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(Не)обикновените животни
Чавдар Черников
(Не)обикновените животни... Би било вярно да се каже, че животните и взаимоотношенията между тях описани в книгата са необикновени и уникални, но все пак мисля, 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 царство.

Търсете книгата в Български книжици!
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КОНКУРС

- „Трагедия и Слава – 100
г. от Междусъюзническата
война”.
- “Ние в Космоса”- РЕЗУЛТАТИ

10 НАУКА

- „Рибен буквар“
- Ratio 2013
- Книги
- МВА – „Много Важна Aтестация”
- Празнуваме откриването
на бозона Хигс
- Свободен достъп до Американски изследвания в интернет
- Д-р Аарати Прасад: “Сексът вече не е нужен, за да
се възпроизвеждаме”
- Американските изследователски университети - 42

79 ИСТОРИЯ
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- 100 г. от Одринската епопея
- Развитие на източната криза до войната през 18771878 г. (част 3)
- Римският легион през I и
II век
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130 МЕДИЦИНА

- Какво представлява наномедицината?
- Каква е средната продължителност на човешкия живот днес?

140 АСТРОНОМИЯ

- Астрономи откриват някой от най-младите Звезди,
които сме виждали
- Изследователи наблюдаваха атмосферата на планета подобна на Юпитер отвъд
нашата Соларна система.
- Откриване на астероиди,
заплашващи Земята.

154

ФИЗИКА

- Имат ли място нестандартните задачи в обучението по
природни науки в България

174 ВОЕННО ДЕЛО

- Концепция за изграждане
на мир и еволюция в практиката на ООН като основен
глобален регулатор
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КОНКУРС
Сп. „Българска Наука” и Фестивала на Българското Образование
2013 обявяват конкурс за рисунка „Трагедия и Слава – 100 г. от
Междусъюзническата война”.

К

Конкурсът стартира на 1-ви февруари и ще продължи до 18-ти април 2013 г.

2013 г., както - и на следващи
онкурсът има за цел да поизложби в София и извън нея.
каже съвременния поглед на
Всеки участник да попълни
творците спрямо събитията, •
декларация, с която се съгласяслучили се преди сто години по
ва с участието на своята творба в
време на втората балканска война
конкурса.
– 1913 г.
•

Чрез тези рисунки ние целим да се
направи нов съвременен „прочит” на
бойните действия, тези на съседите
ни и въобще - на цялата война.
•

Участниците не са ограничени
от условия и могат да бъдат ученици, студенти и хора от всяка
професия или позиция.
•
Участниците могат свободно да
изберат момент от войната 1913 г.
•
Участниците могат свободно да
изберат техниката, размера, подхода и мащаба на творбата.
•
Всяка творба трябва да има
един автор.
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Участниците в конкурса се съгласяват със следните условия:
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•

Получените творби да послужат безвъзмездно в художественото оформление на документален филм за Втората Балканска
война.
•
Получените творби да бъдат
използвани за изложба по време
на Фестивала на българското образование - на 25, 26 и 27 април

http://nauka.bg

Да изпрати оригинала на творбата си на съответните адреси за
получаването им.
•
Участникът се съгласява да
бъде обявено името му или избран от него псевдоним при класирането.

Награди:

1-ва

награда - 200 лв.
2-ра награда – 100 лв. +
книгата „Фундаментална теория на
цветовете”
3-та награда – 100 лв.
Всички автори ще получат грамота
за участие.
Поощрителни награди ще има и за
отличени участници в конкурса, осигурени от организаторите на Фестивала на българското образование.
Голяма част от получените творби
ще участват безвъзмездно в художественото оформление на документален филм за Втората Балканска война.
Всички получени скици, рисунки,
картини ще участват в изложба по
време на Фестивала на българското

НАУКА

образование - на 25, 26 и 27 април 2013.
Обиколка на изложбата из големите градове в България – Пловдив, Стара Загора,
Велико Търново, Варна, Бургас, Русе и т.н.
Оценяването на получените творби ще се
осъществи от специално жури в състав от
сп. „Българска Наука” и Фестивала на Българското Образование 2013
Обявяването на наградите ще се извърши
по време на Фестивала на българското
образование - 2013 г.
Всички свои творби изпращайте на адрес:
ул. „Г.С.Раковски“ 127, офис 301,
София 1000 - за конкурса
„Трагедия и слава – 100 г. от Междусъюзническата война” заедно с попълнена
декларация за участие, която може да
изтеглите от:
- http://goo.gl/VsCPH
За въпроси и конктакт:
admin@nauka.bg
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тел. 088 58 11 386, Петър Теодосиев

http://nauka.bg
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Трагедия и Слава

– 100 г. от Междусъюзническата война
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Сп. „Българска Наука”, Фестивала на Българското Образование 2013
обявяват конкурс за рисунка „Трагедия и Слава – 100 г. от Междусъюзническата
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.
Конкурсът има за цел да покаже
съвременния поглед на творците спрямо събитията,
случили се преди сто години по време на втората балканска война – 1913 г.
Получените творби да послужат безвъзмездно в художественото оформление
на документален филм за Втората Балканска война.
Награди:
1-ва награда - 200 лв.
2-ра награда – 100 лв. + книгата „Фундаментална теория на цветовете”
3-та награда – 100 лв.
Всички автори ще получат
грамота за участие.

http://nauka.bg

война”

http://nauka.bg
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НАУКА

Предаването „Рибен буквар“
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www.binar.bg/Предавания/РИБЕН-БУКВАР.html
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университет „Паисий Хилендарски”
и към момента е биолог в Тракийско
херпетологично дружество. Той се
опитва - заедно с колегите си, да
се занимава с наука. Необходимото
финансиране
за
тази
дейност
получава от две пътуващи терариумни
изложби. Сигурно ще ви е любопитно
да узнаете, че от фауната в България
са описани около 33 вида влечуги,
сред които 4 вида костенурки, 16 вида
змии и 13 вида гущери, както и други
4 вида, статутът на които се изяснява
и е предмет на обсъждания. Както се
вижда, в България си имаме доста
змии, а заедно с тях в съзнанието
ни пропълзяват и много митове и
суеверия.

В първата част на „Рибен буквар”
водещият Иван Христов и гостводещият Росен Теодосиев разговарят
с проф. Миглена Николчина за
нейната книга „Изгубените еднорози
на
революцията.
Българските
интелектуалци през 80-те и 90те години”. Книгата анализира две
десетилетия
критически
дебати
върху политическото и човека
в перспективата на падането на
комунизма и така наречения „край
на историята”. В основната си част
изследването се базира на автори и
текстове, свързани с теоретичните
търсения в България през 80-те
години. „Изгубените еднорози на
Гледай ТУК!
революцията” е книга, загрижена за
способността да се запазят условията,
които правят мисленето възможно.
Във втората си част “Рибен буквар”
ви среща с Марко Иванов, който е Бъдете с “Рибен буквар” и този петък
завършил биология в Пловдивския от 18 часа!

http://nauka.bg
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ФИЗИКА НА ЖИВАТА И МЕКАТА МАТЕРИЯ. ФИЗИКА В МЕДИЦИНАТА

(c)

http://nauka.bg
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27 април 2013 г.; 14:00 – 20:00; Младежки театър „Николай Бинев“
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Ratio 2013 ще ви запознае с нови
научни теми, представени от четирима интересни лектори, които говорят за наука ангажиращо и
достъпно за всеки. С Ratio искаме
да покажем, че науката не е само
за учените – тя може да бъде интересна за всеки. Ако дойдете на
еднодневното събитие в залата на
Младежкия театър, ще се уверите в
това сами.

12

Проф. Сюзън Блекмор е писател с
дългогодишен опит в представянето
и промотирането на науката. Нейната
работа засяга различни теми, свързани с психологията, като мемите, съзнанието, свободната воля, медитацията. През 2008 година говори на TED
за меметиката. Автор е на повече от
60 академични статии, спомогнала
е за написването на над 80 книги и
е основен автор на 14. Освен своята
академична работа, тя е автор в няколко медии, пише блог постове за
Guardian и Psychology Today и често
участва в радио и телевизионни предавания. Можете да прочетете повече за нея в сайта й.
По време на Ratio проф. Блекмор ще
представи темата за човешкото съзнание. Нейните изследвания в тази

http://nauka.bg

сфера разглеждат съзнанието от различни гледни точки: от неврологията
и психологията през квантовата теория до източната философия. Темата
на презентацията й включва отговор
на въпросите как от стандартни мозъчни процеси се пораждат субективни изживявания, какво представляват
понятията за съзнателно и подсъзнателно, как възприемаме света около
нас и дали имаме свободна воля.

