката си възраст, е избран за 
председател на заседанията на комитета и има 
основна роля при вземането на най-важните 
решения, които в крайна сметка превръщат 
Априлското въстание в един от върховете на 
националноосвободителното ни движение. 
Самият Стамболов е определен от комитета 
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държава и тази държава да бъде България.
 След началото на политическия живот в 
Княжество България Стефан Стамболов е 
неизменна част от него. Избран е за народен 
представител и участва активно в работата 
на почти всички Обикновени народни 
събрания в България от Първото до Седмото. 
Председател е на IV Обикновено народно 
събрание и дейно участва в един от най-
важните актове на Княжество България, а 
именно Съединението с Източна Румелия 
през 1885 година. Нещо повече Стамболов 
е първият български държавник признал 
акта от 6 септември 1885 година. Какво по-
сигурно доказателство можем да търсим 
за родолюбието му и за факта, че е бил 
обсебен от българската национална кауза? 
Без да се замисли за миг и въпреки че не е 
имало официално становище нито от княза, 
нито от министър-председателя, Стамболов 
признава Съединението, защото знае, че 
това е един дълбоко справедлив акт. След 
неочаквания и изключително коварен удар 
на Кралство Сърбия срещу Княжество 
България през есента на 1885 година, въпреки 
високия държавен пост който заема, Стефан 
Стамболов се включва като доброволец в 

НАУКА

за Апостол на Първи революционен окръг, а 
именно родното му Търново и прилежащите 
земи. След пристигането в родния си град 
Стамболов осъзнава, че много трудно от 
него ще може да се извърши организацията 
на въстанието, поради наличието на много 
турци и голям брой потенциални предатели. 
Мести центъра на своята дейност в село 
Самоводене, а за център на окръга определя 
Горна Оряховица. Провежда сравнително 
успешна подготовка, като в действителност 
тя отстъпва единствено на тази в Четвърти 
революционен окръг. След избухването 
на въстанието в окръга, Стамболов изчезва 
по все още неизяснени причини и няколко 
месеца по-късно се появява в Румъния. На 
този момент обръщат внимание мнозина 
от изследователите на живота на Стамболов 
и твърдят, че той е бил страхливец и не е 
имал кой знае какви качества. Дори и да 
приемем, че през съдбовната за българския 
народ 1876 година Стамболов е проявил 
слабост, това не означава, че по-късно той не 
се е поучил от грешките си, не е възмъжал и 
не се е превърнал в неустрашим защитник 
на българската кауза. Не може една грешка 
или едно петно в миналото да се използва, за 
да се очерни цялата дейност и целия живот 
на един човек. А и Стамболов е бил повече 
интелектуалец, отколкото революционер. 
Бил е по-скоро стратег, човек с ясна визия 
за това какво трябва да се прави, отколкото 
изпълнител, т.е не тактик. 

 По време на Руско-турската война от 
1877-1878 година Стамболов е военен 
кореспондент на вестник „Новое время” и в 
статиите си разкрива героизма на войските, 
борещи се срещу османците. След нечуваната 
несправедливост, която е извършена срещу 
българския народ по време на Берлинския 
конгрес Стефан Стамболов е един от първите 
лидери на нацията, който започва да мисли 
как да се поправи несправедливостта. 
Участва при изграждането на комитетите 
„Единство”, борещи се за обединение 
на разпокъсания български народ в 
една държава. По тази линия участва и в 
подготовката на Кресненско-Разложкото 
въстание от 1878 година, което макар и слабо 
познато, представлява героична страница в 
нашата история. Тези действия на Стефан 
Стамболов разкриват огромната му любов 
към българския народ и непреклонната 
му вяра, че народът трябва да живее в една 
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Сръбско-българската война, за да брани 
на бойното поле обявеното само няколко 
седмици по-рано Съединение. Колцина са 
председателите на Народни събрания по 
света, които доброволно са участвали във 
война за защита на Отечеството си! 

 След войната Русия се опитва по грозен и 
пагубен за нас българите начин да се намеси 
във вътрешната ни политика, организирайки 
заговор срещу обичания от целия български 
народ княз Александър Батенберг, който е 
символ на Съединена България. Стамболов 
не предава княза и народа си и организира 
контрапреврат, който съдейства за 
временното завръщане на княз Александър 
на престола. Князът обаче, също като 
Стамболов, е поставил националните 
интереси на България над своите собствени 
и когато Русия ясно показва, че вече не го 
приема за владетел на България доброволно 
се отказва от поста. Поверява регентството 
в сигурните ръце на Стефан Стамболов, за 

НАУКА

когото е било ясно, че няма да клекне нито 
пред Русия, нито пред Османската империя, 
нито пред Запада, а ще се съобразява само и 
единствено с българските интереси. Нещо, 
от което днешните политици следва да се 
поучат! 

 След избора на Фердинанд Сакскобурготски 
за български княз Стамболов му става опора 
и дясна ръка, тъй като едновременно е и 
най-авторитетният политик в България и 
човекът с най-ясна визия за реформите, от 
които се нуждаят българската държава и 
общество. За да осъществи тези реформи 
Стефан Стамболов е назначен от княза за 
министър-председател на Княжеството и е 
такъв в продължение на цели 7 години от 1887 
до 1894 година. Едно просто доказателство 
за качествата на Стамболов е фактът, че той 
е първият министър-председател в новата 
българска история, който успява да завърши 
целия си четиригодишен мандат. По време 
на 7-годишното си управление Стамболов 
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полага основните на модернизацията на 
България и на българското икономическо 
чудо, което се случва в първото десетилетие 
на ХХ век. Той не се притеснява от Великите 
сили, когато предприема политика 
на протекционизъм за българското 
производство и когато държавата започва 
да стимулира родната индустрия. Макар 
официално България да не е все още 
независима държава Стамболов разчупва 
икономическите окови, привързващи 
ни все още към Османската империя и 
успява да договори нови, по-равноправни 
икономически отношения с държавите от 
Западна Европа. Това е един великолепен 
пример как националният интерес може 
да се следва въпреки всичко и всички. А 
управлението на Стамболов предлага още 
редица примери. Той разбира колко опасни 
са сръбските претенции за Македония и 
заради това отказва съюз със западната ни 
съседна срещу Османската империя. Не само 
това, но Стамболов успява да издейства два 
берата за български владици в Македония и 
утвърждаването на религиозните права на 
българите в Одринско. Мога да давам още и 
още примери за успешната държавническа 
дейност на Стефан Стамболов и за факта, че 
той винаги е защитавал българската кауза, 
каквото и да му е струвало това, но тук ще 
приведа само още един – единствен пример.
 Стамболов сравнително бързо разбира, че 
Русия използва България за своите собствени 
користни интереси. Докато тези интереси 
съвпадат с българските Стамболов няма 
нищо против добрите взаимоотношения 
между двете държави, но след 1885 
година вече е очевидно, че интересите на 
Княжеството и Империята нямат нищо 
общо. По тази причина през цялото си 
управление Стамболов не позволява Русия да 
осъществи каквато и да е намеса в българския 
вътрешно- или външнополитически 
живот. Благодарение на тази еманципация 
България е приета за равноправен партньор 
от редица европейски държави и това 
издига реномето на българите по целия свят. 
Князът обаче се блазни от едно признание от 
руския император и заради това провокира 
Стамболов да подаде оставка, която е приета 
на 31 май 1894 година. В този момент от 
българската политическа сцена слиза 
лидерът, успял всестранно да модернизира 
България, да издигне националния интерес 
на пиедестал и да даде самочувствие 

на българския народ, че нему се полага 
достойно място в лоното на европейските 
народи.

 На 3 юли 1895 година Стефан Стамболов 
е посечен на ул. Г. С. Раковски, в самия 
център на София, столицата на България, на 
която той е посветил целия си живот. Убит 
е от македонски комити по най-зверския 
възможен начин. Тримата му нападатели 
го посичат многократно с ятагани. Въпреки 
че и двете му ръце и главата му са жестоко 
пострадали Стамболов не се предава и се 
бори за живота си, но няколко дни по-късно 
умира. Така на 6 юли 1895 година приключва 
живота на един от най-големите български 
политици, който неслучайно е наричан 
Бисмарк на Балканите.

 Паметникът на Стефан Стамболов, за който 
ще Ви разкажем в този брой, се намира на 
мястото, където е съсечен от безпощадните 
убийци. Монументът е изграден през юли 
1995 година по инициатива на национален 
клуб „Стефан Стамболов”, като автори 
са Иван Славов и Александър Стефанов, 
които символично са изобразили смъртта на 
видния български деец и общественик, чрез 
разцепената на две глава. Върху постамента 
са поставени плоча с информация и подписа 
на бележития държавник, подпис положен 
под толкова много закони, заповеди и ред 
други документи, с които е модернизирана 
България, че всеки един от нас трябва да 
го познава. Днес паметникът на Стефан 
Стамболов е място, където можем да се 
преклоним пред големия българин и да 
си припомним колко важно е винаги да 
защитаваме Родината си и интересите на 
собствения си, наш български народ.

Фотография: Благой Анев
Текст: Антоан Тонев

e-mail: bgmonuments@gmail.com

http://www.facebook.com/
BulgarianMonuments
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Николай Хайтов
София

   Николай Хайтов е един от най-популярните 
български автори от втората половина на ХХ 
век. Роден е на 15 септември 1919 година в 
бедно родопско семейство от село Яврово. 
Завършва прогимназия в родното си село, но 
след това започва работа. Към образованието 
се завръща по-късно и през 1938 година 
завършва гимназия в Асеновград, а 
през нелеката за България 1943 година - 
Лесотехнически институт в столицата. През 
есента на 1944 година е взет в казармите, но 
не е изпратен на фронта след 9 септември 
1944 година, а служи в Пловдивско. През 1946 
година постъпва на работа в Персенкското 
горско стопанство като участъков горски, а 
след това работи и в други горски стопанства. 
През 1951 година е назначен за инженер – 
лесовъд в Радуилския участък на стопанство 
„Боровец”. Биографията му до този момент 
изобщо не предвещава каква сериозна 
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кариера в литературното поприще очаква 
Хайтов.
 Той публикува първия си очерк чак през 
1954 година в списание „Септември”, а малко 
по-късно публикува и други свои творби в 
същото списание. Талантът му е забелязан 
и започва да пише очерци и за вестниците 
„Работническо дело”, „Кооперативно село” 
и други подобни. През 1957 година издава 
първата си книга, озаглавена „Съперници”. 
Тя всъщност представлява подборка от 
публикуваните в периодичния печат очерци. 
През 1959 година Николай Хайтов става 
член на Съюза на българските писатели, 
след което започва работа като редактор във 
вестник „Народна култура”. Малко по-късно, 
през 1965 година, става главен редактор 
на списание „Родопи”. Така, съчетавайки 
административна и творческа работа, през 
1967 година Николай Хайотв издава най-
известната си книга „Диви разкази”. Тя 
е преведена на близо 30 чужди езика и е 
многократно преиздавана у нас. През 1987 
година написва скандално известната книга 
„Гробът на Васил Левски”, в която предлага 
своята гледна точка по въпроса къде може да 
са погребани тленните останки на Апостола 
на Свободата, като с това поражда серия от 
дискусии в българската историческа наука и 
в обществото като цяло. 

 Заради изключително богатата си и 
разнообразна литературна дейност Николай 
Хайтов нееднократно е печелил награди, 
най-важни сред които са: Първа награда на 
световния конкурс за къс разказ в Арнсберг, 
Германия (1976 година), литературната 
награда „Йордан Йовков“ и Вазовата 
награда за литература. През 1997 година 
заради приносът му е избран за академик 
от Българската академия на науките (БАН), 
а през 2000 година получава най-високото 
държавно отличие – орденът „Стара 
планина”. 

 Така, признат от всички в Родината си, 
Николай Хайтов напуска този свят на 30 юни 
2002 година. След смъртта му се изостриха 
дискусиите и различните обвинения в 
плагиатство, които доста често съпътстваха 
автора и приживе. Ние тук нямаме задачата 
да сме съдници или защитници, така че няма 
да дискутираме тези обвинения, тъй като 
всеки, който се интересува от темата може 
сам да направи своите изводи. 
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Така или иначе безспорен остава приносът на 
Николай Хайтов за развитието на българската 
литература, както и популярността му сред 
широк кръг от нашето общество. И няма 
как да бъде другояче след като той беше 
истински български патриот и милееше за 
Отечеството. Хайтов формулира по един 
изключително колоритен начин значението 
на понятието патриотизъм с култовата 
фраза: „Главата ми да отсекат, пак ще викам: 
„Да живее България!”. В тази връзка си 
спомням и една друга негова фраза, която 
лично за мен е още по-запомняща се и гласи: 
„Единственото ми агрегатно състояние е 
Националист!”. Едва ли мога да го кажа по-
добре от автора и се надявам, че днес все 
още има много българи, които да вярват 
в идеалите за които пишеше и се бореше 
Хайтов.

 Монументът, посветен на Николай 
Хайтов, който Ви представяме се намира в 
Борисовата градина в София и представлява 
бюст – паметник. Открит е през 2005 година 
по случай 86-тата годишнина от рождението 
на писателя по инициатива на съпругата му 
Жени Божилова. Проектът на паметника 

е дело на синовете му - художникът 
Александър и архитектът Здравец. Нека 
когато в забързаното си ежедневие минаваме 
покрай бюста на Николай Хайтов да си 
спомним безграничната му любов към 
България и да се върнем към някое от 
неговите произведения, за да почерпим от 
родолюбието и патриотизма му.

Александър Сергеевич 
Пушкин
София

 Не са много паметниците в България, 
посветени на поети или писатели от други 
държави, но все пак има и такива. Този, за 
който ще Ви разкажем в настоящия брой 
на списание „Българска наука” се намира в 
центъра на София и е посветен на гениалния 
руски поет Александър Сергеевич Пушкин. 
Бюст-паметникът на Пушкин е поставен 
в непосредствена близост до руската 
църква „Свети Николай Чудотворец” 
и е дело на руския скулптор Вячеслав 
Клуиков и българския архитект Светослав 
Константинов. Официално е открит на 6 юни 
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2001 година по случай 202-та годишнина от 
рождението на поета. Макар и сравнително 
скромен като големина, паметникът е 
изключително красив и по неповторим 
начин е успял да улови всички трепети и 
терзания, така характерни за Пушкин и 
неговото творчество. Поетът сякаш гледа 
някъде в бъдещето и е отделен от всичко 
злободневно, светско. Мястото, на което е 
поставен паметникът допринася за усилване 
на въздействието му и поради тази причина 
смятам, че това е едно подходящо място, 
което всеки запленен от Евгений Онегин или 
друг от героите на Пушкин, може да посети и 
още веднъж да си припомни любимите слова 
на бащата на модерната руска литература. 

 В следващите няколко реда накратко 
ще разкажа за Пушкин без изобщо да 
претендирам за изчерпателност, защото 
всеки който се заинтересува може да намери 
много информация в Интернет, в различни 
енциклопедии и в самото творчество на 
руския поет. Александър Сергеевич е 
роден на 26 май 1799 година  в стара и доста 
заможна дворянска фамилия. Благодарение 
на огромните финансови възможности 
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на семейството си Пушкин получава 
прекрасно образование и едва 15-годишен 
създава първата си творба – „Към приятеля 
стихотворец”. През същата година младежът 
създава още над 20 произведения, основно 
в стихове. Продължава образованието си в 
прословутия царски лицей в Царско село и 
след завършването му е признат за един от 
големите таланти в руската литература. 

 В столицата Петербург Пушкин се 
впуска стремглаво в културния, а донякъде 
и в политическия живот. Много скоро 
младият поет се проявява като критик на 
самодържавието и въпиющата социална 
несправедливост характерна за тогавашното 
руско общество и е принуден от властите да 
напусне столицата, а от 1824 година дори 
за кратко е заточен в едно от семейните 
имения в провинциална Русия. По-късно 
поетът е помилван от царя и се завръща в 
Петербург, като продължава изключително 
продуктивната си творческа дейност. 
Трудовете на автора обаче невинаги попадат 
бързо в ръцете на читателите, тъй като 
Пушкин е една от мишените на царската 
цензура. Едни от най-известните и обичани 
произведения на Пушкин и до ден днешен 
остават романът в стихове „Евгений Онегин” 
и драмата „Борис Годунов”. 

 Бурният и изпълнен с желание да подобри 
битието на всички свои сънародници 
живот на Пушки завършва след фатален 
дуел с Жорж Дантес. Този сблъсък на 
честта е предизвикан от слухове за връзка 
на последния със съпругата на поета. 
Дуелът се състои на 27 януари 1837 година 
като и двамата участници биват сериозно 
ранени, но докато Дантес се възстановява, 
то Пушкин е смъртоносно ранен в корема и 
два дни по-късно издъхва. Така на 29 януари 
(10 февруари по нов стил) 1837 година Русия 
губи един от най-великите си творци, а 
светът - един голям човеколюбец.
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Военен паметник
село Чавдар

 Село Чавдар се намира в Софийска област 
и е център на едноименната община. Преди 
1946 година е носило името Радославово, 
най-вероятно по името на един от големите 
български политици от края на XIX и 
началото на ХХ век – Васил Радославов. С 
население от малко повече от 1000 души и 
сравнително добра инфраструктура селото 
е един от добрите примери за това какво 
трябва да представляват българските села 
през XXI век.

 В центъра на Чавдар можем да видим 
прекрасен паметник посветен на всички 
герои от селото, паднали по време на двете 
Балкански войни и на Първата световна 
война. По-късно е добавена и паметна 
плоча в чест на загиналите по време на тъй 
наречената „Отечествена война” през 1944-
1945 година. Самият паметник представлява 
поставена на висок фундамент скулптура на 
български пехотинец с граната в ръка. Този 
образ символизира всички онези стотици 
хиляди българи сражавали се в продължение 

на няколко години срещу превъзхождащ ги 
по численост враг и нанесли невероятни 
поражения първо на Османската империя, 
а след това по време на Първата световна 
война и на войските от Антантата и техните 
съюзници. Българският войник в центъра 
на село Чавдар е представен такъв, какъвто 
е бил винаги: безстрашен, безрезервно 
обичащ Родината си, вперил поглед напред 
и готов за действие. Такива са били нашите 
деди, такива винаги са били и българските 
войници, сержанти и офицери, но за жалост 
скоро такива май няма да останат, като гледам 
темповете с които върви „оптимизирането” 
на армията ни или с други думи - нейното 
пълно унищожаване. Това обаче е тема, 
която следва да бъде обсъдена в друг брой, 
а сега следва да се върнем към прекрасния 
паметник в село Чавдар.

 На фундамента са поставени няколко 
паметни плочи (по една от всяка страна) като 
на фронталната е изписано „На падналите 
за Родината от село Радославово, Пирдопска 
околия 1912-1913 и 1915-1918. Слава на 
героите!”. Какъв по-добър начин да изразиш 
признателността си към всички онези мъже, 
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пожертвали живота си за България и за 
нас самите? За жалост ние не поддържаме 
достатъчно съвестно паметниците си, което 
в крайна сметка е проява на неуважение 
към героите, в чиято памет са издигнати. На 
споменатата фронтална паметна плоча освен 
надписа е поставен и кръст „За храбростъ”, 
който обаче в момента има отчупени 
парченца. Едва ли в общината ще изхарчат 
кой знае колко пари, ако го поправят.

 От едната страна на паметника е поставена 
плоча с имената на всички загинали през 
Балканските войни и няколко имена на 
загиналите през Първата световна война 
бойци, родени в селото. Можем да видим 
имената на 17 храбри мъже, паднали по 
време на двете Балкански войни на фронт 
от Одрин и Люлебургаз до Кюстендил и 
Битоля. Тези смели българи са се били за 
нашата Родина, там където са ги изпратили. 
На стотици километри от бащините си 
къщи те са проливали кръвта си, за да не 
позволят на враговете да унижат и унищожат 
България. На същата тази плоча можем да 
прочетем още 10 имена на достойни синове 
на майка България, загинали при защитата 

на Отечеството по време на Първата 
световна война на още по-широк фронт от 
Бабадаг и Кокарджа до Битоля и Черна. От 
другата страна на паметника този списък 
е продължен с още 31 имена на български 
мъже, дали живота си по време на Голямата 
война. Сумарно само през Първата световна 
война село Чавдар дава 41 жертви. 41 
семейства губят своите синове, за да живеят 
всички други жители на селото, а и всички 
техни братя българи в една свободна, силна 
и модерна държава. В крайна сметка и за 
жалост ние губим Първата световна война, 
но макар и победени, нашите предци не се 
предават. Българският дух скоро отново се 
събужда за нови подвизи и нов позитивен 
период на градеж на нашето Царство. 
Така ни заварва Втората световна война. В 
нейната втора фаза село Чавдар губи още 
петима свои синове, на които е посветена 
и последната паметна плоча, поставена на 
фундамента на паметника. 

 Когато днес пътуваме по Подбалканския 
път нищо не ни струва да се отбием за 
няколко минути до село Чавдар и да се 
преклоним пред паметника, издигнат в 
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прослава на храбрите българи, загинали при 
изпълнение на синовния си дълг пред майка 
България. Този паметник е чудесно място, 
където да разкажем на децата си за ХХ век 
и за войните, през които българският народ 
е преминал и въпреки всичко и всички е 
оцелял. Не просто оцеляхме, но успяхме да 
запазим и държавата си. Напоследък обаче 
се питам дали наистина ценим това, което 
имаме или отново чакаме да го загубим, за да 
осъзнаем колко безценна е за нас България? 
Оттук насетне можем да кажем само едно:

Слава на места като село Чавдар, 
пожертвали синове и бащи в 
защитата на Отечеството! 

Слава на българските герои!

Военен паметник
село Челопеч

 Село Челопеч се намира на малко повече 
от 5 километра на изток от село Чавдар и 
е център на едноименната община, която 
също е в границите на Софийска област. 
Селото се намира на Подбалканския път 
и има над 1700 жители. Днес разчита за 
своя основен поминък - рудодобива, като 
в землището му е разкрито едно от най-
големите находища в Европа на мед, злато 
и пирит. За жалост тези полезни изкопаеми 
в момента се извличат от канадска фирма, 
получила изключително изгодна концесия, 

изцяло в ущърб на българския национален 
интерес. Това също е тема за друг разговор.

 Да се върнем към центъра на селото, където 
откриваме прекрасен военен паметник. 
Основната фигура на монумента наподобява 
донякъде паметника, за който Ви разказахме 
малко по-нагоре, но тук фундаментът е по-
нисък и скулптурата на българския войник 
не е в атака, а е на пост с пушка в ръка и с 
поглед вперен към посоката от която може да 
дойде заплаха. И този паметник е посветен 
на българските герои, загинали по време на 
Балканските войни и Първата световна. Зад 
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скулптурата на войника се издига каменна 
плоча, върху която е поставен кръст „За 
храбростъ”, като на гърба на плочата са 
изписани имената на трима „Шипченски 
герои”, т.е. опълченци от селото взели 
дейно участие в най-важната битка по време 
на Руско-турската война и спомогнали за 
Освобождението на България от твърде 
дълго продължилото османско робство. По 
този начин се подчертава приемствеността 
между българските опълченци и техните 
наследници, воювали по бранните полета на 
Балканите няколко десетилетия по-късно. 
След 9 септември 1944 година към монумента 
е добавена още една плоча, която е в памет на 
трима комунистически функционери и един 
старшина от Българската армия, загинал 
във втората фаза на Втората световна война. 
Днес в много добре поддържана градинка 
около паметника са поставени двете паметни 
плочи показващи къде са се сражавали и 
следователно къде са загивали синовете на 
Челопеч. На едната са изписани битките, в 
които са участвали челопечани по време на 
Балканските войни – Селиолу, Гечкенлий, 
Чаталджа и Бунархисар. Както става ясно 
бойците от село Челопеч са участвали в някои 
от най-кървавите сражения на Балканската 

война и в едни от най-големите български 
военни победи. Някои от тях са се простили 
с живота си по време на тези славни битки, 
но са били с ясното съзнание, че България 
наистина е възкръснала от пепелта и че вече 
няма да търпим турски ярем. Никога вече!

 На друга плоча са изписани сраженията, в 
които участват родолюбивите челопечани 
по време на Първата световна война – 
Тутракан, Силистра, Карапелит и Кубадин. 
Това са още четири лобни места за верните 
синове на майка България, но също така 
са още четири златни мига в българската 
военна история, още четири причини да 
се гордеем, че сме българи и да отстояваме 
докрай националните си интереси. 

 Знайте, че когато минавате по 
Подбалканския път Вие пътувате в един 
район с толкова много и толкова богата 
история, че където и да спре човек може 
да почувства българското. Ако искате 
да посетите един по-малко популярен 
паметник можете да спрете в центъра на 
село Челопеч и да се преклоните пред 
подвига на героите, загинали при защита 
на Родината по време на войните през ХХ 
век. Военните паметници, като тези в селата 
Челопеч и Чавдар, са всъщност един от най-
силните крепители на българщината. Те 
са вечностоящи на поста си свидетели на 
героизма и жертвоготовността на войници, 
сержанти и офицери от Българската армия,  
доказали патриотизма и родолюбието си, 
така характерни за българския народ. 

Вечна памет на Героите!
Тодор Каблешков
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Тодор Каблешков
Копривщица

В предишните няколко броя Ви разказахме за 
няколко културно-исторически паметника 
свързани с Априлското въстание. Това е 
един от най-трагичните, но едновременно 
с това и най – героични, моменти в нашата 
национална история и никак не е чудно, 
че нему са посветени голям брой културно-
исторически паметници от всякакъв вид. 
В настоящия брой ще Ви представим два 
паметника свързани с един от най-големите 
герои от Априлското въстание, а именно 
Тодор Каблешков. Двата обекта с които 
са къщата-музей на революционера и 
паметника му в родната Копривщица.

 Тодор Каблешков е роден в Копривщица 
на 1 януари 1851 година в семейството на 
заможния хаджи Лулчо Каблешков. Много 
малък Тодор губи своята майка и грижите 
за възпитанието му поема леля му Пена, 
която била жена на прочутия копривщенски 
хайдутин Дончо Ватах войвода. След време 
баща му се жени повторно и Тодор попада в 

грижливите ръце на новата си доведена майка 
– Ана Григорова. Младият копривщенец 
получава образованието си първо в 
родния си град, а след това от 1864 година 
в Пловдив и то при Йоаким Груев, един от 
най-модерните и авторитетни даскали на 
своето време. Именно в Пловдив младият 
българин става свидетел на фанариотската 
политика и на опитите за елинизация на 
по-заможните и интелигентни българи на 
които се противопоставя с цялото си сърце и 
с всички възможни средства. 

 Скоро става ясно, че Пловдив е тесен за 
възможностите на младия копривщенец 
и през 1868 година той отива да учи във 
Френския лицей „Галатасарай” в Цариград, 
една от най-авторитетните образователни 
институции в цялата Османска империя. 
Там много скоро се разбира колко надарен 
е Каблешков и какви огромни възможности 
има. За да не съм голословен ще спомена, че 
той прави първия превод на български език 
на знаковата творба на Александър Дюма 
„Граф Монте Кристо”. Днес ръкописът 
съдържащ този превод може да се види в 
къщата-музей „Тодор Каблешков”. Освен 
това докато е в Цариград Каблешков се 
запознава с писанията на Георги Раковски и 
Любен Каравелов, като силно впечатление 
му правят поемата „Горски пътник” 
и революционната публицистика на 
Каравелов. В османската столица младият 
българин разбира колко вредни са за нашия 
народ вековните османски окови, които 
спират неговото развитие. Все още много млад 
Каблешков дори е обмислял възможността 
да убие султан Абдул Азис. Това обаче е 
било неосъществимо към момента, а и през 
1871 година копривщенецът се разболява 
тежко.

 Принуден от болестта Тодор Каблешков 
се завръща в родния си град. Именно 
там попада в средите на дейци от 
националноосвободителното движение, 
които бързо разбират какъв огромен 
потенциал притежава младежът. 
Благодарение на авторитета, който си 
спечелва в революционните среди в 
Копривщица, през декември 1871 година 
Тодор Каблешков се среща с Апостола 
на Свободата Васил Левски. Тази среща 
се оказва крайъгълен камък в живота му 
и след нея той вече твърдо е решил да 
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пожертва всичко, което е необходимо, за 
Освобождението на българския народ и 
възстановяването на независимата Българска 
държава. Още в началото на следващата 
1872 година Каблешков впряга всичките си 
сили за добруването на народа и създава 
дружеството „Трудолюбие”, което наред с 
чисто икономическите и стопански задачи е 
развивало дейност и в културната сфера. 
През 1873 година Каблешков се обучава 
за телеграфист, смятайки, че така може да 
бъде полезен за Народното дело. Скоро се 
издига дотам, че е назначен за началник 
гара на ключовата ж.п. спирка Белово. Там 
продължава и своята културно-просветна 
и националноосвободителна дейност като 
допринася за основаването на читалище 
„Искра” в село Голямо Белово. Скоро 
читалището се превръща в мощен център 
на националноосвободителната дейност в 
района. От края на 1874 година Каблешков 
напуска своя пост в железниците и се 
отдава изцяло на борбата за Освобождение, 

като под прикритието на търговската си 
дейност възобновява комитетската мрежа, 
пострадала тежко след обесването на 
Апостола, и агитира българското население 
за нуждата от всенародно въстание. През 
1875 година се завръща за пореден път в 
родната Копривщица и след неуспеха на 
Старозагорското въстание, решава да отдаде 
всичките си сили и средства за вдигането на 
ново, този път много по-мащабно и успешно, 
българско въстание. 

 След приключването на заседанията на 
Гюргевския революционен комитет Панайот 
Волов и Георги Бенковски пристигат в 
отредения им Четвърти революционен окръг 
и скоро избират Тодор Каблешков за техен 
помощник и организатор на въстаническите 
сили в района на Копривщица. Едва 
25-годишен Каблешков вече се е доказал 
едновременно като безпределно верен на 
Делото патриот и изключително способен 
организатор. Благодарение на неуморната 
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му дейност в Копривщица са организирани 
5 чети, като всяка е съставена от по 100 
души. Едновременно с това се подготвят 
униформи за въстаниците, леят се куршуми, 
точат се ножове и изобщо върви една 
всеобхватна подготовка за готвеното Дело. 
Любовта на живота на Каблешков, младата 
учителка Мария Българова, ушива знамето 
на копривщенските въстаници. Тодор 
Каблешков не се задоволява само с работата 
в родния си град, а посещава Клисура, Сопот, 
Карлово и Калофер. Има сведения, че е ходил 
чак до Пирот и Македония, за да агитира 
населението за участие в подготвяното 
въстание. 

 След събранието в Оборище подготовката 
започва да става все по-трескава с всяка 
изминала минута. Българите нямат 
търпение вече да разкъсат петвековните 
окови. Предателството на Ненко Терзийски 
ускорява процеса и дава на българите най-
сетне шанс да покажат пред Европа и света, 
че са дорасли за своята свобода и че няма 
нищо по-свято за тях от рода, вярата, честта, 
достойнството, свободата и майка България. 
От Пловдив са изпратени заптиета, които 
да заловят водачите на въстанието в 

Копривщица и да го задушат още в зародиш. 
Каблешков обаче е непоколебим и свиква 
комитета като взема решение да окаже 
съпротива на османците и незабавно да обяви 
избухването на въстанието. Около 10 часа 
сутринта на 20 април 1876 година проехтява 
първият изстрел на Априлското въстание 
в близост до къщата на младия апостол, 
като Георги Тиханек прострелва едно от 
турските заптиета. Османската власт в града 
е ликвидирана много бързо и със звъна на 
черковни камбани е обявена свободата на 
Копривщица. Започва една славна страница 
от нашата история, страница изписана 
с тонове кръв, но и с такъв героизъм и 
себеотрицание, че понякога е трудно да 
повярваме колко смели са били нашите 
предци. 

 Непосредствено след превземането на 
конака, осъзнавайки колко важен момент 
е това за българския народ и за цялата 
ни история оттук насетне, Каблешков 
пише прословутото „Кърваво писмо”, 
което изпраща до ръководителите на 
революционните окръзи. Вече няма връщане 
назад, настава време да се изпълни на 
практиката лозунга на въстанието: „Свобода 
или смърт”. И как само го изпълнява 
Каблешков! Той сякаш е навсякъде по 
време на въстанието. Макар че е бил болен 
за миг не спира на едно място. Организира 
въстаническите дружини, грижи се за 
снабдяването с продоволствие и боеприпаси, 
планира военните действия, разпределя 
увеличаващия се брой въстаници от близките 
села и градчета, грижи се за нуждите на 
цивилното население. 

 Колкото и голямо да е било желанието 
на Каблешков да успее, колкото и умели 
да са били тактическите му ходове, било 
е ясно, че въстаниците са обречени срещу 
многократно превъзхождащата ги редовна 
турска армия и огромните пълчища 
от фанатизиран башибозук. На 1 май 
Копривщица е обградена от турските войски 
и след предателство на част от чорбаджиите 
османците влизат в града и залавят голяма 
част от въстаниците. Сред тях обаче не е 
Тодор Каблешков, който бяга към Стара 
планина, като надеждата му е била да успее 
да се добере до Румъния. В Троянския Балкан 
обаче четата му, която вече се е състояла 
само от четирима души, е предадена и 
заптиетата успяват да ликвидират двама 
от въстаниците, а Каблешков и неговият 
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която съм посещавал. Отличава се със своята 
симетричност, красиви форми и просторен 
остъклен салон на втория етаж. Таваните, 
вратите и долапите са покрити с изкусни 
дърворезби, а цветовете избрани за стените 
на отделните стаи, са толкова топли и 
запомнящи се, че ни карат да се потопим в 
света на възрожденските българи. Дворът на 
къщата е сенчест и изключително приятен 
през пролетта, лятото и есента, а цялостното 
усещане, което създава у мен тази къща-музей 
е за уют, спокойствие и една особена широта, 
доста трудно откриваема в ежедневието ни. 
Къщата е отворена за посещения като музей 
през 1935 година и днес работи от вторник 
до неделя, като през лятото е отворена между 
9:30 – 17:30 часа, а през зимата между 9:00 – 
17:00 часа. 

 Паметникът на Тодор Каблешков и къщата-
музей са едно от задължителните, според 
мен, места за посещение в нашата прекрасна 
Родина. Те са толкова въздействащи, толкова 
вдъхновяващи, толкова български, че ние 
наистина се нуждаем от тях, за да съхраним 
българското и човешкото в себе си. Там човек 
може да изпита безпределна гордост от това, 
че е българин и че от нашия народ са хора 
като Тодор Каблешков.

НАУКА

съратник Найден Попстоянов са заловени. 
Българските герои са отведени първо в Троян, 
после в Ловеч, а сетне и в Търново. През 
цялото това време двамата са подложени на 
нечовешки мъчения и жестоки ориенталски 
разпити. Каблешков не се пречупва по време 
и заявява на турския паша: „Моята младост 
принадлежи на Отечеството ми, паша 
ефенди, и ако ми е мъчно, то е затова, че 
бесилката ще ми отнеме възможността да се 
боря за Свободата му против Вашата омразна, 
тиранична власт. Нашата кръв ще обагри 
пътя към Свободата и над измъчената ни 
Родина ще изгрее слънцето на българската 
правда.” От Търново решават да заведат 
Каблешков в Пловдив, за да бъде обесен там, 
но по пътя пренощуват в Габровския конак 
и там с един от пистолетите на турските 
заптиета през нощта на 16 срещу 17 юни 
1876 година Тодор Каблешков слага край на 
живота си, за да докаже, че дори и в смъртта 
си той остава Свободен. Свободата не е 
състояние на тялото или някаква законова 
рамка, Свободата е състояние на духа и 
25-годишният българин от Копривщица 
го доказва. Именно заради това, а и заради 
целия си живот посветен на България, Тодор 
Каблешков ще остане завинаги в сърцата ни 
като един от най-великите ни национални 
герои. 

 Паметникът на Тодор Каблешков в 
Копривщица се намира в непосредствена 
близост до неговата къща. Постаментът е 
висок 60 см и е изграден от гранитни блокчета, 
които затварят неправилен петоъгълник. 
Върху него се извисява фигурата на героя, 
излята от бронз и висока 2,90 метра, насочена 
към изгрева на слънцето. Каблешков е 
представен в цял ръст с револвер в дясната 
ръка и поглед вперен в  бъдещето, където 
революционерът е виждал благоденствието 
на Свободна и Независима България. 
Монументът е дело на скулптора Йордан 
Гаврилов и на архитектите доц. арх. Георги 
Папагалов и арх. Иван Николов. Издигнат е 
през 1976 година по случай 100-годишнината 
от избухването на Априлското въстание и 
героичната смърт на Тодор Каблешков. 

 Къща-музей „Тодор Каблешков” е построена 
през 1845 година от копривщенския майстор 
Генчо Младенов, по примера на пловдивските 
къщи и днес е един от най-добрите образци 
на българската възрожденска архитектура. 
Това е една от най-големите, богати и добре 
планирани български възрожденски къщи, 
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Статията спечели с достъпността, 
научната издържаност и големия 
обем информация. Екипът на „БГ 

Наука” благодари на всички участни-
ци, като държим да кажем, че остана-
лите статии също се отличват с високо 
ниво и отлични качества. Радваме се, че 
помогнахме на читателите да получат 
достъп до тези много добри научно-по-
пулярни материали, които авторите се 
потрудиха да напишат и да изпратят до 
нашата аудитория. Наградени са още 
осем статии, а именно: Гробище за Импе-
рии, Централна Евразия в политиката на 
Великите (1500-2012г.), Ръкополагането на 
жени в монтанизма, Защо астрологията не 
е наука и не трябва да и вярваме!, Езикът 
на нямото сетиво, Ресурсна ефективност 
на сферата на услугите и нейното влияние 
върху българската икономика, Да поговорим 
за самоубийствата, Поетичната идея на 
Немски реквием оп.45 от Й.Брамс, Синдром 
на Марфан с автори Александър Стоянов, 
Архимандрит доц. д-р Павел Стефанов, 
Венцислав Вутов, Бранимир Руменов 
Велинов, Силвия Господинова, Росица 
Иванова, Мария Русева, Александър 
Генков Конаков

Статията - победител ще може да проче-

тете в следващият брой на сп. „Българ-
ска Наука“. В този или следващи броеве 
ще бъдат публикувани всички останали 
участвали материали. Наградите са пре-
доставени от:

Първа награда Kindle - 
http://www.reader.bg/
„Скритата реалност”  от Брайън Грийн 
издава ИК „Изток-Запад”
Останалите награди включват книги и 
енциклопедии, предоставени от издател-
ствата „Сиела“, „Atea Books“ и „Колибри“.

Конкурсът “Обясни 
Науката” завърши успешно
Конкурсът “Обясни Науката” завърши успешно с получени 27 статии с различна 
научно-популярна тематика. Статии изпратиха различни автори, както ученици, така 
и млади учени от БАН и различни преподаватели от университети в България.
След дълъг подбор екипът на БГ Наука избра за титуляр на първа награда (четец 
Kindle предоставен от управителя на „Рийдър” ООД г-н Юлиян Иванов) авторката 
на статията “Галактиките - острови от материя и мистерия” д-р Люба Славчева-
Михова от Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория на 
БАН.

НАУКА

Награждаване от Юлиян Иванов (Рийдър ООД)
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Всички получени статии и останалите повече за оста-
налите наградени вижте в сайта - 

http://nauka.bg/a/конкурсът-обясни-науката-завърши-успешно

Статията победител ще можете да прочетете няколко страници по-надолу в 
раздел „Космически науки“

НАУКА

Снимка от награждаването на първата награда.
(От дясно на ляво - Петър Теодосиев (БГ Наука), д-р Люба Славчева-Михова (победител), Росен Теодосиев (БГ 

Наука), Юлиян Иванов (Рийдър ООД)

http://nauka.bg/a/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE
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jetBook Color - първият в света цветен електронен четец на американската 
компания Ectaco Inc., използва най-новата технология на лидера в производството на 
дисплеи от типа “Е-хартия” E Ink. Предвиден първоначално за образователния пазар, 
рийдърът предлага много повече възможности не само на учащите, но и на всички останали 
потребители. С възможността за зареждане на лични документи, с огромния брой формати, 
допълван постоянно от производителя, с опцията за разширяване размера на вградената си 
памет, устройството предоставя много повече удобства в сравнение с останалите марки ел. 
четци, предлагащи се на пазара.

 Със своите способности jetBook Color вече спечели наградата за иновация на най-голямото 
изложение за потребителска електроника в САЩ CES 2012. Неговият екран покрива 
голям процент от цветовото пространство, предлага изключително висока разделителна 
способност и продължава да разчита на технологията, използваща отразена, а не излъчена 
светлина. Така четенето може да продължи неограничен брой часове без последствия за 
зрението, а значително удълженият живот на батерията превръща jetBook Color в най-
подходящото устройство, както за училищна работа, бизнес документация, четене в 
свободното време, така и на всичко между тях.

Вземи от www.reader.bg 

http://www.reader.bg/online-shop/buy-ebook/details/28/1/jetbook-color.html
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“Разбирането на образователната 
практика”
Категории, Методология и ”позитурата 
на изследвателската дейност”
Рикардо Пагано , Адриана Скиеди

Превод: Калоян Андонов

Рикардо Пагано1, Адриана Скиеди1

Една от най-съвременните и официално 
признати области на изследване - 
анализът на образователната практика2 

- е съсредоточен по-скоро над разбирането на 
образованието, отколкото просто над описанието 
му. 

Разбирането на образованието е една от най-
изтъкнатите категории на херменевтиката, 
и поради това се занимава с тълкователна 
педагогика, която се счита от своя страна 
за резултат от процеса на интерпретация 
в херменевтиката. В обсега на „анализа на 
практиката” тълкувателната педагогика не е 
ограничена до излагане на принципите или 
разграничаване на категориите на изследването; 
тя третира също така идентифицирането на 
методология за изследване, която е решаваща за 
разбирането на всички аспекти от образованието. 

Тълкувателната парадигма, когато се прилага 
към „анализa на практиката” 3, цели да изследва 
1  Автор (той) на параграфи 1-2.5
2  Автор (тя) на параграфи 2.6- 2.6.2 
3  Като въведение по темата вж. M.P. MACKIEWICZ 
(ed.), Praticien et chercheur, L’Harmattan, Paris 2001; 
L. MASON, Verità e certezze. Natura e sviluppo delle 
epistemologie ingenue, Carocci, Roma 2001 ; L. QUERE
(a cura di) La théorie de l’action. Le sujet pratique en débat, 
CNRS Editions, Paris 1993. Твърде напреднал е анализът на 
образотелната практика във Франция вж. M. ALTET, Les 
dispositifs d’analyse des pratiques pédagogique en formation 
d’enseignant: une demarche d’articulation pratique-théorie 
in Blancharde Laville, C. Fabiet (ed.), L’analyse des pratique 
professionelles, L’Harmattan, Paris 1996 ; ID., La ricerca 

нови възможности, да повдига нови въпроси и 
да установява необичайна научна проблематика. 
Сред очертаващите се въпроси са деликатното 
взаимоотношение между наблюдението и 
разбирането, ролята на отношението предмет-
тълкувател, езичността� и установяването на нови 
значения. Във връзка с последно-упоменатия 
въпрос, трябва да посочим, че тълкувателната 
педагогика не е – и не трябва да бъде считана за 
–изключителен метод, тъй като се групира заедно 
с философията на образованието и се ангажира 
да намери подходящи отговори на въпроси като: 
„Защо да се образоваме?” и „Кого трябва да 
образоваме?” 4

1. Процесът на интерпретация – методологически 
аспекти 

Парадигмата на херменевтиката, спадаща 
в категорията на „пост-епистемологията” 
внимателно страни и избягва всякаква претенция 
sulle pratiche d’insegnamento in Francia, tr. it., La 
Scuola, Brescia 2003.
4  Терминът „езичност” или 
„лингвистичност” (нем. Sprachlichkeit, анг. 
linguisticality) е използван и въведен от Ханс-
Гьорг Гадамер с цел да предотврати разбирането, 
че не съществува обща основа за развитието на 
различните езици. Общото звено е „импулсът 
към думите” в онтологическата структура 
на човешкото същество. Затова езикът заема 
централно място във модерната философска 
херменевтика, вж. Schmidt, L. K. Language 
and Linguisticality in Gadamer´s Hermeneutics. 
Lexington Books, Boston, 2000, p. 1 (бел. прев.)

НАУКА
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за полагане на абсолютни теоретически 
схващания, за да обхване сложните фактори, 
които направляват човешкото действие - 
конкретиката, времевото положение, отделното 
събитие и контекстът. Това са значими фактори 
за разбирането на педагогическата практика� и 
подчертават неизбежното несъответствие между 
думите и действията5. 

Подходът на херменевтиката преопределя 
концепцията за опит 6, придавайки и нови 
значения. Херменевтическата критика на разума 
не използва трансцеденталните категории на 
формалната логика, а вместо това разчита на 
практическия разум. Управлявана от принципите 
на фронезиса7, тя отхвърля употребата на а-приори 
категориите, които могат пагубно да нанесат 
вреда върху интерпретацията на практиката, 
която вместо това трябва да бъде анализирана 
чрез двойно гледище� – на тълкуващия и на 
наблюдавания. 

За придобиването на херменевтическо разбиране, 
все пак е важно разликата между тълкуващия 
и наблюдавания да бъде стеснена, понеже 
инак няма да съществува никаква възможност 
за придобиването на цялостен поглед върху 
феномена, който се нуждаем да разберем.  Това 
двойно ниво на интерпретация е синтезът на 
трета идея, която се ползва от многообразие от 
гледните точки, за да позволи съчетаването на 
субективното с обективното и  обратно.8

1.1. Изследователят- тълкувател 

При условие важността на методологическите 
и концептуални нюанси на субективността на 
тълкуващия, особено що се отнася до нейните 
косвени последици в херменевтиката, ще 
насочим тук вниманието си към ролята на 
изследователя-тълкувател при „прочитането” и 

5  H.G. GADAMER, Truth and Method, p. 19.
6  Парадигмата на херменевтиката днес е сред най-
зачитаните в социалните науки и педагогиката благодарение 
на работата на Х.Г. Гадамер. Вж. See R. PAGANO, L’ 
implicito pedagogico in H. G. Gadamer,, La Scuola, Brescia 
1999; ID. Educazione e interpretazione, La Scuola, Brescia 
2004. 
7  Вж. C. LANEVE, La didattica fra teoria e 
pratica, La Scuola, Brescia 2003.
8  Фронезис – грц. Φρόνησις, практическа 
мъдрост, акъл (бел. прев.). 

наблюдаването на факти. 9 Взамайки под внимание 
предупрежденията на М. Вебер срещу уловките 
на прекомерното  разчитане на субективен 
индивидуализъм и психология, ще се опитам 
да  подчертая присъстващата субективност-
обективност при предмет-тълкувател, която 
Гадамер е изразил най-добре в своята теория на 
предразсъдъка. 10  

При процеса на интерпретация, тълкувателите 
на всяко човешко действие, включително и 
образованието, са естествено повлияни от своите 
знания, вярвания, исторически контекст 11 и сетне 
от своите лични предразсъдъци. 

Според Гадамер, ”ако някой възнамерява да 
отрече предразсъдъците, ще свърши отричайки 
самата историческа реалност на човешките 
обстоятелства, реалност към който той самият 
принадлежи също толкова колкото и мненията му.” 
12 Затова, чрез идеята на Гадамер, бихме задали 
към себе си въпроса: ” Кой е изследователят-
тълкувател?” Като свой отговор на този въпрос 
бихме посочили: въпреки че определено е 
пристрастен, исторически-обособен индивид със 
собствена позиция спрямо живота и средата си, 
той все пак е способен да подходи към тематиката 
на интерпретацията с намерението да се въвлече в 
нея и може също да преразгледа своите собствени 
предубеждения, за да открие нещо, което да 
сподели. 

По наше мнение, изследащият образованието 
трябва да има ясна представа за динамиката на 
своето собествено време. Той трябва да съзре 
историческите хоризонти, които се разстилат пред 
него и, още повече, трябва да може да се изправи 

9  За допълнителна справка относно 
„двойното гледище”, виж A.SCHUTZ, La fenomenologia 
del mondo sociale, tr.it., il Mulino, Bologna 1974, ripreso 
negli scritti di A.GIDDENS (1976;1977) e di C. TAYLOR (1985).
10  Вж. H. G. GADAMER, Truth and Method, tr.it. di G. 
Vattimo, Bompiani, Milano 1983; P. RICOEUR, Dal
testo all’azione. Saggi di ermeneutica, tr.it., Jaca 
Book, Milano 1989.
11  Вж. W. DILTHEY, Introduzione alle scienze 
dello spirito, tr.it. La Nuova Italia, Firenze 1974.
12  H. G. GADAMER, Truth and Method, p.202. 
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лице в лице с педагогическите нужди, изисквани 
от неговото собствено общество. Той определено 
трябва да се вгледа в предмета на изследването 
си, възползвайки се от преимуществата на 
балансираното абстрахиране от себе си, но в 
същото време и трябва да бъде професионално и 
лично ангажиран в своето изследване. 

Гореспоменатият ангажимент, който Гадамер 
определя като ”историческо съзнание”, е conditio 
sine qua non13 за изследвателят на образованието, 
а това понятие може спокойно да се приложи 
към всеки изследовател в социалните науки. ”Да 
притежаваме историческо съзнание” означава да 
започнем да мислим за себе си като исторически 
субекти, напълно съзнаващи собственото си 
историческо измерение.”
 

Историцизираното измерение позволява на 
изследователя да обхване множественоста на 
гледните точки, които помагат за разбирането 
на дадено дейност в педагогиката в цялата 
му  уникалност и необратимост. Това води 
изследователя към приемането на подобна 
дейност за историческо събитие в свое собствено 
пространство и време. В светлината на това 
изследователят – тълкувател е исторически 
субект, който се стреми да придаде историчност на 
събитията, които изучава, внимателно избягвайки 
капаните на преувеличения субективизъм. 

2. Категории на интерпретация

В настоящия момент ще анализираме 
херменевтическите категории, които ни помагат да 
тълкуваме педагогическата дейностот субективна 
гледна точка. Все пак, тези категории също така 
показват известна степен на обективност, която 
е крайно необходима за интерпретацията на 
събитието в педагогиката. 

2.1 Езичността 

13  Същ., Il problema della coscienza storica, 
Guida, Napoli, 1969, p. 27.

Интерпретацията привежда на преден план 
основната тема за разбирането. Понеже пряко 
засяга тълкуващия и променя неговия собствен 
сбор от вярвания, предубеждения и очаквания, 
интерпретацията не може да бъде сведена до чист 
техно-методологически подход (téchne).14 Затова 
интерпретацията следва да бъде считана за слово, 
построено с помощта на езика, която ни позволява 
да кажем „нещо относно нещо друго.” Езикът, 
следователно, е от изключителна важност, понеже 
ни позволява да схванем истинския смисъл на 
нещата чрез по-скоро смислени изрази, отколкото 
чрез нашите собствени впечатления за тях. Както 
П. Рико отбелязва, „важно е, следователно, да се 
опитаме да определим онова, което може да се 
нарече „семантичен възел на херменевтиката,”� 
като основен проблем на интерпретацията. 
При това, Рико доказва, че „интрепретацията е 
умствен процес, който ни позволява да засечем 
скрито значение в очевидното значение, като 
разкрива косвени/неявни/имплицитни нива на 
значение под буквалните.” � 

В своята статия „Човекът и езикът” (1966)15, 
Гадамер подчертава важността на думите 
спрямо разбирането на човешките феномени�. 
Той твърди още, че западната цивилизация е 
възпирана от грешна интерпретация на езика, 
дължаща се на неточно значение асоциирано с 
думата logos, която е сведена до Аристотеловото 
значение на разум. Logos означава също и 
език, които принадлежи изключително и само 
на човека. Всъщност, благодарение на езика, 
човекът тълкува реалноста и субективните 
явления, с които се сблъсква; чрез езика човекът 
дава значение на това, което тълкува. Езикът 
създава херменевтическо посредничество между 
субекта (този, който знае) и обекта (това, което се 
знае). Това посредничество е интерпретацията, и 
все пак посредничеството не е просто описание 
на феномена. То е също израз на чувството, което 
тълкуващият прилага към него. 

Езикът е херменевтически опит, който разкрива 
за тълкуващия неговото автентично собствено 

14  H. G. GADAMER, Truth and Method, p. 325.
15  Conditio sine qua non (лат.) - условие, без 
което не може. (бел. прев.) 
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аз. Сетне тук твърдим, че всяко действие на 
интерпретация кара тълкуващия да открие 
своето собствено аз чрез разпознаването на 
другия, и този процес силно разчита на езика. 
Като изрази, които използваме, за да предадем 
нашия личен поглед върху нещата, думите не 
спомагат за избягването на различия, а вместо 
това подчертават, поощряват и дори слагат 
ударение върху различията. По този начин, 
изследователят изразява своята автентичност, 
приемайки конфронтации и понякога дори по-
тежки изпитания. Затова, не е изненадващо, че 
в изследването на образованието преобладава 
онова, което Леонардо Да Винчи е наричал 
„legitio” – едно широко използвано понятие в 
хуматиристиката. Според Леонардо, legitio не 
е израз на научна неадекватност, а по-скоро 
доказателство за това как човешките събития могат 
да бъдат изтълкувани по различен начин. В това 
отношение, може да бъде полезно да се направи 
отлика между номотетическите16 науки, които 
– според Винделбанд� - са предразположени да 
извличат общи принципи от конкретни явления, 
и идиографските17 науки, които вместо това се 
концентрират върху конкретността на явленията. 
В първия случай, реалността се наблюдава и се 
превръща в природа, а във втория бива тълкувана 
и преобразувана в история, която, от своя страна, 
разчита на употребата на езика като средство за 
общуване, по същия начин както и събитията в 
процеса на образованието. 

2.2. Разказът за опита: обяснението 

Дотук дискутираното може да остави впечатление, 
че „обяснението” и ”разбирането” са две 
несъвместими схващания, които принадлежат 
към природните (обяснението) и съответно 
хуманитарните науки (разбирането). Все пак това 
вероятно не е съвсем вярно! При отричането си 
от изключителни претенции за научно познание, 
херменевтиката поставя обяснението между 
два момента: първият, който характеризира 
първоначалния подход на тълкуващия (моментът, 

16  Téchne  (грц.  τέχνη) – ”майсторство, техника; 
занаят, изкуство.” (бел. прев.) 
17  P. RICOEUR, Il conflitto delle interpretazioni, 
tr.it., Jaca Book, Milano 1999, p. 25.

изпълнен с лични предразсъдъци), и вторият, 
който е изцяло посветен на разбирането 
(това, което Гадамер нарича „сливането 
на хоризонти”). Противно на това, което 
натурализмът и функционализмът подкрепят, 
и поддържайки схващането на Хайдегер за Sein 
und Zeit�, херменевтиката търси значението сред 
обяснението. Херменевката излага ненамалимата 
сложност на дейността в социалната педагогика, 
която нито законите на физиката, нито тези 
на логиката могат да отличат. Херменевтиката 
поставя предизвикателство пред идеята, че 
научната рационалност се идентифицира с 
природните, причинно-следствени обяснения, и 
предлага алтернативна форма на рационалност 
базирана на ”практическите” аргументи, 
приведени от Аристотел. 18 В резултат на това, 
измерението на действието вече не е ограничено 
до целесъобразността и утилитаристичните 
схващания на практиката. Практиката, 
следователно, трябва да бъде тълкувана чрез 
категорична система, различна от тази на 
теоретическото мислене, което Западната 
традиция ни е предоставила. По силата на това, 
ще вземем предвид измеренията на свободата 
и човешката интерсубективност, които, без 
съмнение не могат да бъдат ограничени до 
определени причинно-следствени категории и/
или пространство и време. Заради херменевтиката 
образователната дейност пристъпва пределите на 
Картезианския идеал за точна наука, основаваща 
се на природната математика, за да оцени и 
разбере самостоятелността на отделното действие 
и да преосмисли взаимоотношението между 
фактите и стойността. Целта на херменевтиката 
е да предостави конкретна методология за 
практиката, която – макар и без да се стреми 
към взискателността на математика, се движи от 
принципите, които могат да бъдат приложени в 
повечето случаи. 

За да предоставим обяснение за човешкото 
действие по отношение на образованието, не 
можем да избегнем зачитането на въпроса 
за ролята на интерсубективността и също 

18  Посмъртно прибавена към Truth and 
Method II, tr. it., Bompiani, Milano 1996, pp.115-
134.
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така този за личната инициатива, които ни 
дават перспектива за непредсказуемоста, 
необратимоста и безпределноста на човешкото 
поведение. По тази причина херменевтиката се 
дистанцира от обяснителния детерминизъм и 
също е анти-универсалистка. Херменевтически-
ориентираното обяснение се характеризира 
с липса на  различие между субективни и 
обективни елементи и неговата рационалност не 
почива върху общи принципи. Херменевтиката 
разчита силно на конкретно събитие, което 
изисква обяснение. Затова изследователят-
тълкувател определя всеки един фактор, достоен 
за обяснение. 

Вземайки предвид броя на ангажираните 
гледни точки, не е изненада, че Аристотеловия 
силогизъм от формалната логика не е 
достатъчен, за да предостави валидни 
обяснения. Вместо това, трябва да бъде заменен 
с ”практическия силогизъм” на Е. Анскомб19, 
според когото главната предпоставка посочва 
целта на действието, докато второстепенната 
предпоставка свързва действието (средствата) 
с целта, а заключението е средствата за целта. 
Анскомб счита за необходимо да разграничи 
намерението от другите видове „механични 
следствия”, фокусирайки се върху извършващите 
действието, за да изтълкува техните желания (в 
нашия случай, преподавателите). 

Важно е тогава да се отбележи, че изследователите, 
които анализират социално-образователна 
проблематика не трябва да остават чужди на 
предмета на своето изследване. Вместо това, те 
трябва да търсят обяснения сред предмета на 
изследването ставайки съпричастни с него. С 
други думи, всяко обяснение отразява наличието 
на определен интерес, който, както Ю. Хабермас 
твърди, е типичен за историко-херменевтическите 
науки. �  Връзката между знанието и интереса, 
установена от Хабермас, индикира, че основите 
на всяко интерсубективно взаимоотношение 
лежат в принципите на истината и рационалноста, 
които изискват подходящо обяснение, което 

19  Т.е. субективните явления  (бел.прев.).

само херменевтиката може да предостави. 
Предпоставките на тази логика могат да бъдат 
очертани в теорията, според която практиката 
представя мястото, където диалогът и езикът 
съществуват съвместно. Херменевтическото 
обяснение, тогава, следва тезата на Гадамер, 
според която ”една отделна идея не може да изрази 
истината.” С други думи, да изолираме идеята 
предполага да пренебрегнем истината. Идеите 
могат да съществуват само във взаимовръзка. 20 
Задачата на херменевтическото обяснение бива 
да възстанови връзката между идеите, придобити 
от фактите, които са били анализирани, но 
точно тук все пак херменевтическото обяснение 
се отдръпва от конвенционалната логика. 
Неговото начално положение не са обективни 
фактологически данни, а са тези предоставени 
от срещата между тълкуващия и предмета на 
изследването. Херменевтическото обяснение 
нито се опитва да съгласува субекта и обекта, 
нито да ги разграничи, а по-скоро ги слива.  
По този начин, херменевтическото обяснение 
оползотворява не-формалния език, който 
поставя силно ударение върху субективноста. 
Тази конкретна причина обяснява анти-
методологическия характер на херменевтическото 
обяснение, който – от една страна – го прави по-
силно на концептуално ниво, но –от  друга – го 
отслабва на епистемологично. Неговата сила се 
състои в способността да формулира цялостни 
алтернативи, докато слабостта му е причинена 
от неспособността да предостави алтернативи 
между различните възможни решения на 
проблема. Все пак херменевтиката счита тази 
слабост по-скоро за харктерна особеност, 
отколкото за несъвършенство: множествеността 
прави възможно за херменевтическото обяснение 
никога да не достигне определено заключение, 
но да достигне поне даден брой алтернативи. 
Многобройността на решенията на проблема 
очевидно поражда това, което Рико нарича 
”конфликт на интерпретациите”, който дори е бил 
приет по прездание като направляващ принцип 
на херменевтическото обяснение, което от своя 

20  Номотетически (грц. nomothetikós – 
полагащ закони) отнасящ се до изучаването и/
или формулирането на универсални закони (бел. 
прев.).
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страна приема по предзадание конотациите на 
субективност, историческа правдоподобност, 
приспособимост, диалогичност, както и  
интерсубективност. Накрая, поради това 
обяснение, фактите се разглеждат от гледна 
точка на изследователя, който тук се превръща в 
предмет на сам себе си. 

2.3 Субективната гледна точка: интерпретацията 

Обяснението и интерпретацията не са полюсно 
противоположни моменти на един и същи метод. 
Те са само различни фази. Докато обяснението 
е декларативно и поясняващо, интерпретацията 
предполага гледната точка на тълкуващия. 

Нивото на интерпретацията е, на 
епистемологичното ниво от човешкото 
познание, по-скоро дълбоко, понеже изисква 
”онтологическо” взаимоотношение между 
изследователя и предмета на неговата 
интерпретация. Следователно, трябва да има 
взаимно разбиране между тях. Гадамер смята 
за неслучайно, че херменевтиката е ”смисълът 
на изкуството”, основано не на априористична 
истина, а изградено върху диалгоческо 
посредничество, базирано на здравия разум. 

Сред учените на херменевтиката21, Е. Бети 
изпъква със  своето развитие на подходящ метод 
на интерпретация. За Бети, интерпретацията 
означава да се изправиш лице в лице с обективност, 
която е нито просто идеална, нито съвсем реална, 
и въпреки това обобщава и двата момента. Според 
него обективна интерпретация е единственият 
валиден избор, понеже е свободна от всякакъв 
вид спекулация, повлияна от предварително 
формирани категорични решения. 

В прилагането на херменевтиката, тълкуващият 
трябва винаги да осъзнава своето собствено 

21  Вж. W. WINDELBAND, Präludien, Aufsätzen und 
Reden zur Einleitung in die Philosophie, Mohor,
Tübingen 1914.

въвличане с ноетичния22 предмет на 
интерпретацията.  Неговото въвличане, въпреки 
това, не трябва да приключва в размиване на 
разликата между обект и субект, понеже точно 
тази разлика поражда следните методологически 
канони: 

а) които принадлежат на предмета.
б) които принадлежат на тълкуващия.

Първата категория включва херменевтическата 
самостоятелност на обекта, иманентността 
на херменевтическите принципи и цялостта и 
състоятелността на обекта. Втората категория 
съставлява действителността на значението и на 
херменевтическото съответствие и съгласие. 

Тези методологически канони ясно изтъкват 
дихотомията между субективност и 
обективност –дихотомия,  която е необходима, 
когато схващанията за херменевтическа 
самостоятелност и същност на значението бъдат 
въведени. Последното, по-конкретно, все пак 
е предпочитано от Бети, тъй като е израз на 
преобладаването на субективна интерпретация в 
херменевтическия метод. 

Бети твърди, че процесът на интерпретация 
обхваща четири различни измерения 
(всяко представляващо различна форма на 
възприемчивост и интелектуален подход, които 
варира в херменевтическия метод): 

1. Филологията, която засяга разбирането за 
символите; 

2. Критическия анализ на данните, който 
подчертава връзките, несъстоятелностите 
и пр.;

3. Психологията, която позволява на 
тълкуващия да разпознае и възпроизведе, 
чрез своя собствен опит, стойността на 
данните, които стават известни от обекта; 

4. Техно-морфологията, която засяга обекта, 
за да възстанови неговата структура, 

22  Идиографски – псих. който се отнася до 
обяснението на отделни случаи и събития (бел. 
прев.).
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назависимо от външни фактори; 

Общата теория за интерпретацията на Бети 
цели да разреши проблема на ”разбирането”. 
Целта не е самата интерпретация, а стремежът 
към „разбирането.” В педагогиката тази 
стъпка изглежда решаваща. Изследователят-
тълкувател е този, който трябва да разпознае 
и реконструира идеи, факти и процедури, за да 
идентифицира педагогическия смисъл, обхвата 
на стойностите, и свойствената валидност на 
образованието на даден човек. За да постигне 
тези цели, хеременевтическия метод страни 
от нео-позитивистични и експерименталистки 
тенденции. Обективизмът на Бети служи като 
тълкувателен субективизъм, който е не просто 
”спекулативен”, (от огромна важност спрямо 
знанието), но и благосклонен към схващането на 
значения, създаването на нови пъщата, които да 
дадат значение на феномените. 

2.4 Контекстуализация и осведоменост – 
разбиране. 

За да защитим разбирането, най-подходящият 
аспект на херменевтиката, трябва задължително 
да се отклоним от теорията на Бети и да 
насочим вниманието си към херменевтическата 
философия, която е зачената през  20 век от М. 
Хайдегер и Х.Г. Гадамер, двамата нейни най-
изтъкнати представители. Тези двама немски 
философи са дали на хуманитарните науки 
известни историцистки конотации, които 
методологически отделят хеременевтиката от 
природните науки. Времевата интерпретация на 
„битето-тук” на Хайдегер и теорията на Гадамер 
за предразсъдъците се опитват да реабилитират 
историческата детерминация на тълкуващия и да 
повишават историчния характер на предмета на 
интерпретация. С други думи, целта се разглежда 
като позитивна, а не като препядствие за знанието 
на тълкуващия. Тя зависи от чувствителността на 
тълкуващия да разпознае другостта на предмета. 
При това, тълкуващият трябва да бъде сигурен, 
че подобна чувствителност е достатъчно зряла 
за тази задача. Важно е тълкуващият да бъде 
осведомен за предстоящите фактори, които могат 
да повлиаят неговота преценка, като например 

традицията или неговия собствен опит. По силата 
на това се получава така щото историчността 
става категорията, която формира основата на 
разбирането. В изследването на образованието, 
възстановяването на историчността е много 
важно и строго необходимо за отделянето на 
педагогиката от историята и историците и 
поверяването и на експерименталисти и био-
педадогици. Историчността на херменевтиката 
не възнамерява да запълни несъответствието 
между настоящето и миналото, а търси да 
устонови приемствеността между тях, понеже 
„разбирането не е толкова действие на субекта, 
колкото въвличането на субекта в процеса на 
историческо преобразуване, в което миналото и 
настоящето биват непрекъснато синтезирани.” 
23 Разчитайки на своята собствена традицията, 
тълкуващия би предизвикал предразсъдицете си, 
слъсквайки ги с предмета на интерпретацията.   

Според Гадамер, разбирането е процес, при 
който предметът е част от собственото аз, 
като и двете се развиват  редом с познанието. 
Вярно е, че разбирането, което води до 
съзнаване на историческа детерминация, която 
е структурно образувана от  съзнаването на 
нашата собствена херменевтическа ситуация, 
чрез диалогическа взаимоотношение между 
тълкуващия и тълкуваното, чрез диалектическо 
взаимоотношение между въпрос и отговор, 
чрез херменевтическа осведоменост, и така чрез 
лично съзнание, което съчетава – и включва 
– историографска осведоменост и исторично 
съзнание. 