НАУКА

Д-р Адам Харт-Дейвис e британски
учен, автор, фотограф, историк и
комуникатор на науката. Той има над
30-годишен телевизионен опит в
представянето на научни теми пред
масова аудитория. Продуцираното
от него Scientific Eye се превръща
в най-популярното телевизионно
предаване за наука, което се използва в близо 70% от училищата във
Великобритания и се излъчва в 35
други държави. Автор е на 37 книги
за популярна наука, които третират
въпроси в различни сфери от физика и астрономия до история. Повече
за него ще научите от неговия уебсайт.
По време на своята презентация на
Ratio д-р Адам Харт-Дейвис ще говори за времето през призмата на
историята, търговията, психологията, биологията, физиката и други
науки. Той ще представи как се е

Дебора Хайд е главен редактор на
списание The Skeptic. Тя пише за
паранормални явления от близо 20
години и изследва различни суеверия и паранормални твърдения. Автор е на блога Jourdemayne, където
споделя информация за историята и
характера на паранормалните явления и причината вярванията в тях да
са толкова разпространени. Дебора
говори по тези теми около два пъти
на месец, на събития от различен ка-

http://nauka.bg
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възприемало времето през вековете, как се е измервало то от различни цивилизации, каква е ролята му
в различни общества, как времето
влияе на организмите и каква е ролята му във физичните закони, които са ключови за възприемането на
Вселената. Разбира се, ще стане въпрос и за пътуване във времето.
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НАУКА
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либър като Skeptics in the Pub, QED
и др.
По време на Ratio Дебора Хайд ще
говори за вампирите – донякъде нетипичен въпрос за научно събитие.
Авторката обаче използва всички
способи на рационалното мислене
и научния метод при разглеждане
на темата: тя борави с исторически
данни за зараждането и развитието
на този мит, както и елементи от
психологията и социалната психология, за да обясни защо хората са
склонни да вярват в него. Ще научите как чумата и други епидемнични заболявания са се превърнали в
предпоставка за вярата във вампири,
както и любопитни обяснения на
най-често срещаните методи за убиване на вампири.

на наземната мегафауна, таксономията, морфологията, палеонтологията и археозоологията на бозайниците, еволюцията на поведението
на гръбначните животни. Той взима
участие в изследванията на кафявата
европейска мечка у нас, организира
разкопките на находището на мастодонти в с. Дорково и проучванията
довели до откриването на зъба на
хоминид край Чирпан. Асоцииран
член е на Лабораторията по еволюцията на човека в Париж.
Изследванията на проф. д-р Николай Спасов показват, че през Балканския полуостров и България са
преминали първите навлизания на
хората в Европа. За богатството на
страната ни откъм палеонтологични открития говори и намереният
край Чирпан зъб на хоминид, вече
признат от научната общност като
последния хоминид, живял в Европа. При своята работа проф. Спасов
открива следи за миграция на животински видове от Изток към териоторията на България преди около
2 милиона години. Тези миграции
му дават основание да твърди, че
първото навлизане на човешкия род
в Европа може да се е случило още
преди 1.9-1.5 млн. години – значително по-рано от досегашните твърдения, че първите хора са се заселили в Европа преди около 1 млн.
години.

Проф. д-р Николай Спасов е директор на Националния природонаучен музей. Има над 170 научни публикации в областта на еволюцията

Повече за събитието и лекторите:

http://nauka.bg

http://ratio.bg/ratio-2013

НАУКА

Какво представляват уроците в Language Classroom?

http://language-classroom.net/
http://nauka.bg
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Language Classroom e онлайн езиково училище с индивидуален преподавател на живо и индивидуално, изготвени уроци, специално за Вас, включващи аудио и видео материали (клипчета, песни, картинки,комикси, филми).
Съществуват различни методи за бързото и ползотворно изучаване на чужд
език. Коя методика е най- подходяща за Вас ще решим заедно.
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Окото на съзнанието
Оливър Сакс

Сакс притежава видимо неизчерпаем талант за убедително и
хуманно обяснение на най-тайнствените и чудати неврологични
дисфункции на мозъка.

сп. Българска Наука брой 56

Time Magazine
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В „Окото на съзнанието“ Оливър Сакс разказва историите на
хора, които успяват да се движат
в света и да общуват с другите,
въпреки че са загубили смятаните от мнозина от нас за задължителни сетива и способности: силата на речта, зрението,
способността да се разпознават
лица, усещането за триизмерно
пространство, способността да
се чете. За всички тези хора предизвикателството е да се адаптират към радикално нов начин
да съществуват в света...

http://iztok-zapad.eu/books/book/1065
http://nauka.bg

Раждането на една нова държава: Република
Македония между югославизма и национализма
Историята лесно може да бъде
превърната в мит. Трудно е зад
мита да видим реалностите на
миналото. Това ни помага да
направим изследването на Ангел Димитров.

Автор: Ангел Димитров

Тази книга ни помага да разберем не само миналото, но и настоящето. Защото ни предлага
анализ колкото на младата македонска държава, толкова и на
българската национална драма.

http://baspress.com/book.php?l=b&id=694

http://nauka.bg
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Книгата има два центъра. Първият е разположен в историята
на съвремеността и анализира разпадането на Югославия
и обстоятелствата, при които
Република Македония се превръща в независима държава.
Другият насочва вниманието
към сложния, противоречив и
моделиран отвън път към македонската държавност.

17
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Английско-български аграрен,
бизнес лесотехнически речник
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Автор: Цветина Цакова

http://www.baspress.com/
http://nauka.bg

Речникът е предназначен за агрономи, ветеринарни лекари, лесоинженери, ландшафтни архитекти, еколози, аграрни инженери, биолози,
геодезисти, икономисти, юристи,
преподаватели, студенти и за всички, които работят както в областта на
аграрните и лесотехническите науки, така и в сферата на бизнеса. Обхваната е терминологията на всички
аграрни и лесотехнически отрасли
и свързаната с тях търговска и финансова лексика. Този специализиран Английско-български речник
съдържа около 50 000 думи и фрази от аграрната, лесотехническата и
икономическата терминология. За
растенията и животните, причинителите на болести по тях и вредителите са дадени и научните им названия
на латински език. По този начин се
изключват възможни грешки поради неправилна употреба на синоними. При създаването на специализирания терминологичен речник са
използвани различни справочници,
аграрна, лесотехническа и икономическа литература, английски и американски, търговски и финансови
периодични печатни издания.

Пещери и хора
Петър Берон

http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=997
http://nauka.bg
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Книгата съдържа богати
сведения за карста и пещерите във всички страни по
света, за най-дългите, найдълбоките и най-интересните от тях. Разгледани
са основните проучвания
(със съответната литература), както и българският
принос в спелеологията.
Включени са описания на
някои от нашите експедиции, а също и общи познания за пещерите и пещерната фауна.

19
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Ранното евразийство и
българските му съседи
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Автор: Йордан Люцканов

http://www.baspress.com/
http://nauka.bg

Трудът „Ранното евразийство и българските му съседи“ изследва руско-българската (междукултурна) (не)взаимност, като се
съсредоточава върху конкретно събитие от
1920–1921 г. В София, поселена от десетина хиляди руски бежанци и емигранти, възниква течението в руската култур-философия, което нарича себе си „евразийство“.
Книгата историзира позицията на своя
автор: полага я като продължение и част
от обекта на изследването (Уводна глава).
Анализиран е мултикултуралистичният и
диалогичен (диалогичностен) потенциал
на ранното евразийство (Първа глава); авторът преглежда реципирането на инициационните му текстове (книгите „Европа
и человечество” и „Исход к Востоку”) в
България през 20-те–40-те години (Втора
глава); идентифицира български културфилософски инвенции със сходен потенциал (Трета глава). Очертава се дълбоко и
устойчиво руско-българско междукултурно неразбиране, съвместно попадане на
двете култури в капана на порочен комуникативен стереотип, което е действено
както през 20-те, така и днес. Проучен е
теоретичният капацитет на едната страна
да се освободи от посочения стереотип:
изследва чувствителността на българската
философска и околофилософска култура
към основополагащи интуиции на персонализма (Заключителна глава).

Лечебните гъби в България
Владимир Въжаров

В

http://www.book.store.bg...
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Повече за книгата долу в
“Биология”

книгата са включени 55 лечебни гъби, които се намират у нас,
като освен описание, за всяка гъба
има достатъчно снимков материал,
така че желаещите сами да могат да
ги различат в повечето от случаите и
да си набавят от драгоценните растения. За всяка гъба е дадена информация и за лечебните й свойства, както
през погледа на съвременните медицински изследвания, така и употребата й според народната медицина в
различни страни. Спектърът на лечебно действие на тези гъби покрива почти всички известни болести,
като рак, бактериални възпаления,
диабет, чернодробни проблеми, стомашни заболявания и т.н. Някои от
гъбите като рейши, майтаке, чага са
широкоспектърни, т.е. полезни са
при различни заболявания, докато
други са специализирани по-тясно
към определени проблеми. Описани
са и лични истории на хора, които
са намерили разрешение на своите
здравословни проблеми чрез приемане на гъби във вид на препарати
или храна.
http://nauka.bg
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МВА – „Много Важна Aтестация”
					 за мениджъри и бизнес лидери
Какво е МБА

необходими за успешно международно бизнес управление. Акцентът е
МБА (Магистър по бизнес админай-вече в приложението на знанията
нистрация – Мaster of Business
Administration (MBA)) е образовател- и усъвършенстването на уменията.
но-квалификационна степен, която се В развитите пазарни икономики МВА
е „Много Важна Атестация” (ако мога
получава след успешно завършване
да си позволя една игра на думи) за
на обучение в академична програма
управленски потенциал. Според попо „Бизнес администрация”. Още в
началото трябва да се направи важно- следните данни (2012) на Access MBA,
световният лидер в провеждане на
то разграничение между двата вида
индивидуални срещи между кандиМБА обучение, което е достъпно за
дати за МБА и международни бизнес
българи. По-разпространени в България са „академичните” МБА, които училища, професионалистите в България, които обмислят МБА, са моса по-близки до магистратура и са
тивирани най-вече от стремежа си да
подходящи за кандидати без професионален опит. „Класическите” МБА, започнат международна бизнес кариера (42%), да променят позицията си
са изключително практически насоили да заемат най-висока управленчени, а от участниците се изисква да
ска позиция (18%) или да придобият
имат поне две или три години промеждународно призната диплома
фесионален или дори управленски
(13%).
опит.
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Защо МБА
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Обучението в класическите МВА програми е отлично съчетание от теоретичните знания в пълния спектър от
управленски дисциплини (икономика, управление, вземане на решения,
човешки ресурси, управленско счетоводство, бизнес стратегия, бизнес
етика и пр.) плюс практическа работа
по бизнес казуси и екипни проекти,
които доразвиват личните уменията,

http://nauka.bg

Каква МБА да изберете

Разнообразието на международни
МВА програми е изключително богато. Традиционно отлични МБА програми се предлагат в САЩ, Европа и
все повече в Азия, Близкия Изток и
Южна Америка. Все повече програми провеждат обучението в повече
от един кампус, държава или дори
континент. Учебното съдържание се
обогатява много бързо. Класическите МВА програми обучават по общ
мениджмънт, но някои бизнес училищата се профилират в различни
сектори или предлагат възможност
за фокусиране в желана област чрез
избираеми курсове.
Във формите на обучение също има
голям избор. Дву-годишно редовно
МБА обучение в САЩ, едно-годишно обучение в Европа, а „задочната
форма”, която позволява на МБА
студентите да продължат да работят

пълноценно, също вече има разлини
варианти.