Осъзнаването на херменевтическата ситуация, 
или иначе ситуацията, която отразява нашата 
позиция спрямо традицията, е основа на научното 
изследване. Без него, всъщност, ние не можем 
да схванем  обхвата на нашата възможност 

23  „Битие и време” – нем., отнася се до 
разбиранията на немския философ Мартин 
Хайдегер (1889-1976). В едноименния си труд  
Хайдегер твърди, че ключов за разбирането на 
битието е херменевтически подход, изискващ 
постоянно повтарящи се, но напредващи, 
интерпретации (бел. прев.) 
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да разбираме, нито пък да определим нашите 
ограничения. За разлика от обективизма и 
позитивизма, хеременевтиката ясно очертава 
границите на разбирането, и ведно с това 
установява нуждата от това да бъдем съзнателни 
и осведомени от нашата собствена историчност. 
На кратко, ние можем само да разберем какво се 
крие в конкретен исторически хоризонт. Всяко 
познание се крие в дадена историческа реалност. 
Можем истински да разберем педагогическите 
схващания или идеи, само ако ги позиционираме 
в рамките на точен исторически момент или 
ако ги поставим в конкретен времеви хоризонт. 
Въпреки това, зависи много от изследователя, а 
не от науката, да стои в рамките на този хоризонт, 
за да позволи на познанието да се развие. В това 
отношение, трябва да постигнем онова, което 
Гадамер нарича „сливане на хоризонти”; с други 
думи, по-високото ниво на разбиране, в което 
хоризонтите на тълкуващия и на тълкуваното 
се съединяват. По време на това „сливане на 
хоризонти”, се издигаме над собствената си 
конкретна интерпретация, за да достигнем по-
нататъшна истина. Струва си да се отбележи, 
все пак, че успехът на този процес не изключва 
възможността разбирането да обгърне нови 
хоризонти на истината. Хеременевтическият 
опит е опит на човешката пределност; затова, 
в зависимост от всеки конкретен случай, е 
решаващо да съзнаем границите на нашата 
собствена интерпретация, за да се подготвим да 
ги преодолеем. 

Разбирането в херменевтиката използва 
диалогът, инструмент широкоизползван в 
античноста. Този инстумент позволява на 
тълващия херменевтическия опит да приеме 
диалогически характер, което е една от основните 
функции на хуманитарните науки. В рамките на 
херменевтическия диалог, въпросите са далеч по-
важни отколкото отговорите, тъй като задаването 
на правилните въпроси преобуславя напредването 
на целия диалог. 

По отношение на това, „сливането на хоризонти” 
и самият диалог, не могат да използват езика 
точно поради причините, които споменах 
предварително.  Съзнанието и осведомеността за 

нашата собствена историчност, по мое мнение, 
е задължително условие за извършването 
на изследване в образованието. Солидното 
разбиране на теориите и образователната не 
мога да избегнат историческата детерминация, 
и следователно познанието на историческия 
момент, в който те се намират. Хоризонтът на 
тълкуващия (изследователя) се препокрива с този 
на тълкуваното и точно този историчен хоризонт 
може винаги да бъде изменен и преразгледан. 
Опитът на херменевтиката е съзнание и 
осведоменост за границите и пределността на 
опита на човешките феномени. Може да изглежда, 
тогава, че херменевтиката отрича съществуването 
на вечни, неотменими и непроменливи стойности, 
но – в ретроспекция – това може да не стои по 
този начин. Всъщност, въпреки съзнанието 
и осведомеността за крехкоста на човешката 
природа, херменевтиката не обрича търсенето 
на смисъл в анализа и разбирането на човешкия 
живот. 

2.5 Смисълът на образователта дейност: 
„сливането на хоризонти” 

През 80-те години на 20 век, Гадамер заявява, че 
херменевтиката може да се превърне в съвременно 
културно koiné�. При всички случаи, заради 
немския философ, тълкувателната парадигма, 
използвана поначало само за интерпретация на 
литературни, законови и богословски текстове, 
се е превърнала във философия на живота, 
начин на битие, начин да се изживяване на 
реалността и за свързване с нея. Множество 
науки, не само хуманитарните, са включили 
херменевтиката в тяхната епистемологична 
основа. В заключение, дори изследването 
на образованието се е приближило до 
тълкувателната парадигма, след озоваването си 
в задънена улица. В стремежа си да се освободи 
от идеалистични философски спекулации, които 
са го възпрели през втората половина на 20 век, 
педагогиката, особено в Италия, е прибягнала 
към методите на количественото изследване 
(типичният инструментариум на „точната 
наука”), за да обясни проблемите пряко свързани 
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с образованието. Все пак, в курса на този процес, 
педагогиката е забравила значението и целта 
на образованието, пренебрегвайки освовните 
принципи, които доказват правотата на научната 
и основа.  За щастие се намират учени, които 
не са забравили да се запитат относно целта на 
образованието, и сред тях, някои са съдействали 
с херменевтически подход, който, макар  и 
определено незабележителен, е все пак гъвкав в 
множеството свои методологии и вдъхновяващи 
идеи. Въпреки тези различия е възможно да се 
идентифицират определени структури, които 
характеризират херменевтическото изследване 
в педагогиката и образователната стойности, до 
които тя се отнася. 

Сред тези структури, бих посочил най-вече 
нуждата от историчност и последващото оттегляне 
от мнима неутралност (структуралистика и 
позитивистка) от страна на изследователя и 
„потребителя” на този метод – в нашия случай 
темата за образованието.  Историчността 
привиква познанието на образователя към 
внимателен анализ на образователния контекст. 

Категорията историчност, все пак, докато свързва 
педагогическото изследване с действителен 
контекст, в който се развива педагогическата 
дейност, не изпада обезателно в  непредвидимост 
и релативизъм, дори и да счита непредвидимоста 
и релативизма като индикатори за нечия история 
и образование. Ако приемем, че историчността 
е съществена категория в херменевтическата 
педагогика, какви тогава са образоветелните 
ценности, които защитава? Тези ценности 
задължително зависят от историчността, понеже 
образованието само по себе си е исторически 
факт. 

Без всякакво съмнение, паметта е тясно свързана 
с историчноста. Да образоваме уважение и 
признателност към паметта означава да знаем 
как да се справим с миналото, как да считаме 
историята за удивително човешко постижение, 
чийто по-дълбок смисъл може да бъде разбран 
само щом разберем важността на спомагането на 

подобно постижение. Историческото съзнание 
е дълбоко вкоренено в личната обвързаност с 
тези инициативи, предпочитания и планове за 
бъдещето. 

Историцизираната херменевтическа педагогика, 
въпреки това, не е изобщо ограничена от социо-
историческата действеност. Тя не се задържа над 
съществуващото, а по-скоро притежава силен 
морален заряд с мощни критически нюанси, 
позволяващи и да се задълбочи в реалноста като 
отделя всички непоследователности и различни 
други проблеми. Педагогиката всъщност е 
тази, която постоянно се бори с идеологическа 
експлоатация, която се спотайва във всеки социо-
културен контекст. Критериите за оценка на тази 
педагогика са „хората”, които тя защитава от 
всякакъв научен редукционизъм, който проявява 
тенденция да ги фрагментира и кара да загубят 
представа за собствените си етически напрежения. 
В тази категория, поддържана от педагогиката, 
се намират хора способни да изразят своята 
историчност независимо от всичко, но които 
в същото време са отворени към плурализъм 
и към ценостите на човешкото достойнство и 
солидарност. Затова плурализмът е точно толкова 
толерантен, колкото и критичен и способен да се 
дистанцира, когато е необходимо. 

Изглежда, че херменевтическата педагогика 
притежаза силни етически нюанси, които – далеч 
не предопределени – постоянно биват подлагани 
на изпитание в практиката и във всекидневния 
живот. Тя бива информирана от фронезиса, или с 
други думи способността да се действа съгласно 
здравия разум, размишлението и уговорките и 
също така с уважение спрямо различните гледни 
точки. Затова тя не е съзерцателна педагогика, а 
такава отдадена да еманципира хората и да им 
позволява да взимат конструктивни и съзидателни 
решения. 

Казаното дотук ни позволява да видим какво лежи в 
ядрото на херменевтическата педагогика: близкото 
взаимодействие между теория и образователна 
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практика. Практиката  не е мястото за прилагане 
на теорията, а по-скоро практиката осведомява 
теорията. Чрез практиката интепретацията може 
да бъде разбрана. Всъщност, ако интерпретацията 
не се случваше в практиката, тя би останала 
просто някакво схващане. Вместо това, нейното 
„контаминиране” с практика  служи да изпробва 
валидността и като заставя изследователя да 
търси много по-обстоен смисъл в предмета 
на изследването си, който би му позволил да 
изучава реалността от множество гледни точки. 
Практиката е очевидно далеч не е освободена от 
критики, а бива постоянно подлагана на тестовете 
на нови интерпретации. След като теорията и 
практиката, недвусмислено, не са два различни 
момента спрямо интерпретацията и разбирането 
на образователните теориии, е съвсем естествено 
за изследователя да бъде напълно въвлечен в 
изслеването емоционално и интелектуално. Оттам 
присъства и неизбежната нужда за осмисляне за 
изследването на образованието, като се намира 
смисъл в неговия историческия момент и опит. 

Тук встъпва гореупоменатата херменевтическа 
педагогика, понеже е напълно осведомена за 
и съзнава границите на образованието, точно 
толкова колкото и собствените си провали и 
ролята, която произволността и каузалността 
имат в образованието. Точно поради тази 
причина херменевтическата педагогика е пост-
модернистична: тя е далеч от регенерационните 
илюзии на Просвещението и тези на Романтизма. 
Тя съзнава трудностите м преподаването на 
историчността, и въпреки всичко точно заради 
това образованието е процес на интерпретация 
и разбиране, който е постоянно отворен и никога 
даден по предзадание или истински завършен. 

Методът на интерпретация, който посочваме, се 
фокусира върху важността на субективността 
на изследователя-тълкувател. Поради това, 
съществува нарастваща тревога по отношение 
на „постурата”, която изследователите на 
образованието приемат или могат да приемат в 
зависимост от образователните теории, на които 
се позовават. Що се отнася до „херменевтическата 

позитура”, следният принос ще се опита да  
хвърли светлина върху проблематиката тясно 
свързана с нея – включително факти, които 
в известен смисъл потвърждават, но и в друг 
отричат важноста на теорията на херменевтиката 
в изследването на образованието.  

2.6 „Постурата на изследването” – отворени 
въпроси. 

През последните години, нов начин на изследване 
си е проправил път в света на образованието. 
Изследователите на образованието, които следват 
тази нова посока, основана на предметно-
ориентирана перспектива отдолу-нагоре, са 
започнали да гледат на изследването като 
нещо построено върху ситуиранато познание, 
според което самият характер на предмета на 
изследването предполага свойствена парадигма 
за позоваване, и заедно с нея по-подходящи начин 
за анализиране на предмета. В тази перспектива, 
някогашният описателен, скован и непроменим 
метод понастоящем ще обване цяло изобилие 
от хипотези, които се развиват заедно с него и, 
в същото време, се вплитат с други парадигми, 
� които парадигми, макар и различни, вероятно 
споделят дадени предпоставки, съществени за 
предмета на изследване. 

Този нов профил, възприет в изследването на 
образованието днес, въвежда епистемологически 
концепции, заемки от други научни области 
(ергономика, философия, социология, и пр.), 
и в крайна сметка идеята за „постурата на 
изследването”�, която е едно почти-непознато 
схващане в света на образованието. Неотдавна 
анализирани в своята етнометодологическа роля 
�, научните косвени последици на това сващане 
не са все още цялостно разгледани. 
След краткото въвеждение на схващането за 
„постурата” в образованието, ще демонстрираме 
как нейната „етнометодологическа” роля 
предоставя информация на херменевтично-
феноменологически habitus24, който се 

24  Вж. L.MORTARI, Cultura della ricerca e 
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характеризира с „участваща дистанция”; тази 
дистанция цели, на първо място, да установи 
чувство за непрекъснатост, привличане и 
почти емпатична връзка между изследователя 
и реалността, която изучава, и на второ място 
– да предпази цялостта на данните по време 
на теоретическия момент, който позволява на 
изследователя да разчисти сметките (неговата 
интерпретация за събитията в образованието, 
свързани с техните главни герои) със всяка 
презумпция и лично пристрастие.  

2.6.1 Херменевтическата постура 

През последните години, образователната 
литература25 все повече е доказала, че 
образованието е сложна концепция, напълно 
лишена от точно научно определение. � То е 
личната, историческа и социална реалност, 
която изследователят може да разбере изцяло, 
само ако надмине обективистката идея за научно 
изследване, която изисква пълното отделяне 
на епистемическия субект от контекста с цел 
възприемане на нов подход на изследване, 
съгласно пост-епистемическата традиция (Т. 
Кун, П. Фейрабенд, Н. Ръсел Хенсън, И. Лакатос 
и др.) Този нов подход, който започва с анализа/
описанието на преподавателската рутина и 
нейния контекст, цели да разбере обосновката, 
която поддържа учителската рутина като 
използва вградени действия и отношения, които 
обозначават едновременно отделяне и интерес. 

Присъствието на изследвателя като вътрешен 
човек/вътрешен наблюдател повдига решаващ 
епистемологически въпрос, който засяга 

pedagogia, Carocci, Roma 2007, p. 193.
25   Вграденото позициониране в изследването 
на образованието има двустранна импликация: 
да бъдеме физически присъстващи в полето на 
действието (постура) и да присъстваме умствено 
в процеса на изследването (становище), като 
последното предполага детайлна „гледна точка” 
спрямо образованието, което бива видяно като 
„бивайки в ситуация”.  

нуждата да се запитаме какво би могла да 
бъде най-подходящата и най-функционалната 
„постура на изследването”, не само за да 
се разследва образователната практика във 
всичките мотивационни и целенасочени косвени 
последици, но и също така да се гарантира, че 
опитът на изследователя (Erlebnis) нъсърчава 
образованието (Bildlung), също толкова колкото и 
личното развитие му като вътрешен наблюдател в 
процеса на изследване. 

Преди да предоставим повече детайли от нашата 
дискусия, трябва да обясним какво имаме предвид 
под „постура на изследването”. Да се зададе 
недвусмислено определение на това схващане не 
е лесна задача. Понятието „постура” обозначава 
двусмислен образ, който може да възприема 
различни значения в зависимост от контекста и 
целта си. 

За да се преодолеят абстрактните и обертонове, 
думата „постура”26 бива често пъти асоциирана с 
спомагателни спецификации, които предоставят 
второстепенна информация за посочване на 
точното и значение; например постура на тялото, 
на ума, на езика, и дори на изследването и т.н.

Ако приемем, че изследването на образованието 
въвлича използването на тялото, ума, езика, 
но и също така на опрделени отношения 
спрямо методологическия анализ, би било 
лесно да разберем, че схващането за „постура 
на изследването” може и да затвърди всички 
измерения: физически, познавателни/когнитивни, 
комуникативни, методологически и т.н. Все 
пак, гореупоменатата неяснота, асоциирана 
със схващането за „постура”, е извлечена от 
значението и на английски и италиански език. 
Думата е синоним на позиция, поза, отношение 
и стойка; неуловимите разлики между думата 

26  Habitus   (лат. „състояние, положение”) 
–в социалните и хуманитарни науки терминът 
се използва като събирателен за всички основни 
елементи на културата на даден индивид и/или 
група, почти синоним на „културна среда” (бел. 
прев.)
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„постура” и синонимите и ни принуждават 
да хвърлим светлина над схващането чрез 
етимологичен и семантичен анализ на понятието. 

В езикознанието, етимологическия корен на 
думата „постура”27 произлиза от латинската 
дума positura28, която е миналото причастие на 
глагола pono, is, sui, itum, ĕre� Pono може да се 
преведе като „полагам”, „поставям” и е резултат 
от сливането на  po и sino. Po29 е латинско 
наречие със спорен гръцки произход, ἒπι (p) и 
άπο(o), а глаголът sǐno, is, ivi,itum, ĕre30, чиято 
етимология е все още неясна, е често превеждан 
като „поставям”. Последната дума е вероятно 
архаична форма от гръцкия глагол ἐάω близък до 
(σ)εFα -,31 но хипотезата е спорна. 

Според различни етимологически речници на 
италианския език, думата „постура” е синкопа32 от 
латинската дума positura – макар много речници 
да дават статия за последната дума, тази дума 
вече не се използва във всекидневната формална 
и неофициална реч. От семантична гледна точка, 
нейното непосредствено значение днес се отнася 
до „позиция” или „разположение”, които тялото 

27  Вж. C. LANEVE, La didattica fra teoria e 
pratica, La Scuola, Brescia 2003, p. 62.
28  Пак там, p. 68.
29  Думата „постура” в настоящия превод 
е заимствана от анг. posture – „стойка, поза; 
състояние, положение”, и итл. postura, тъй като не 
съществува българска дума със сходен латински 
корен и смисъл (бел. прев.) 
30  N. ZINGARELLI, Vocabolario della lingua italiana, 
Zanichelli, Bologna 2007, p. 1433; G. DEVOTO, G. C.
OLI, Dizionario della lingua italiana, Le Monnier, Firenze 
1971, p. 1758; S. BATTAGLIA, Grande
dizionario della lingua italiana, UTET, Torino 
1986, p. 1092. 
31  S. BATTAGLIA, Grande dizionario della 
lingua italiana, cit., p. 1021; M. CORTELLAZZO, 
P. ZOLLI,
Dizionario etimologico della lingua italiana, 
Zanichelli, Bologna 1985, p. 962.
32  A. ERNOUT, A. MEILLET, Dictionnaire Étymologique 
de la Langue latine, Klincksieck, Paris 2001, p.
520.

– или неговите крайници33 - приемат при дадени 
обстоятелства и контекст, и които се проявяват 
чрез „обичайното отношение на тялото.”34 Все 
пак семантичната му употреба е доста по-широка 
и индикира поведение или дори отношение на 
субектите за това как техните тела се движат в 
обкръжаващата ги среда, как те гледат на дадени 
неща, как говорят, какъв е тонът на гласа и т.н. 

Ако се допитаме до Речника на Италианския 
език на Салваторе Баталя, бързо ще открием 
семантичното богатство на понятието positura и 
нейната модерна сродна дума „постура”. 

Днес понятието „постура” се е превърнало в 
динамично и многозначно схващане сред целия 
спектър от изследователски области, и особено 
тези на медицината, философията, социология и 
психологията, които през последните няколкото 
години са допринесли към дебата за хората и 
тяхното взаимоотношение със заобикалящата ги 
среда и опита. 

В изучаването на образованието, въпреки 
текущата заинтересованост по отношение на 
методологията в изследването на образованието,35 
„постурата” остава понятие, с което често се 
злоупотребява и понякога се използва неправилно, 
тъй като е широко използвано в голям обсег от 
тематически дискурси без да му бъде дадено 
научно определение.  

Първият опит да се поясни понятието води 
началото си от областта на работната ергономия и 
организационните системи36, където се дискутира 
много във връзка с позата на тялото, отношението 
и позицията на практикуващите спрямо 
33  Пак там, p. 518.
34  Пак там, pp. 628-9.
35  P. CHANTRAINE, Dictionnaire 
Étymologique de la Langue Grecque, Klincksieck , 
Paris 1990, p. 309.
36  Синкопа (грц.  συγκοπή ) – фонет. 
контракция или сливане в дума чрез изпускане 
на един или повече звуци в средата (бел. прев.) 
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работното място, тяхното оборудване и техните 
методики. В този тълкувателен най-ключов 
аспект, „постурата” се превръща в отличителна 
характеристика на работата на изследователя 
като вътрешен човек, защото разкрива близката 
връзка, която го свръзва с метода на изследване и 
обкръжаващата го среда. 

„Постурата” със сигурност е ограничена в рамките 
на място и време, но остава фактът, че все пак може 
да бъде преобразувана в рутина, работна практика 
или навици; още повече, нейното взаимодействие 
с обстоятелствените аспекти на практика са още 
по-близки. По отношение на изследването с 
вътрешен наблюдател, схващането за „постурата” 
се отнася, както видяхме досега, не до нещо, 
което е наредено предварително или  фиксирано, 
а до начин на битие, до установено отношение, до 
широка гама от възможности за смъсъл, умения 
и инструменти, които вътрешния наблюдател-
изследовател трябва задължително да притежава 
и да може да комбинира по оригинален, гъвкав и 
динамичен начин, за да извърши изследването си. 
Затова херменевтиката, поставената и също така 
символичната компетенция е тази, която показва 
на научната общност какво наблюдаващият 
отвърте изследовател мисли и казва, особено 
ролята на установяването на изследването му 
и начина, по който той наблюдава и тълкува 
контекста. С други думи, става дума за гледището 
на изследователя – гледната точка, посредством 
която той изучава реалноста на срещаните 
ситуации и субекти. 

Очевидно подобни, понятията „постура” и 
„становище” имат всъщност различни значения. 
Докато „постура” се отнася до физическото 
пространство, заемано от изследователите 
като вътрешни наблюдатели по отношения 
на субектите, които изучават, то „становище” 
изразява времето, продължителноста, проектът и 
намерението предопределящо тяхното гледище, 
но също така и становището, което те приемат по 
време на своето изследване и дистанцията, която 
ги отделя от предмета на изследването. 37 

37  „Постурата” като място или постурата като 

Практическата интелигентност, която движи 
това съзидателно начинание за проверка на 
хипотезите, уместни решения на проблеми и 
становища на анализа отнасящи се до самото 
изследване е херменевтическа способност, 
бриколаж (bricolage)38, която се характеризира 
с не-теоретическа и многостранна ориентация, 
която е облагородена в процеса на изследване 
чрез критически анализ на данните. 

Ползите от практическото знание39, така както се 
проявяват през последните години в контекста на 
Изучаването на работното място (Workplace 
Studies), подтикват изследващия образованието 
да подлага на проверка нови подходи към 
ситуирания характер на изследванието. Тези нови 
подходи биха дали възможност на изследващия да 
стигне до ядрото на образователния процес и да 
погледне на практиката от своята привилегирована 
позиция като вътрешен наблюдаващ, за да долови 
намерението и, най-накрая, действителното 
значение на образованието. 

В тази перспектива много ценно е това, което 
предлагат изобилието от изследвания върху 
анализа на педагогическата практика и от етно-
методологически подходи. Доколкото се отнася 
до последните подходи и съгласно по-развитата 
и по-квалифицираната научна литература върху 
образованието, в следващата секция ще се опитаме 
да отделим „становището” на изследването, което 
най-добре пасва на анализа на образователните 
положение на ръцете и други части от тялото. Виж G. 
Devote, G. C. OILS, Dizionario della lingua italiana, cit. p. 
1758.
38  N. ZINGARELLI, Vocabolario della lingua 
italiana,cit., p. 1433.
39  Cf. L. MORTARI, Cultura della ricerca e pedagogia, 
cit., pp. 221-238; A. SCHIEDI, La “postura”
etnometodologica del ricercatore in campo educativo, in F. 
DAMATO, D. SALAMIDA, A. SCHIEDI, V. VINCI,
La pratica di insegnamento. Nuovi percorsi di lettura, cit., pp. 
88-139; L. CADEI, La ricerca in educazione.
Ridistribuire il sapere e contaminare il sapere, in 
“Pedagogia e vita”, 2, 2010, pp. 127-37.
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практики, като се концентрираме по-специално 
на онези аспекти пряко свързани с херменевтико-
тълкователното измерение. 

2.6.2. Поведенческо херменевтическо становище 

Определяме етнометодологията като 
„херменевтическата наука на етнометодите”, 
която цели да тълкува, да направи отчетлив 
(разбираем, ясен, очевиден, понятен) вътрешно 
присъщия и често несъзнаван смисъл на онези 
начини на действие на здравия разум, които Х. 
Гарфинкел определя като „разума в рамките на 
социологическата практика”. 40

Особеният интерес към етнометодологията в 
дадена култура, която е построена върху споделени 
интерсубективни практики предполага днес 
привилегирован начин на анализиране, разбиране 
и, преди всичко, отчитане на41педагогическата 
дейност, които изследователят трябва да тълкува 
от исторична гледна точка; с други думи, 
непредвидимата стойност, приписвана на тях от 
хората участващи в тълкувателните процедури42,  
и докладвани чрез подробно феноменологическо 
описание, вярно със „структурната тъкан на 
нещата.” �

За да предоставим анализ, описание и да 
разберем света на образованието (Lebenswelt)43, 
сме избрали феноменологико-херменевтическия 
метод, тъй като той предполага системен 

40  A. COULON, Ethnométhodologie et 
éducation, PUF, Paris 1993, p. 15.
41   Използвам понятието „отчетност” 
във връзка с историите и разказите, които 
участниците в процеса използват, за да покажат 
на себе си и другите своя опит. Вж. G. FELE, 
Etnometodologia, Carocci, Roma 2002, pp. 54-5.
42  A. COULON, Ethnométhodologie et 
éducation, cit., p. 19.
43  E. HUSSERL, La crisi delle scienze europee e la 
fenomenologia trascendentale, Il Saggiatore, Milano
1961.

подход към реалността, която се развива ведно с 
добродетелния кръг на анализа (деконструкцията) 
и синтеза (конструкцията). Както Ч. Ланеве 
твърди във връзка с първото, анализът предполага 
отношение на изследователя да описва, 
разделя, фрагментира, и така да деконструира 
образователната дейност на множество действия, 
от рутините които трябва да бъдат разбрани 
в тяхното същностна рационалност �, като се 
използва ясно очертано във въображението 
описание, което, изисквайки „връщане към 
самите неща”, води до същността на феномените. 
В обратния случай, синтезът изразява нуждата за 
рабиране, в цялостен смисъл, на всеки фрагмент 
по отделно и след това като цяло.  

Следователно, по време на изследването 
херменевтическия и феноменологичен подход 
се развиват редом с диалога на допълващите се 
процедури. Всъщност, феноменологията, като 
начина на разбиране, като познание и като смисъл, 
не може да бъде ограничавана до това да просто 
да предоставя описания на това, което е видяно, 
а трябва да доведе тълкуващите до престъпващи 
пределите появявания, така щото те да могат да 
се доближат възможно най-много до същноста на 
нещата.”�

Само когато изследователят променя фокуса на 
вниманието си от описанието на фактите (Ereignis) 
към тяхното разбиране като част от живота, като 
техен очевидец (Erlebnis), феноменологично-
образователното изследване ще възприеме 
херменевтическия habitus.44 В резултат на 
това, етнометодологическият изследовател 
се превръща в тълкувател45 с намерението 
да открие logos-а – с други думи, смисъла на 
педагогическата дейност чрез интерпретацията 
(Auslegung) на описания, предоставени от хората 
участващи в тази дейност. Изследователят ще 
може да произведе нови значения и да развие 
теории за образованието и обучението само след 
44  L.MORTARI, Cultura della ricerca e 
pedagogia, Carocci, Roma 2007, cit., p.87.
45  R. PAGANO, Il pensiero pedagogico di 
Gaetano Santomauro, La Scuola, Brescia 2008, p. 
134.
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като първо деконструира и след това реконструира 
дневната рутина чрез наблюдателни, описателни, 
наративни, но преди всичко херменевтически 
процедури. Както Рикардо Пагано наблюдава, 
понеже херменевтиката е теория на практиката46, 
тя позволява възстановяването на опита� 
и спомага за развитието на практическото 
познание.Като такава, тя предлага на 
изследователите възможноста да придадат научна 
основа на дневната практика на учителите, на 
индивидуалното познание, което придобива 
значимост в рамките на историчността на 
собственото му време, и накрая, на „здравия 
разум”, произведен чрез  диалогичното 
съдействие с други членове; по този начин, тя се 
осланя на размишленията, за да теоретизира нови 
познания за образованието. 

Какво, тогава, е отношението на 
етнометодологияския и педагогически 
изследовател спрямо реалноста, която наблюдава? 
Според Хусерловото epoché и приемайки ролята 
на очевидец, изследователят се опитва да засегне 
възможно най-малко автентичността на данните, 
като се стреми да поддържа неутрално и все пак 
грижовно отношение спрямо данните – процес, 
който ще го съпътвства през интерпретацията и 
разбирането на реалността заедно с мрежата от 
значения, асоциирани с нея. Дълбоко вкоренен 
в схващането на Хайдегер за битието-тук, 
това разбиране води изследователите да се 
идентифицират с онтологията на опита от 
всекидневния живот на онези, които първом са го 
изпитали. 

Като погледнем назад към казаното дотук, 
става ясно, че херменевтиката е същностна 
за ентометодологическото и педагогическо 
становище, което позволява на изследователя 
да „прочете през всекидневната педагогика”47 
в нейната позиционирана стойност,  като 
подчертае в процеса прагматичното измерение, 

46  R. PAGANO, Educazione e interpretazione, 
La Scuola, Brescia 2001, p. 43.
47  Пак там, pp. 103-107.

практическата философия на образованието 48 
чрез възстановката на онези „същности аспекти, 
които съставляват неговата онтология”, както 
подчертава Р. Пагано. Оформени от субективния 
разказ и от обяснението/интерпретацията 
предложена от участниците в него, онтологията 
цели не само да реконструира краткотрайната 
същност на педагогическата дейност, но и да 
възстанови съюза, който харектеризира нейната 
„субективност и субстанция”49.

Да бъдат част от изследването, да обитават 
изучаваното място, да опознават групата домакин 
са най-голямите възможности за изследователите 
да се доближат възможно най-много до 
обективноста на наблюдаваните данните, но – по-
важното – да разберат педагогическата дейност 
във всичките и същности 50; с други думи, да 
гледат на образованието като смислена дейност, 
която изразява професионалното съзнание на 
учетели/образователи/субекти, чиито действия 
биват съпътствани от постоянна херменевтическа 
напрегнатост в стремежа си да уловят значението 
и обосновката на своите индивидулни действия.

48  Пак там, p. 106. 
49   Пак там, pp. 47-54.
50  Пак там, p. 58.
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One of the most recent and accredited lines of 
research, the analysis of educational practice1 
is focused on understanding education rather 

than merely describing it.

The understanding of education is one of the privi-
leged categories of hermeneutics, and, thus, it deals 
with hermeneutic pedagogy, which the latter regards as 
the outcome of the interpretation process. Hermeneutic 
pedagogy within the “analysis of practice” is not lim-
ited to stating principles or individuating categories of 
research; it is also concerned with the identification of 
a methodology of inquiry that is crucial to the under-
standing of all aspects of education.

When applied to the “analysis of practice”2, the inter-
pretive paradigm aims to explore new avenues, raise 
new questions, and identify unusual scientific issues. 
Amongst the emerging issues are the delicate relation-

1  For an introduction cf. M.P. Mackiewicz (ed.), Praticien 
et chercheur, L’Harmattan, Paris 2001; L. Mason, Verita 
e certezze. Natura e sviluppo delle epistemologie 
ingenue, Carocci, Roma 2001 ; L. Quere (a cura di) La theorie 
de l’action. Le sujetpratique en debat, CNRS Editions, 
Paris 1993. Quite advanced is the analysis of educational prac-
tice in France cf. M. Altet, Les dispositifs d’analyse des 
pratiques pedagogique en formation d’enseignant: 
une demarche d’articulation pratique-theorie in 
Blancharde Laville, C. Fabiet (ed.), L’analyse des pratique 
professionelles, L’Harmattan, Paris 1996 ; Id., La ricerca 
sullepratiche d’insegnamento in Francia, tr. it., La Scu-
ola, Brescia 2003.
2  D. Orlando Cian, Metodologia della 
ricerca pedagogica, La Scuola, Brescia 1997.

ship between observing and understanding, the role 
of the subject-interpreter, the linguisticality , and the 
identification of new meanings. In reference to the last-
mentioned issue, we should point out that hermeneutic 
pedagogy is not - and should not be considered - a sin-
gular method, for it aligns itself with the philosophy of 
education and is committed to finding appropriate an-
swers to questions such as “why educate?” and “whom 
should we educate?” .

1. The process of Interpretation: Methodological As-
pects

Falling in the category of “post-epistemology”, the her-
meneutic paradigm carefully steers clear of any claim 
to lay down absolute theoretical concepts in order to 
embrace the complex factors that regulate human ac-
tions: the specific, the temporary, the individual event, 
the context. All of these are essential factors to the un-
derstanding of educational practice3, and highlight the 
inevitable gap between words and actions4.
A hermeneutic approach redefines the concept of expe-
rience , giving it new meanings.

The hermeneutic critique of reason doesn’t use the 
transcendental categories of formal logic, but, instead, 

3  It is because of H. G. Gadamer’s 
work that the hermeneutic paradigm is today among 
the most credited in social sciences and pedagogy. 
See R. PAGANO, L’ implicito pedagogico in H. G. Gadamer,, 
La Scuola, Brescia 1999; ID. Educazione e interpretazi-
one, La Scuola, Brescia 2004 2.
4  Cf. C. Laneve, La didattica fra teoria 
epratica, La Scuola, Brescia 2003.

“Understanding Educational Practice” 
Categories, Methodology and “Posture of 
Research”

Riccardo Pagano , Adriana Schiedi*

*He is the author of the paragraphs 1-2.5.
She is the author of the paragraphs 2.6 – 2.6.2
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relies on practical reason. Regulated by the principles 
of phronesis, it dismisses the use of a priori categories 
that could prejudicially jeopardise the interpretation 
of the practice, which instead must be analysed under 
the dual standpoint5of the interpreter and of the inter-
preted.

To gain a hermeneutic understanding, however, it is 
important that the gap between the interpreter and the 
interpreted be narrowed down because there would 
otherwise be no chance of gaining a global vision of 
the phenomenon that we need to understand. This 
double level of interpretation is the synthesis of a third 
idea that, drawing upon a plurality of points of view, 
allows to combine the subjective with the objective 
and vice versa6.