Как се финансира МБА

Ценовата ножица е от 10 000 до 100
000 евро само за такса за обучение, в
зависимост дали програмата е насочена към местния пазар или е международна програма с висок ранг в
световните класации. Повечето участници в МБА програми финансират
обучението и допълнителните разходи като комбинират спестявания,
банкови заеми (или заеми от бизнес
училищата), спонсорство от работодателя. Съществуват и голям брой
стипендии. Чрез Access MBA можете
да кандидатствате за стипендии на
обща стойност над 1 милион евро.

Как се кандидатства за МБА

Процесът на кандидатстване в МБА
програми изисква отлично цялостно
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представяне на кандидатурата. Не е
необходимо да имате висше образование в управленска или икономическа
област. Стандартните изисквания са:
висше образование степен бакалавър
или магистър; отлично владеене на
английски език; резултат от GMAT
(Graduate Management Admission
Test) и документите за кандидатстване – формуляр, есета, фокусирана
автобиография, препоръки.
Подготовката за кандидатстване отнема около 6 до 9 месеца. Най-съществените фактори за успех са прецизният
избор на подходяща МБА програма и
качеството на кандидатурата. Голяма
част от кандидатите ползват специализирана консултантска помощ, а
подготовката за GMAT е най-ефективна с екип специалисти за теста. В
България се предоставят лични консултации от експерти на МВА Reach.
Индивидуалният контакт с бизнес
училищата е изключително полезен
за опознаване на програмата и спецификата на университета. През април
2013 г. в София ще се проведе събитието Access MBA, където след предварителна регистрация (accessmba.com)
ще получите ориентация за МБА и
ще ви бъдат насрочени лични срещи
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в София с най-подходящите за вас
бизнес училища сред участниците в
събитието.

Кариера с МБА

Най-новата тенденция е самите бизнес училища да подпомагат възпитаниците си в постигане на професионална реализация след завършване
на обучението. Един от важните
индикатори за успех е процентът на
завършилите, които си намират работа до 3 месеца след завършване на
обучението. Много от бизнес училищата имат специализирани кариерни
центрове, някои от които започват да
работят с МВА студентите още в началото на обучението.
Илиана Бобова

НАУКА

Празнуваме откриването на бозона Хигс
М.Б.

http://www.newscientist.com/

и АТЛАС в Големия адронен колайдер самостоятелно. Всеки от тях го
е засякъл с точност в степен 5 сигма
или 5 стандартни отклонения. Това
обявиха ръководителите на експериментите в ЦЕРН.
Дори по стандартните на физиците,
занимаващи се с елементарни частици, статистически това е достатъчно
показателно, за да се смята за откриване на частица.
„Мисля, че го открихме” – това каза
Ролф Хойер, генерален директор на
ЦЕРН, в края на многоочаквания семинар, който се проведе на 4 юли
2012 година.
По света резултатите бяха наблюдавани по време на Международната
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5 на 10 милиона е шансът това да е
щастлива случайност. Това е достатъчно за физиците да заявят, че бозонът Хигс – най-търсената частица в
света, е открит. Възторжени овации,
свиркания и поздравления изпълват
аудиторията в ЦЕРН, близо до Женева, Швейцария.
Почти 50 години след първото предсказване на съществуването му, този
пробив означава, че стандартният модел на физиката на елементарните
частици, която обяснява всички познати частици и сили, които влияят
върху тях, сега вече е завършен.
Бозон Хигс с маса около 125-126 гигаелектронволта (GeV) е засечен от
всеки от детекторите близнаци CMS

http://nauka.bg
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конференция по физика на високите
енергии в Мелбърн, Австралия.
Патици в строй
Пиер Одон, директор на „Фермилаб”
близо до Чикаго, Илинойс, дом на
вече неработещия ускорител Теватрон, изрази своите разбирания за
откритието по друг начин: „Ако изглежда като патица и ходи като патица, то значи е патица”.
Джо Инкандела от CMS и Фабиола
Джианоти от АТЛАС съобщиха, че са
видели голям брой частици, отговарящи на профила на Хигс с маса от
съответно 125 и 126 GeV. И двамата
обявиха точност от 5 сигма за резултата и двете обявления бяха посрещнати от овации на крака.
Този резултат е в съгласие с предишни, по-малко статистически значими
предположения за бозона Хигс от
декември, принадлежащи на същите
два екипа.
Хората започват да се редят на опашка

http://nauka.bg

още от 11 вечерта в деня преди семинара. Много от тези, които пристигат
сутринта, трябва да бъдат отпратени,
тъй като няма достатъчно места.
Имайки предвид вихрушката от слухове и преувеличения от дните преди откритието, както и факта, че откритието беше принципно възможно
(въз основа на обема събрана информация), положителният резултат за
наличието на бозон Хигс не е пълна изненада, макар че увереността в
откритието е най-добрият от дългоочакваните резултати.
Елементарно е
Бозонът Хигс дава маса на всички
елементарни частици, като по този
начин прави възможно съществуването на материята. Той е фундаменталната единица, или квант, на полето
на Хигс. Той е всеобхватна единица,
през която всички частици трябва да
преминат.

НАУКА

така понеже все още не са запознати
с характеристиките му и няма как да
потвърдят до колко съвпада с бозона Хигс от стандартния модел. „Това
е началото на дълго пътешествие в
разкриването на всички качества на
тази частица” каза Хойер.
Едно от качествата, които трябва да
бъдат проучени, е спинът на частицата. Според стандартния модел той
трябва да е от нулева величина, докато един по-екзотичен бозон би бил с
величина 2.
Знаем, че стандартният модел не е
пълен – като за начало, той не съдържа тъмна материя или гравитация.
Това прави съществуването на един
нестандартен модел на Хигс много
вълнуваща възможност.
„Всички сме развълнувани не само от
откритието, но и от възможностите,
които това откритие предлага” каза
Хойер.
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Някои, като фотона например, преминават през него безпрепятствено
и са безтегловни. Други обаче трябва
да се борят като муха в петмез. Стандартният модел изисква наличието
на бозонът Хигс и неговото поле, но
те не са били откривани със сигурност никога до този момент.
Семинарът от юли 2012 е пълен с
емоционален заряд. Питър Хигс,
който предполага наличието на съименника си бозон през 1964, каза:
„Това е едно невероятно събитие в
моя живот”. Разбира се, на събитието
не липсва и малко хумор: „Много е
мило от страна на бозона от стандартния модел, че е точно с тази маса.
Благодарение на това, ние можем да
го измерим. Благодарим на природата” каза Джианоти.
Все пак физиците се въздържат от
това да нарекат откритието си „бозонът Хигс”, вместо това предпочитат да го наричат „нов бозон”. Това е

http://nauka.bg
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Свободен достъп до Американски
изследвания в интернет

М.Б.

http://www.nature.com/

На 24 февруари правителството на САЩ съобщи, че всички федерално
финансирани изследвания трябва да бъдат достъпни в интернет безплатно.
Подобно решение беше взето от британското правителство миналата година.
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овечето научни сайтове изискват платен абонамент от
своите потребители, за да им
дадат достъп до резултатите от своите проучвания. От сега нататък всички федерални агенции, които харчат
по 100 милиона долара годишно за
проучвания и развитие, ще трябва да
дават свободен достъп до резултатите в определен срок след първото
им издание. Правителството на САЩ
предлага този срок да бъде 12 месеца. Според Джон Холдрън, директор
на отдела за научна и технологична
политика в САЩ, това ще подобри
достъпа до информация, като в същото време ще позволява на издателите да събират такси за по-ранен
достъп.
Движението за свободен достъп се
засилва. През юли миналата година правителството на Обединеното кралство съобщи, че всички държавно финансирани изследвания ще
бъдат достъпни безплатно от 2014г.
Освен това, 13 000 изследователи
бойкотират дейността на академичния издател „Елсевиър”, поради високите цени, които изисква.
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Бъдещето на издаването
Майкъл Айзен не се дърпа, когато е
поканен да изрази чувствата си. „Нелепо е колко е скъпо публикуването на научни изследвания, да не говорим за това, което ние плащаме”
казва той. Според него, най-голямата
пародия е, че научната общност предлага преглед на текста от колега –
нещо, което е от голямо значение в
публикуването на научни материали
– безплатно, докато издателите на
абонаметни списания събират милиарди долари на година, като казват,
че тези пари са за проверка на текстовете от учени.
Айзен, който е молекулярен биолог в
Калифорнийския университет „Бъркли”, смята, че учените могат да се
възползват от много по-добра възможност, като публикуват в издания
с отворен достъп. Те позволяват на
всички да четат текстовете в тях безплатно и възстановяват разходите си,
като таксуват авторите или донорите
си. Сред най-известните такива издания са списания на Обществената
научна библиотека (Public Library of
Science, PLoS), чието издаване под-