1.1. The Researcher - interpreter

Provided the importance of the methodological and 
conceptual overtones of the interpreter’s subjectivity, 
especially in terms of its hermeneutic implications, I 
will now turn my attention to the role played by the 
researcher- interpreter in “reading” and observing 
facts7. Heeding M. Weber’s caveats against the pitfalls 
of relying too much on subjective individualism and 
on psychology, I will try to underscore the subject- in-
terpreter’s subjectivity/objectivity that Gadamer has 
expressed best in his theory of prejudice8.

During the process of interpretation, the interpreters of 
any human action, including education, are naturally 
influenced by their own knowledge, their sets of be-
liefs, their historical context9, and finally by their per-
sonal prejudices.

According to Gadamer, “if one were to deny preju-

5  For further reference on the “dual stand-
point” see A.Schutz, La fenomenologia del mondo sociale, 
tr.it., il Mulino, Bologna 1974, ripreso negli scritti di 
A.Giddens (1976;1977) e di C. Taylor (1985).
6  Cf. H. G. Gadamer, Truth and Method, tr.it. di G. 
Vattimo, Bompiani, Milano 1983; P. Ricoeur, Dal testo 
all’azione. Saggi di ermeneutica, tr.it., Jaca Book, Milano 
1989
7  Cf. W. Dilthey, Introduzione alle scienze dello spirito, 
tr.it. La Nuova Italia, Firenze 1974.
8  H. G. Gadamer, Truth and Method, p.202.
9  Id., Ilproblema della coscienza storica, Guida, 
Napoli, 1969, p. 27.

dices, one would end up denying the very historical 
reality of the human condition, a reality to which one 
belongs just as much as one’s opinions”10. Therefore, 
in light of Gadamer’s idea, I would ask myself, “Who 
is the researcher - interpreter?” As my own answer to 
this question, I would say that while he certainly is a 
biased, historical individual with his own take on life 
and things, he might still approach the subject matter 
of his interpretation with the intention of getting him-
self involved into it and who might reconsider his own 
preconceptions in order to find something to share.

In my view, the educational researcher must become 
aware of the dynamics of his own time; he must dis-
cern the historical horizons that lie ahead of him; more-
over, he must be able to face the educational demands 
brought forth by his society. He certainly should look 
at the object of his inquiry taking advantage of the 
benefits of a balanced alterity, but, at the same time, 
he should also become professionally and personally 
involved in his investigation.

The aforementioned involvement, which Gadamer has 
defined “ historical consciousness”, is a conditio sine 
qua non for the educational researcher - and this term 
might well apply to any social science researcher. “ To 
posses historical consciousness “ means to come to 
think of ourselves as historical subjects wholly aware 
of our historical dimension.

The historicized dimension allows the researcher to 
embrace a plurality of viewpoints that help him to un-
derstand the educational action in all its uniqueness 
and irreversibility, bringing him to consider such ac-
tion as a historical event in its own space and time.

In light of this, the researcher - interpreter is a histori-
cal subject who aims to give historicity to the events he 
studies, carefully avoiding the pitfalls of exaggerated 
subjectivism.

2. Categories of Interpretation

I will now analyse the hermeneutical categories that 
help us to read the educational action under a subjec-
tive standpoint; however, these categories also show 
a certain degree of objectivity that is essential for the 
interpretation of the educational event.

10  H. G. Gadamer, Truth and Method, p. 325.
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2.1. The Linguisticality

The interpretation brings the general issue of under-
standing to the fore. Because it directly involves the 
interpreter and alters his own set of beliefs, his precon-
ceptions and his expectations, the interpretation cannot 
be reduced to a mere techno-methodological approach 
(techne). The interpretation should thus be regarded as 
a speech built upon the language which allows us to 
say “something about something else”. The language, 
therefore, is of utmost importance because it allows 
us to grasp the real meaning of things through signifi-
cant expressions rather than from our own impressions 
about things. As P. Ricoeur points out, “ it is therefore 
important to try to define what one might call the se-
mantic node of hermeneutics”11, as the central problem 
of interpretation. Furthermore, Ricoeur argues that “ 
the interpretation is that mental process that allows 
us to detect the hidden meaning within the apparent 
meaning as it reveals implicit levels of meaning be-
neath more literal ones. “12

1 7

In his 1966 article, Man and Language , Gadamer un-
derscores the importance of words toward the under-
standing of human phenomena. He argues that western 
culture is hindered by a false interpretation of the lan-
guage owing to the inaccurate meaning associated to 
the word logos, which is reduced to the Aristotelian 
meaning of reason. Logos also means a language that 
belongs exclusively to the man. It is, in fact, through 
the use of language that the man interprets reality and 
the phenomena with which he comes into contact: it 
is through the use of the language that the man gives 
meaning to what he interprets . The language creates a 
hermeneutical mediation between the subject ( he who 
knows) and the object ( what is known). This media-
tion is the interpretation, and yet mediation is not mere 
description of the phenomenon; it is also the expres-
sion of the sense that the interpreter has attached to it.

Language is a hermeneutic experience that reveals the 
authentic self of the interpreter. Ultimately, I argue 
that every act of interpretation leads the interpreter to 
discover his own self through the recognition of the 
other, and this process draws heavily on the language. 
Since they are expressions that we use to convey our 
personal views, words do not avoid differences, but, 
11  P. Ricoeur, Il conflitto delle interpretazioni, 
tr.it., Jaca Book, Milano 1999, p. 25.
12  Ibidem, p. 26.

instead, they highlight, foster and even emphasize dif-
ferences. This is how the researcher expresses his own 
authenticity, accepting confrontations and sometimes 
even harder challenges. Therefore, it is no surprise that 
in educational research, there is a prevalence of what 
Leonardo da Vinci called legitio , a concept widely 
used in humanities. According to Leonardo, legitio is 
not an expression of scientific inadequacy, but, instead 
is evidence of how human events may be interpreted in 
different ways. In this respect, it may be useful to draw 
a distinction between nomothetic sciences, which, ac-
cording to Windelband13, are prone to extract general 
principles from particular phenomena, and idiographic 
sciences, which instead focus on the particularity of 
phenomena . In the first case, reality is observed and 
becomes nature while in the second, it is interpreted 
and transformed into history, which in turn relies on 
the use of language as its medium of communication, 
in much the same way as educational events.

2.2. The Narrative of Experience: The Explanation

What I have discussed so far may have given the im-
pression that “explanation” and “understanding” are 
irreconcilable concepts, which respectively belong 
to natural sciences ( explanation) and to humanities ( 
understanding). But perhaps this is not entirely true! 
By denying exclusive claims to scientific knowledge, 
hermeneutics places explanation between two mo-
ments: a first one that features the initial approach of 
the interpreter (a moment fraught with personal preju-
dices) and a second moment that is entirely devoted 
to understanding ( what Gadamer called the “fusion 
of horizons”). Contrary to what naturalism and func-
tionalism support, and upholding Heidegger’s notion 
of Sein und Zeit, hermeneutics seeks meaning within 
the explanation. Hermeneutics exposes the irreduc-
ible complexity of the action in social education that 
neither the laws of physics nor those of logics could 
possibly single out. Hermeneutics challenges the idea 
that scientific rationality is identified with the model of 
natural, causal explanation, and proposes an alterna-
tive form of rationality based largely on the “practi-
cal” arguments promoted by Aristotle14. As a result of 
this, the dimension of action is no longer limited to 

13  Cf. W. Windelband, Praludien, Aufsatzen 
und Reden zur Einleitung in die Philosophie, Mohor, 
Tubingen 1914.
14  Cf. Aristotele, Ethica Nicomachea, Opere, 
vol. n.7, Laterza, Roma-Bari 1973.
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the expedient and utilitarian conceptions of practice. 
Practice, therefore, is to be interpreted by a categorical 
system different from that of the theoretical thinking 
that the Western tradition has handed down to us. By 
virtue of this, we should take into account the dimen-
sions of freedom and human inter-subjectivity, which 
can not undoubtedly be restricted to certain categories 
of cause and/ or space and time. Because of hermeneu-
tics, in order to value and understand the autonomy of 
individual action and reassess the relationship between 
facts and values, the educational action transcends the 
Cartesian ideal of an exact science based on natural 
mathematics. The aim of hermeneutics is to provide a 
specific methodology for the practice which, without 
aspiring to the rigors of mathematics, is driven by prin-
ciples that might be applied in most cases.

To provide an explanation for human actions in terms 
of education, we cannot avoid considering the role of 
inter-subjectivity as well as that of individual initiative 
which gives us a perspective on the unpredictability, 
irreversibility and limitlessness of human behavior. 
For this reason, hermeneutics distances itself from 
explanatory determinism and is also anti-universalist. 
The hermeneutically oriented explanation is character-
ized by a lack of distinction between subjective and 
objective elements, and its rationality does not rest on 
general principles; it relies heavily on the particular 
event that requires an explanation. Therefore, the re-
searcher - interpreter deems every single factor worthy 
of explanation.

Given the number of the points of view involved, it 
is no surprise that the Aristotelian syllogism of formal 
logic is not sufficient to provide valid explanations. 
Instead, it should be replaced with the “practical syl-
logism” of E. Anscombe15, according to whom the ma-
jor premise indicates the purpose of the action while 
the minor premise links an action (the means) to the 
aim, and the conclusion is the means to an end. Ans-
combe deems it necessary to distinguish the intention 
from other types of “mechanical causalities”, focusing 
on the agents in order to interpret their wishes (in our 
case teachers).

It is important then that researchers who analyse socio-
educational issues should not remain alien to their ob-
ject of study; instead, they must search for explanations 
inside their object of study by becoming involved with 

15  Cf. E. Anscombe, Intention Blackwell, Ox-
ford 1957.

it. In other words, any explanation reflects the presence 
of a particular interest that, as J. Habermas stated, is 
typical of historical-hermeneutic sciences16. The con-
nection between knowledge and interest established by 
Habermas indicates that the foundations of every in-
ter-subjective relationship lie in the principles of truth 
and rationality, which require a proper explanation that 
only hermeneutics can provide. The premises of this 
logic can be traced in the theory according to which 
the practice represents the place where dialogue and 
language co-exist. The hermeneutic explanation fol-
lows, then, Gadamer’s thesis, according to which “a 
single idea cannot convey the truth”; in other words, 
to isolate an idea implies to disregard the truth. Ideas 
can only exist in their mutual connection17. The task of 
the hermeneutic explanation will be to rebuild the con-
nection between ideas gained from facts that have been 
analyzed, but it is here that the hermeneutic explana-
tion departs from traditional logics. Its starting point is 
not objective factual data; it is provided by the encoun-
ter between the interpreter and the object of study. The 
hermeneutic explanation neither tries to reconcile sub-
ject and object nor distinguish them; rather, it merges 
them. It is in this way that the hermeneutic explanation 
utilizes a non-formal language that strongly empha-
sizes subjectivity. This particular reason accounts for 
the anti-methodical nature of the hermeneutic expla-
nation which, on the one hand makes it strong on a 
conceptual level, but on the other makes it weak on 
an epistemological one. Its strength lies in its ability 
to formulate complete alternatives while its weakness 
is caused by its being incapable of providing alterna-
tives between different solutions. Yet, hermeneutics 
deems such weakness a trait rather than a fault: plural-
ity makes it possible for the hermeneutic explanation 
to never come to a definite conclusion, but to reach at 
least a number of alternatives. The multiplicity of solu-
tions obviously gives rise to what Ricoeur has called 
“the conflict of interpretations” , which has even been 
assumed as a regulative principle of the hermeneuti-
cal explanation, which ,in turn, assumes connotations 
of subjectivity, historicity , modifiability, dialogic and 
inter-subjectivity. Finally, because of this explanation, 
facts are looked at from the researcher’s standpoint, 
who here becomes the subject of his own self.

2.3. The Subjective Point of View: The Interpretation
16  Cf. J.Habermas, Conoscenza e interesse 
(1968), tr.it., Laterza, Roma-Bari 1990.
17  H. G. Gadamer, La dialettica di Hegel, tr.it., 
Marietti, Genova 1973, p.10.
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Explanation and interpretation are not polar oppo-
site moments of the same method; they are only dif-
ferent phases. While the explanation is declarative and 
explanatory, the interpretation implies the interpreter’s 
point of view.

The level of interpretation is, on the epistemological 
level of human knowledge, rather deep because it re-
quires an “ontological” relationship between the re-
searcher and the object of his interpretation; therefore, 
there must be a mutual understanding between them. 
Gadamer believes it is no coincidence that hermeneu-
tics is “the meaning of art”, not based on a priori truth, 
but built on a dialogic mediation based on common 
sense.

23

Among the scholars of hermeneutics18, E. Betti stands 
out for his development of a proper method of inter-
pretation. To Betti, interpretation means being faced 
with a type of objectivity that is neither merely ideal 
nor entirely real, and yet it still encapsulates either mo-
ment. According to him, an objective interpretation is 
the only valid choice because it is free from any sort 
of speculation, influenced by preconceived categorical 
decisions.

In performing hermeneutics, the interpreter must al-
ways be conscious of his involvement with the noetic 
object to interpret. His involvement, however, should 
never result in blurring the difference between subject 
and object, for it is precisely such difference that gives 
rise to the following methodological canons:

a) those that belong to the object;

b) those that belong to the interpreter.

The first category includes the object’s hermeneuti-
cal autonomy, the immanence of hermeneutical prin-
ciples, and the totality and consistency of the object. 
The second category comprises the actuality of mean-
ing and the hermeneutical correspondence and conso-
nance.

These methodological canons clearly emphasize the 
dichotomy between subjectivity and objectivity, a di-
chotomy that is necessary when the concepts of her-
meneutical autonomy and actuality of meaning comes 
18  Cf. E. Betti, Teoria generale della interpretazione, 
tr.it., Giuffre, Milano 1955.

into play. It is especially this latter, however, that Betti 
prefers because it is an expression of the prevalence of 
subjective interpretation in the hermeneutic method.

Betti believes that the interpretive process comprises 
four different dimensions (each representing a differ-
ent form of receptivity and intellectual approach which 
alternate in the hermeneutic method):

1. Philology which addresses the understanding of 
symbols;

2. Data critical analysis which underscores connec-
tions, inconsistencies etc.

3. Psychology which allows interpreters to recognise 
and recreate, through their own experience, the data 
values that emerge from the object;

4. Techno-morphology which addresses the object to 
rebuild its structure regardless of external factors.

Betti’s general theory of interpretation aims to solve 
the problem of “understanding”. The interpretation it-
self is not a goal; it aims to “understand”. In education 
this step seems crucial. It is the researcher - interpreter 
who must recognise and reconstruct ideas, facts, pro-
cedures in order to identify the educational meaning, 
the scope of values, and the intrinsic validity of a per-
son’s education. To achieve these objectives, the her-
meneutic method steers clear of neo-positivistic and 
experimentalist tendencies. Betti’s objectivism serves 
an interpretive subjectivism that is not just “specula-
tive” (of crucial importance in terms of knowledge), 
but also favours the comprehension of meanings, cre-
ating new routes to give sense to phenomena.

2.4. Contextualization and Awareness: Understanding

To make a case for understanding, the most qualify-
ing aspect of the hermeneutic method, I must neces-
sarily depart from Betti’s theory and turn my attention 
to hermeneutic philosophy which, during the twenti-
eth century, found in M. Heidegger and H.G. Gadamer 
two of its foremost representatives. These two Ger-
man philosophers have given spiritual sciences some 
historicist connotations which methodologically set it 
apart from natural sciences. Heidegger’s temporal in-
terpretation of “being there” and Gadamer’s theory of 
prejudice seek to rehabilitate the historical determina-
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tion of the interpreter and enhance the historic charac-
ter of the object of interpretation; in other words, the 
objective is seen as positive and not as an obstacle to 
the interpreter’s knowledge. It depends on the inter-
preter’s sensitivity to recognize the otherness of the 
object, and yet, to be sure that such sensitivity is ma-
ture enough for this task, it is important that the inter-
preter be aware of prospective factors that might in-
fluence his judgements, such as tradition and his own 
individual experience. By virtue of this, it results that 
historicity is the category that forms the basis of un-
derstanding. It, in fact, is a common ground for the 
interpreter and the object of interpretation. In educa-
tional research, the recovery of historicity is highly 
relevant and strictly necessary when it comes to set-
ting pedagogy apart from history and historians and 
entrust it to experimentalists and bio-pedagogists. The 
historicity of hermeneutics does not intend to fill the 
gap between the present and the past, but it seeks to 
establish a continuity between them, because “ under-
standing is not so much an action of the subject as it 
is the subject’s involvement in a process of historical 
transmission, in which past and present are continu-
ously synthesized”19. Drawing upon his own tradition, 
the interpreter would call his own prejudices into play 
and confront them with the object of interpretation.

To Gadamer, understanding is a process in which the 
object is part of the self, both developing alongside 
knowledge. It is true understanding that leads to the 
awareness of historical determination, which is struc-
turally formed by the awareness of our own herme-
neutical situation, by the dialogic relationship between 
interpreter and interpreted, by the dialectical relation-
ship between question and answer, by hermeneutical 
awareness, and so by a personal consciousness that 
combines - and includes - both historiographic aware-
ness and historicized consciousness.

The awareness of the hermeneutical situation, other-
wise the situation that reflects our position towards 
tradition, is the basis of scientific research. Without it, 
in fact, you could not grasp the extent of your ability 
to understand nor determine your own limits. Unlike 
objectivism and positivism, hermeneutics sets clear 
limits to understanding, and, at the same time, it states 
the need of being aware of one’s own historicity. In 
short, you can only understand what lies within a spe-
cific historical horizon. All knowledge lies only within 
a historical reality. We could truly understand educa-

19  H.G. Gadamer, Truth and Method, p. 340.

tional concepts or ideas only if we placed them within 
a precise historical moment or if we circumscribed 
them within a specific time horizon. However, it is up 
to the researcher, and not science, to stay within that 
horizon in order to let knowledge progress. In this re-
spect, we need to achieve what Gadamer has called the 
“fusion of horizons”; in other words, a higher level of 
understanding in which the horizons of the interpreter 
and of the interpreted conjoin. During this “fusion of 
horizons” one rises from one’s own particular interpre-
tations to reach out a further truth. However, it is worth 
saying that the accomplishment of this process by no 
means precludes understanding from embracing new 
horizons of truth. The hermeneutic experience is expe-
rience of human finitude; thus, depending on each par-
ticular case, it is crucial that we acknowledge the limits 
of our own interpretation in order to prepare ourselves 
to overcome them.

The hermeneutic understanding uses the dialogue, an 
instrument widely used since antiquity. This tool en-
ables the interpreter’s hermeneutical experience to as-
sume a dialogical character, which is one of the main 
features of spiritual sciences. In terms of hermeneutic 
dialogue, questions are far more important than an-
swers, for asking the right questions means to forward 
the entire dialogue.

In this respect, the “fusion of horizons” and the very 
dialogue, cannot not use the language, for the very rea-
sons I have previously mentioned.

The awareness of our own historicity is, in my opinion, 
a prerequisite for doing research in education. A solid 
understanding of theories and educational practice can 
not escape historical determination, and so knowledge 
of the historical moment in which they occur.

The horizon of the interpreter ( the researcher) over-
laps with that of the interpreted, and it is a historicized 
horizon that can always be modified and revised. The 
hermeneutic experience is awareness of the limitations 
and finitude of the experience of human phenomena. It 
might appear, then, that hermeneutics denies the exis-
tence of eternal, immutable, unchangeable values, but, 
in hindsight, it may not be the case. In fact, despite its 
awareness of the fragility of human nature, hermeneu-
tics does not forsake the search for a meaning in the 
analysis and understanding of human life.
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2.5. The Meaning of Doing Education: The “Fusion of 
Horizons”

In the 1980s, Gadamer stated that hermeneutics could 
become a contemporary cultural koine. It is certainly 
because of the German philosopher that the interpre-
tive paradigm, from being used exclusively for the in-
terpretation of literary, legal and theological texts, has 
become a philosophy of life, a way of being, a way 
of living reality and relating to it. Many sciences, not 
only human ones, have included hermeneutics in their 
epistemological foundations. Finally, even educational 
research has approached the interpretive paradigm af-
ter experiencing a troublesome impasse. In its attempt 
to free itself from idealistic philosophical speculations 
that have hindered it throughout the course of the sec-
ond half of the twentieth century, pedagogy, especially 
in Italy, has resorted to the methods of quantitative re-
search (the typical instruments of “exact science”) in 
order to explain issues that are directly connected with 
education. Yet, in this process, pedagogy has forgotten 
the meaning and the purpose of education, neglecting 
the fundamental principles that justify its scientific ba-
sis. Fortunately, there have been scholars who have not 
forgotten to question themselves about the purpose of 
education, and among these, some have promoted the 
hermeneutical approach, which, though certainly not 
unique, is still versatile in all its multiple methodolo-
gies and inspiring ideas. However, despite these differ-
ences, it is possible to identify certain structures that 
characterize the hermeneutic research in pedagogy and 
educational values to which it refers.

Among these structures, I would primarily indicate 
the need for historicity and the subsequent withdrawal 
from an alleged neutrality (a structuralistic and posi-
tivistic one) by the researcher and the “user” of this 
method, in our case the subject of education. Histo-
ricity beckons the educator’s knowledge to a careful 
analysis of the educational context.

The category of historicity, however, while linking the 
educational research to the actual context in which the 
educational action takes place, not necessarily slips 
into contingency and relativism, even if it considers 
contingency and relativism as indicators of one’s his-
tory and education. If we assume that historicity is an 
essential category in terms of hermeneutical pedagogy, 
what are then the educational values that historicity 
champions? These educational values will necessarily 
depend on historicity because education itself is a his-

torical fact.

Without a shadow of a doubt, memory is closely re-
lated to historicity. Educating to the respect and ap-
preciation of the memory means knowing how to deal 
with the past, and to regard history as a wondrous hu-
man accomplishment, whose deeper meaning can only 
be comprehended as long as we understand the impor-
tance of forwarding such accomplishment . Historical 
awareness is deeply rooted in personal commitment to 
these initiatives, choices, and plans for the future.

The historicized hermeneutic pedagogy, however, is 
not at all restricted by socio- historical effectiveness. 
It does not dwell on the existing; rather, it possesses a 
highly charged moral character with powerful critical 
overtones, allowing it to delve into reality, singling out 
contradictions and various issues. It is a pedagogy that 
constantly struggles with the ideological exploitation 
that lurks upon all socio-cultural contexts. This peda-
gogy’s reference points are “ the people” whom it de-
fends against any scientific reductionism that tends to 
fragment them, making them lose sight of their ethical 
tensions. In this category upheld by pedagogy, there 
are people capable of expressing their own historicity 
regardless of anything, but who, at the same time, are 
open to pluralism, and to the values of human dignity 
and solidarity. Therefore, it is a pluralism that is toler-
ant in as much as it is critical, capable of distancing 
itself when it is necessary.

It appears that hermeneutical pedagogy possesses 
powerful ethical overtones, which, far from being pre-
determined, are continually put to the test in practice 
and in everyday’s life. It is informed by phronesis, in 
other words the capacity to act according to common 
sense, to mediation, to negotiation and finally in re-
spect of different points of view. It is, therefore, not a 
contemplative pedagogy, but one committed to eman-
cipating people, enabling them to make constructive 
and creative decisions.

What has been said thus far allows us to see what lies 
at the core of hermeneutic pedagogy: the close rela-
tionship between theory and educational practice. 
Practice is not the place for the application of theory; 
rather, practice informs theory. It is through practice 
that the interpretation can be understood. In fact, if 
the interpretation did not happen in practice, it would 
remain nothing but a mere concept; instead, its “con-
tamination” with the practice serves to test its validity, 
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compelling the researcher to look for a more compre-
hensive meaning in the object of his research, which 
would allow him to examine reality from a plurality of 
standpoints. Practice is obviously far from being ex-
empted from critiques, but is constantly put to the test 
by new interpretations. Since theory and practice are 
clearly not two separate moments in terms of interpre-
tation and understanding of educational theories and 
facts, it is only too natural that the researcher is fully 
involved in the research both intellectually and emo-
tionally. Hence, there is the inevitable need to make 
sense of the educational research, looking for a sense in 
its historical moment and experience. It is here that the 
abovementioned hermeneutical pedagogy comes into 
play, for it is wholly aware of the limits of education in 
as much as of its inevitable failures and of the role that 
randomness and causality have in education . This is 
precisely why hermeneutical pedagogy is postmodern; 
it is far from the palingenetic delusions of the Enlight-
enment movement and of those of Romanticism. It is 
aware of the difficulty to educate to historicity, and yet 
it is because of this that education is a process of in-
terpretation and understanding that is constantly open, 
never given for granted and never truly complete.

The method of interpretation to which I have referred 
focuses on the centrality of the researcher- interpreter’s 
subjectivity. Because of this, there has been a growing 
concern about the “posture” that educational research-
ers assume or may assume depending on their educa-
tional theories of reference. As far as the “hermeneutic 
posture” is concerned, the following contribution will 
try to shed light on issues directly related to the her-
meneutic posture, facts that in some way confirm - and 
yet deny - the importance of the hermeneutic theory in 
educational research.

2.6. “Posture of Research”: Open Questions

In recent years, a new route of research has made its 
way into the world of education . Educational research-
ers who have followed this new direction, based on a 
bottom-up object-centered perspective, have started to 
look at research as something that is built upon situ-
ated knowledge, according to which the very nature of 
the object of inquiry suggests the proper paradigm of 
reference, and, along with it, more appropriate ways 
to analyse the object. In this perspective, from being a 
prescriptive, rigid and unchangeable method, the anal-
ysis will now encompass a wealth of hypotheses which 

develop along with it and, at the same time, intertwine 
with other paradigms20 which, although different, seem 
to share some assumptions that are essential to the ob-
ject of inquiry.

This new profile embraced by educational research 
today introduces epistemological concepts borrowed 
from other scientific fields (ergonomics, philosophy, 
sociology, etc.), and, finally the idea of a “posture of 
research”21, which is a quasi-unknown notion in the 
world of education. Recently analyzed in its ethno-
methodological role22, the scientific implications of 
this concept are yet to be wholly examined.

After briefly introducing the concept of posture in edu-
cation, I shall demonstrate how its “ethnomethodologi-
cal” role informs a hermeneutic-phenomenological 
habitus characterized by a “participatory distance” 
aimed, firstly, at establishing a sense of continuity, af-
finity and an almost empathic relationship between the 
researcher and the reality he studies, and, secondly, at 
safeguarding the integrity of data during a theoretical 
moment, which allows the researcher to clean up the 
accounts (his interpretation of educational events re-
lated by their protagonists) of every presupposition, 
and personal bias.

2.6.1. The Hermeneutic Posture

28

In recent years, the educational literature23 has increas-
ingly proven that education is a complex concept, en-
tirely devoid of a proper scientific definition24. It’s a 

20  Cf. L. Mortari, Cultura della ricerca epeda-
gogia, Carocci, Roma 2007, p. 193.
21  The embedded placement in edu-
cational research has a twofold implication: to be 
physically on the field (posture), and to be mentally 
present in the research (stance), the latter being a 
detailed “point of view” on education, which is 
seen as “being in situation”.
22  For further information on this topic, see A. 
Schiedi, La postura etnometodologica del ricercatore 
in campo educativo, in F. Damato, D. Salamida, A. Schiedi, V. 
Vinci, La pratica di insegnamento. Nuovi percorsi di 
lettura, Carocci, Roma 2010, pp. 88-139.
23 8 Cf. C. Laneve, La didattica fra teoria epratica, La 
Scuola, Brescia 2003, p. 62.
24  Ibidem, p. 68.
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personal, historical, social reality that the researcher 
can wholly understand only by surpassing the objec-
tivist idea of scientific research, which requires the 
epistemic subject’s total detachment from the context 
in order to assume a new approach of inquiry, in accor-
dance with the post-epistemic scholarship (T. Kuhn, P 
. Feyerabend, N. Russell Hanson, I.

Lakatos, etc.). Beginning with the analysis / descrip-
tion of the teaching routine and its context, this new 
approach of inquiry aims to understand the rationale 
that supports the teaching routine by employing em-
bedded actions and attitudes which denote both de-
tachment and interest.

The presence of the researcher as an insider raises a 
crucial epistemological issue that concerns the need to 
question what might be his most appropriate and most 
functional “posture of research”, not only to investi-
gate the educational practice in all its motivational and 
intentional implications, but also to ensure that the re-
search experience (Erlebnis) fosters education (Bild-
lung) in as much as the research’s personal develop-
ment as an insider to the research process.

Before providing further details of my discussion, I 
should like to explain what I mean by “posture of re-
search”. Providing this concept with a straightforward 
definition is no easy task. The term “posture” denotes 
an ambiguous image that may take on different mean-
ings depending on its context and scope.

In order to overcome its abstract overtones, the word 
“posture” has oftentimes been associated to supple-
mentary specifications that provide ancillary informa-
tion to pinpoint its actual meaning; for example, the 
posture of the body, of the mind, of the language, and 
even of the research etc..

Assuming that the educational research involves the 
use of the body, of the mind, of the language but also 
of particular attitudes toward the methodological anal-
ysis, it would be easy to understand that the concept of 
a “posture of research” might well consolidate all these 
dimensions: physical , cognitive, communicative, 
methodological etc.. However, the aforementioned am-
biguity associated to the concept of posture is derived 
from its meaning in both the English language and the 
Italian language. Synonymous with position, pose, at-
titude, and stance, the subtle differences between the 
word “posture” and its synonyms have prompted me to 

shed light on the concept through an etymological and 
semantic analysis of the term.

a 
»30

In linguistics, the etymological root of the word pos-
ture derives from the Latin word positura25, which 
is the past participle of the verb pono, is, sui, itum, 
ere26. Pono can be translated as “laying”, “placing”, 
and is the result of the union of po and sino. Po27 is 
a Latin adverb of debated Greek origin, UnU (p) and 
Uno (o), and the verb sino, is, ivi, itum, Ure28, whose 
etymology is yet unclear, is commonly translated as 
“place”. The latter word is probably an archaic form of 
the Greek verb Паю near (o) □ Па-29 but the hypothesis 
is contested.

According to various etymological dictionaries of the 
Italian language, the word “posture” is the syncope of 
the Latin word positura - even though many dictionar-
ies still report the latter word as an entry, this is no lon-
ger used in everyday’s formal and informal communi-
cation. From a semantic point of view, its immediate 
meaning today refers to a “position” or a “disposition” 
that the body - or its limbs30 - assumes in a given cir-
cumstance or context, and that manifests itself through 
a “habitual attitude of the body”31. However, its se-
mantic use is much wider and indicates a behavior, or 
even an attitude of the subjects, how their bodies move 
in the environment, they way subjects look at things, 
the way they speak, their tone of voice, and so on.

25  S. Battaglia, Grande dizionario della 
lingua italiana, cit., p. 1021; M. Cortellazzo, P. Zolli, Dizion-
ario etimologico della lingua italiana, Zanichelli, Bolo-
gna 1985, p. 962.
26  A. Ernout, A. Meillet, Dictionnaire Ety-
mologique de la Langue latine, Klincksieck, Paris 2001, p. 
520.
27  Ibidem, p. 518.
28  Ibidem, pp. 628-9.
29  P. Chantraine, Dictionnaire Ety-
mologique de la Langue Grecque, Klincksieck , Paris 
1990, p. 309.
30  Posture as location or posture of the 
hands or other parts of the body. See G. Devote, 
G. C. OILS, Dizionario della lingua italiana, cit. p. 
1758.
31  N. ZinGarelli, Vocabolario della lingua 
italiana,cit., p. 1433.
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If we were to consult the Dictionary of the Italian 
Language by Salvatore Battaglia, we would immedi-
ately discover the semantic richness of the term posi-
tura and of its modern cognate “posture”.

Today, “posture” has become a dynamic and polyse-
mic concept across a broad spectrum of research areas, 
especially the medical, the philosophical, the sociolog-
ical, the psychological areas, which, over the last few 
years, have contributed to the debate about people and 
their relation with environment and with experience.38

In education, despite recent interests for the methodol-
ogy of educational research32, posture remains a term 
widely abused and sometimes used improperly, for it 
has been amply employed in a range of thematic dis-
courses, without having been given a proper scientific 
definition.

A first attempt to clarify the term has originated in the 
area of work ergonomics and organizational systems33, 

32  Cf. L. Mortari, Cultura della ricerca e 
pedagogia, cit., pp. 221-238; A. Schiedi, La “postura” et-
nometodologica del ricercatore in campo educativo, 
in F. Damato, D. Salamida, A. Schiedi, V. Vinci, La pratica di 
insegnamento. Nuovipercorsi di lettura, cit., pp. 88-139; 
L. Cadei, La ricerca in educazione. Ridistribuire ilsa-
pere e contaminare ilsapere, in “Pedagogia e vita”, 2, 2010, 
pp. 127-37.
33  The term ergonomics was coined by 
engineer Kenneth Murrell by combining two Greek 
words: ergon (work) and nomos (law). The term refers 
to an “interdisciplinary science” open to the contri-
butions of different disciplines that attempt to shed 
light on the man-machine-environment relationship, 
especially on issues concerning the “man’s adjust-
ment to work”. Born as a branch of engineering, 
it has been enriched through the years with other 
perspectives borrowed from cognitive psychology, 
clinical work; from the sciences of language and 
communication, to sociology of labor and manage-
ment; from uses in the medical field to the theory 
of placed action, and so forth. However, ergonomics 
develops along practical experience. Alain Lancry 
has pinpointed its use in relation to objects (cogni-
tive ergonomics), contexts (industrial ergonomics, 
school ergonomics, etc.) its goals (preventive ergo-
nomics and corrective ergonomics); the disciplines 
with which it comes into contact and phases of work 
during which it is employed (ergonomics process). 

where a lot has been discussed in relation to body pos-
ture and attitude and about the practitioners’ posture 
towards their workplace, their tools, and their method-
ologies . In this interpretative key, the posture becomes 
a distinctive feature of an insider researcher’s work be-
cause it reveals the close relationship that binds him to 
his method of inquiry and to his environment.

Certainly, posture is confined to a specific place and 
time, but the fact remains that it can still be trans-
formed into routine, work practice or habits; further-
more, its relationship with the circumstantial aspects 
of the practice is ever so close. In terms of insider re-
search, the concept of posture refers, as we have seen, 
not to something that is already pre-ordered or fixed, 
but to a way of being, to a placed attitude, to a wide 
range of possibilities of meaning, skills and tools that 
an insider researcher must necessarily possess and be 
able to combine in an original, flexible and dynamic 
way in order to carry out his inquiry. It is, therefore, 
a hermeneutic, placed and also symbolic competence, 
which shows the scientific community what the insider 
researcher thinks or says, especially the role played by 
the setting of his inquiry and the manner in which the 
insider researcher observes and interprets the context . 
In other words, it is the researcher’s point of view, the 
standpoint by which he studies the reality of the situa-
tions encountered and his subjects.

Apparently similar, the terms “posture” and “stance”, 
have in fact different meanings. Whereas “posture” re-
fers to the physical space occupied by insider research-
ers in relation to the subjects they study, “stance” ex-
presses the time, the duration, the project, the intention 
underlying their point of view, but also the stance they 
assume during their inquiry and the distance that sepa-
rates them from the object of inquiry34.

In terms of educational research on the analysis of 
educational practice, particularly significant is the 
use of cognitive ergonomics, for it clarifies how op-
erators interacts with their workplace on a cognitive 
level, singling out the cognitive processes that un-
derlie their actions. See F. Damato, La pratica didattica 
come lavoro, Lo sguardo ergonomico, F. Damato, D. Salamida, 
A. Schiedi, V. Vinci, La pratica di insegnamento, cit. pp. 140-
199; si vedano inoltre recenti lavori italiani: I. Ivaldi, 
Ergonomia e lavoro, Liguori, Napoli 2005; F. Ferlazzo, 
Metodi in ergonomia cognitiva, Carocci, Roma 2005; G. 
Mantovani, Ergonomia, il Mulino, Bologna 2000.
34  Cf. L. Cadei, La ricerca in educazione, in 
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The practical intelligence that drives this creative en-
deavor of testing new hypotheses , relevant solutions 
and stances of analysis pertaining to the very inquiry 
is a hermeneutic ability, a bricolage 35, characterized 
by a non-theoretical and versatile orientation that is re-
fined through the process of inquiry by critical analysis 
of data.

The redemption of practical knowledge36, as it has 
emerged in recent years within the context of Work-
place Studies, urges the educational research to test 
new approaches to the situated nature of research. 
These new approaches would enable the researcher to 
get to core of the educational process and look at the 
practice from his privileged position of insider in order 
to capture the intention and, finally, the actual meaning 
of education.

In this perspective, very valuable are the sugges-
tions offered by the wealth of studies on the analysis 
of educational practice and by ethno-methodological 
approaches. As far as the latter approaches are con-
cerned, and in accordance with the more mature and 
more qualified scientific literature of education, in the 
following section, I shall try to single out the stance 
of research that best fits in with the analysis of educa-
tional practices, focusing in particular on those aspects 
directly related to the hermeneutic-interpretive dimen-
sion.

“Pedagogia e vita”, 2, 2010, p. 135.
35  The concept of bricoleur is used by Le-
vi-Strauss to define the practitioner as a “handyman”, 
someone capable of fitting into his or her workplace 
and capable of solving situations by using materials 
and equipment at his or her disposal. A practitioner’s 
logic and cognitive mechanisms are quite different 
from those of an engineer whose conceptual pre-
disposition would favor the formality of proceed-
ings. Furthermore, if the engineer needs to renovate 
something that already exist, he or she would merely 
reorganize it. See Levi-Strauss, The Savage Mind, tr.it., 
Il Saggiatore, Milano 1964, p. 30, “Bricologe is a way 
of building the world, a form of design according to 
which the order does not respond to a preordained 
plan, but emerges only after the interpretation of a 
series of contingent actions. The intentionality that 
drives the action, although present, is vague and 
changes constantly especially because the logic that 
underlies it is emergency. (G. F. Lanzara, La logica 
del bricolage, presented at the “Ingegneria e Scienze 
Umane” Congress on September 29, 2000, p. 3)
36  C. Laneve, Scrittura e pratica educativa. 
Un contributo al sapere dell’insegnamento, Erickson, 
Trento 2009, p. 23.

2.6.2. Behavioral Hermeneutic Stance

We define ethnomethodology as the “ hermeneutic 
science of ethnometods”, which aims to interpret, to 
make accountable (understandable, clear, obvious, in-
telligible ) the intrinsic and often unaware meaning of 
those common sense procedures that H. Garfinkel de-
fined as “reason within a sociological practice”37.

The specific interest for ethnomethodology in a culture 
that is built upon a shared inter- subjective practice 
suggests today a privileged way of analyzing, under-
standing and, above all, accounting for 38the educa-
tional actions that the researcher must interpret from a 
historicist point of view; in other words, the contingent 
value ascribed to them by their actors’ interpretive pro-
cedures39 and reported through a detailed phenomeno-
logical description faithful to the “structural texture of 
things”40.

In order to provide an analysis, a description and final-
ly understand the educational world (Lebenswelt)41 
and the classroom context, I have chosen the phenom-
enological- hermeneutic method because it implies a 
systemic approach to reality, which develops along a 
virtuous cycle of analysis (deconstruction) and syn-
thesis (construction). As C. Laneve states in reference 
to the first, the analysis suggests the researcher’s at-
titude to describe, divide, fragment, and so deconstruct 
educational activities in a variety of acts, of routines 
that must be understood in their intrinsic rationality41, 
employing an eidetic description which, by postulating 
“the return to the things themselves”, leads phenom-
ena back to their essence. Conversely, the synthesis 
expresses the need to understand, in a holistic sense, 
every fragment first individually and then as a whole.

During the research, therefore, the hermeneutic ap-
proach and the phenomenological approach develop 
37  A. Coulon, Ethnomethodologie et edu-
cation, PUF, Paris 1993, p. 15.
38  I have used the term accountability in 
reference to stories or reports that the actors use to 
show themselves and others their experience. Cf. G. 
Fele, Etnometodologia, Carocci, Roma 2002, pp. 54-5.
39  A. Coulon, Ethnomethodologie et edu-
cation, cit., p. 19.
40  C. Moustakas, PhenomenologicalResearch 
Methods, Sage, Thousand Oaks 1994, pp. 58-9.
41  C. Laneve, Scrittura epratica educativa. 
Un contributo alsapere dell’insegnamento, cit., p. 49.
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along a dialogue of complementary procedures. As a 
matter of fact, phenomenology, as a way of understand-
ing, as knowledge and as meaning cannot be limited to 
providing mere descriptions of what is seen, but must 
bring the interpreters to “transcending appearances so 
that they can get as close as possible to the essence of 
things.”42

It is only when the researcher shifts the focus of his 
attention from the description of the facts (Ereignis) 
to the understanding of them as life experiences, as an 
eye-witness to them (Erlebnis) that the phenomeno-
logical-educational research will assume a hermeneutic 
habitus43. As a result of this, the ethnomethodological 
researcher becomes an interpreter44 intent on discover-
ing logos, in other words, the meaning of educational 
activities through the interpretation (Auslegung) of 
the descriptions provided by the very actors of edu-
cational activities. Only by first deconstructing and 
then reconstructing the daily routine, through observa-
tional , descriptive, narrative, but above all, hermeneu-
tic procedures, will the researcher be able to produce 
new meanings and develop new theories on education 
and teaching. As Riccardo Pagano observes, because 
hermeneutics is the theory of practice45, it allows the 
recovery of experience46 and also promotes the devel-
opment of practical knowledge. As such, it offers re-
searchers an opportunity to give a scientific basis to 
teachers’ daily practice, to individual knowledge that 
acquires significance within the historicity of its own 
time, and finally to that “common sense” produced by 
the dialogic cooperation with other members; thus, it 
relies on reflection to theorize new educational knowl-
edge.

What is then the attitude of the ethnomethodological 
and educational researcher towards the reality he ob-
serves? In accordance to Husserl’s epoche and assum-
ing the role of a spectator, the researcher will try to 
affect the authenticity of the data observed as little as 
possible by striving to maintain a neutral and yet mind-
ful attitude towards data, a process that will accompany 

42  L. Mortari, Cultura della ricerca epedago-
gia, Carocci, Roma 2007, cit., p.87.
43  R. Pagano, Ilpensiero pedagogico di 
Gaetano Santomauro, La Scuola, Brescia 2008, p. 134.
44  R. PaGano, Educazione e interpretazione, La 
Scuola, Brescia 2001, p. 43.
45  Ibidem, pp. 103-107.
46  Ibidem, p. 106.

him throughout the interpretation and understanding of 
reality in concomitance with the network of meanings 
associated with it. Deeply rooted in Heidegger’s con-
cept of being here, this understanding brings research-
ers to identifying themselves with the ontology of the 
daily life experiences of those who have experienced 
them firsthand.

Looking back on what has been said so far, it emerges 
that hermeneutics is essential to the ethnomethodologi-
cal and educational stance that allows the researcher 
to “read the daily education”47 in its located value, 
highlighting in the process the pragmatic dimension, 
the practical philosophy of education48 through the re-
covery of those “ substantial aspects that constitute its 
ontology”, as R. Pagano underscores. Shaped by the 
subjective narrative and by the explanation / interpreta-
tion offered by its own actors, ontology aims not only 
to reconstruct the ephemeral essence of educational ac-
tions but also the union that characterises their “subjec-
tivity and substance49”.

Being part of the research, inhabiting the place of study, 
becoming familiar with a host group are all opportuni-
ties for researchers to get as close as possible to the 
objectivity of the data observed, but, more importantly, 
to understand the educational action in all its essence50; 
in other words, to look at education as a meaningful 
action that expresses the professional awareness of 
teachers / educators / subjects whose actions are ac-
companied by a constant hermeneutic tension aimed 
at capturing the meaning and the rationale underlying 
their individual actions.

47  R. Pagano, Filosofia dell’educazione 
e pratica dell’insegnamento, in C. Laneve (a cura di), 
Dentro il fare scuola. Sguardiplurali sulle pratiche, 
La Scuola, Brescia 2010, p. 37.
48  Ibidem, pp. 47-54.
49  Ibidem, p. 58.
50  Ibidem, p. 57.
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НАУКА

Сдружение „Щастли-
во дете“ и „Българска На-

ука“ разработват проект в 
сферата на неформалното 
образование с цел разширява-
не и обогатяване знанията 
на младежи в неравностойно 
положение и по-конкретно 
на незрящи.

Проектът е спечелен по про-
грама „Младежта в действие“ 
дейност „Младежки инициа-
тиви“ - http://www.youthbg.info

Основна част от проекта е 
доброволци да прочетат на 
глас и запишат 20 статии, съ-
образени с учебния материал 
и подходящи за младежи от 
16 до 18 годишна възраст.

Идеята на проекта „Почети 
ми“ е започната още преди 
две години от списание „Бъл-
гарска Наука“ www.nauka.bg 
със съдействието на незрящи, 
които боравят с интернет.
Прочетените статии, ще бъ-

дат записани на 1000 ди-

ска (CD), във формат, 
достъпен за незрящи. CD-
тата ще се разпространят в 
училищата за слепи в София 
и Варна, в структурите на 
Съюза на слепите, сред мно-
го организации, работещи с 
деца с подобни проблеми.

Проектът е насочен към под-
помагане на децата и младе-
жите с увредено зрение, като, 
чрез улесняване на достъпа 
им до подбраните материа-
ли, цели приобщаването им 
към неформалното образо-
вание, запознаването им с 
научна и научно-популярна 
литература, и в крайна смет-
ка подпомагане на образова-
нието и интеграцията им.

Призоваваме всички, които 
искат да участват в проекта 
да пишат тук или да се свър-
жат с нас на имейл 
admin@nauka.bg
Нека помогнем...участвай в 
проекта и направи добро!

Проект “Почети ми”



 http://nauka.bg 62

Духовита, остроумна, убедителна и много 
забавна книга. Всички жени и всички 

мъже, които ги обичат, би трябвало да я 
прочетат.

Кристиан Нортруп, автор на “Мъдростта 
и менопаузата”

 Фройдисткият въпрос „Какво иска 
жената?” най-накрая е задоволен. Книгата 
на Луан Бризендайн е изключително полезна 

за всеки мъж, който иска да разбере 
жената загадка в своя живот.

Даниъл Голман, автор на Емоционалната 
интелигентност

Д-р Луан Бризендайн е сред първите, 
която вдъхновява своите пациентки чрез 
медицинската наука. Сега иска да сподели 
натрупания опит с по-широка аудитория.  

Резултатът е модерна, проникновена, 
четивна, въобще чудесна книга.

Сара Блафър Хърди, автор на Майката 
природа

Кое прави жените жени?

Над 99% от генетичния код на мъжете 
и жените са абсолютно еднакви. При 

трийсет   те хиляди гена в човешкия геном 
разликите между двата пола са много 

малко. Но тази шепа разлики влияят върху 
всяка една клетка на нашите тела – от 

нервите, които регистрират удоволствие и 
болка, до невроните, по които се предават 

възприятия, мисли, чувства и емоции.

Женският мозък
Луан Бризендайн

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=37098
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Хавиер Качо е учен, чиято 
изследователска кариера вече 

четвърт век е свързана с Антарктида. 
Той е член на първата испанска 

експедиция до Антарктида 1986/1987 
и оттогава е участник в още пет 

научни експедиции до Ледения 
континент, като през последните 
три е ръководител на испанската 

полярна база «Хуан Карлос I”. Член е 
на научния комитет за изследвания на 

Антарктида.
Покоряването на Южния полюс е 

последното голямо предизвикателство 
пред човека на нашата планета.

Тази книга е най-пълният разказ за 
една действителна епопея, за една 
борба със себе си и със стихиите, 

за един самотен дуел пред очите на 
целия свят между двама мъже – 

Амундсен и Скот, предприели преди 
100 години най-дългия и най-опасен 

поход в историята.
Единият щял да се върне, за да 

спечели, другият – за да загуби; и 
двамата – за да намерят славата.

Амундсен-Скот: Дуел на 
Антарктида
Хавиер Качо

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=36562
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Пословиците и поговорките са едно от 
най-ценните богатства в българското 

фолклорно наследство. За разлика 
от повечето жанрове на народното 

творчество, те продължават да са жива 
част от говоримия български език. Нещо 

повече, те постоянно се обогатяват с 
нови текстове, създадени в съвременните 

социокултурни условия.

Този нов сборник съдържа над 6000 
български пословици и поговорки (паремии) 

от цялата българска територия, подбрани 
както от престижни публикации като 
известния сборник на П. Р. Славейков, 

Сборника за народни умотворения, Речника 
на Найден Геров и други, така и от по-

нови записи, някои от които непубликувани 
досега. Материалът е систематизиран 

в отделни рубрики – смислови гнезда. 
На много места под линия се дават 

бележки за произхода или употребата на 
паремията, както и за връзката й с други 
фолклорни жанрове – анекдоти, приказки, 
песни, гатанки и пр. В отделен списък се 

поясняват някои чужди или диалектни думи, 
употребени в текста на пословиците.

Особена стойност има Показалецът на 
използваните в текстовете думи за хора, 

предмети и понятия, който не само улеснява 
читателя да намери бързо търсената от 

него пословица, но и разкрива понятийната 
и образната система на българските 

паремии, предлагайки възможност книгата 
да се използва и на друго ниво – за научни 
образователни и изследователски цели.

Изданието е предназначено за най-широк 
кръг читатели. То представлява интерес 

както за студенти, ученици, преподаватели, 
журналисти, политици и любители, така 

и за изследователи на езика, фолклора 
и културната комуникация в нашето 

общество.

Български пословици и поговорки
Стефана Стойкова

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=24635
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Разредът Passeriformes е най-
богатият на видове и включва повече 

от половината птици на света, 
заселващи всички местообитания 

по Земното кълбо. Съставляват 
най-големият брой видове от 
орнитофауната. Това са най-

често срещаните птици както по 
брой видове, така и по численост 
на индивидите. Те са и най-лесни 

за наблюдение. Поради това и 
интересът към тях е най-голям. 
След излизането на първите два 

тома за птиците през 1990 и 1997 
г. напълно естествено е томът с 

видовете от разред Врабчоподобни 
да се очаква с голям интерес 

както от специалистите, така 
и от многобройните любители. 
Тук се предлагат подвидовото 

подразделение на отделните видове 
и разпространението им в рамките 

на ареала на вида, възприети в 
многотомната монография Hand-

book of the birds of Europe, the Middle 
East and North Africa, Vol. 5-9, Ox-

ford University Press. По отношение 
на българските имена са следвани 

препоръките на Българския 
национален комитет по редките 
видове птици (BUNARCO, 2009).

Фауна на България,
том 30, част ІІІ
Доц. д-р БОЖИДАР  ЕНЧЕВ  ИВАНОВ

http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=925
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 В този том си дават среща различни 
теми от традиционната обредност 
и вярвания, някои проблеми, свързани 

с тях, и подходи за научния им анализ. 
Обширният географски обхват на 
изследванията дава основания за 

съпоставка на явленията на по-широка 
основа, а включването на различни 

културни пластове (като се започне от 
най-древните и се стигне до времето 
на модерното общество) позволява да 
се проследят процесите и в дълбочина. 

В своята съвкупност публикуваните 
тук студии разкриват динамиката на 

явленията, отнасящи се до българската 
традиционна култура, единството 
на тази култура, нейното богато 

многообразие и пъстрата й мозаичност 
в рамките на общото. Различните 

подходи на авторите и използваният от 
учените инструментариум за успешното 
решаване на поставените от тях задачи 

дават възможност да се проникне в 
психологическата, обичайно-правната, 

семантичната, лингвистичната, 
социологическата, културологичната 
и, разбира се, етнологичната страна 

на явленията, за да се разкрие по-
всеобхватно и по-убедително част от 

същността на българската традиционна 
култура.

Етнографски проблеми на 
народната култура, том 8

http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=917
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Мит 1: Ваксините могат да предизвик-
ват грип или аутизъм.

Слуховете, че единна ваксина про-
тив грип може да причини грип 
са „нагла лъжа“, казва д-р Рейчъл 

Врийман, съавтор на книгата „Не поглъ-
щайте дъвката, която дъвчете! Митове, 
полуистини и откровени лъжи за тялото 
и здравето“, издадена през 2009 г. Про-
тивогрипната ваксина съдържа мъртви 
грипни вируси, но те са мъртви. А мър-
тъв, вирусът не може да бъде възкресен, 
за да причини грип.“, казва тя. Митът, за 
ваксини, които причиняват аутизъм, есе 
е появил през през 1998 г. в статия в спи-
сание „The Lancet”. Няколко родители 
на деца аутисти смятали, че децата им са 
придобили аутизъм, след като са полу-
чили ваксини срещу морбили, паротит 
и рубеола. За съжаление, такива митове 
са твърде издръжливи, а науката пилее 

средства и време, за да ги опровергава, 
вместо да вложи усилия в намирането на 
ефективно лечение за множество заболя-
вания. 

МЕДИЦИНА

10 МИТА, СВЪРЗАНИ С 
МЕДИЦИНАТА             НЕДЕЛИН БОЯДЖИЕВ  

От препОръката да се пият пО Осем чаши вОда на ден дО предупреждениетО за престОй в студенО пОмещение, 
кОгатО чОвек е бОлен, някОи медицински митОве издържат на прОверката на времетО, без значение кОлкО 
пъти са били ОпрОвергавани. тук са спОменати самО 10.   http://www.myhealthnewsdaily.com/
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Мит 2: Приемайте витамини и храни-
телни добавки и винаги ще сте здрави.

Все по-голям брой проучвания сочат, че 
витамините и хранителните добавки не 
само може да са неефективни, но биха 
могли дори да бъдат и опасни. Напри-
мер, хората приемащи витамини С и Е, 
могат да получат предразположение към 
рак, според проучване, публикувано в 
списание „Stem cels” („Стволови клет-
ки”). Изследването показало, че високи 
дози от тези антиоксиданти може да 
доведе до генетични аномалии. Също 
така, едно изследване, публикувано тази 
година във вестник „Cancer Research”, 
свързана добавката рибено масло с поява 
на рак при опитни мишки. Американ-
ската Комисия по храните и лекарствата 
(FDA – Food and drug Administration) 
не изисква добавките да бъдат регла-
ментирани по един и същи начин като 
лекарствата. В резултат на това безопас-
ността на много от добавките не е стро-
го проучена. Освен това, на етикетите 
или в листовките с инструкции може 
да има необосновани твърдения и дори 
- груби грешки в препоръките за дози-
ране. Няма нужда да се притеснявате от 
предозиране, обаче, ако приемате вита-
мините от истинската храна, а не – под 
формата на хапче.  

Мит 3: Студеното време може да ни 
разболее.

Този мит е често срещана по целия свят, 
но това твърдение не е вярно. Изследва-
ния са показали, че можем да почувства-
ме по-симптоми на настинка - реални 
или измислени – когато тялото ни бъде 
охладено. Но ниските температури не 
ни правят по-податливи към въздейст-
вието на вирусите. Това е известно от 
1968 г. Всъщност, възможно е излагането 
на по-ниски температури да помогне 
на тялото ви по някакъв начин. Някои 
учени предполагат, че настинките са 
по-чести в по-хладните месеци, защото 
хората си стоят вкъщи или – в затворени 
пространства за по-дълго време, като по-
тясно взаимодействат един с друг и така 
микробите имат повече възможности за 
разпространение.

Мит 4: Човекът използва едва 10% от 
своя мозък.

Нникой, който твърди това, не основава 
прокламацията си на сериозни научни 
изследвания. Днес ние можем да скани-
раме мозъка и да измерваме активността 
му във всеки един момент. Вероятно на 
хората им харесва идеята, че човекът все 
още не е достигнал своя пълен потен-
циал.
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Мит 5: Захарта превръща децата в 
малки чудовища.

Трудно е да се намери някоя майка, 
което не вярвам, че това е така. Но това 
твърдение е вярно само в главите на 
майките. Захар или сладки неща често се 
дават на децата от време на време, кога-
то правилата са разхлабени и има много 
други деца наоколо – по време на рожде-
ни дни и празници. Този факт стои зад 
постоянство на настощия мит. Едно из-
следване от 2004 г. доказа, че ефектът на 
захарта върху детската психика е нулев. 
Вярата в този мит води до самовнуше-
ния сред родителите.  
Мит 6: Ако имате мозъчно сътресение, 
трябва да останете в будно състояние. 

Сътресенията на мозъка са относително 
често явление. Винаги се налага да се по-
търси медицинска помощ, но те рядко са 
тежки или живото-застрашаващи. Пре-
дупреждението пострадалият да стои 
будни след мозъчно сътресение, най-ве-
роятно се е родило в резултат на недора-
зумение, свързано с определен вид трав-
ма на главата, която включва кървене и 
последваща кома или смърт. Но това е 
много необичайно и не се отнася за хо-
рата с „нормални” мозъчни сътресения. 
Ако сте били прегледани от лекар, и той 
е казал, че имате леко мозъчно сътресе-
ние, не е нужно да се притеснявате, че 
някой ще трябва да ви буди на  всеки 
кръгъл час.

Мит 7: Дъвката остава в стомаха ви в 
продължение на 7 години.

Макар да е вярно, че много от съставки-
те на дъвката като еластомери, смоли и 
восъци, са несмилаеми, това не означава, 
че те ще се мотаят в нашите черва за ве-
чни времена. Огромна част от това, кое-

то ежедневно ядем, дори - неща, които 
се препоръчва да се ядат, като фибрите, 
например, са негодни за консумация. Но 
храносмилателната ни система е стабил-
на. А всичко онова, което не може да по-
еме, тя изхвърля от организма. Въпреки 
лепкавостта си, дъвката не „залепва” за 
червата ни. Напротив, тя е едно от пър-
вите неща, които ще се появят в тоалет-
ната чиния. 

Мит 8: Четене в тъмното или седене 
прекалено близо до включен телевизор 
или компютърен монитор може да увре-
ди вашето зрение.

Приглушената светлина или взирането 
в телевизора отблизо безспорно може да 
причини болка в очите. Но няма доказа-
телства, че тези практики водят до дъл-
госрочни вреди за зрението. Днешните 
телевизори и компютърни монитори са 
относително безопасни, в сравнение с 
тези от близкото и по-далечното минало. 
Ако вие или вашето дете сте склонни да 
седите „опасно близо” до компютърния 
мпнитор или до телевизора, то може би 
е време да проверите дали не страдате от 
късогледство. Слагането на очила може 
би ще премахне този навик. 
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Мит 9: Трябва да пиете поне по 8 чаши 
вода на ден.

Като цяло, ние не се разхождаме в де-
хидратирано състояние. Телата ни са 
много добри в регулирането на нивото 
на влажността на организма. Осем чаши 
вода на ден – това е мит, датиращ веро-
ятно от 1945 г., когато се появи новината, 
че възрастните трябва да приемат по  
около 2,5 литра вода на ден (еквивалент-
но на около осем чаши). Премълчава се, 
че немалка част от тези 2,5 л. вода идват 
не само от течностите, но – и от храната. 
Тази препоръка следва да бъде изменена 
така: Пийте и яжте толкова, че да натру-
пате по около осем чаши течности на 
ден!.

Мит 10: Трябва да изчакате един час 
след хранене, преди да отидете да плу-
вате.

Този мит е разрушил много летни следо-
беди, принуждавайки млади и стари, да 
се потят в жегите. Няма специална при-
чина да не се плува след ядене. Вярно 
е, че каквито и да било енергични уп-
ражнения може да се окажат неприятни 
(въпреки че не са опасни) след огромно 
празнично преяждане. Но за повечето 
от летовниците, които нагъват солети, 
чипс и сандвичи, това едва ли е повод за 
загриженост. Колкото до спазмите – мо-
жете да получите спазми по всяко време, 
независимо дали сте яли или - не. 
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„Вярвам, че Галактиката1  е не по-
вече от 30 000 светлинни години 
в диаметър, че спиралните мъ-

глявини не са Галактични обекти, а остров-
ни вселени, като нашата Галактика, под-
сказващи ни за една по-голяма Вселена...“

„Едно от следствията на заключението, че  
Галактиката е до 300 000 светлинни години 
в диаметър, е трудността да бъде защитена 
теорията за спиралните мъглявини като 
галактики... Последните измервания от ван 
Маанен на въртенето в няколко спирални 
мъглявини показват, че те не могат да са 
извън нашата Галактика.“

Репликите са на астрономите Хебър Кър-
тис и Харлоу Шапли (Фиг. 1), мястото – 
Смитсонианският природонаучен музей, 
Вашингтон, датата - 26 април 1920 г. - Де-
нят на Великия Дебат.                      

Мъглявините са междузвездни облаци 
от газ и прах. В продължение на столе-
тия, обаче, така са били наричани всички 
дифузни неподвижни астрономически 
обекти, включително звездните купове и 
галактиките. Първата „мъглявина“ - Ан-
дромеда (Фиг. 2, 3), е описана от Персий-

КОСМИЧЕСКИ НАУКИ

Галактиките – острови от материя и 
мистерия

Д-р Люба Славчева-Михова
Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория, БАН

Първа награда в конкурса “Обясни Науката”

1 Галактиката с главна буква се отнася за 
Млечния път.

Фиг. 1:     Хебър Къртис (вляво) и Харлоу Шапли 
(вдясно). Източник: НАСА.

http://nauka.bg/a/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE
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ския астроном Ал Суфи 
през Х в. като „малък об-
лак“. Почти хилядолетие 
по-късно този дебат трябва 
да изясни дали тя е Галак-
тичен газов комплекс (Фиг. 
4) или далечна галактика 
като нашата. Отговорът 
на този въпрос съвсем не е 
прост, тъй като предполага 
познаване на физическите 
свойства на наблюдаваните 
обекти и коректна система 
за определяне на скáлата 
на разстоянията във Вселе-
ната. Оценката и на двама-
та за Млечния път е била 
грешна с фактор 3, но в 
противоположни посоки. 
По-важно е онова, в което 
са били прави. Оценките 
на Шапли, че Слънцето 
е далече от Галактичния 
център, са били верни. 
Къртис правилно е считал 
„спиралните мъглявини“ 
за други галактики. Защото 
трябва да имаш проник-
новено прозрение, за да 
направиш реална прецен-
ка на нещо, което никога 
не си имал възможност да 
погледнеш отстрани. И 
защото пътят на пионера 
винаги е трънлив – просто 
самият той проправя пътя!
Хъбъл определя разстоянието 
до класическите цефеиди в 
Андромеда и показва, че те 
не са членове на Млечния 

Фиг. 3:  M31 - Галактиката Андромеда. Източник: Робърт 
Джендлър (robgendlerastropics.com).

Фиг. 2:  Фотография на „Мъглявината Андромеда“ от 1899 
година. Източник: A Selection of 

Photographs of Stars, Star-clusters and Nebulae, Volume II, The Uni-
versal Press, London, 1899,  Author Isaac Roberts.
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път. Цефеидите са ярки  променливи 
звезди, при които строгата зависимост 
между светимостта и периода на пулсация 
позволява определянето на разстоянието до 
тях. Поради това са наричани „стандартни 
свещи“. В края на 1924 г. един човек знае 
разстоянието до Андромеда, само един 
човек знае, че тя е „островна вселена“, на 
прилично разстояние от нашата Галактика. 
Реакциите на участвалите в дебата показват, 
че съществуването на други галактики е 
много по-важно от размера на Млечния 
път. Къртис заключава: „Винаги съм вярвал, 
че спиралните мъглявини са отделни 
галактики и резултатите на Хъбъл правят 
тази теория двойно по-сигурна.“ Шапли, 
разбира се, е много по-емоционален: „Това 
писмо разби моята вселена!... В крайна 
сметка ван Маанен беше мой приятел.“ 
Така почти 5 години след онзи паметен 26 
април Хъбъл слага край на Великия Дебат. 
Корените на истинското му начало обаче 
вероятно трябва да се търсят поне повече 
от век и половина по-рано, когато за пръв 
път е изказана хипотезата за „островните 

вселени“ по ирония на съдбата не от физик, 
а от филсоф - Емануил Кант.

Може би точно заради Хъбъл (Фиг. 5) 
представата ни за астроном често е самотен 
учен с лула в ръка, взрян в телескоп, докато 
обикновените хора невинно спят... Освен 
с разрешаването на Великия Дебат, той 
остава известен с още два ключови пробива 
в астрономията – класификацията на 
галактиките и разширяването на Вселената.

Морфологичната класификация на 
Хъбъл (Фиг. 6) е широко използвана и 
днес. Отначало той разделя галактиките 
на елиптични и спирални. Елиптичните 
галактики допълнително са класифицирани 
според степента им на сплеснатост, а 
спиралните – според завитостта на ръкавите 
им. Спиралните галактики се състоят 
от сфероидална компонента (бълдж) и 
диск, в който са разположени спиралните 
ръкави. Хъбъл забелязва, че някои от тях са 
пресечени от ярка ивица (бар) и ги нарича 

Фиг. 4:  Мъглявината Котешко око. Съвместно 
изображение от Космическия телескоп Хъбъл и 

Рентгеновата обсерватория Чандра

Фиг.5:   Едуин Хъбъл на Паломарската 
Обсерватория. Източник: 

http://www.darkenergysurvey.org/.
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„пресечени спирални галактики“ (оцветени 
в жълто на диаграмата).  Преходен 
тип между елиптичните и спиралните 
галактики са лещовидните галактики, 
означавани с S0. Те имат бълдж и диск, 
но не и спирална структура. Последният 
тип са неправилните галактики, които 
обикновено са резултат от гравитационно 
взаимодействие. 
  
Разбираемо е защо Диаграмата на Хъбъл 
се нарича камертонна. Той вярва, че 
галактиките еволюират отляво надясно 
по нея и затова нарича елиптичните 
галактики ранни, а спиралните – късни. 
Макар сега да знаем, че еволюцията не 
протича така, терминологията „ранни“ 

и „късни“ галактики все още се използва. 
Млечният тип е спирална галактика с бар. 
Ако можехме да видим нейно изображение, 
получено от извънгалактични астрономи, 
то вероятно много би приличало на 
картината на Фиг. 7. Тя, обаче, е продукт 
на дългогодишни усилия на множество 
астрономи. Също както е трудно да 
нарисуваш замъка, който никога не си 
напускал...

Видимата материя в галактиките се състои 
от звезди, газ и прах. Невъобразимите 
налягане и температура в недрата на 
звездите, тези кълба от плазма, са причина 
за процесите на  термоядрен синтез. 
Почти всички естествено срещащи се 

Фиг. 6: Камертонна диаграма на Хъбъл. Източник: http://cas.sdss.org/. 
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елементи, по-тежки от хелий, 
са били създадени в звездите. 
Атоми на водород се сливат в 
атоми на хелий, при което се 
отделят огромни количества 
енергия под формата на 
гама лъчи. В стремежа си да 
напуснат звездата, тези гама 
лъчи противодействат на 
неудържимото гравитационно 
свиване. Те многократно (дори 
за секунда) са поглъщани и 
преизлъчвани отново. На един 
фотон може да отнеме 100 
000 години да измине пътя 
от ядрото до повърхността 
на звездата. Когато фотоните 
достигнат повърхността, те са 
изгубили част от енергията си и 
част от тях вече представляват 
видима светлина. Те напускат 
звездата и ако на пътя им 
не се изпречи нищо, могат 
да пътуват по права линия 
завинаги. Когато гледаме 
например към звездата Сириус 
(Фиг. 8), разположена на близо 
8 светлинни години от нас, 
виждаме фотоните, които са я 
напуснали преди 8 години и 
Земята е първото препятствие, 
на което са се натъкнали. Ако 
гама лъчите не бяха толкова 
затруднени да напуснат 
звездата си, нощното ни небе 
щеше да е безутешно пусто...