помага и самият Айзен през 2000.
„Цената на научните издания може
да бъде много по-малка, отколкото хората си мислят” казва и Питър
Бинфийлд, един от основателите на
най-новия журнал с отворен достъп
PeerJ, който също е бил издател в
Обществената научна библиотека.
Издателите на абонаментни списания обаче настояват, че такива разбирания са погрешни . Според тях, те са
израз на неспособността да се разбере каква стойност издателите добавят към изследванията, които публикуват, както и към изследователската
общност като цяло. Те казват, че търговските операции, които извършват,
са всъщност изключително полезни,
и, че ако преминаването към издания
със свободен достъп намали цените

за публикуване, поради избирането
на по-евтини журнали, това би подкопало важни елементи като качеството на редакцията.
Този тип дискусия се развива откакто се появи идеята за свободен достъп през 90-те години на 20 век. Финансите на издателската индустрия
обаче остават загадка и поради това
няма доказателства, които да могат
да послужат в подкрепа на която и да
е от двете страни. Въпреки, че цените
на списанията се покачват по-бързо
от инфлацията, цените, които университетските библиотеки реално
плащат за тях, са тайна, запечатана
в споразуменията за неразгласяване,
които подписват. Разходите, които
издателите влагат в списанията си,
също не са добре известни.
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През последните няколко години
обаче се наблюдава известна промяна. Броят на списанията със свободен
достъп се покачва постоянно. Това е
така от части заради разбиранията на
донорите, че статии, базирани на изследвания, финансирани с държавни
средства, трябва да бъдат достъпни
за всички. До 2011г, 11% от статиите в
световен мащаб са публикувани в издания с напълно безплатен достъп.
Оказва се, че учените вече могат да
сравняват различните цени за публикуване. Така например, статия, която
би струвала 5000 долара на автора
си, ако той иска да я публикува в Cell
Reports, може да му струва само 1
350 в PLoS ONE. PeerJ пък предлага
възможността за публикуване на неограничен брой статии от един автор
за единичната такса от 299 долара.
„За първи път авторът може да сравни услугата, която получава, с цената, която плаща за нея” кава Хедър
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Джоузеф, изпълнителен директор на
Коалицията за научно-издателска дейност и академични
ресурси (Scholarly
Publishing
and
Academic Resources
Coalition) във Вашингтон.
Разнообразието на
цените кара всички
заинтересовани да
поставят под съмнение научно-издателското учреждение, както никога
досега.
Въпросът
пред изследователи и донори е колко от оскъдния им бюджет трябва
да бъде употребен за публикуване и
каква форма на издаване ще приеме
той. За издателите въпросът е дали
бизнес моделите, които употребяват
по настоящем са устойчиви и дали
високо селективни и скъпи издания
могат да оцелеят и да се развиват в
света на свободния достъп.
Цената на публикацията
Данни от консултантската фирма
„Аутсел” (Outsell) в Бърлингейм, Калифорния, навеждат на мисълта, че
научно-публицистичната индустрия
генерира 9.4 милиарда долара през
2011 и публикува 1.8 милиона статии
на английски език, което означава,
че средният приход на статия е от 5
000 долара. Анализатори изчисляват
дялат на печалбата около 20-30% за

индустрията, което означава, че издаването на една статия струва на издателя около 3 500 – 4 000 долара.
Повечето издатели на списания със
свободен достъп взимат много пониски такси от средната печалба на
индустрията, въпреки, че има голяма разлика от списание на списание.
Най-големите издатели на свободен
достъп BioMed Central и PLoS взимат
от 1 350 до 2 250 долара за публикуването на статия, прегледана от друг
учен, в много от техните издания, въпреки, че най-селективните им спи-

сания изискват такива от 2 700 – 2
900 долара. В изследване, проведено
миналата година, икономистът БоКрайслер Бьорк от икономическия
университет „Ханкен” в Хелзинки и
Дейвид Соломон от Мичиганския
щатски университет в Ийст Лансинг,
преглеждат 100 697 статии, публикувани в 1 370 безплатни списания
от 2010 (около 40% от всички статии
със свободен достъп през тази година) и откриват, че таксите варират от
8 до 3 900 долара. По-високите такси са характерни за „хибридни” изда-
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ния, при които издателите предлагат
индивидуални статии в платена публикация и безплатни. „Аутсел” оценява средностатистическата такса за
публикация в издание със свободен
достъп за 2011 г. на 660 долара.
Въпреки че тези такси изглеждат
достатъчно прозрачни, те не са единственият източник на приходи на изданията със свободен достъп. Средностатистическите 660 долара на
статия, изчислени от „Аутсел” включват и статии, публикувани с намаление или дори безплатно. В тях обаче
не влизат парите от членство, което
някои издатели събират заедно с парите за публикуване. Често малките
издатели на списания със свободен
достъп са субсидирани от университети или общности, които покриват
разходите им за хостинг, компютри
и сгради. Това обяснява защо много
списания могат да осигуряват достъп до статиите си срещу нищо. Един
пример е Acta Palaentologica Polonica,
уважавано безплатно издание по палеонтология, чиито разходи основно
се покриват от държавни субсидии
към Института по палеонтология в
Полската академия на науките във
Варшава. Това издание предлага безплатно публикуване на статии до 10
страници. Друг пример е eLife, чиито
разходи се покриват от грантове на
тръстът “Уелкъм” (Wellcome Trust)
в Лондон, Общността „Макс Планк”
в Мюнхен, Германия ( Max Planck
Society) и Медицинският институт
Хауърд Хюс в Чеви Чейс, Мериленд
(Howard Hughes Medical Institute).
Някои издатели пък използват набор

http://nauka.bg

от списания, които да се спонсорират
взаимно. Така например,по думите
на редакционния директор PLoS ONE
Деймиън Патинсън, PLoS Bioogy и
PLoS Medicine получават субсидия от
PLoS ONE.
Нито PLoS, нито BioMed Central са
склонни да обсъждат реалните си
разходи (макар че и двете организации са печеливши като цяло). Някои
нови партньори, които разкриха такава информация за целите на тази
статия, казват, че реалните им разходи са изключително ниски. Пол Питърс, президент на Асоциацията за
общодостъпна научна публицистика (Open Access Scholarly Publishing
Association) и главен стратег на издателя Хиндауи (Hindawi) в Кайро, казва, че миналата година неговата група публикува 22 000 статии на цена
от 290 долара на статия. Бран Хол,

НАУКА

Учените, които размишляват над
проблема с по-скъпите издания,
смятат, че това се дължи на дяловете
печалба. И тук е трудно да се срещнат сигурни суми. Wiley, например
преди съобщаваше за 40% печалба
преди данъците от отдела си за наука, технологии и математика. През
2013 обаче, сметките показват, че
разпределянето на част от „споделените услуги” като разходи по разпространението, технологиите, наемите на сгради и сметките за ток,
би намалило печалбата на половина.
Докладваните печалби на Elsevier са
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основател и директор на изследователския Ubiquity Press в Лондон, казва, че средните раходи са 200 паунда
или 300 щадски долара. Според Бинфийлд пък разходите на PeerJ са в
„ниските стотици долари” на статия.
Картината при абонаментните издатели също не е много ясна. Много от
тях получават приходи от различни
източници – библиотеки, рекламодатели, фирмени абонати, такси за публикации, преиздаване и взаимно субсидиране с по-печеливши издания.
Те обаче са още по-малко открити
от безплатните издания, когато става дума за разходите им. Повечето
отказаха да разкрият разходи и цени,
когато бяха интервюирани.
Малкото данни, достъпни по въпроса, показват, че цените се радват на
голям диапазон и в този сектор. Даян

Сълънбъргър, изпълнителен редактор на Proceedings of the National
Academy of Sciences във Вашингтон
например, казва, че изданието ще
трябва да събира по около 3 700 долара на статия, за да покрие разходите си, ако започне да се разпространява безплатно. Филип Кампбел,
който е главен редактор на Nature,
пък изчислява разходите на изданието си на около 20 000 – 30 000 паунда, или 30 000 – 40 000 долара на
статия. Много издатели казват, че не
могат да изчислят какви биха били
разходите им на статия, тъй като публикуването на материал е преплетено с други дейности. (Представители на Science например казват, че
не могат да анализират разходите си
за статия и че абонаментите плащат
също така и за дейността на тяхната
общност – Американската асоциация
за напредък на науката във Вашингтон (American Association for the
Advancement of Science)).
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37%, но финансовите анализатори
изчисляват 40% (преди данъка) от
отдела за наука, технологии и математика. (Nature не разкрива данни за
дяловете си печалба.) Изданията със
свободен достъп също имат печалба
– Hindawi има 50% печалба от миналогодишните си статии.

нява само малка част от разнообразието на цените за статия. Една от
причините разходите на изданията
със свободен достъп да са по-ниски,
е фактът, че те са по-нови и работят
изцяло в интернет. По този начин не
им се налага да правят тиражи и платени абонаменти. Докато малките
старт-ъп компании могат да се похвалят с нов тип работен процес благодарение на най-новите технологии, някои от установените издатели
трябва все още да се справят с остарели методи за редактиране, набор
на текста, конвертиране и други. Все
пак, повечето установени издатели
инвестират много в технологии и в
някакъв момент трябва да настигнат
своите по-млади колеги.

Търговските издатели са широко признати като по-печеливши от
тези, ръководени от академични институции. Проучване на Сътрудниците по икономически политики в
Кембридж (Cambridge Economic Policy
Associates) от 2008 изчислява печалбите за обществени издатели на
20%, за университетски – на 25% и
на 35% за търговски. Според Дебора
Шорли, която е съветник по научни
комуникации в Императорския колеж в Лондон (Imperial College) това
е дразнител за много изследователи,
не толкова заради по-големите печалби на търговските издатели, колкото заради, това че парите отиват
в акционерите, вместо да се връщат
отново в наука или образование.

Пътят към свободния достъп
Пълното преминаване към този вид
публикуване обаче ще се случи бавно, тъй като учените все още имат
икономически стимул да публикуват
в престижни абонаментни издания.
Абонаментите често са плащани от
университетски библиотеки и малко
учени могат да усетят цената, която
плащат, директно. От тяхна гледна
точка публикациите са на практика
безплатни.

Разбира се, много изследователи биват разубедени от етическия довод,
който защитниците на свободния
достъп изтъкват, че изследвания,
провеждани с държавни средства,
трябва да бъдат достъпни за всичРазликата в дял печалба обаче обяс- ки безплатно. Друга причина за на-
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Оксфордската университетска преса
(Oxford University Press) казва: „Работил съм с медицински издания,
при които доходите от вторични
права са варирали от по-малко от 1%
до 1/3 от целия приход”.
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предъка на изданията със свободен
достъп според Марк Маккейб от Мичиганския университет, е, че библиотеките не разполагат с достатъчен
бюджет за нови абонаменти. По този
начин моделът на свободния достъп
се оказва единствената възможност
за пробив на новите издания. Новото нареждане на финансиращите
организации за незабавен свободен
достъп може да ускори прогреса на
изданията със свободен достъп. Но
дори тогава икономиката в сектора
ще остане неясна. Ниските такси за
статии може да се увеличат, ако поселективни издания изберат модела
на свободен достъп. Някои издатели
пък предупреждават, че преминаването на цялата система към свободен достъп ще увеличи цените и поради факта, че изданията ще трябва
да получават целите си приходи от
предварителни заплащания, вместо
от различни източници като вторични права например. Дейвид Кроти от

Някои издатели може да успеят да
задържат високите цени на най-добрите си продукти, или, следвайки
успешния пример на PLoS, да взаимосубсидират престижни, селективни,
скъпи издания с по-евтини широко
достъпни издания. Издателите, които решат да заложат на малък брой
статии в няколко издания от среден
клас, могат да изпаднат в немилост
при модела на свободен достъп, освен ако не успеят бързо да намалят
разходите си. „В края на краищата,
цената се определя от това какво пазарът е готов да плати” казва Вим ван
дер Щелт, изпълнителен вицепрезидент на Springer в Холандия.
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На теория пазарът на свободен достъп може да намали цените, като
окуражи авторите да си правят сметка за това какво получават срещу парите си. Това обаче може и да не се
случи. Вместо това, може да се наложи донорите и библиотеките да плащат разходите за публикации в изданията, вместо учените, за да опростят
счетоводството и да поддържат правото на свободен избор на учените.
Според Джоузеф някои библиотеки
вече стават членове на издателства,
за да купуват правото на определен
брой безплатни или намалени статии
за изследователите си. Такова поведение може да предизвика в учените липса на разбиране за това какви
пари се плащат за една публикация,
което от своя страна ще повлияе на
необходимостта от смъкване на цените.

ването на изследвания в абонаментни
издания. В същото време някои учени приканват колегите си да предават всеки ръкопис, който публикуват
в абонаментно издание, в безплатно
он-лайн хранилище. Според Стивън Харнад, ветеран в кампанията за
свободен достъп, Повече от 60% от
изданията вече позволяват на авторите да задържат съдържание, което
вече е било прегледано от друг учен
и одобрено за публикация. Повечето други издания изискват авторите
да изчакат някакъв период от време
(например година) преди да могат
да архивират текста си. Въпреки това
повечето автори не запазват ръкописите си, освен ако университетът
или спонсорското споразумение не
го изискват от тях.

сп. Българска Наука брой 56

Въпреки че много хора виждат преминаването към свободен достъп
като неизбежно, промяната ще става
постепенно. В Обединеното кралство част от грантовете се използват Снимки и информация:
за свободен достъп, но библиотеките www.nature.com
все още трябва да плащат за публику- www.Google.com
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Д-р Аарати Прасад: “Сексът вече не е
нужен, за да се възпроизвеждаме”
Вера Гоцева

сп. Българска Наука брой 56

http://www.sofiasciencefestival.bg
http://www.aarathiprasad.com/
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Д-р Прасад, Вие сте биолог и писател – това е необичайна комбинация, която предоставя идеални
условия за написването на научен
бестселър. Бихте ли ни разказали
малко повече за това, какво стои
зад заглавието “Като девица: как
науката променя правилата за секса?”

http://nauka.bg

Чрез тази книга исках да проуча биологично как нещо, което приемаме
за даденост, а именно, че мъж плюс
жена е равно на бебе, може да бъде
по- скоро изключение, отколкото
правило за доста от животинските
видове. За мен бе също интересно да
проуча начина, по който жените са
били, и все още са на някои места,
определяни единствено чрез тяхната

НАУКА

роля в репродукцията. Ако разгледаме именно този аспект ще видим, че
в историята на много култури и религии ролята на мъжа се дефинира
като по-важна, заради продължаването на рода. И интересното е, че
същите тези култури генерират огромен брой митове и легенди за девици, които стават майки самостоятелно без мъже. Книгата ми е поглед
към историята и бъдещето на идеята,
че съществуват алтернативи на това,
което считаме за нормално, когато
става въпрос да репродукция.

Знаете, че от години учените търсим
изход от проблема с безплодието.
Има много семейства, в които партньорите опитват години наред чрез
секс, а после и чрез алтернативни
методи за репродукция. Мисля, че
хората, които искат да използват помощни репродуктивни технологии в
бъдещето, ще имат повече възможности за това. Част от технологиите,
които се появяват в момента имат
потенциал да създават семейства,
които никога не са съществували
преди. Учените се опитваме да разберем как се развиват яйцеклетките
и сперматозоидите, така че да можем да си обясним по-добре какво се
е обърква при хората, които са безплодни тъй като те имат необичайни
гамети(яйцеклетка и сперматозоид)
. Стволовите клетки са онези в на-

шето тяло, които могат да заместят
почти всеки друг вид клетки. Докато,
да речем, клетки от кожата, обикновено не могат да излязат от кожната
си природа и фукнция, то стволовите клетки могат да се превърнат
в кожни или дори в яйцеклетка или
сперматозоид. Направихме този експеримент с мишки и го доказахме.
Знаете, че мъжкият индивид произвежда X и Y хромозоми и по този
начин е възможно да се генерират от
мъжки стволови клетки от костен мозък и двете клетки. От женски стволови клетки от костен мозък могат
да бъдат генерирани само яйцеклетки. Представете си, че мъжът има
сперматозоиди, които не се движат
правилно и не могат да оплодят яй-
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Как бъдещето на човешката репродукция, което описвате в книгата
си, ще промени представата ни за
семейство?
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на територия на жените и че имаме
изкуствено създадена матка. Всичко
това би означавало, че както жените,
така и мъжете биха могли да износят дете независимо от тялото си. От
тук следват провокативните въпроси
за това какво всъщност е да си родител, може ли бащата да бъде майка
и майката – баща, до колко има значение това и не е ли най-важно едно
дете да бъде отгледано с любов?

сп. Българска Наука брой 56

Смятате ли, че обществето е готово да приеме толкова прогресивна
идея?
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цеклетките на неговата партньорка,
или пък си помислете за някои аномалии при спермата, свързани с аномалии на хромозомите. И при двата
случая може да използваме опита
със стволови клетки от костен мозък,
за да създадем нови сперматозоиди,
които не са дефектни и едновременно с това съдържат същото ДНК, давайки шанс за здраво дете. Част от
възможностите на тази технология
не са съществували никога до сега в
човешката история и могат да променят начина, по който възприемаме
семейството. Само си помислете, че
способността да произвеждат сперматозоиди вече не е само запазена
територия на мъжете, че производство на яйцеклетки вече не е запазе-

http://nauka.bg

По някакъв начин сексът е вече ненужен за човешката репродукция – поне
от ХV век е имало опити за изкуствено осеменяване, помислете и за ин
витро оплождането от 1978г насам,
при което зачеването не се случва в
тялото, а в лаборатория, или помислете за жените, които използват донори на сперма, за да забременеят.
Имаше една жена, на която попаднах
по време на изследването, която използва дарени яйцеклетки и сперма,
тъй като не беше омъжена. Понеже
беше практикуваща християнка, тя не
вярваше в секса извън брака. За нея,
да забременее, без да прави секс,
бе възможно най-приемливия вариант. Както и да е, наистина не съм
си представяла бъдеще без секс, а
такова което предоставя повече възможности. Нуждата от подобно нещо
възниква, поради все по-късната възраст, на която жените (и мъжете) решават да имат първото си дете. А това
от своя страна е свързано с това кол-
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биология позволява. Помислете за
това – в природата, всички животни,
които сега се възпроизвеждат без
секс, произхождат от предци, които
някога са се нуждали. Асистираната
репродукция не е за всеки, не всеки
ще иска или ще има нужда от нея, но
има много хора, които биха се възползвали.
Цялото интервю може да видите тук:

http://www.sofiasciencefestival.bg/
Автор: Вера Гоцева
Снимки: www.aarathiprasad.com