Лъчението на повечето звезди 
се дължи на промяна на 
положенията на електроните 
на орбитите им около ядрата 
и се нарича топлинно. Тъй 
като голяма част от видимата 
материя в „нормалните“ 
галактики е съсредоточена в 
звезди, тяхното излъчване е 
топлинно. В една галактика 
като нашата има няколко 

Фиг. 7: Най-вероятният вид на Млечния път анфас; показано 
е местоположението на Слънцето. 

Източник: http://messier.seds.org/.

Фиг. 8: Звездата Сириус, заснета от Космическия телескоп 
Хъбъл. 
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десетки милиарда звезди.
Галактиките делят с мъглявините 
първенството за най-красив небесен обект!

С вълшебството от нюанси и размаха 
на ръкавите си спиралните галактики 
са особено впечатляващи (Фиг. 9). 

Фиг. 9: Галактиката NGC 1300, заснета от Космическия телескоп Хъбъл.

Фиг. 10: Галактиката M 104 - „Сомбреро“, заснета от Космическия телескоп Хъбъл.
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Това искрящо синьо – на 
недокоснат сняг, озарен от 
първите лъчи на изгрева, 
подсилено от ивиците 
поглъщащ прах, крие 
нещо неочаквано... Също 
като морските вълни и 
за разлика от баровете, 
спиралните ръкави не са 
изградени от едно и също 
вещество през цялото време. 
Те представляват вълни на 
плътността в диска. Звездите 
и газът се въртят около 
центъра по-бързо от тях. 
Те се захващат за ръкавите 
и минават през тях. Това, 
което ние виждаме като 
спирални ръкави, всъщност 
са отделни положения от 
вечния за човешките мащаби 
път на звездите и газа около 
галактичния център... 

Ако изобщо можем да 
наречем спиралната 
структура загадка на 
галактиките, тя е може би 
най-невинната. 

Най-впечатляващи за човешкото око са или 
галактиките със съвършени форми, или 
крайно асиметричните и неправилни, както 
и тези, наподобяващи причудливи образи. 
Забележител-ният вид на галактиката M 
104, наречена „Сомбреро“ (Фиг. 10), се 
дължи на плътните ивици поглъщащ прах 
по лъча на зрение. Още по-изумителна 
е играта на праха на светлини и сенки в 
галактиката M 64, наричана „Черното око“ 
или още „Спящата красавица“  (Фиг. 11).

Най-интересните галактични форми 
са свързани с взаимодействията между 
галактиките. Една от хипотезите за 
произхода на някои пръстени в галактиките 
– симетрични (Фиг. 12) или не чак толкова 
(Фиг. 13), е относително рядкото събитие на 

преминаване на една галактика през друга. 

Гравитационното взаимодействие между 
галактиките може силно да ги деформира 
и да доведе до образуване на спирална 
структура и барове, както и на приливни 
образувания като мостове и опашки. 
Необичайната спирална структура и 
приливният мост между галактиките са 
издайническите признаци на протичащо 
взаимодействие при фотогеничната 
група Arp 273 (Фиг. 14). Системата от 
галактики, известна като „Антените“ 
(Фиг. 15), е прототип на сливащи се 
галактики. Взаимодействието е започнало 
преди 300-450 млн. години и след още 300 
млн.  години галактиките напълно ще се  

Фиг. 11: Галактиката M 64 - „Черното око“, 
заснета от Космическия телескоп Хъбъл.
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слеят.  Взаимодействието  е  породило звездообразуване и образуването на огромните 
приливни опашки. Драматичният вид на двойката галактики „Мишките“ (Фиг. 16) се 
дължи на относителните разлики между гравитационните сили, действащи на близките 

Фиг. 12: Галактиката „Обект на Хоуг“, заснета от 
Космическия телескоп Хъбъл.

Фиг. 14: Взаимодействащата група галактики Arp 273, 
заснета от Космическия телескоп Хъбъл. 

Фиг. 15: Сливащите се галактики NGC 4038 NGC и 4039, 
известни като „Антените“, източник: 

http://apod.nasa.gov/.

Фиг. 13: Пръстеновидната галактика AM 0644-741, 
заснета от Космическия телескоп Хъбъл.
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и далечни области на всяка от галактиките. 
Грандиозният междугалактичен мост, както 
и приливната опашка, многократно по-
голяма от самите галактики, в системата 
Arp 293  (Фиг. 17) са свидетелства за 
близко преминаване на галактиките една 
до друга в миналото. Най-вероятният 
сценарий е серия от приближавания и 
отдалечавания преди неизбежното сливане 
в една галактика. Дотогава Arp 293 би била 
чудесна сцена за фантастичен филм. И 
макар сега моделите, базирани на числени 
симулации, задоволително да обясняват 
наблюдаваните приливни структури, 
преди няколко десетилетия възможността 
за неестествения им произход е занимавала 
умовете и на учени. Например, през 1983 
г. кандидатът на техническите науки 
Алексей Воробьëв изказва хипотезата, че 
този род междугалактични структури може 
да са дело на високоразвити космически 
цивилизации, способни да въздействат 
върху галактиките си. Впечатлението, че 
драматичната съдба на взаимодействащите 
си галактики, не ни касае, не е съвсем 
оправдана. „Мъглявината“ Андромеда, 
наблюдавана от Ал Суфи преди повече 
от хилядолетие, е най-близката галактика 
от размера на Млечния път. Всъщност 
тя много прилича на нашата Галактика, 
двойно по-голяма е и се движи към нас. 
Симулации показват, че след няколко (3-6)
милиарда години двете галактики ще се 
слеят. Далечен наблюдател би видял гледка, 
подобна на сблъсъка между NGC2207 и  
IC2163 (Фиг. 18). Най-изненадващото (за 
човешките разбирания) е, че теорията 
предсказва като краен продукт от сливането 
на съизмерими спирални галактики 
елиптична галактика. Докато спиралните 
галактики са доминирани от въртящи 
се дискове от звезди и газ, елиптичните 
галактики са сфероидални комплекси от 
звезди (Фиг. 19).

Фиг. 16: Двойката галактики NGC 4676, известни 
като „Мишките“, заснета от Космическия 

телескоп Хъбъл. 

Фиг. 17:  Двойката галактики Arp 293, заснета 
от 1-м телескоп USNO, Флагстаф, Аризона, 

източник: http://apod.nasa.gov/

Фиг. 19: Елиптичната галактика M 87, източник: 
Англо-Австралийската обсерватория.
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След около още милиард години на мястото 
на Млечния път и Андромеда най-вероятно 
ще се намира елиптична галактика, 
спокойна и жълта, с нищо не подсказваща 
за изминалите драматични събития...

За съжаление (или може би за радост на 
всички, търсещи нови предизвикателства 
в науката), не всичко, свързано с 
взаимодействащите си галактики, е напълно 
ясно... 

В спектъра на неподвижен спрямо нас 
небесен обект би имало абсорбционни 
(спадове) и/или емисионни (пикове) 
линии, съответстващи на преходи между 
енергетичните нива на атомите в него. 
Съгласно т.нар. Ефект на Доплер тези 
линии биха се отместили към синята/
червената област, когато обектът се 
приближава/отдалечава. Червеното 
отместване оценява степента на отместване 
на дадена линия към червената област на 
отдалечаващ се от нас небесен обект спрямо 
положението, което би имала, ако обектът 
беше неподвижен. С негова помощ могат да 
се определят разстоянията до галактиките. 

Известни са групи от галактики, които 
имат приливни структури, подсказващи за 
взаимодействие между тях, и същевременно 
червени отмествания, съответстващи на 
доста различни разстояния. Наричат 
се „асоциации с аномални червени 
отмествания“.  Дискутирани са още 

Фиг. 18: Взаимодействащите си галактики NGC2207 и IC2163,  заснети от Космическия телескоп 
Хъбъл.

Фиг. 20: NGC 7603 – система с аномално червено 
отместване, заснета от Sloan Digital Sky Survey 

(http://cas.sdss.org/).
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преди 40 години от Халтън Арп. Една 
от най-впечатляващите такива системи 
е NGC 7603 (Фиг. 20). Деформираната 
структура на галактиката и множеството 
приливни образувания, включително мост, 
свързващ двете галактики, свидетелстват 
за взаимодействие с кандидат-спътника. 
Той, обаче, би следвало да е много по-
отдалечен, ако за разстоянието съдим по 
червеното отместване. Нещо повече, ярките 

компактни образувания, наложени 
върху приливния мост, имат по-
големи червени отмествания от 
тези и на двете горни галактики. 
Вероятността тази конфигурация да 
е продукт на случайност е оценена 
като много малка. Предложени са 
множество обяснения (например на 
Лопез-Коредойра и Гутерез през 2004 
г.), сред които и някои екзотични 
– галактиките с по-голямо червено 
отместване са били „изхвърлени“ от 
родителската галактика. Нито едно 
не е признато за недвусмислено.   

Масата на дадена галактика може 
да се определи по гравитационните 
сили, които упражнява. Още 
през 30-те години на миналия 
век анализът на динамиката на 
галактики и купове от галактики 
довежда до изненадващия резултат, 
че те съдържат значително 
повече маса, отколкото може да 
се наблюдава. Едва до 20% от 
масата на галактиките се състои 
от звезди, газ и прах, които могат 
да се наблюдават да излъчват или 
поглъщат. Останалата, съществена 
част от масата, е невидима. Поради 
това е наречена тъмна материя. 
За нейното съществуване знаем 
само по гравитационни ефекти. 
Както казва Малкия принц „Най-
важното е невидимо за очите“. 

Нима ако гледаме Земята нощем ще си 
създадем вярна представа за положението 
на континентите? Тяхната площ ще бъде 
силно, при това неравномерно, подценена... 
Противоречието между недвусмислените 
свидетелства за наличието на тъмна 
материя и невъзможността да бъде обяснен 
нейният произход е наречено “проблем на 
тъмната материя”. Съществуват два типа 
кандидати за тъмна материя – несветещи 
небесни тела, като кафяви джуджета и 
звезди в края на своята еволюция, и нов 
тип частици, които досега не сме успели да 

Фиг. 21: Модел на акреционен диск около черна дупка; 
източник - http://dailygalaxy.com/.

Фиг. 22:  NGC 1068-  Сийфъртова галактика. 
Изображението е от Sloan Digital Sky Survey 

(http://www.sdss.org/).
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детектираме. Така проблемът на тъмната 
материя не е само астрофизичен, а е 
предизвикателство за фундаменталната 
физика изобщо.

Съществуват галактики, които могат да 
са до 1000 пъти по-ярки от „нормалните“ 
галактики и излъчват в много по-широк 
спектрален диапазон от тях – от радио- до 
гама-лъчи! По тези причини са наречени 
активни. При това непренебрежима част 
от лъчението произхожда от централна 
област, не по-голяма от 1 светлинен ден, 
наречена активно галактично ядро. Тези 
огромни количества енергия, излъчени 
от толкова малки области, не могат да 
се обяснят с термоядрените процеси в 
звездите. Нужен е процес с по-голяма 
ефективност. Общоприетата хипотеза е т. 
нар. акреция на газ върху свръхмасивна 
(с маса, по-голяма от  милион слънчеви 
маси) черна дупка (Фиг. 21). Движението 
на газа около централния обект му пречи 
да падне директно върху него. Образува се 
диск. Триенето, което изпитва газът, води 
до намаляване на ъгловата му скорост, 
при което газът започва бавно да пада 
навътре, и до нагряването му. Част от 
тази енергия се отделя под формата на 
лъчение. Какво представлява черната 
дупка? Едно от решенията на уравненията 

на Общата Теория на Относителността, 
описващо гравитационното поле на точкова 
маса. По-просто казано, компактен обект 
с достатъчно малки размери, че дори 
светлината да не може да го напусне. Защо 
черна дупка? Тя е не само следствие от 
теоретични разсъждения, но и крайният 
етап от живота на най-масивните звезди. 

Първият оптичен спектър на активна 
галактика е получен преди повече от 100 г. 
Едуард Фат обръща внимание на силните 
емисионни линии в спектъра на NGC 1068 
(Фиг. 22), считана по това време, разбира се, 
за „мъглявина”.  Едва през 40-те години на 
миналия век Карл Сийфърт обособява клас 
нискосветими активни галактики (наречен 
по-късно на негово име – Сийфъртови 
галактики). 

През 1963 г. Маартен Шмит разбулва 
мистерията на квазарите - високосветими 
активни галактични ядра, като разпознава 
водородните емисионни линии в спектъра 
на квазара 3C 273, отместени към червения 
край с необичайно голямо за тогава червено 
отместване. Явно тези обекти не са звезди, 
а звездоподобни източници с огромна 
светимост. Приема се, че квазарите са 
ядра на галактики, недетектирани при 
първите наблюдения.  Първият открит и 
видимо най-яркият квазар е 3C 273 (Фиг. 
23). Отдалечен е от нас на 2 милиарда 
светлинни години.

Само година след откриването на квазарите 
Солпитър предлага акреция върху черна 
дупка като механизъм на излъчването 
им. Изненадващо, десетилетия по-късно 
се оказва, че свръхмасивни черни дупки 
съществуват в центъра на повечето 
галактики, и „нормални“, и активни. 
Нещо повече, има солидни аргументи за 
наличието на свръхмасивна черна дупка 
в центъра на Млечния път. Дори още по-
неочаквано е откритието за връзка между 
масата на черната дупка и свойствата 
на родителската ѝ галактика. Това е 

Фиг.23: Първият открит квазар – 3C 273. 
Изображението е от Sloan Digital Sky Survey 

(http://www.sdss.org/).
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ярко свидетелство, че еволюцията на 
черната дупка и на галактиката ѝ са тясно 
свързани, както при активните, така и при 
„нормалните“ галактики. Интуитивното 
очакване наличието на свръхмасивна черна 
дупка в централните области на активните 
галактики да е отличаващата ги черта от 
„нормалните“ се оказва безпочвено. На 
дневен ред излизат въпросите кое прави 
една галактика активна и какви механизми 
пренасят газ до активното ядро, където да 
послужи за гориво. 

Механизмите, които могат да захранят 
ядрото, трябва да са в състояние да 
пренесат газа до обсега му. Числени 
симулации показват, че галактичният бар 
и взаимодействията с други галактики са 
в състояние да породят нужните газови 
потоци към ядрените области. За да до 
достигнат те до обсега на централния 
източник, са нужни и допълнителни 
механизми в ядрените области.

През последните десетилетия множество 
изследвания са търсели връзка между тези 
механизми и активността. Наблюдавана е 
корелация между квазарите и сливанията 
на галактики със съизмерими маси (Фиг. 
24). Един от подходите за изучаване на 

механизмите на захранване на ядрената 
активност е изследване на галактики с 
идентични параметри, отличаващи се 
единствено по активността на ядрата 
им. Mrk 766 и UGC 6520 са примери на 
галактики-„двойници“ - първата с активно, 
а втората със спокойно ядро. Целта е да 

Фиг. 24: Квазърът PKS 2349 – свидетелство за 
сливане с галактика-спътник.  заснета от 

Космическия телескоп Хъбъл.

Фиг.25: Mrk 766. Изображението е от Sloan 
Digital Sky Survey (http://www.sdss.org/).

Фиг.26: UGC 6520. Изображението е от Sloan 
Digital Sky Survey (http://www.sdss.org/).
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изследваме в коя от тях има по-изявени 
механизми на захранване на ядрената 
активност. Отново интуитивните ни 
очаквания са това да е активната галактика. 
Оказва се, че и двете имат бар, при това, 
изненадващо, в активната галактика 
той е по-слаб. Още по-неочаквано е, че 
спътник има само „нормалната“ галактика. 
Тези резултати са представителни за 
Сийфъртовите галактики. При тях не е 
забелязана по-голяма честота на срещане 
на барове или взаимодействия с други 
галактики спрямо „нормалните“ галактики. 
Какво е обяснението? При сливанията 
на галактики със съизмерими маси могат 
да се породят потоци газ, достатъчни да 
обезпечат високата светимост на квазарите. 
При по-нискосветимите активни галактики 
нужните за акрецията количества газ са 
налични в централните области или поне 
дотам могат да ги пренесат механизми, по-
слаби от изследваните. Поради това не се 
наблюдават повече барове и 
спътници при Сийфъртовите 
галактики. 

Активните галактични 
ядра са най-мощните 
дълговременни източници на 
енергия във Вселената. Най-
отдалеченото наблюдавано 
активно галактично ядро за 
момента е квазар с червено 
отместване над 7 (макар това 
да не е най-далечният обект 
наблюдаван във Вселената). 
Вижда се както е изглеждал 
едва 770 милиона години 
след Големия Взрив (Фиг. 
27). Нашият малък урок е, че 
интуицията, която е толкова 
ценна в нашия живот, в 
науката не е синоним на 
професионализъм, а по-скоро 
- на предубеденост. 

22 април 1995 г. Отново сме в 
Смитсонианския природонаучен музей, 
Вашингтон. 75 години след Великия 
Дебат. Дебатът този път е за разстоянията 
до източниците на гама избухвания. По-
известен е като “Диамантения Юбилей 
на Великия Дебат”. Доналд Лам застъпва 
тезата, че източниците на гама избухвания 
населяват Галактичното хало, а Богдан 
Пачински счита, че са на космологични 
разстояния. Кой е прав? Не това е най-
важното. Рано или късно разстоянията 
до тях са щели да бъдат измерени. И, 
наистина, мистерията е разрешена само 
3 години по-късно. Колко учени, обаче, 
дръзват да заложат името си, изказвайки 
хипотеза преди недвусмислените факти да 
излязат наяве? Те са достойните участници 
във велики дебати. Остана още една 
мистерия. За какво ще е дебатът през април 
2070??

Фиг. 27:  ULAS J1120+0641 - най-отдалеченият (засега) квазар 
(ограден) на около 12.9 милиарда 

светлинни години от нас по посока на съзвездието Лъв. 
Съвместно изображение от Ливърпулския 

телескоп и Британския Инфрачервен телескоп.

КОСМИЧЕСКИ НАУКИ

http://www.reader.bg/online-shop/buy-ebook/details/28/1/jetbook-color.html
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jetBook Color - първият в света цветен електронен четец на американската 
компания Ectaco Inc., използва най-новата технология на лидера в производството на 
дисплеи от типа “Е-хартия” E Ink. Предвиден първоначално за образователния пазар, 
рийдърът предлага много повече възможности не само на учащите, но и на всички останали 
потребители. С възможността за зареждане на лични документи, с огромния брой формати, 
допълван постоянно от производителя, с опцията за разширяване размера на вградената си 
памет, устройството предоставя много повече удобства в сравнение с останалите марки ел. 
четци, предлагащи се на пазара.

 Със своите способности jetBook Color вече спечели наградата за иновация на най-голямото 
изложение за потребителска електроника в САЩ CES 2012. Неговият екран покрива 
голям процент от цветовото пространство, предлага изключително висока разделителна 
способност и продължава да разчита на технологията, използваща отразена, а не излъчена 
светлина. Така четенето може да продължи неограничен брой часове без последствия за 
зрението, а значително удълженият живот на батерията превръща jetBook Color в най-
подходящото устройство, както за училищна работа, бизнес документация, четене в 
свободното време, така и на всичко между тях.

Вземи от www.reader.bg 

http://www.reader.bg/online-shop/buy-ebook/details/28/1/jetbook-color.html
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Едно животно, символизира 
Африка,навярно повече от всеки 
един от величествените зверове 

на „Черният континент“. Въпреки 
деликатното си присъствие Жирафът не 
може да не ни удиви със своя неподражаем 
ръст и същевременно с изящната си 
грациозност. Познати на човечеството от 
древни времена,тези гиганти продължават 
да предизвикват науката с уникалната си 
анатомия и любопитно поведение. 
 
Достигат невероятните 5,80 м.височина, 
което ги прави абсолютен рекордьор в 
животинския свят. Мъжките тежат между 
1200 и 1500 кг., а женските 800-1000 кг. 
Тялото му има непропорционална форма 
с малка глава, много дълга шия (над 2 м.) 
и дълги крака.Късата им жълтеникава 
козина е покрита с кафеникави петна с 
различна форма и големина. Тяхната роля 
е свързана с количеството отделена топлина 
от организма и е възможно да са част от 
причините за необикновено издължената 
шия на жирафа: повече петна – по добра 
вентилация. 
 

Като цяло причината за еволюцията на 
толкова дълъг врат все още не е твърдо 
установена. Традиционното схващане 
ече тя помага на животните да достигат 
най-високите клони на Африканските 
акации (Acacia tortilis) и по този начин 
да елиминират конкуренцията за храна 
(Дарвин 1870), както и да забелязват 
хищниците отдалеч. 
През 1996 г. Simmons и Scheepers 
предложиха, че основен еволюционен 
фактор е предпочитанието на женските 
към партньори с по дълга шия, които 
по-често побеждават в предбрачните 
двубои, т.н. „Neck for Sex”. В крайна сметка 
през 2010 Simmons и Altwegg обявиха 
и двете хипотези за непълноценни и 
смятат, че отговора на загадката се крие в 
комбинацията от двете причини.  
 
В много учебници и научни статии 
се изтъква факта, че Жирафът има 7 
шийни прешлена, както всички останали 
бозайници. Но дали е така? Добре е да 
се спомене, че два рода млекопитаещи, 
Ленивеца (Bradypus) и Ламантина 
(Trichechus) имат съответно по 9 и 6 шийни 

БИОЛОГИЯ

„Новите“ Жирафи 
(Giraffidae) 
Повече тук - http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=12959

Нова рубрика, в която ще ви запознаем с бозайниците.
Автор: Константин Йорданов
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прешлена, а при Ленивеца (Choloepus) 
варират между 6 и 7. През 1999 г., може би 
най-добрият специалист по Жирафите 
в Света, Nikos Solounias изрази идеята, 
че Жирафите имат 8-ми шиен прешлен. 
Solounias доказва, че първия гръден 
прешлен T1 всъщност играе ролята на 
шиен прешлен, а формата му е същата, като 
7-мия шиен прешлен на Окапи и има доста 
необичайна форма за T1.  
 
Уникална при Жирафите е и тяхната 
кръвоносна система. Те притежават мощно 
сърце, подсилени артериални стени и най-
високото кръвно налягане сред животните 
(300/200 mmHg), доставящо кръвта до 
главата на разстояние на над 2 м.. За да 
се избегне опасно нахлуване на кръв в 
мозъка, когато животното се наведе да пие 
вода , антигравитационни клапи и мрежа 
от малки кръвоносни съдове, помагат да 
се поддържа достатъчен кръвоток с точно 
необходимата стойност на налягане на 
кръвта. Дихателната система също е без 
аналог в природата.  
 
Колко вида са Жирафите? 
 
Още в началото на XX век съществува 
идеята за повече от един вид Giraffa.Тази 
хипотеза впоследствие е отхвърлена и 
забравена, като се приема разделянето на 
9 отделни подвида. Изследване на мтДНК 
и микросателитите на голям брой диви 
индивиди от Brown и кол., през 2007 г., 
раздвижиха науката. Те разпознаха не един, 
а цели шест вида Жирафи разделени в 
две основни групи: - Северна (G. peralta, 
G. reticulate, G. rothschildi)и Южна (G. 
tippelskirchi, G. giraffe, G. angolensis).
Времевия континиум разделящ двете 
групи е между 500 000 и 1 000 000 години, 
а вътре в групите между 250 000 и 500 000 
г.Интересно е, че номиналният подвид 
Giraffa camelopardalis camelopardalis вече 
е включен в G. rothschildi. Авторите са 
засекли няколко хибридни животни, но 
изразяват мнение, че основните популации 
са добре изолирани едни от други с 
естествени природни бариери.  
 
Почти по същото време Hassanin и кол. 
(2007)., проведоха подобно проучване, 

като включиха и проби от много животни 
отглеждани в зоопаркове. Те прибавиха 
и още един вид G. antiquorum към 
гореспоменатите шест. 
 
В края на миналата година излезе 
Таксономия на Копитните животни 
( Ungulate Taxonomy) на двама от най-
авторитетни автори по темата C.Groves 
и покойния P.Grubb. Плод на на дълги 
години ДНК анализи. Тук авторите 
признават 7-те вида, замествайки синонима 
G. rothschildi с G. camelopardalis и 
предлагат още един пълноценен вид G. 
thornicrofti.  
 
Семейство Жирафи (Giraffaide) включва 
и още един представител. Откритият чак 
през 1901 г. забележителен горски бозайник, 
Окапи (Okapia johnstoni). 

 

БИОЛОГИЯ

Нубийски или Ротшилдов жираф (Giraffa 
camelopardalis Linnaeus, 1758)
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Тук ще приема новата систематика на 
C.Groves и P.Grubb, но трябва да поясня, че 
тя все още не е официално установена.

Нубийски или Ротшилдов жираф 
(Giraffa camelopardalis Linnaeus, 1758)

СЗ Кения, И Уганда и вероятно Ю Судан. 

Застрашен (Endangered) в IUCN

Смята се,че 14-те жирафа в зоопарка Ал 
Айн в ОАЕ са от формата camelopardalis, 
а в природата не са останали повече от 200 
индивида. Формата rothschildi също е мно-
го рядка - около 600 животни и около 400 в 
плен.

Отличава се с тъмнокафяви(до черни в цен-
търа) правоъгълни петна на кремав фон и 
липса на опетняване под коляното. Мъжки-
те потъмняват значително с възрастта.

Мрежест жираф (Giraffa reticulata de 
Winton, 1899)

Ю Сомалия, Ю Етиопия и СИ Кения

Може би най-известният вид. С едри и 
наситени червеникавокафяви петна, разде-
лени от правилни бели линии образуващи 
красива „мрежа“.

Заради лова и загубата на арел числеността 
му рязко е намаляла от 28000 в края на 90-те 
до само 5000 в края на 2010. Най - желаният 
от зоопарковетe - около 450 бр.

Кордофански жираф (Giraffa antiquorum 
Swainson, 1835)

Живее в най враждебните и размирни реги-
они на Африка – Ю Чад, ЦАР, С Камерун и 
ДР Конго.
С бледи и неправилни петна на мръсно 
бял фон. Има петна по вътрешната част на 
краката.
Около 3000 индивида живеят в природата и 
65 в плен.

Западноафрикански жираф (Giraffa 
peralta Thomas, 1908)

Една единствена популация от около 250 
животни, източно от столицата на Нигер 
Ниамей. Под строга защита на Нигерското 
правителство.
Най-редкият вид – Застрашен(Endangered) 
в IUCN
С много светла окраска и жълтокафяви пет-
на на кремав фон.

БИОЛОГИЯ
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Масайски жираф (Giraffa tippelskirchi 
Matschie, 1898)

От Централна и Южна Кения до Ю Танза-
ния, интродуцирана популация в Руанда.

Най-многобройният вид - между 30000 и 
40000 индивида. 100 животни в плен.Напо-
следък зачестяват съобщенията за нападе-
нията от бракониери.

Въпреки, че при всички видове се наблю-
дава потъмняване при възрастните мъж-
ки, Масайския жираф е доста по-тъмен от 
останалите. С тъмнокафяви петна най-често 
с формата на лозов лист, накъсани от свет-
локафяви неправилни линии.

Луангвийски жираф (Giraffa thornicrofti 
Lydekker, 1911)

Среща се само в една изолирана популация 
в Долината Луангва, И Замбия.

БИОЛОГИЯ
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По малко от 1500 индивида в природата.
Светлокафяви петна по шията и тъмнока-
фяви по тялото на кремав фон.

Южноафрикански жираф (Giraffa 
giraffa Boddaert, 1785)

С ЮАР, Ю Ботсуана и Ю Зимбабве.
Около 12 000 в природата и около 45 в зоо-
парковете.
Тъмнокафяви петна на светлобежови раз-
късани линии. Има петна по цялата предна 
част на краката до копитата.

Анголски жираф (Giraffa angolensis 
Lankester, 1901)

Въпреки че се нарича „Анголски“ този вид 
за съжаление вече е изчезнал от Ангола.
Намибия, ЮЗ Замбия, Ботсуана и вероятно 
З Зимбабве.
По малко от 20 000 животни. 20 в зоопарко-
вете.
Другото му име „Димен жираф“ говори за 
външния му вид. Светлокафяви петна на 
сиво-бял фон.

БИОЛОГИЯ
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Влечугите в България
В България се срещат два вида водни костенурки - обикновената блатна и каспийска 
костенурки.

Автор: Марко Иванов

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=6440

Европейската (Обикновена) блатна костенурка 
(Emys orbicularis), е единственият представител на сем. Блатните костенурки 
(Emydidae) в Европа. Същевременно това е най-широко разпространениятвид на стария конти-
нент.
Горната част на черупката (карапакс) е маслиненокафява до черна, с множество жълти точици и 
черти, разположени радиално по роговите щитчета. Долната страна на черупката (пластрон) е 
жълтеникава до кафява с тъмни петна. Кожата е в общата окраска — маслиненокафява до черна 
с характерни жълтеникави ивици.
Дължината на черупката варира от 13 до 20 cm, като в редки случаи достига до 23 cm. Като пра-
вило женските индивиди са по - едри от мъжките.

 list.doc(1.2K)
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Ареалът й включва иранската част на Кас-
пийско море, Русия, Латвия, Литва, Полша, 
Чехия, Словакия, Централна Германия, 
Швейцария, Южна Франция, Испания, 
Португалия, Мароко, Алжир, Тунис, Кор-
сика, Сардиния, Италия, Гърция, България 
и Турция. Постглациални (следледникови) 
останки са намерени в Швеция, Дания, Хо-
ландия и Англия.
В България се среща подвидът E. o. 
orbicularis, който е разпространен на цялата 
територия на страната до към 900 m н.м.в. 
(Лозенска планина).

В повечето области от ареала си, Европей-
ската блатна костенурка може да бъде от-
крита в разнородни бавнотечащи води или 
заблатени терени, някои от които напълно 
могат да пресъхнат през лятото. Типични 
примери са дренажни канали, рибарници, 
блата, езерца, реки и малки потоци, бракич-
ните води на устията, крайбрежни водни 
площи. Характерно за местообитанията е 
наличието на богата водна растителност. 
Новоизлюпените малки предпочитат плит-
ки води с не голяма дълбочина (не повече от 
метър).
Европейската блатна костенурка е активна 
през деня. Не е много притеснителна, осо-
бено на места къде е свикнала с човешкото 
присъствие (крайградски паркове с изкуст-

вени или естествени езерца).Разбира се, че 
когато се почувства заплашена, бързо се 
скрива под водата.
Тези костенурки са предимно хищници, 
хранещ се с насекоми, ракообразни, мекоте-
ли, червеи, риби и земноводни, които улавя 
главно във водата. Много рядко се храни 
с водна растителност. Има данни, че не се 
отказва и от мърша (?).

БИОЛОГИЯ
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Както всички студенокръвни животни и 
Обикновената блатна костенурка реа-
гира на неблагоприятните климатични 
особености като забавя метаболизма си. 
Преззимата изпада в хибернация, но 
при сравнително ниски температури - 
4°C - 6°C . При температури над 10°C, 

Eдна костенурка отвътре
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костенурката е все още активна. Хибер-
ниращите животни се заравят в тинята 
на водоема, който обитават.
При европейската блатна костенурка има 
слаб полов диморфизъм, изразен предимно 
в окраската на очите - при мъжките 
екземпляри те са червеникави до кафяви, 
докато при женските са жълти до бели.
Размножителният период започва 
непосредствено след пробуждането от 
хибернация, което настъпва в края на м. 
Март. След копулацията, женската снася 
от 3 до 21 овални, бели кожести яйца. 
Отлагането на яйцата се осъществява по-
често на едно място, но може да се извърши 
и в няколко отделни ямки, които женската 
изкопава със задните си крака, а след 
заравянето уплътнява с пластрона си. Това 
става през Май/Юни, в късните часове на 
деня. Самите яйца са със средни размери от 
около 28 - 33 на 18 - 20 mm и тежат средно 
около 5 g.
Температурата е важен фактор за 
определянето на пола, като в границите 
от 24 - 28°C се излюпват предимно мъжки 
индивиди, а при температури над 29°C 
предимно женски индивиди. Генетичните 
фактори при този вид също имат важно 
и дори водещо значение. Развитието 
на яйцата продължава до Септември/

Oктомври, като често 
малките излизат на 
повърхността едва през 
следващата пролет.

Европейската (обикновена) блатна кос-
тенурка е включена в Червеният списък 
на световнозастрашените видове (IUCN 
Red list) - 
Почти застрашен (Lower Risk Near 
Threatened LR/nt)
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Птиците в България
Нова рубрика, в която ще ви запознаем с птиците, които обитават нашите земи.