Още за Фестивала на Науката в София
може да видите на официалния сайт.

http://www.sofiasciencefestival.bg
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ко дълго жените градят кариера. Със
сигурност не желаем нашите дъщери
да получават по-малко образование,
както е било преди и със сигурност
не можем да продължаваме по същия начин- в почти всяка професия
има само няколко, ако изобщо има,
жени на високи постове. Тези, които имат кариера, трябва да посветят
20-те – 30- те си години на работата,
но това са и най-плодородните им
години. Идеалното решение на това
е комбинация от социални промени
и биологични такива. Не трябва да
пренебрегваме и факта, че мъжкото безплодие е във възход и въпреки че мъжете могат да имат деца и
в по-късна възраст, здравето на тези
деца може да бъде засегнато. Нови
изследвания показват, че все повече
спонтанни аборти се случват, когато
мъжът е над 35 години без значение
каква е възрастта на жената. И пак
казвам - решенията на проблемите
трябва да произлязат от социални
намеси – като предоставяне на подобра и по- евтина услуга за гледане на деца в страни като Обединеното кралство например, но също така
може би имаме и нужда от повече
възможности от това, което нашата

снимка: Вера Гоцева
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Американските изследователски
университети
проф. дмн Николай К. Витанов
Институт по механика на БАН
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Какво ме накара да почна да
пиша тази статия

42

Вървях един следобед със цел
и с посока. Небето не беше синьо,
нито пък денят беше красив. Колегата, директор на съседния институт на
20 метра от института, на който съм
заместник-директор, тъкмо беше станал министър на образованието и науката. Съчувствено подритвах камъчета като си мислих какви ли каши е
заварил, но понеже машината за кафе
в неговия институт от време на време
прави доста добри кафета, си помислих, че пък може и да оправи нещо
човека за нулата време, което има.
Като се сетих за кафето, се сетих, че
съм и 47-годишен феодален старец
и ми стана весело, та чак заподскачах и така се понесох към къщи със
скорост, непривична за грохнал дядка.
Като се прибрах, имах неблагоразумието да пусна телевизора. Оттам веднага потекоха вонящи, та чак
смърдящи политически води. Един
бивш министър, неосъзнал още, че е
изгонен от народа с шутове, даваше
акъл как сега, ама ей тъй, парите за
наука трябвало да отиват за иновационната дейност във фирмите. Гле-
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дах недоучилата физиономия, която бълваше глупости от екрана и се
сетих за един практик с голям опит,
покойният вече руски милиардер Борис Березовски, който беше казал:
„Политиците са наемните работници
на предприемачите.“ – виж също фиг.
1.

Фигура 1. Един човек с опит – Борис Березовски. Ето една мъдра
мисъл от него: „Стой си тихо и
кради. Тогава всичко ще върви по
мед и масло“. Искате ли още: „Не
трябва да се приватизира заводът,
трябва да се приватизира неговият
директор!“. И едно откровение пак
от него: „Капиталът наема на работа властта. Формата на наемане се
нарича „избори“.

НАУКА

Няколко похвални думи за истинската Америка (а не за изкривения
неолиберален образ, който недочелите нашенски неолиберали се опитват да ни пробутат)

Фигура 2. Един американски град
на Атлантическия океан. Кой ли е
той? Подсказване – наблизо е Харвардският университет. Това е то
– лъскавата страна на Америка. А
защо Америка има лъскава страна,
а България няма, ще разберете от
текста. И тук подсказване: Америка я управляват такива, които се

учат от генерал Грант и адмирал
Нимиц. България я управляват почитатели на Винету, които нищо не
са прихванали от него. Винету е
доста положителен герой. С което
искам да кажа, че едно е да си чел
книгата за Винету, друго е да си я
разбрал и съвсем трето – да си поприхванал някое от положителните
качества на този смел индианец.
Пишман-неолибералите у нас
имат огромен страх от това де се разкрият някои истини за функционирането на американското общество.
Защото веднага ще стане ясно, че неолиберализмът е идеологически и
икономически боклук, предназначен
за разнебитване на държави. Ще ги
чуете да ви говорят как постиженията на САЩ са резултат от действието
на свободния нерегулиран пазар. Истината е точно обратната – неолибералните концепции са на път да затрият водещата роля на САЩ в света.
Ще ги чуете нашенските юнаци да ви
говорят как мразя САЩ. Ако човек
се хване да им вярва, долните редове
ще ви се сторят доста странни. А долните редове ви казват, че САЩ имат
доста конкурентни преимущества
пред другите страни. И тези преимущества са създадени преди Рейгън да
дойде на власт (например програмата, чийто резултат е показан на фиг.
3). Няколко важни за този текст преимущества са:
• Отлично развита научна инфраструктура и лидерство в направления на фундаменталната
и приложната наука, които са
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Без съмнение Березовски беше умен
човек и едва ли би наел политици
със съмнително качество. Тогава реших да подпомогна нашенския бизнес, като вдигна малко качеството на
родните политици чрез обяснение на
това, как работи научно-технологическата система на САЩ и какви неолиберални глупости за работата на
тази система ни се сервират от родни
„политици“, чули-недочули от „оная
една жена”, която им казала как стават нещата в САЩ или чели-недочели книжки, които им обясняват как
най-бързо да разбият националната
си научно-изследователска система.
И така, седнах и почнах да пиша.
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ключови за съвременното икономическо и обществено развитие на една държава.
Най-добре развитата образователна система в света, която не
само е много добра, но и гъвкаво реагира на нуждите на производството и обществото
Солидна държавна политика в
областта на образованието и научно-технологичното развитие,
която политика предполага масивно държавно финансиране
на науката
Финансова система, осигуряваща достъп до рисков капитал,
който е важен двигател в процеса на прилагане на технологични иновации в производството.
Ефективно сътрудничество на
частния сектор с държавата в
областта на образованието и научно-технологичното развитие

Начални думи за американските
университети

Фигура 4. Масачузетският технологичен институт (MIT).

Нека първо кажа няколко думи
за класовете университети в САЩ: те
се делят на университети, присъжда•
щи докторски степени (изследователски университети), магистърски
висши учебни заведения – университети и колежи, бакалавърски колежи,
младши колежи и други двугодишни „висши” учебни заведения. Има и
още, но те не са от значение за този
текст.
Насред неолибералния вой у
нас, че трябвало само да се правят
приложни изследвания (по-долу ще
видим откъде „една жена” е казала на
нашите неолиберали, че така било в
САЩ), я да взема първо да ви кажа,
че американските изследователски
университети – това са на първо място извори на първокласни фундаФигура 3. С поздрав към амери- ментални изследвания, финансирани
канските учени и инженери и към масивно както от държавата, така и от
всички фенове на Стар трек: леген- частните фирми (нали си спомняте
как един пропаднал почитател на
дата Ентърпрайс.
Хайек прекрати сътрудничеството на
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България с IBM щото на нас наука не
ни трябвала). Още, в американските
изследователски университети има
реална интеграция на науката и образованието и студентите активно
участват в научни изследвания. Американските изследователски университети са важен фактор за регионалното икономическо развитие, за формирането на технологични паркове и
иновативни индустриални зони (индустриални зони ли казах – май трябваше да кажа цветя, туризъм, проститутки и миячи на чинии – виж също
фиг. 4) - и на поддържането на малкия бизнес (олеле!). И не на последно място в изследователските университети на САЩ се формира част
от националния елит на САЩ (и това
са много внимателно селектирани и
още по-внимателно обучавани хора
при това след магистърската степен)
а също и в тях се произвежда и конфекция – юнаци и юнакини, които уж
трябва да управляват своите държави
по американски тертип (без да им се
казва, че понеже нямат ни ресурсите,
ни организацията, ни акъла и опита
на американския елит, управлението
им ще завършва безславно и страните им ще стават жертва на мощните
американски корпорации. Но защо да
им се казва – глупаците по-лесно се
скубят).

Фигура 4. Горе – как в САЩ виждат
икономическото развитие – Силиконовата долина. Долу – как българските неолиберали
привнасят
американските виждания – проститутка със „силиконова долина“ в
действие. Ще ги стигнем и задминем така американците и то бързо,
така да знаете.
Икономиката на знанието тъй както
я разбират в САЩ
Какво е туй нещо икономика на
знанието? – ами това е вид икономическо развитие, които е основан
на преобладаващ принос на науката
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и образованието към това развитие,
а също и на големия принос на наукоемки отрасли на промишлеността
и услугите. Промишленост ли казах
– да, май промишленост казах, драги
ми неолибералчета. Този вид икономическо развитие се осъществява с
масирани инвестиции в (забележете
къде) науката, образованието и здравеопазването, които са ключовите
сфери за дейността на съвременното общество, тъй като формират научно-технологичната основа на икономиката и съответния и човешки
капитал. Този вид развитие предполага и наличието на съответна държавна политика (нали забелязвате
думичката държавна ) за приоритетно развитие и приоритетно финансово обезпечаване на горните три ключови сфери. Ха сега се сетете за един
„гениален икономист” от „топ 100” и
се запитайте – той това ли строеше
в татковината. Я да стана да затворя
прозореца, че някой с пълно гърло
на улицата крещи „кретен” по някакъв повод.

Интересно е да се отбележи, че за
последните 50 години от 40 до 50%
от икономическият ръст на икономиката на САЩ е постигнат чрез научно-технически нововъведения. То не
е чудно като се погледне фиг. 5 например.
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Фигура 5. Работници в завод на Интел. Можете ли да познаете колко от тях са хванати от улицата и
нямат завършена поне магистърска
степен в американски изследователски университет. И как се конкурираме ние с тях – бизнесмен до
бизнесмена, джип до джипа, далавера до далаверата, мила моя майно льо.
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През 60-те и 70-те години на
миналия век и в началото на 80-те
години налице беше масивно държавно финансиране на научните изследвания в САЩ. Главната причина
за това бе стремежът да се осигури
стратегическо преимущество в ключови научни направления на научнотехническото развитие за да се подобри конкурентната позиция на страната и успешно да се противостои на
Съветския съюз (фиг. 6). През тези
години американската държава създаде могъщ научно-технологически
потенциал, който вече от 20 години
вече обезпечава икономическото лидерство на САЩ в света. След края
на Студената война финансирането
на науката от частния бизнес отиде
в голямата си част за приложни изследвания, докато финансирането
на поддържащите ги фундаментални изследвания остана в ръцете на
държавата и делът на държавното
финансиране започна да намалява
за сметка на дела на частното (като
при това държавното финансиране е
как беше – в пъти, в пъти повече...).
Появата на могъща конкуренция в
азиатско-тихоокеанския район обаче
отново обръща тенденцията – делът
на държавното финансиране на научно-техническите изследвания в САЩ
отново започва бързо да нараства.

Фигура 6. Горе- лабораторията Ло-
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Начални думи за финансирането на
научните изследвания в САЩ
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рънс Ливърмор – една от могъщите
национални системи научни институти на САЩ. Средата – чудовището, с което американската наука
трябваше да се бори дълго време –
Академията на науките на Съветския
съюз. Долу – суперкомпютърният
център на новото чудовище – Китайската академия на науките. Ето
защо първата директива на всички
недоучили неолиберали, спускани с парашут да управляват чужди
държави е – унищожавай колкото
можеш националната академия на
науките.

сп. Българска Наука брой 56

Я да видим сега, какви са мащабите на финансирането на научните изследвания в САЩ. Да вземем например 2006 година. Финансирането
на научно-технологичнато развитие
през тази година е малко над 340
милиарда долара (я пак – 340 милиарда, че да не си помисли някой, че
съм сбъркал. А ако искате да видите
как изглеждат 1 милиард долара, вижте фиг. 7. Значи 340 такива купчинки на година отиват за финансиране
на научните изследвания в САЩ).
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Фигура 7. Един милиард долара.
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От тях 63 милиарда долара са били
изразходвани за фундаментални изследвания (които на нас не ни трябвали според някои епохални финансови и научно-административни
некадърници). 79 милиарда долара
са изразходени за приложни изследвания (я сравнете с 14-те милиона
лева, демек 10-те милиона долара
милозлива откъснали си от душицата Дянкова изобщо за изследвания за Фонд Научни изследвания и
благовидно опапани от „честни“ частници, чиито научни постижения,
разбира се ще накарат американците
да изцъклят очи). Да караме нататък. Около 200 милиарда долара са
дадени за развойно-конструкторска
дейност. И нещо много интересно –
170 милиарда от тези долари не са
дадени на университети. Амчи къде
ли са отишли – чудят се българските
неолибералчета. В научни институти
неолибералчета, в научни институти
и то предимно държавни. Толкоз по
въпроса с кудкудеченето, че видите
ли в САЩ се финансирали само университетите. Да, ама не. И тез пари
са дадени от държавни американски институции, като най-важните са
Министреството на отбраната, Министерството на здравеопазването,
Националният научен фонд, Министерството на енергетиката и министерството на селското стопанство.
Като процент от БВП разходите за наука на САЩ са 2.6%, което е
по-малко от Израел (4.9%), Швеция
(4.3%), Финландия (3.5%) или Япония (3.2%), обаче като маса пари сумите са такива, че задържат САЩ на
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тролират стотици милиарди държавни средства годишно. При това, голяма част от научните резултати получават значителна пазарна реализация – фиг. 8. САЩ са водещи в износа
на наукоемка продукция и услуги,
били те информационни, научно-изследователски, инженерни или компютърни. И процентът от този пазар,
който те владеят е равен на процента на всички страни от Европейския
съюз, взети заедно. Но въпреки тези
стабилни позиции, в САЩ тръбят, че
лидерската им позиция е застрашена поради следния факт. За десетилетието от 1991 до 2000 година разходите за научно изследователска
и конструкторска дейност в САЩ са
се увеличили със 60%, а в Китай – с
500%. Подобно нещо се наблюдава и
в следващото десетилетие. Реакцията на американската политика е налице – държавните разходи за фундаментални изследвания в САЩ отново
започват бързо да нарастват. А какво
става в България – как какво, чалга до
дупка, купонът е при нас, а българските учени са безделници, феодални старци, некадърници и прочее. Е,
какво постигнахте с тези унижения.
Къде ви е супернауката и обществото, основано на знанието, некадърни неолибералчета. То е ясно, че не
Фигура 8. Наукоемка американска може да построите такова. Защото не
продукция
знаете как. А аз знам.
С 4-те си милиона заети, американските университети и научни
институти са се превърнали от тясна
сфера на умствена дейност в съществен дял от икономиката на САЩ, кон-
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позицията на лидер в научно-техническия прогрес. Цялата тази работа
е защото американският елит добре
осъзнава, че науката е ключовият
фактор за социално икономическото развитие на страната (забелязахте ли – написах ключовият, а не
ключов!) и още, този елит добре
съзнава, че държавата е тази, която
носи отговорност за обезпечаване
на големи количество от общественото благо, наречено знание. Ще
кажете, ама как такъв елит ни праща
тук „финансови корифеи от топ 100“,
които твърдят, че наука не ни трябвала. Ами праща, защо да не праща,
това се нарича империализъм. Като
има аборигени, да се ловят на въдиците, на които са нанизани „юпита“
„учили“ в Харвард, що да не се пускат
въдиците. Истинският американски
елит се подготвя след детските градини, наречени университети и той
се подготвя така, че да води за носа
чужденците, завършили тези детски
градини и нищо повече.
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Човешкият фактор
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Фигура 9. Кой движи системата.
Само откровени неолиберални икономически боклуци могат да си мислят, че като смачкат българските
учени, ще развият българската наука. Няма да стане, боклуци. Като
мачкате българския учен, ще превърнете България в Авгиев обор.
Помнете ми думата.
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Освен финансирането, второто
ключово условие и вторият ключов
приоритет по отношение на развитие
на икономика на знанието е човешкият капитал и то не какъв да е, а научно-технически човешки капитал. Теорията за човешкия капитал е разработена ха познайте къде – в САЩ разбира се. С две думи за хората, които
не са запознати, а и за недоучилите
българчета по американските liberal
arts колежчета, тази теория казва, че
образованието е от особено значение за икономическото развитие и
за икономическия растеж. Ха, добро
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утро неолиберали, които разбихте
българското образование! Та американската теория казва, че човешкият
капитал, това било съвкупността от
получените от хората знания, навици, квалификация и още забележете
физическа готовност за труд, състояние на здравето и множество мотивации, свързани с труда и здравето.
Леле, леле, леле, копачи на гробове от долината на Нил, какви теории
имали американските империалисти. Но те затова управляват доста от
света и затова са империя, на което
казвам браво, защото който може, го
може. Та от средата на 50-те години
на миналия век в САЩ разходите за
образование и квалификация на кадрите, както и тези за здравеопазване
се разглеждат като най-важните инвестиции в бъдещото развитие, а не
като там някакви паразитни разходи,
оскъпяващи продукцията и намаляващи печалбата. Леле, леле, леле,
човек да се пита, абе какво са учили по Америка „великите икономисти-финансисти“ с дисертациики по
приватизацията в България до 1999
г защитавани по щатите покрай Големите езера (хитро между другото, така и третокласна дисертацийка
минава, щото американските професори не се интересуват много какво
става по края на света и като я понеолибералчиш малко минаваш, щото
те смятат за годен да си превръщаш
родината в бантустан, та да нямат
конкуренция американските фирми,
дето плащат данъци и от тях професорските заплати). И за да забия още
един пирон в ковчега на некадърния

НАУКА

лий... Ъм аз, дъл ша мога да изям
иднъ круша?