Гривяк - Columba palumbus (ДТ 41 см).
Среща се в гористи райони и гнезди по дърветата. Трака с клюн от 
прикритието си, когато е обезпокоен. Храни се със семена, зърна, мека 
растителност, пъпки и различни продове, в това число и жълъди.
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Гугурлица - Streptopelia turtur (ДТ 27 см).
Обитава редки гори и край речни насаждения. Обикновено на двойки 
или малки групи. Гнездипо дървета и храсти. Храни се със семена, 
зърна и насекоми.
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Обикновена кукувуца - Cuculus canorus 
(ДТ 33 см).
Снася яйцата си в гнезда на други птици, които отглеждат малките. 
Широко разпространена в разнообразни местообитания. Класическа 
насекомоядна птица, храни се главно с гъсеници, причиняващи щети 
на дивата природа и на земеделските култури.
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Чухъл  - 
Otus scops (ДТ 19 см). 
Подчертано нощен начин на 
живот. Среща се в открити гори, 
градини, паркове в градове и села. 
Храни се главно с едри насекоми. 
Гнезди в хралупи по дървета, 
скали или други подходящи 
места.
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Домашна кукумявка - Athene noctua 
(ДТ 22 см).
Често се вижда по огради, стълбове и други удобни за наблюдение места. 
Храни се с дребни гризачи и насекоми в открити райони с единични 
дървета, в градини и паркове, често в и около населени места. Гнезди в 
дупки по дървени скали.
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 След като в 43-ти брой на 
списанието разгледахме 
основните характеристики 

на военното дело в Европа през първата 
половина на XVII в., идва ред да 
обърнем внимание на промените, които 
настъпват през втората половина на 
седемнадесетото столетие. Ако в началото 
на XVIIв. говорим за мащабно разгръщане 
на вече утвърдени военни практики, 
от средата на века насетне се налагат 
редица промени, които качествено и 
количествено изменят пропорциите на 
европейските конфликти. Настоящата 
статия няма за цел да разглежда 
конкретни съревнования между две 
или повече държави, а ще се стреми да 
очертае основните посоки, в които се 
развива европейското военно изкуство 
след 1660г.

 Когато за кратък период от време 
определен регион от света акумулира 
голям брой конфликти, това оказва 
както количествено, така и качествено 
изменение в тяхната природа. Как 
точно става това? На първо място, 
държавите, участвали в тези конфликти 
са принудени да пренастроят цялата 
система – икономическа, социална и 
административна, към реалностите на 
войната. Създават се специални служби 
и/или постове в администрацията, които 
отговарят за изпълнението на всички 
военно-временни функции в държавата. 
Паралелно с това армиите са принудени 
да развиват своите характеристики в 
крак с тези на враговете си. Усложнява 
се йерархията, появяват се нови 
чинове, които да изпълняват новите 
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задачи, променя се въоръжението, 
както и структурата на числения 
състав на армията. Обществото от своя 
страна изразява готовност да плаща 
допълнителни разходи за да покрие 
издръжката на силна и добре снабдена 
армия, която да държи враговете и 
техните постоянни грабежи далеч от 
домовете на хората. По този начин се 
създава един цялостен комплекс, който 
служи като основа за еволюцията не само 
на военното дело като такова, но и на 
всички сфери на живота в една страна, 
обвързани с воденето на война. Ако днес 
повечето силни държави могат да си 
позволят да пренесат войната изцяло на 
вражеска територия и/или през девет 
океана в десети, в средата на XVIIв., 
нито една от „великите сили“ не е била 

застрахована от това врага да проникне 
на нейна територия и да опустоши 
земите й. В този смисъл и кралете, и 
обществото са били склонни да вложат 
сериозни суми в това да гарантират 
безопасността на своите владения. Както 
вече видяхме в предишната статия, 
между 1618 и 1660г. Европа преживява 
повече от двадесет конфликта, много 
от които засягат по над 5 държави 
едновременно. Простата математика ни 
показва че средно на всеки две години се 
е водела по една война. Подобна честота 
остава без паралел в историята на стария 
континент за който и да е друг период от 
50 години през последното хилядолетие. 
Честите конфликти водят до огромни 
финансови, човешки и материални 
загуби, които стряскат владетелите и 

Карта на Европа в 1660г.
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обществата и водят до едно преосмисляне 
на конфликтите. Ако до 1660г. войната е 
била бизнес, ръководен от наемнически 
капитани и генерали, които се намирали 
под слаб, или на моменти  почти никакъв, 
контрол от страна на държавите, след 
1660г. Нещата започват постепенно 
да се променят. Това става по редица 
параметри, които сега ще разгледаме по-
подробно.

Ренесансът и Ранното Ново време са 
епоха, в която кралете все още имат 
относително ограничена власт върху 
всичките си земи. Феодалната система 
от Средновековието вече е преодоляна и 
монархиите в Европа, било то малки или 
големи имат доста по-директен контрол 
над своите територии отколкото, да 
кажем,  през XIIIв. Въпреки това, в 
сравнение с по-късните периоди от 
политическото развитие на континента, 
властта на крале, графове и херцози в 
периода 1500-1660 изглежда повече или по-
малко незначителна. Причината за това  
е огромната роля, която аристокрацията 
продължава да играе във взимането 
на решения и администрирането на 
страната. Първите опити на владетелите 
да променят статуквото датират от края 
на XIVв., когато в херцогство Бургундия 
започва формирането на една нова 
институция, която ще доминира 
политиката на европейските монархии 
до края на XVIIIв. - Дворът. Целта на 
дворът е проста и гениална – чрез система 
от раздаване на привилегии, отличия 
и задължения, монархът се опитва да 
обвърже висшата аристокрация колкото 
се може по-плътно към себе си. По този 
начин, без да притежава реална власт, 

владетелят издига своята собствена 
значимост над тази на своите перовеѝ. 
Тази система бавно и постепенно започва 
да дава своите плодове, но към 1600г. 
все още съществуват доста и мощни 
аристократи в повечето европейски 
монархии. Войните, които избухват след 
тази условна дата често се превръщат 
в арена, на която крале и аристократи 
застават на различни страни, за да 
разрешат споровете си. Така става в 
Свещената Римска империя, Франция, 
Англия и Посполитажеч. Истината е, че 
в детайл нещата са доста по-сложни и 
българската историография като цяло 
има нужда спешно да преосмисли тези 
процеси. Тук няма как изчерпателно да 
разгледаме процесите, тъй като във всяка 
отделна държава те следват свой собствен 
ритъм. Най-простия принцип, който 

Луи XIV (1638-1715г.) - Френски крал (1643-
1715г.), символ на Абсолютизма в Европа. 

Амбицията му да доведе Франция до 
естествени граници, съчетана с манията 

му към величие водят до издигането и 
рухването на френската мощ.

 От сепаратизъм към 
централизирана монархия
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можем да изведем е, че към 1660г. всяка 
една от монархиитеѝ създава механизми, 
с които краля може да доминира  своята 
аристокрация. Но тези механизми са само 
50% от уравнението. Останалите 50% се 
коренят в личността на всеки отделен 
владетел. Силен, целенасочен владетел, 
като Луи XIV например, използвал умело 
тези механизми, докато испанския крал 
Карлос IIѝ бил напълно неспособен 
да постигне това. От друга страна, 
напълно погрешно е и схващането, 
базирано на изследванията на Норберт 

Елиас1, че абсолютната монархия 
ликвидира аристокрацията като активно 
политическо звено. Изследвания, 
посветени на финансите на абсолютните 
монархии, както и на начина по който се 
вземали важните политически решения 
показва, че владетелите продължили 
да разчитат на своите аристократични 
елити. Разликата била в това, че кралете 
успели чрез манипулиране на различните 
дворцови фракции да налагат своята 
политика, преодолявайки опозицията 
на отделни групи или индивиди. От 
друга страна, аристократите били 
склонни да финансират държавните 
начинания в замяна на управленчески 
и почетни длъжности и известни облаги 
при реализирането на проектите. Но 
основния инструмент за контрол на 
аристокрацията се оказала армията. 
След 1660г. Кралете наложили монопол 
над армиите. Така те разполагали с 
единствената законна въоръжена сила 
в земите си, а от друга страна създали 
нова сфера, където да раздават командни 
постове на верните си аристократи. 
Главна заслуга за това имали 
множеството конфликти в периода до 
1660г. Десетилетията войни изтощили 
аристократите авантюристи и в крайна 
сметка само владетелите, подкрепени от 
държавните хазни съумели да поддържат 
постоянни военни формирования под 
свое командване. Така, след 1660г., 
владетелите, които държали под свое 
командване единствените останали 
въоръжени сили, можели да наложат 
на своята аристокрация да се откаже 
от правото на частни въоръжени сили. 
1  Френски термин, който обозначава 
най-висшите аристократи в една монархия. 
Според средновековната традиция, кралят е 
„пръв сред равни“, т.е. Пръв сред своите перове 
(„равни“) или както по ясно личи в английската 
формулировка „First among his peers”.

Себастиан Вобан (1633-1707) - Френски маршал 
и военен инженер. Проектирал и превзел 

множество крепости на служба при Луи XIV. За 
него Краля -Слънце казва “Крепост,обсадена 

от Вобан, все едно вече е превзета”
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Този превес на силите, обаче, бил крехък 
и владетелите отново се наложило да 
създадат способ, чрез който да включат 
аристокрацията в системата на редовните 
постоянни армии. За целта започнали 
мащабни военни преобразования, които 
завинаги променили лицето на военното 
дело в Европа...

Целта на повсеместните военни реформи 
била да отговори на предизвикателствата 
на новата епоха. Нужно били по-добро, 
централизирано командване, което да 
замени несигурните и непредвидими 
наемнически капитани. Трябвало да 
се изгради една по-сложна логистична 
система, която да понесе бремето на 
нарасналата численост на армиите. Не на 
последно място, владетели и министри 
започнали да търсят по-ефективни 
начини за набиране на войници с цел да 
избягат от остарялата система на напълно 
наемнически армии. С цел да постигнат 
тези цели, владетелите, лично или чрез 
своите министри, започнали поредица 
от законови и практични методи, 
целящи да се справят с новопоявилите се 
предизвикателства.
 На първо място, както отбелязахме 
по-горе, аристокрацията трябвало да бъде 
приобщена към новите армии. За целта, 
офицерския корпус на армията бил 
попълван изключително от средите на 
аристокрацията. По този начин владетеля 
постигнал две цели едновременно – от 
една страна на базата на ордени, чинове 
и титли обвързал аристокрацията още 
повече към себе си, от друга си осигурил 
команден състав, който за разлика от 
старите наемници и авантюристи бил 
свързан с армията не само на базата на 
заплащането, но също така и по критерии 

като чест и социално положение, които 
мотивирали командирите и намалявали 
риска за дезертиране или преминаване 
на страната на врага – все проблеми, 
които били чести за периода преди 1660г.
 Отново с цел да се засили 
сплотеността на отделните части, както 
и да се повиши бойният им морал и 
предаността към краля и кралството, в 
Европа започнал процес на налагане и 
стандартизиране на униформите. До 
1660г., армиите в Европа нямали строго 
индивидуални униформи. Обикновено 
отличителните знаци на войниците 
били ленти плат в определен цвят, 
които се връзвали или през рамо, или 
на шлемовете или пък на ръцете над 
лакътя.2 Тези ленти лесно се махали и се 
заменяли с други, в друг цвят, ако хода на 
сражението не допадал на съответното 
отделение войници.ѝ Държавите 
започнали да въвеждат различни 
стандартни цветове за своите войски, като 
отделните полкове и роти имали свои 
отличителни знаци, които се пришивали 
към униформата – на яката или на 
раменете. Хазната започнала да отделя 
средства за стандартното въоръжаване на 
своята армия, като често пъти поръчките 
за дрехи и муниции се давали на местни 
манифактури с цел да се стимулира 
икономиката на страната. Към 1700г. 
Всички големи армии в Западна Европа 
имали свои униформи. След 1704г. 
Униформи били въведени и в Русия. В 
Османската империя униформите били 
въведени след реформите на Махмуд II в 
началото на XIX в. 
 Паралелно със стандартизирането 
на униформите, започнало и 
стандартизиране на оръжията. След 
1660г., подобно на армията, военната 
индустрия се превърнала в кралски 
монопол. Оръжейните манифактури 
2  Освен, може би, Посполитажеч.

Военните реформи 1660 – 1700
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били преустроени така, че да произвеждат 
едни и същи по калибър и модел 
огнестрелни и хладни оръжия. Това 
доста улеснило снабдяването с муниции 
и замяната на повредени оръжия, без 
това да повлияе на логистиката на 
армията. До колко тази промяна се 
реализирала в рамките на XVIIв. остава 
загадка, но според повечето западни 
военни историци, към 1700г. Франция, 
Англия, Холандия, Австрия, Швеция и 
Прусия били стандартизирали своята 
оръжейна  индустрия. В Русия проблема с 
разминаването на калибровката останал 
и след Наполеоновите войни, През 1815г. 
в руската армия били регистрирани 
над 20 различни калибъра огнестрелно 
оръжие. Данните за османската армия 
са още по-оскъдни, но вероятно след 
поредицата от превъоръжавания след 
1856г. Този проблем бил отстранен, поне 
що се отнася до редовните аскери.
 Реформи започнали и в системата 
на върховното командване и логистиката. 
Тук водеща роля изиграла Хабсбургската 
монархия, която още през XVIв. Създала 
висш военен съвет към владетеля, който 
ръководел армиите и снабдяването им. 
В хода на Тридесетгодишната война и 
последвалите я конфликти с Франция и 
Османската империя, тази институция 
изкристализирала и към 1700г. Била една 
от най-модерните подобни структури 
в Европа, без точен еквивалент в 
останалите големи армии. В тази насока 
вървели и реформите на Петър  в Русия. 
Императорът вървял към създаване на 
военна колегия (министерство), която да 
организира всички аспекти на тиловата 
поддръжка на армиите. Отделно от това, 
преди всяко голямо сражение и операция, 
Петър провеждал военен съвет, където 
внимателно изслушвал и коментирал 
забележките на своите генерали. В 
Швеция, където кралете-войни от 

династията Васа обичали лично да водят 
армиите си, принципа на поделена 
отговорност на върха така и не се появил 
до 1700г. Във Франция кралят рядко се 
месел във военните действия и делегирал 
на своите генерали-аристократи 
пълната отговорност и командване на 
армията. В Англия Парламента гласувал 
назначаването на командирите и 
разпределението на военните ресурси, 
докато на краля била отделена една по 
синекюрна позиция, въпреки че Уилям III 
и по-късно Джордж I активно участвали 
във военните действия и поемали ролята 
си на главнокомандващи.
 Що се отнася до логистиката, 
отново на австрийците принадлежала 
идеята за съставяне на маршрути от 
логистични пунктове, които да поемат 
снабдяването на армиите по основните 
военни маршрути. Тази идея, обаче, не 
била лично тяхна, а била възприета от 
османците, които използвали система 
от военни пътища още от времето на 
Сюлейман I. Параметрите на логистиката 
се разширили още повече с разрастването 
на военната индустрия и нейната 
материална база. За целите на снабдяване 
на манифактурите и транспортиране 
на муниции, храни и оръжия към 
логистичните центрове започнало 
изграждането на държавни пътни мрежи 
от канали и сухопътни трасета. За да се 
улесни тази система, кралете премахнали 
между-провинциалните мита и 
такси, поставяйки началото на общо-
държавните пазари. С цел да се управлява 
разширяващата се логистична система 
започнало създаването на интендантски 
служби по места, които постепенно били 
централизирани в една обща система, 
подчинена на отделните военни колегии 
и министерства.
 Друга важна промяна, която 
настъпила била въвеждането на нови 
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методи за набиране на войници. За 
целта местната бюрокрация започнала 
да води регистри на населението, да 
извършва преброявания и да зачислява 
годните за военна служба. На базата на 
тази документация, често чрез жребии, 
се определял броя на рекрутите, които 
трябвало да постъпят на служба. Тази 
система започнала постепенното си 
развитие след 1660г., към 1700г. Била 
все още в начален стадий , а разцвета си 
достигнала след 1795г. С въвеждането 
на националните армии. До 1700г. По-
глямата част от рекрутите все още се 
набирали чрез доброволци, тъй като 
системата на жребиите била доста 
корумпирана и често се случвали измами 
с точния брой на записаните войници.

 Паралелно с централизирането 
и бюрократизирането на армиите, в 
Европа се случили и няколко значими 
технически промени, които дали сериозен 
тласък на развитието на военното 
дело. Повечето от тях се породили във 
Франция, благодарение на постоянната 
бойна готовност на френските сили след 
1660г., когато амбициите на Луи XIV се 
нуждаели от солидна военна подплата.
 Благодарение на значителните си 
финансови ресурси, Франция започнала 
превъоръжаване на своята армия, 
подпомогнато от стандартизирането на 
видовете оръжия, за което споменахме 
по-горе. На въоръжение били въведени 
мускетите с кремъчен затвор, които 
били по-бързи и по-точни от своите 
предшественици с фитилен затвор. 

Петоъгална бастионирана крепост, проектирана от Вобан. Подобни съоръжения можели да 
задържат една аррмия от 50 000 със десет пъти по-малък гарнизон.

Военно-технически промени 
1660-1700г.
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Друго предимство  било и по-малкото им 
тегло, което вече не изисквало употребата 
на поддържаща „вилица“. Това сериозно 
помогнало за по-бързото предвижване 
на войниците и по-лесното усвояване на 
новото оръжие.
 В допълнение към новия вид 
мускети, френския маршал и инженер 
Вобан измислил едно просто но гениално 
нововъведение – щикът. С един удар били 
свалени два проблема. От една страна 
мускетарите вече не били така беззащитни 
и можели да използват оръжията си 
и като хладни при нужда. От друга 
страна, поставянето на щика премахнало 
необходимостта от подреждане на карета 
пиконосци, които да пазят пехотата от 
кавалерийски атаки. Това довело до 100% 
въоръжаване на пехотата с огнестрелно 
оръжие, заменяйки старото съотношение 
между мускетари и пиконосци което 

било приблизително 70% към 30%. 
Увеличаването на огневата мощ с 30% било 
неминуем скок напред по отношение на 
ефективността на армиите, въпреки че 
далекобойността на мускетите оставала 
ниска, а ефективността им на повече от 
40 м. - съмнителна. 
 Другото голямо нововъведение на 
Вобан било преустройството на т.нар. 
„trace italienne” - системата от бастиони и 
валове, която заменила средновековните 
крепости. Вобан сериозно усложнил 
геометрията на бастионираните крепости, 
съчетавайки ги с допълнителни водни и 
сухи ровове и добавяйки допълнителни 
външни бастиони, които да увеличат 
далекобойността на отбраняващата 
се крепост. Паралелно с това, Вобан 
разработил и система за паралелно 
атакуване на новия тип крепости, 
залагайки на масиран артилерийски огън 

Байонетна атака на британски войници в битката при Малплаке (1709г.) Въвеждането на 
байонета позволило по-агресивна употреба на пехотата на бойното поле.
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и методично премахване на вражеските 
оръдия. Снабден с огромните финансови 
възможности на Франция, Вобан не само 
разработил но и реализирал своите 
схеми и северните граници на Франция 
се превърнали в система от взаимно 
поддържащи се крепости и гарнизони, 
които се превърнали в гръбнака на 
френските бойни операции в периода 
1660 – 1716г. Всяка една от тези крепости 
имала колосална цена – 80 000 000 ливри. 
Обсадата на подобно съоръжение за един 
път струвала половината от тази сума, а 
обикновено за да се превземе подобна 
крепост се изисквали 2 или 3 обсади, 
често прекъсвани от вражески сили. Т.е. 
Крепостта се „изплащала“ само в рамките 
на един конфликт, а както знаем, през 
XVII в., конфликти не липсвали.
 Засилването на крепостите било 
съпътстване и от увеличаване на мощта 
на артилерията, както сухопътната, така и 
военноморската. Мобилната артилерия, 
въведена от Густав II Адолф след 1620г. 
Се превърнала в задължителен елемент 
от артилерийския обоз на всяка армия. 
Паралелно с това се увеличил калибъра 
на обсадната артилерия, което повишило 
ефективността и далекобойността при 
обстрел. Паралелно с техническия 
прогрес, бил извършен и такъв при 

кадрите. Из Европа започнали да се 
появяват висши военни училища, 
които до 1700г. Били предназначени за 
артилерията и където млади кадети се 
обучавали на геометрия, аритметика и 
други точни науки. Тъй като старото 
схващане, че артилеристите били по-
скоро търговци и занаятчии все още не 
било отминало, висшите аристократи 
не се стремели към позиции там и това 
дало възможност на хора от градските 
съсловия да се издигнат във военната 
йерархия. 
 По отношение на военноморското 
дело, промени настъпили в структурата, 
тонажа и въоръжението на корабите. 
Галеоните и галеасите отстъпили място 
на линейните кораби, разработени 
от холандците в първата половина на 
XVIIв. Тези кораби били пригодени 
еднакво добре и към океанско и морско 
плаване, било по-маневрени и можели 
да поберат по-голяма огнева мощ. 
Мащаба на военноморските промени 
личи най-ясно в поредицата от Англо-
Холандски и Холандско-Португалски 
войни, които прекроили картата на 
морските монополи в Далечния Изток 
и Атлантическия океан. До 1700г. 
Нидерландия си останала първата 
морска сила в световен мащаб, като едва 
след  Войната за Испанско наследство 
(1700-1714г.), везните постепенно се 
накланят в британска посока.3 Заради 
засилената военноморска мощ, големите 
сили се стремели да изградят система 
от укрепени пристанища, които да 
контролират морските пътища и да 
служат като снабдителни бази за флотите. 
Подобни „портове“ били създавани 
по протежението на африканския 
3  Което до немалка степен 
се дължало на вродените му генетични 
увреждания, в следствие на вековното 
кръвосмешение на Испанските Хабсбурги.

Линеен кораб, гръбнака на бойните армади на 
колониалните сили.
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бряг, в Карибите, Индия, Индонезия и 
Филипините.

  Поредицата от военно-
администраттивни и военно-технически 
промени, които настъпили в Европа 
между 1660 и 1700г. Променили завинаги 
лицето на военното дело. Нарасналия 
брой на сухопътните армии довел до нови 
по мащаб конфликти. Военноморската 
сила започнала да оказва все по-сериозна 
роля, тъй като доминирането по море 
гарантирала постоянно снабдяване със 
суровини от колониите и същевременно 
давало шанс да се блокира снабдяването 
на противника. Самите колонии също се 
превърнали в арена на военните действия, 
като европейците често наемали местни 
сили да водят войните помежду им. 
Нарасналото значение на колониалната 
икономика довело до създаване на 
крепости и гарнизони във всички опорни 
точки на колониалните империи и 
отделянето на все по-сериозни средства 
за защитата на колониите и изграждането 
на по-големи и ефективни флоти. 
Паралелно с това, в Европа нараснал 
значително броя на армиите, както и 
нуждата от по-решително приключване 
на конфликтите поради огромното 
финансово бреме, което всеки конфликт 
оказвал на хазната. Освен усложнената 
администрация и командване, държавите 
се стремели да изградят стабилни системи 
за финансиране на войните. Водещи 
в това отношение се оказали Англия и 
Холандия, които благодарение на по-
развитите си парично-стокови борси, 
започнали формирането на национални 
банки, които към 1700г. Били реалност 
и можели да послужат като гарант и 
контрольор на военните кредити и 

разходи. 
 Въвеждането на по-строга военна 
йерархия, съчетана със изготвяне 
на устави и утвърждаването на 
униформите довело до промяна облика 
на армиите. Старите наемнически 
орди, които сменяли работодателя си 
ежегодно били постепенно заменени от 
постоянни, професионални армии, в 
които наемническия елемент все повече 
отстъпвал място на професионалния 
войник наборник (или доброволец). 
Подобрената логистична система също 
спомогнала за по-високия морал на 
армията, тъй като гарантирала по-добро 
снабдяване с храна и провизии. Отделно 
от това, новите пътища увеличили 
скоростта на армиите и възможностите за 
бързи и решителни маршове нараснали 
значително. 
 Въпреки всичко, истинското лице 
на промените се проявило едва след 
1700г. По време на Войната за Испанско 
наследство и Великата Северна война 
(1700-1721г.) Именно през тези първи 
две десетилетия на XVIII в. Промените 
които се случили след 1660г. Получили 
своето реално изражение, за да повлияят 
на нова поредица от реформи от средата 
на XVIIIв., намерили отражение в 
Седемгодишната война (1756-1763г.)

Заключение
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История

Помпей бил основан от оските 
през VI век пр. н. е. Названието 
на града произлиза от оскското 

pumpe — ‚пет‘, тъй като градът възник-
нал от сливането на 5 селища. Делението 
му на 5 избирателни окръзи се съхрани-
ло и по римско време. Митологичното 
тълкуване на наименование на града 
възлизало към гръцкото pompe /три-
умфално шествие/: според легендата 
Херакъл, след победата си над великана 
Герион, тържествено влязъл в града. 
Първоначално Помпей бил под влия-
нието на Куме, а към края на VI в. пр. н. 
е. в него се разпореждали етруските и 
той влизал в състава на съюз от градове, 
начело с Капуа. През 20-те години на V 
век пр. н. е. бил завладян от самнитите. 
След като самниткият съюз бил победен 
от римляните през Втората Самнитска 
война, към 310 г. пр. н. е. Помпей станал 
съюзник на Римската република. 

Градът участвал във въстанието на ита-
лийските съюзници срещу Рим през 90—
88 г. пр. н. е., но през 89 г. пр. н. е. бил 
превзет от Сула, който ограничил само-
управлението му и го превърнал в рим-
ска колония - Colonia Cornelia Veneria 
Pompeianorum. Тъй като градът заемал 

важно стратегическо местоположение по 
Виа Апия, свързваща Рим с Южна Ита-
лия, той процъфтявал през вековете, а 
много заможни римляни имали вили в 
него.

През 59 г., както съобщава Тацит, по 
време на гладиаторските игри, в амфи-
театъра започнало ожесточено сбиване 
между жителите на Помпей и съседна 
Нуцерия. Победили помпейците, но 
сред нуцерианците имало доста ранени 
и убити. След проведеното разследване 

ПомПей - оживялото 
минало
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=11812  Автор: Владимир Попов

Гибелта на града
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Сенатът забранил провеждането на игри 
в Помпей за 10 години напред, но още 
през 62 г. забраната била отменена. 

Предвестникът на изригването на Везу-
вий било силно земетресение, случило 
се на 5 февруари 62 г., описано в ‚Анали‘ 
на Тацит. Част от сградите останали по-
вредени до самото изригване на вулкана 
17 години по-късно.

Изригването на Везувий започнало на 
24 август 79 г. и продължило около де-
нонощие. То довело до унищожаването 
на три града - Помпей, Херкуланум и 
Стабий, които били погребани под слой 
пепел и кал. Силата на изригването била 
колосална и пепелта от него достигналa 
чак до Сирия и Египет. 

От 20 000 жители на Помпей в сградите 
и на улицата загинали около 2000 чове-
ка. Това били предимно стари и болни 
хора или такива, които останали с на-
деждата, че бедствието ще им се раз-
мине. По-голямата част от останалите 
успели да избягат преди погребването 
на града под тоновете пепел. Сред жерт-
вите бил и организиралият евакуацията 
- естествознателят Плиний Стари /по 
това време префект на Мизенската фло-
та/, който от научен интерес се прибли-
жил прекалено много до вулкана и заги-
нал от отровните му изпарения. 

Разкопки

За първи път на останките на града по-
паднал архитектът Доменико Фонтана, 
който копаел през 1592 г. канал от река 
Сарно. Тогава била разкрита част от 
градската стена. През 1689 г. при копае-
нето на кладенец, били намерени руини 
на сграда, с надпис «Помпей». Тогава 
обаче било счетено, че това е вилата на 
Помпей Велики. 

Системни разкопки започнали чак през 
1748 г. под ръководството на Р. Дж. Ал-
куберре, който бил сигурен, че намере-
ният от него град е Стабий. Основните 
изкопни работи по това време се про-
веждали на територията на Херкуланум, 
а в Помпей били разкопани само три 
изолирани участъка. В процеса на разко-
паване се оказало, че под няколкометро-
вия слой пепел градовете били буквално 
консервирани и всичко останало непо-
кътнато така, както изглеждало през 1 
век. 

При Ф. ле Вега в 1760—1804 г. стартира-
ло детайлно проучване на града. Сгра-
дите били реставрирани, някои от екс-
понатите оставали на откритото място, 
започнали да се организират и екскурзи-
онни маршрути. През 1963 г. бил наме-
рен надпис в основата на статуя и стана-
ло ясно, че откритият град е Помпей. 

От 1863 г. разкопките били ръководени 
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от Джузепе Фиорели. През 1870 г. той 
забелязал, че на мястото на телата на 
загиналите животни и хора, погребани 
в слоя вулканична пепел се образуват 
кухини. Изливайки в тях гипсов разтвор 
той възстановил облика на загиналите. 
От 1961 г., в града се извършват само рес-
таврационни работи, а 20-25% от Пом-
пей все още не е разкопана.

Настенна живопис

Откритите римски сгради били покрити 
отвътре с фрески. Въз основа на наме-
рените находки, немският учен Август 
Мау през 1882 г. предложил да се катего-
ризират помпейските фрески на 4 стила:
Инкрустационен или структурален 
(150—80 г. пр. н. е.) — характеризира се 
с т. нар. руст /облицовка на стените с 
груби и изпъкнали камъни/ и украса, 
имитираща облицовка с мраморни пло-
чи. Този стил възникнал под влиянието 
на елинизма. 

Архитектоничен стил от 80 год пр. н. е. 
до 14 г. от н. е. — на гладките стени се 
изобразявали колони, корнизи, пейзажи, 
създаващи илюзия за обем и отдалечено 
пространство. Появяват се и фигури на 
хора, създават се многофигурни компо-
зиции, често на митологична тематика. 
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Египтизирaн или орнаментален стил /
от 14 г./ — преход към плоски орнамен-
ти, които окантоват пейзажи с пасторал-
на тематика.

Фантастичен или перспективно-ор-
наментален /от 62 г. - след земетресе-
нието/ — появяват се фантастични 
пейзажи, изобразяваната архитектура 
напомня театрални декори, престанали 
да се подчиняват на законите на физика-
та. Картините, изобразяващи хора стават 
по-разчупени. 
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Градски съоръжения

Форумът

Помпейският форум бил центърът на 
политическия, икономическия и рели-
гиозен живот на града. Това бил площад 
с размери 38 на 157 метра, заобиколен 
от портици с дорийски колони, а по 
римско време настилката била покрита 
с травертин. Около форума се разпола-
гали по-малки площадчета с множество 
административни и култови сгради.

Базиликата

Намира се на югозапад от Форума и 
се свързвала с него с двоен портик с 5 
входа, Строена през 120 - 78 г. пр. н. е., с 
размери 25 на 55 метра. Централната й 
част представлява перистил с 28 коринт-
ски колони, високи по 10 метра. Първо-
начално тук се разполагал закрит пазар, 
но от началото на 1 век тук заседавал 
съдът. Тогава в базиликата е вграден и 
двуетажен «трибунал», част от който е 
съхранена и до наши дни. 
Стените на базиликата отвътре са укра-
сени от две нива полуколони и обилно 
изографисани от множество надписи, 
един от който гласи: «О стена, учудвал 
се, как досега не си се срутила от тежест-
та на толкова много надписи».
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Муниципални сгради

Това са три неголеми сгради в южната 
част на Форума. Вътре във всяка от тях 
има зала с ниши и апсида, облицовани с 
мрамор и украсени със статуи. Западна-
та сграда била предназначена за двамата 
едили, източната - за управляващите 
дуумвири, а централната служела за 
заседание на муниципалния съвет /Ordo 
Decurionum/.

Комиции

Комициите /място за провеждане на 
гласуването/ се разполагали срещу Ба-
зиликата от другата страна на Форума.

Сграда на Евмахия

Построена на изток от Форума от жри-
цата Евмахия във времената на Тиберий 
/14—37 г./ за корпорацията на фуло-
ните /тъкачи и бояджии/, основата на 
Помпейската икономика. Размерите му 
били сходни с тези на Базиликата и тук 
се намирали складовете и средищата на 
търговията с платове. В сградата имало 
три апсиди със статуите на Ливия, Тибе-
рий и брат му Друз. Зад сградата стоя-
ла и статуята на Евмахия, която сега се 
намира в Неаполитанския музей.

Храмът на Веспасиан

ИСТОРИЯ



 http://nauka.bg 118

Това е неголям храм северно от сградата 
на Евмахия, посветен на Гения на Веспа-
сиан, входът към който е оформен като 
портик с 4 колони. Към входа водели 
две стълби, а в центъра се разполагал 
подиум със статуята на императора. 
Пред храма се намирал олтар с бареле-
фи изобразяващи ритуално жертвопри-
ношение на бик. Някои изследователи 
предполагат, че първоначално това бил 
храм посветен на Август, а след него 
- посветен на съответния управлявал 
император.

Намира се в края на улицата на Форума, 
водеща началото си от арката на Тибе-
рий на северозапад. Това е неголям храм 
с фасада от 4 коринтски колони, постро-
ен от дуумвира Марк Тулий. Вътре в 
храма има няколко ниши за статуите на 
Август, семейството му и възможно на 
самия Марк Тулий. 
Зад храма улицата на Форума продъл-
жава под името на Меркурий. В начало-
то й е издигната триумфалната арка от 
кирпич облицован с травертин, посвете-
на на Калигула. До нея е намерена кон-
ната статуя на императора, която веро-
ятно се е разполагала върху арката. 

Други сгради

Храмът на Юпитер Капитолийски Храмът на Фортуна Августа и арката на 
Калигула
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Храмът на Аполон се намират в северната 
и северозападната част на Форума.
Мацелумът /складове за търговия на 
зърно/

и храмът на обществените лари, 
се намират на североизток от Форума, до 
сградата на Евмахия.
Зад Базиликата, до морската врата, е 
храмът на Венера.

На изток от Комициите и Базиликата, 
две улици водят до т. нар. Триъгълен 
форум, зад който се намират Театъра, 

Храмът на Аполон
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Одеонът

и казармите на гладиаторите.

На север от Театъра се разполагат хра-
мът на Изида 

и обществените бани.

Още по на североизток от Театъра, на 
самия край на града до порта Сарно е 
разкрит и помпейският Амфитеатър с 
прилежащата към него Палестра.

Къщи

Заслужават да се споменат известните с 
фреските си къщи на Фабий Руф,
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на Ветиите,

на Фавна /Сатирите/, 

на Диоскурите, 

на Юлий Полибий, 

на Морската Венера, 

на Юлия Феликс, 
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на Марк Епидий Сабин,

на Лорей Тибуртин

и вилата на Мистериите. 

Още снимки от обществени и частни сгра-
ди, както и фрески, можете да намерите тук:
http://www.paestum.de/en/pompef01.htm
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Албанската идентичност и 
национализъм. Създаването на 

една държава.

Албанците, за които се 
твърди, че са един от 
най-древните народи 

на европейския континент, доста 
често и обедително, назовавани като 
наследници на илиритеѝ, създават 
своята първа самостоятелна албанска 
държава едва през ХХ век, когато 
били отправени последователни 
удари срещу загиващата Османската 
империя, от която дотогава били част, в 

продължение на пет века.

Трудно се намира обяснение в 
историческата литература за видимата 
невъзможност на албанците да 
съществуват в отделна, собствена 
държава. Трудно доказуемо е също 
колко процента от тях са били част 
от полусамостоятелни феодални 

ИЗОСТАНАЛАТА АЛБАНИЯ И 
МОДЕРНАТА ДЪРЖАВНОСТ.
ЕДИН ДИСКУРС ЗА ЕЗИКА, 
ОБРАЗОВАНИЕТО И НАСИЛИЕТО.

АВТОР: ИВАИЛО ДИНЕВ

ХУМАНИТАРИСТИКА



 http://nauka.bg 124

провинции в римската, българската, 
сръбската и османската империи през 
огромния период от над ХХІІ века и 
дали изобщо е имало такива. Дали е 
съществувала определена албанска 
идентичност преди Албанското 
възраждане от ХІХ в., под формата 
на идентификация с албански 
родови фамилии, оказвали се лидери 
на локални общности. Или нито 
обикновенния селянин, нито феодала се 
виждали като част от единна група със 
сродна памет, традиции и език, която 
можем да наречем днес албанска. 

Впечатление извън всичко друго, обаче 
прави смразяващата непокътнатост на 

албанския език, който не губи своите 
основи в този огромен период от времеѝ, 
въпреки че до 1912 година нито веднъж 
не приел функциите на национален, 
държавен или имперски. Именно той 
в последствие се оказал център на 
изграждащата се албанска идентичност 
през ХІХ и ХХ век, довела до обновянане 
на албанската общност, в която важно 
място заели идеите за преподаване на 
албански език, изграждане на албански 
училища и издаването на албански 
книги.1 

1  Интерес предизвикват със своята широка 
аргументираност, тезите за илирийския произход на 
днешните албанци в следните две книги: Jacques, E. 
Edwin. The Albanians: an ethnic history from prehistoric 

times to the present, Jefferson, N.C, 1995.,  И:   Мете, 

ХУМАНИТАРИСТИКА



 http://nauka.bg 125

В късното си осъзнаване, спрямо 
останалите балкански държави, 
лидерите на албанското Възраждането, 
насочвали вниманието на все по-голям 
състав от албаноезичното население в 
пределите на Османската империя към 
заявавене на самостоятелно албанско 
развитие в границите на националната 
държава.

Въпреки своя устрем за отделяне от 
Портата, обществени дейци, определяли 
посоката на албанския национализъм, 
катерещ се по основите на албанския 

Серж. История на албанците. От илирите до 
независимостта на Косово. Рива, София, 2007

език, отстоявайки привързанността на 
общността към османските традиции 
и  религиозната толерантност, като 
причините за тази специфика на 
националните идеи били най-малко 
три: 70% от албаноезичното население 
изповядвало ислям, останалите 30% 
били православни (в Южна Албания), 
католици (в Северна Албания) и 
криптохристияни2; солиден състав в 
имперската администрация, от най-

2  „…Вижда се непрекъснатост между 
езика, който говорят днес албанците, и говоре-
ния от дедите им в древността.”  В: Мете, Серж. 
История на албанците. От илирите до независи-
мостта на Косово. Рива, София, 2007, 80 с
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ниския до най-високия чин, били 
заети през петвековното османско 
управление от етнически албанци3; 
и последно, но първо по-важност, 
славянският и гръцкият национализъм, 
идващи следователно от север (сърби и 
черногорци) и от юг (гърци).

Заплахите от претопяване в смесените 
райони на вилаетите на империята, 
наситени с албански етнически масив, 
точно в момента на националното 
(въз)раждане, се оказали въздействаща 
сила за сплотяването на албанците 
и организирането им в политически 
формации4, защитаващи интересите им 
на имперско и международно ниво.

След двата последователни военни 
неуспеха на Портата в Триполитанската 
и Балканската война, албанците 
получили своята възможност за 
измъкване от тежкото рамо на султана, 
обявявайки на 28 ноември, 1912 г., във 
Вльора, своята независимост.  
Една година по-късно, чрез Лондонския 
3  През 1879 г. в Истанбул било създадено 
„Дружество за албанско езикознание”, което 
развивало в продължение на две години 
твърде активна дейност, като печатало книги 
и списания. През 1887 г. за първи път светско 
училище получило право да преподава на 
албански език. 
4  Буквално означава „скрито 
християнство”.  По време на османското 
владичество, някои новопомохамеданчените 
албанци не изоставяли веднага предишните си 
вероизповедания. Официално те изпълнявали 
предписанията на Корана, но неофициално, в 
домашна среда, продължавали да се придържат 
към християнските празници, обреди и обичаи.

мирен договор, била призната 
албанската държава, но в същото време 
голяма част от албаноезичния масив в 
Северна и Южна Албания били дадени 
на Сърбия и Гърция. Впоследствие 
избраният от Великите сили принц, 
Вилхем де Вид, претърпял пълно 
фиаско. Неговото фиктивно управление 
в раздираната от кланови сблъсъци 
страна, издържало едва шест месеца. 
В същата година избухнала Първата 
световна война, през която Албания 
била разбирана повече като мезе за 

Първият държавен глава на Албания, княз 
Вилхелм, немски принц Вилхелм Фридрих Хайнрих 

цу  Вид, наречен от албанците просто принц 
Види...
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съседите си, отколкото като територия 
на самостоятелна и призната държава. 
Политически Албания била такава, но 
нито военно, нито административно, 
имала модерен и функциониращ 
апарат. Не след дълго време тя се 
оказала в ръцете на  западните, 
окупационни войски, които се опитали 
да блокират натиска на гръцките и 
сръбските части. Войските напуснали 
страната едва след края на мирната 
конференция в Париш през 1921 година, 
където били взети решение, относно 
границите на малката балканска 
държава и конфликтът с нейните 
съседи. 

От 1921 до 1938 година вече можем да 
говорим за самостоятелно държавно 
развитие на Албания, като разбира се, 
използваме този термин винаги с едно 
наум, имайки предвид спецификата на 
планинанската страна, откъм социални, 
политически  и икономически 
традиции.

Между неписания закон на Лека5 и 
Обществото на народите. 

Дали било поради планинския си 
релеф, географската затвореност или 
липсата на политически опит, Албания 
в продължение на целия период от 1921 
до Втората световна война, останала 
предимно свързана със средновековните 
норми, отколкото с европейските, 
модерни тенденции за структура 
на социума. В държавата властвали 
феодалните отношения, като над една 
трета от земята била в ръцете на родови 
земевладелци6, които в по-голямата 
си част били бивши чиновници от 
османската администрация, наричани 
въпреки измъкването от империята, все 
още по старумо с названието „бейове”.

През 1921 година един от водачите на 

5  „…В периода между 1453 и 1623 г. от 
двадесет и шест велики везири единадесет били 
албанци.” В: Мете, Серж. История на албанците. 
От илирите до независимостта на Косово. Рива, 
София, 2007
6  Първата подобна формация е Албанската 
лига от Призрен, създадена през 1878 г.

Първият албански крал (втори държавен глава)
Ахмед бей Зогу (1928-1939 г.)
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племето мирди в Северна Албания 
Гьон Марка Гьони, повел бунт  срещу 
правителството в Тирана, като водените 
от него 2 хиляди бунтовници били 
отблъснати от правителствените 
войски. Преди Първата световна война 
тамошите албански католици били 
свикнали да живеят чрез подкупи, 
които османското правителство 
имдавало. Поради което опитите на 
албанските правителства да ги обложат 
с данъци били неуспешни. В крайна 
сметка политическата власт и родовете 
стигнали до консенсус даровете да бъдат 
в по-малки количества, а водачите им да 
получат ранг полковник в националната 
армия.

В голяма част от планинските селища 
в Северна Албания все още основно 
място в социалните отношения заемал 
Неписания закон на Лека Дукагини, 
който представявал съвкупност от 
обичайни правила и норми.

В страната на орлите нямало почти 
никаква транспортна мрежа. Едва 
през управлението на крал Зог 

започнало изграждането на пътища 
или ремонтирането на стари. Липсвали 
железници, като първата била открита 
през 1947 г. Голяма част от населението 
не само не плащало данъци, но и 
не разбирало защо трябва да плаща 
данъци и какво означава това. Липсвала 
сериозна инициатива в държавното 
образование като през 1922 година 
имало едва 20 хиляди ученика7. 
Неграмотността сред населението 
запазило своето високо развнище, като 
след Първата световна война била 80%, а 
преди окупацията на Италия, през 1938 
г., отново 80%. 8

Правителството отделяло по-
голямата част от държавният бюджет 
към военното министерство или в 
изграждането на обществени сгради 
в столицата Тирана, за сметка на 
образованието, което получавало едва 
около 2-3 милиона албански франка. 
Редица западни филантропи и западни 
обществени организации съобщавали 
за оскъдните учебни материали, с 
които трябвало да обучават малките 
албанчета.9 В страната нямало нито един 
университет и само три професионални 
училища. Правителството осигурявало 

7 Канунът на Лека Дукагини е съвкупност 
от неписани правила и норми, които 
регламентират обществените отношения.
8  Roucek, Joseph. Economic Conditions in 
Albania, Economic Geography, Vol.9, No. 3 (Jul. 
,1933), pp. 256-264, Clark University, 260 с.  
9  Calmes, Albert. The Economic and Financial 
Situation of Albania, League of Nations, 1922  
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между 60 и 120 стипендии за обучение 
на албанчетата в западни университети, 
но те се оказали недостатъчни.

През 1922 година в Доклада на 
Обществото на народите10, авторът 
Алберт Калмс съветвал младата държава 
да предприеме по-скоро реформи, най-
важната, от които била аграрната. Да 
започне систематично изграждане на 
транспортна мрежа и увеличаване на 
училищата, учителите и ученическите 
материали.  
Авторът лаконично търдял, че в 
страната ще дойдат капитали, само 
когато има сигурност. 

10  Aldcroft, Derek. Europe’s third world: the 
European periphery in the interwar years., Ashgate 
Publishing, Ltd., 2006

Докато Великобритания набързо се 
сприятелила с Албания, когато били 
открити нефтени залежи и набързо 
загубила интерес от нея, когато тези 
залежи се оказали в твърде малко 
количество, в същото време постоянно 
внимание идвало от Италия, която се 
оказала и най-силният икономически и 
политически партньор на страната на 
орлите, създавайки Националната банка 
на Албания през 1925 г.11 и осигуряваща 

11  „Нямаше пейки и чинове, разбира се; 
децата стояха плътно притиснати в студената 
стая и той [учителят] им преподаваше, като 
пишеше с парче тебешир по стените. Вече едно 
момче можеше да чете и пише едносрични думи 
и заслужи един калъп сапун. Падре Мариян 
беше изпратил на свои разноски човек на двеста 
мили до Тирана за петдесет калъпа сапун, които 
да бъдат използвани като награди…” В: Викърс, 
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над 70% от чуждите капитали. В крайна 
сметка тя окупирала страната през 1938 
г.

Великите сили не проявявали интерес 
към малката държава, нито от 
икономически, нито какъвто и да е било 
друга аспект, най-вероятно защото всеки 
държавен интерес бил икономически…

Нито Великобритания, нито Русия, 
нито Франция имали против засиленото 
влияние и фактически проктеторат 
на Италия над Албания. Мнимите 
бележки от докладите или рядко 
излизащите на книжния пазар пътеписи 
и съобщения от западни филантропски 

Миранда. Албанците. Съвременна история, 
Пигмалион, Пловдив, 2000 г., 132 с.  

организации, не били достатъчни за 
цялостно осъзнаване на ситуацията 
в страната на орлите, която към този 
момент нямала нито политическа воля, 
нито политически традиции, нито 
самостоятелно политическо бъдеще.

Теорията на Витгенщайн за 
„езиковите игри”  

и нейното място в изостаналата 
Албания

Нарушавайки линейността 
на историческата наука, ще 
допусна да използвам философски 
инструментариум, идващ от по-късно 
време, спрямо изследвания период. 
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Това е теорията на австрийският 
философ Лудвиг Витгенщайн12, който 
в своите късни бележки написва, че за 
да уловиш значението на една дума, 
значи да научиш как да я употребяваш в 
даден контекст, тоест конкретна езикова 
игра, в езикова процедура. Значението е 
употреба. Да научиш даден език е като 
да научиш игра или по-точно множество 
от свързани игри. 

Голяма част от албанското население 
нямало представа какво се крие зад думи 
като държава, държавен интерес, нация, 
образование, икономически отношения, 
индустрия, защото не било част от тези 
„игри”, че да осъзнание техния смисъл 
като цяло.

Конкретната езикова игра означава 
отрицание на универсалния човешки 
разум.Това че проф. Алберт Калмс 
назовавал проблемите в Албания, 
давайки решение, чрез Реформа, не 
означава, че той ще бъде разбран. Това 
че той използвал в своя доклад думи 
като „държавата Албания”, „държавна 
политика”, „вътрешна търговия” и 
„напредък”, не означавало, че тези 
думи се използвали или още по-малкото 
се разбирали от албанците, защото 
различните хора могат да използват 
езика по различни начини, което пък 
може да доведе до това, че те гледат на 

12  Calmes, Albert. The Economic and Financial 
Situation of Albania, League of Nations, 1922  

света с напълно различни очи.

Родовете не разбират, че новото 
правителство в Тирана е правителство 
на всички албанци. Те не мислят за 
албанците като нация, те мислят за 
тях като за отделни родове. Мислят, че 
правителството е правителство на Тирана, 
което се опитва да им отнеме свободата, 
също както римляните, турците, и 
австрийците, и италианците,  
и сърбите, и гърците и Съветът за мир са се 
опитвали.�

Защо Албания не се превърнала  
до началото на Втората 
световна война в модерна 

държава?

Според немския социолог 
Ърнест Гелнер13, аграрното общество 
представлявало специфични социални 
отношения, в които индивидите 
участвали със специализиран труд и 
слаба мобилност. Като част от него 
те произвеждали предимно храна, а 
знанията и специализацията на труда 
се предавали от майстор на чирак. 
Останалите в обществото нямали 
възможност да вършат тази специфична 
дейност, както и хората, които я 
извършвали не можели да правят друго. 

13  Националната банка не обслужвала 
толкова албанските, колкото италианските 
интереси. Седалището на самата банка било не в 
столицата на Албания, а в столицата на Италия.
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Слабата самостоятелност била присъща 
в аграрното общество. Образованието 
било достъпно само за определени хора, 
а държавата разчитала на монопола над 
легитимното насилие: жандармерия, 
полиция, армия, съд.  

От друга страна в индустриалното 
общество, индивидите били подвижни. 
Съществували повече професии, 
отколкото в предния период, което 
довело до по-голямо разделение на 
труда, по-голяма мобилност и повече 
умения в отделния индивид. Хората 
се обучавали в неспециализирани 
училища, но получавали висока 
обща образованост, защото трябвало 
да бъдат подготвяни да извършват 
различни дейности, да бъдат 
мобилни. В индустриалното общество 
държавата разчитала на монопола над 
образованието: училища, гимназии, 
университети, научни академии.

От посочените твърдения лесно можем 
да се ориентираме към коя форма на 
общество спада Албания в първите 
години от своята самостоятелност до 
Втората световна война.  
Парадоксално, но факт, в ерата на 
модерната държава, Албания все 
още изживявала предишния етап от 
обществено развитие. С идването си на 
власт, на крал Зог, се опитал да вътвори 
ред и стабилност в страната, чрез 
силова политика, убийства и подкупи. 
Икономическата култура била все още 

примитивно-аграрна, като едва 4.5% 
от националните приходи идвали от 
индустрия.14 Производството на храни и 
продукти от животни заемало най-голям 
дял. Износът бил концентриран до 
голяма степен само към Италия.

Албания не успявала да се превърне 
в модерна държава, тъй като 
политическата линия на управляващите 
била концентрирана над монопола на 
легитимното насилие, вместо върху 
монопола над образованието. Властта се 
опитвала да въдворид ред и спокойствие 
в страната до голяма степен заради 
чуждите инвестиции, които идвали, 
както Алберт Калмс посочил, тогава, 
когато има сигурност. За съжаление, 
обаче нито съветите на западните 
институции, нито албанският елит, 
осъзнали, че легитимното насилие въз 
основа на законите и жандармерията, е 
опит да се поправи неуспеха или изобщо 
липсвата на стабилната държавна 
политика в всеобщото държавно 
образование, което да даде възможност 
на поколенията да участва в модерните 
„игри.

И все пак, животът е игра. Но 
преди всичко игра, която трябва да 
се научим да играем по правилата 
на духът на времето или (?) … Друг е 

14  Теорията излиза на книжния пазар 
подсмъртно в сборника „„Философски 
изследвания”
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въпросът дали линейната еволюция на 
цивилизациите е дотолкова полезна 
днес, в ерата на глобализацията, 
когато  една технологична, научна 
или политическа революция, държи 
инструментариум, способен да разнесе 
своите разсейки до всички кътчета на 
света, без значение от легитимността 
на насилието, образованието или 
политическата власт. Разсейки, които 
понякога приемат образа на гъба или на 
самозапалил се младеж…
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Във времената на всеобхватна 
икономическа и духовна криза 
все повече музейните обекти и 
институции у нас  усещат „уда-

рите” на глобалните тенденции – висока 
конкуренция в привличането на посе-
тители, породена от все по-завишените 
изисквания към начина на представяне 
на експозициите и комуникационните 
музейни канали. 
Оказва се, че на територията на стра-
ната ни през 2000г. фунционират 224 
музея, а през 2010г. те вече са 201. Тази 
калкулация показва, че в съвременни 
условия освен, че се формира мнение 
за второстепенната роля на музейната 
дейност в социалната структура е назря-
ла острата необходимост от развитието 
и усъвършенстването на музейното дело 
в условията на пазарно стоопанство и 
постоянно повишаващите се изисквания 
както на музейните респонденти, така 
и на самите музейни работници. В този 
смисъл основателно може да се каже, че 
за да бъде конкурентноспособен който 

ЕДИН НОВ ПОХОД КЪМ 
СОЦИОКОМУНИКАТИВНИЯ 
МУЗЕЕН МЕНИДЖМЪНТ ПО 
ПРИМЕРА НА ЧАСТЕН ИДЕЕН 
ПРОЕКТ ОТ КОЧЕРИНОВО 
В обектиВа: Вехтошарница „шедьоВъръ”

АВТОР: МИЛЕНА КЬОСЕВА
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и да е музеен обект, независимо дали е в 
рамките на конкретна институция или 
е самостоятелно обособен, той трябва да 
бъде изцяло адаптиран и интегриран 
съгласно глобалните  нагласи на циви-
лизацията. Това означава, че е необхо-
димо разработването на изцяло нова 
концепция  за музейно дело, която да 
разчупи съвременните стационарни екс-
позиции и да положи началото на нов 
подход на социокомуникативен музеен 
мениджмънт, на принципа на интердис-
циплинарното „представление”. Всяко 
едно посещение на музей или допир до 
музеен експонат е индивидуално пре-
живяване, носещо своя заряд. Назрява 
необходимостта от различно осмисляне 
и създаване на адекватно и атрактив-
но комуникационно поле с музейните 
експонати, където комуниканта-посети-
тел да се чувства комфортно във всички 

направления – да е задоволен от инфор-
мацията, която получава, да бъде пред-
разположен за развитие на креативност 
в следствие на видяното, както и да има 
възможност за личен принос в социоко-
муникативното общуване. 

 Разсъждавайки какво е необходи-
мо да се промени, за да се възроди по-
сетителският интерес към родните ни 
музеи е редно да се отбележи и какво е 
пропуснато да се направи през целия 
период на развитие на музейната мрежа 
у нас – липсата на установен стандарт 
за качество на музейните услуги, както 
и работещ механизъм за проучване на 
нагласите както на посетителите, към 
които е насочена музейната информа-
ция, така и на самият музеен колектив, 
който работи за адекватното постигане 
на ефективна музейна комуникация.
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 Музейните ни пространства гу-
бят интереса на родна и чужда публика 
поради факта, че напълно асоциативно 
изпълват съзнанието на посетителите си 
именно със своята стационарност, лип-
сата на креативност, пасивност, липсата 
на воля за разчупване на възприетите 

принципи за подреденост, постоянност 
и сигурност. Демотивацията за повторно 
посещение на един музей е породено 
от факта за неговата застиналост в екс-
позиционно отношение . В родните ни 
музеи много рядко в рамките на една 
година се предприема „кураторска ре-
визия” по отношение на моделите за 
предаване на музейна информация. От 
тук произлиза и силата на въздействие 
на музейното представяне –тя е момент-
на и с течение на времето губи своята 
харизма. При повторно посещение на 
същия вид, тип и начин на представяне 
на музейната информация, тя вече няма 
същият ефект върху посетителя, много 
по-слабо въздейства, а в някои случаи 
може до доведе и до загуба на интерес и 
дори до заличаване на първоначалното 
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въздействие, с което тотално се обезли-
чава и обезмисля последващо посещение 
в този обект. Всичко това произхожда 
от липсата както на проучвания върху 
самите посетители в конкретен музей, 
така и от липсата на новаторски подход 
и рекреация в методите за въздействие 
на музейната експозиция.

 Всички тези показатели са без 
следа в един практически нов подход 
на музейно представяне, реализиран от 
Валентин Балабанов от гр. Кочериново. 
Той има желанието и търпението да ор-
ганизира един нетрадиционен модел на 
музейна организация – всички експона-
ти, които са толкова много, че едно по-
сещение ще отнеме около половин ден, 
за да се запознае човек с целия музеен 
фонд, са „подредени” в един творчески 
хаус, който на принципа на контрастна-
та експозиция въздейства много повече, 
от колкото педантично организираното 
музейно пространство във всеки друг 
музей у нас. Освен това в този еклекти-
чен модел на музейна организация няма 
точно изградени тематични коридори, 
които да се следват, а тематиката и ти-
пологията преливат една в друга, което 
се оказва изключително находчив под-
ход за музейна комуникация. Самите 

комуниканти са очаровани от тази не-
посредственост, която ги кара сами да се 
впуснат в ролята на откриватели. Тази 
интерпретация в музейната психология 
играе съществена роля в един съвреме-
нен подход на музейна организация и 
със сигурност „работи” много по-ефек-
тивно, отколкото традиционното пасив-
но възприемане на музейните информа-
ционни потоци.

 Еклектичният културно-исто-
рически „център” носи също толкова 
атрактивното име Вехтошарница „Ще-
дьовъръ” и няма статут на музей, но 
и амбициите на собственика също не 
се припокриват с установените у нас 
парадигми за музейна дейност. От го-
дини инициаторът обикаля битаци и 
сметища, изкупува стари и ненужни за 
другите вещи, до като в един момент 
хората не започнали сами да му носят 
„инвентар”. Поради постоянно нара-
стващия обем на предметите възниква 
необходимостта от материална база, 
където да бъдат съхранявани и пред-
ставяни за обществен показ. Всъщност, 
идеята на Балабанов винаги е имала 
хуманно-социална насоченост, т.е. в 
полза на обществото. Още в „зародиш” 
на неговата „Вехтошарница”  основната 
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цел е била тя да не бъде търговски обект, 
а изцяло да е подчинена на любопит-
ството и страстта на хората за „пътуване 
във времето”, благодарение на органи-
зирания предметен показ. Така бившето 
ТКЗС в гр. Кочериново „възкръсва” за 
нов живот, но не като стопанска дейност, 
а в полза на културата. Тук бъдещите 
експонати имат „еднопосочен” билет – 
те само могат да „влезнат” в „бутиково-
то музейно пространство”, но не могат 
да бъдат продавани – т.е. закономерно 
няма как да излезнат! Случвало се е  Ва-
лентин Балабанов да подарява на учи-
лища, читалища и детски организации 
по някой предмет, като единствената му 
цел е да зароди в младите хора интерес 
към миналото им и да успее да „възпи-
та” в тях чувството за родолюбие.

 Ентусиастът има странна за неп-
рофесионалист креативна мисъл – хо-
рата да се чувстват свободни в тази 

„музейна” среда, да не са ограничени 
от стъклени витрини, да могат реално 
да докоснат всеки експонат. Самият той 
се определя като вехтошар и почти на 
шега споделя, че ще чака създаването на 
„Закон за вехтошарите”, където смята, 
че ще намери адекватни за дейността 
си законови разпоредби. Целогодишно 
в неговото „немузейно”, но наистина 
културно пространство се стичат хора от 
цялата страна, при това посещенията са 
многократни в рамките на една година – 
факт, на който могат да завидят всички 
родни музеи. Славата на нестандартна-
та инициатива отдавна е прехвърлила 
географските ни граници. Ежедневно 
чужденците са обичайни посетители. 
Вече има традиция и студенти да посе-
щават „Вехтошарницата”, за да работят 
на терен – за момента само от чужбина 
са прозряли рекреационния модел на 
обучение. 
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 С представянето на този обект 
далеч не се цели да се направи някакво 
научно открите. „Вехтошарница”-та е 
била и е обект на медийно представяне 
от няколко години. В социалната мрежа 
Фейсбук нейните почитатели лавиноо-
бразно растат. Към момента наближават 
1700 души, като за сравнение само ще от-
бележим, че в същата мрежа „Национал-
ният политехнически музей” има 159 по-
читатели, НИМ – 1961, „Националният 
военен музей” – 1816 и „Националният 
етнографски музей” – 437. Сравнението 
с тези културно-исторически институти 
не е случайно, тьй като инвентарът на 
„Вехтошарницата” обхваща тематични-
те направления именно на тези музеи. В 
разглеждания от нас обект, който няма 
амбицията за институция, се съхраняват 
над 400 национални носии, около 150 
ретроавтомобила (някои от които имат 
сериозна колекционерска стойност), 
радиоапарати, пишещи машини, съдове 
от бита на българина от последните 150 
години, оръжия, интересни поучителни 
табели от близкото минало, файтони, 
каруци, монети, стари снимки, докумен-
ти и стари книги и каквото още може да 
ви хрумне. И всичко това посетителят 
има възможност да го докосне, детайлно 
да го разгледа, да го проучи ако иска, 
или пък да даде допълнителнаинформа-
ция...

Мениджмънта на „Вехтошарницата” е 
основна функция и задача на собствени-
ка. Оказва се, че т.нар. „легализиране” 
като частен музей, съгласно действащия 
„Закон за културното наследство” е поч-
ти немислим, поради множеството за-
тормозяващи изисквания към собствени-
ка. Огромен проблем е финансирането 
и въпреки това „Вехтошарница”-та не се 
оплаква от липсата  както на посетители, 
така и на идеи за развитие. 
Още с оформянето на настоящата  ви-
зия като културно-историческо сре-
дище собственикът й започва да търси 
механизми за финансиране, с цел да 
осъществява ремонтни, поддържащи и 
реставраторски дейности, за да могат 
експонатите да  се съхраняват при нор-
мални условия. Усилията му са напълно 
безрезултатни, защото никоя банка не 
е приела неговите идеи като „бизнес-
план”, т.е. дейността на Балабанов е 
реално нерентабилна за финансиране 
– поредното „препъни камъче” в жела-
нието за развитие на социално насочена 
дейност. Така всъщност, с потребителски 
заеми  „Вехтошарница” –та успява да се 
съхрани и търпи своето развитие.
Методологията на експониране във 
„Вехтошарница”-та не е обект на изуча-
ване в студентските лекции, както и не 
е описана от бележити имена в сферата 
на музеологията у нас, но потенциал-
ът  й е показателен и определено дава 
пример за една успешна стратегия на 
управление, където творческият хаос е 
нищо друго освен модел за предаване 
на музейната информация, построен на 
принципа на съдържателния контраст. 
Очевидно тази формула „работи на 
пълни оборорти”, допълнена от факта 
за липсата на всякакви ограничения – 
физически и психически. В този „Арт-
музей”, където дори и не са необходими 
допълнителни финансови стимули за 
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креативно експониране на ценностите 
и засилено въздействие на експонатите 
с помощта на допълнителни средства 
като създаване на светлинна среда, 
звукови ефекти, дигитализация и пр., 
ефективността и всички принадлежа-
щи за обичайния музей задачи са на 
лице. Това е единсериозенпоказател в 
положителнитекачестванареализирана-
таидеянаВалентинБалабанов, макар и 
извънбукватанаЗакона. В по-голямата си 
част изискванията за създаване на музей 
съгласно действащият „Закон за култур-
ното наследство” са изпълнени. Според  
Чл. 25 от ЗКН, ал. 1, ал.2. и от части ал.4. 
са спазени. На лице са огромен фонд 
културни ценности, сгради и достатъчно 
площ на които са разположени експона-
тите. За квалификацията на служители-

те е спорен въпросът, тьй като за целта 
е необходимо да се изгради механизъм 
за постоянно финансово обезпечение на 
самият музей, на базата на който би мог-
ло да се привлекат лица с необходимата 
квалификация. Научната дейност в този 
алтернативен музей би могла да се гене-
рира и извършва от самите посетители, 
които имат невероятната възможност за 
непосредствен контакт и неограничен 
престой в обекта, както и да правят свои 
научни разработки и изследвания върху 
обектите, без да нарушават целостта на 
предметите, разбира се. Това е доказа-
телство за реализацията на съвременния 
нов подход в музейното пространство 
– зрителят е и непосредствен изследо-
вател, като неговите изследвания ще 
допълнят базата данни в самия обект. В 
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този ред на мисли рецепиентът е и от-
кривател, и изследовател, и консуматор. 
По този начин се изпълва със съдържа-
ние и образователната част от музейната 
дейност във „Вехтошарницата”.

Наблюденията върху бъдещите музейни 
специалисти, които днес се обучават в 
специалностите като „Културно-исто-
рическо наследство”, „Музеология” и 
„Културен мениджмънт” също споделят 
своите позитивни виждания върху този 
тип на развитие на музейните институ-
ции. При проведени теренни практики 
именно те – хората, които в бъдеще ще 
развиват нашите музеи, демонстрират 
своята меланхолия в „застиналите” и 
„стерилни” музейни пространства, като 
в същото време с изключително голям 
интерес и задълбочен аналитичен под-
ход, се смесват и вживяват в музейния 
процес в по-разчупените и практически 
нетрадиционни експозиционни модели 
– там където докосват експоната, раз-
глеждат го детайлно, откриват за себе 
си неща, които никой не им е показал 
и никъде не са прочели, и реално могат 
да използват „обектът” с  неговото пред-
назначение (там, където би могло да се 
получи).

От тази година „Вехтошарница”-та стар-
тира нова идея в развитието си, която в 
момента няма аналог на приложение в 
която и да е музейна иснтитуция в стра-
ната. Тъй като собственика-мениджър 
е запален почитател на всичко ретро, 
като особени предпочитания отдава на 
автомобилите, той много добре познава 
страстта на ретро-маниаците. В повечето 
случаи обаче, хората са запалени по тази 
мания, но нямат средства за закупуване 
на такъв автомобил, или пък нямат база, 
където да го съхраняват. В този ред на 
мисли, Балабанов е решил да отдава рет-

ро-автомобили за осиновяване. Да, това 
не е шега, а много стойностен модел за 
обгрижване и съхраняване на ретро-
автомобилите във „Вехтошарница”-та. 
Идеята е хората, които имат желание 
да се занимават с това хоби, но нямат 
ресурс, да „осиновят” даден автомобил, 
за когото да се грижат, като за свой и 
да го употребяваткато свой, но всъщ-
ност, автомобилът остава собственост 
на „Вехтошарница”-та, където и ще се 
съхранява. Инициаторът вече е започнал 
кампанията и се оказва, че има доста-
тъчно желаещи и за тази негова отново 
новаторска практика, която обещава 
да е точно толкова ефективна, колко-
то и съществуването и развитието на 
„Вехтошарница”-та.

 „Легализирането” на този му-
зей би била сериозна провокация към 
дейнстта на останалите традиционни 
музеи в Република България, както и 
един перспективен стимул към колек-
ционерите „на тъмно” за възможността 
да реализират един наистина полезен 
модел на колекционерство, музейна 
дейност, арт-пространство, а защо не и 
туристически обект.
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компания Ectaco Inc., използва най-новата технология на лидера в производството на 
дисплеи от типа “Е-хартия” E Ink. Предвиден първоначално за образователния пазар, 
рийдърът предлага много повече възможности не само на учащите, но и на всички останали 
потребители. С възможността за зареждане на лични документи, с огромния брой формати, 
допълван постоянно от производителя, с опцията за разширяване размера на вградената си 
памет, устройството предоставя много повече удобства в сравнение с останалите марки ел. 
четци, предлагащи се на пазара.

 Със своите способности jetBook Color вече спечели наградата за иновация на най-голямото 
изложение за потребителска електроника в САЩ CES 2012. Неговият екран покрива 
голям процент от цветовото пространство, предлага изключително висока разделителна 
способност и продължава да разчита на технологията, използваща отразена, а не излъчена 
светлина. Така четенето може да продължи неограничен брой часове без последствия за 
зрението, а значително удълженият живот на батерията превръща jetBook Color в най-
подходящото устройство, както за училищна работа, бизнес документация, четене в 
свободното време, така и на всичко между тях.

Вземи от www.reader.bg 

http://www.reader.bg/online-shop/buy-ebook/details/28/1/jetbook-color.html
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