Още за американските университети
По-долу ще разгледаме част от
американската образователна система, която е свързана с висшето образование. От тази част (към 4300 висши учебни заведения) ще се спрем
на елитната част – около 240 изследователски университета, защото там
както е приказката, е закопано кучето
за разбирането на една част на успеха
на американската научно изследователска система (веднага да кажа, че
за пълното разбиране трябва да се
откопаят още 2 кучета – едното е закопано в областта на научно-изследователските институти, а другото е
закопано в развойно-приложните отдели на американските корпорации).
Днес американският елит отделя все
по-голямо внимание на подготовката на собствени кадри в тези университети, защото притокът на чуждестранни умове намалява (Китай, Корея
и другите вече създават прекрасни
условия за работа на своите учени
и все по-малка част от тях остават в
САЩ след завършване на образованието и специализациите). В допълнение, все по-малък брой американски студенти учат инженерни науки
и естествени науки (друго си е да си
адвокат и юристконсулт, пей сърце,
що да си хабиш живота да ставаш инженер или учен). Та процента е 30%.
Фигура 10. Дочоолу, аз зех, чи гу Да ама в Китай, хем студентите са поубих тоя инитиликтуалиц. А, мани вече, хем съответния процент е 60%.
го и кажи - туй каквой там – круша
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български неолиберализъм (то поне
да беше нещо по-интелектуално, а то
си чиста проба помия, която на запад
я няма в този изкилиферчен български вариант, проповядван от крякащи
недоучили „експерти“) да кажа например, че в САЩ през 2005 г. разходите за образование (тука ги няма
разходите за преквалификации и
разходите за научни изследвания) са
около 880 милиарда долара, а военните разходи са били към 500 милиарда долара. 880 милиарда долара
отделят „смотаните“ американски капиталисти да си образоват бъдещата работна сили – бадева разход, ако
пита човек нашите „честни частници“
и неолибералните им глашатайчета.
Я, сетих се, че тук мога да цитирам
един титан на българската душевност
– имали бол пари хората, платили –
фиг. 10. Ахмаци с една дума казано.
Тъй де някой е ахмак, ама кой е интересният въпрос.
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Та правилно – алъш-веришът може
бързо да секне, а адвокатите помагат
малко срещу модерни оръжия, така,
че американците работят по въпроса.
Вие представяте ли си, някой да се
изтъпани във Вашингтон и да каже,
че IT специалистите трябва да ходят
да садят картофи и да стават овчари.
Всичките психиатрични клиники в
околността ще се надпреварват, коя
да прибере тоз екзотичен пациент за
по-нататъшни научни изследвания на
болестта му. Стана ли ви смешно? А
на мене ми се плаче.
И още проблеми – в САЩ образованието е скъпо – и там са вършали
„блестящите умове“ на следовниците на „австрийската школа“ (то ако
тая школа струваше нещо, Австроунгария още щеше да я има, но приемете го като злобна забележка на
неокейсианец. Я още малко на тази
тема – Кейнс: англосаксонска школа,
Великобритания, САЩ. Бе къде ще
се мери това с австрийската школа,
допринесла тъй много за величието
на Австроунгария! Австроунгария е
най-мощната държава от 1918 г. насам. Как иначе моля ви се, да не си
мислите, че „австрийската школа“ е
допринесла за съсипването на Австроунгария? Н-н-н-неееее, няма такова нещо? Те, милите мамини, не
допринасят и за съсипването на САЩ
от Рейгън насам). Та дейността на тез
юнаци доведе още и до недостиг на
преподаватели в много дисциплини от естествените и техническите
науки и за тая цел се търсят хора от
чужбина. Дребна забележка на човек
от кухнята обаче – и гений да сте –
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ключовите за американската наука
професури ще си ги дадат на техни
си хора, не на вас. И правилно – така
се прави империя. Пример – проекта за атомната бомба го е ръководил Опенхаймер, а не Енрико Ферми.
Защо ли? Ами де да знам, но май го
написах малко по-горе.)

Фигура 11. Австроунгарската империя в началото на възхода на „австрийската школа“.

За ролята и мястото на образованието в американските икономическа и обществена системи
Дълго време в САЩ (както и
сега у нас) на хората и на човешкия
капитал се е гледало като на необходим за производството ресурс, но
не като на най-важния за производството ресурс. И като така, разходите
за този ресурс все се е гледало да се
минимизират – например разходите
за образование е трябвало да са ми-

нимални и образованието да е само
каквото е нужно за производството.
На това късогледство обаче в САЩ
отдавна е сложен край. Там е създадена достатъчно сложна и достатъчно гъвкава образователна система и
то такава, която позволява на гражданите на САЩ да се развиват във
връзка както с настоящата, така и във
връзка с бъдещата им професионална дейност. Най-важният елемент на
американската образователна система е подсистемата на формалното
образование – средно и висше (и полувисше, на което често му викат колеж с двегодишно обучение. Между
другото, като ви представят поредното колежанче, поинтересувайте се
дали колежчето му не бълва полувисшисти, пък то, колежанчето да ви
пробутва дипломата си като такава
за висше образование). Вторият по
важност елемент на американската
образователна система е подготовката на работното място. Вярвате или
не, всеки трети американски работник е минал през такава подготовка. За „честните частници” у нас това
са допълнителни разходи, които те
гледат да си спестят или пък като
има държавни пари за такова нещо,
да спретнат някое курсче, та да „усвоят” парата без особена полза за
обучаващия се. Третият елемент на
американската образователна система са учебните центрове на големите
корпорации, а четвъртият елемент са
въоръжените сили, където получават квалификацията си почти половината от авиомеханиците в САЩ и
около една четвърт от техниците по

ремонта на информационно и комуникационно оборудване. Четири пети
от разходите за образование в САЩ
(към 700 милиарда долара годишно) са държавно финансиране (специално за нашенските недоучили
неолибералчета да го напиша пак –
ДЪЪЪЪЪЪЪРЖАААААВНОООООО
финансиране – ха сега ме обвинете,
че не сам го написал с голееееми
букви). Корпорациите, частните фондове и частните лица добавят още
около 150 милиарда долара. Извод
– финансирането на американската образователна система е силно
преимуществено държавно финансиране. Колкото и мощно кудкудякане да се чува от неолибералния
курник, това е положението и така
се гради империя. Ако слушате
курниците, най-много да съградите бантустан. И още – държавата плаща доста добри заплати на
3.1 милиона учители в държавните
училища и на 800 000 преподаватели в държавните университети.
Още 1 милион човека работят в музеи, библиотеки, военни училища
и в системата на квалификацията в
корпорациите. Това се казва империя, а другото си е курник, колкото
и да ви го представят за „модерна
държава”.
Мога доста да ви пиша за системата на американското средно образование, но не това е моята цел
(пък и нека да се понаправя малко на
прост, защото ако се разбере, че съм
компетентен не само по въпросите
на науката и висшето образование,
а поназнайвам и доста за средното
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образование, количеството на грачещите кудкудячковци може и да нарастне. На тях да им издам и една тайна – освен другите дипломи, имам и
диплома за учител. Да, за учител в
средно училище, нищо, че съм професор по математика. И тая диплома
ми е от време оно, когато дипломите се даваха за знания). Но няма да
се сдържа и ще кажа пък нещо – държавата в САЩ хвърли яки пари – 1.3
милиарда долара да намали броя на
учениците в клас до 18 човека. За тая
цел бяха назначени 100 000 нови учители. Ах, тази гадна американска
държава – как може да прави нещата точна обратно на бълнуванията на българските неолибералчета!
Марш да обясните на чичо Сам колко е прост, че инвестира в средното
си образование и вместо да закрива
училища, че да намали разходите,
той открива нови, че децата да учат
в по-малки на брой класове!
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Изследователските университети в
САЩ
А сега да видим още колко прост
е чичо Сам и как като голям „простак”
е развил прекрасна система за висше
образование. И така, имаме университети, 4-годишни колежи, 2-годишни
колежи (тия последните дават нещо
като полувисше образование – та пак
ви казвам, винаги проверявайте дипломата на юнака или юнакинята,
която ви се представя за американско колежанче – да не се окаже колежчето някой ПУЦ). Тук няма да се
спирам на колежите, а на 127-те университета, наричани още изследо-
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вателски университети I категория.
Обаче внимавайте и тук – да не ви
кацне някой юнак с диплома от Харвард, пък да се окаже, че е учил само
4 години (демек станал е бакалавър).
Тези са виждали големите професори от 2 километра. Друга работа са
докторантите, имащи възможност да
правят изследвания с тези големи
професори – те все са прихванали
нещо. Та за да си университет от тази
категория, трябва да присъждаш поне
50 докторски степени на година и да
имаш поне 40 милиона долара държавно финансиране на година (нали
не пропуснахте думичката държавно). Освен тия 127 университета има
още едни 108 университета, които
също се наричат изследователски,
на те не са първа категория, защото държавното им финансиране е от
15.5 до 40 милиона долара на година
(хайде пак да го напиша с голеееееми букви – ДЪЪЪЪЪРЖАААААВНОТООООООООО. Е, сега ако някой не
е вече разбрал за какво финансиране
иде реч, той ще да е пълен идиот).
Тъй това са най-горните 2 категории
висши училища. Всичко категориите
са 10, като двегодишните колежи са
9-та категория, а в 10-та категория са
някои професионални училища към
университетите и други специализирани институти, които дават, ех така
да го кажем, образование над средното. И така – с две думи – налице е разнообразие и при чичо Сам за всекиго
има по нещо.
Състоянието с висшето образование в САЩ обаче съвсем не е безметежно. Цената, която е наложена

НАУКА

вече можеш да направиш разлика
между истински системен аналитик,
учил занаята на запад и накацали по
„неправителствени” институтчета и
частни нашински университетчета
жалки недоразумения, въобразяващи
си, че устните и писмени глупости,
които бълват, са системен анализ.
Да, ама не са.
Подготовката на
частния сектор

специалисти

в
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на студентите да плащат за висшето
си образование, често е твърде висока. Качеството на подготовката на
студентите в много висши учебни заведения е ниско. Разходите, свързани с образованието, галопират – например един студент в частен колеж
през 2005 г. е плащал 3 пъти повече
(около 33 хиляди долара на година)
в сравнение с 1985 г. Тогава 4-годишното обучение в такъв колеж е
струвало 132 хиляди долара. Днес то
струва още повече и наближава 200
000 долара. Повече за разходите за
образование – по долу в текста.
Съществува недостиг на квалифицирани преподаватели в инженерните и естественонаучните
дисциплини, който недостиг се попълва с внос на преподаватели (ето
това е истинска имперска политика,
а не да се изтъпаниш и да обясняваш
какъв си „велик” икономист, а в същото време учените от собствената
ти държава да бъдат изсмуквани от
империята. Както има една приказка – ашколсун, „ювиги”, машаллах!).
В допълнение се увеличава броят на
защитените докторски дисертации
от чуждестранни обучаващи се в САЩ
и това е в пряка услуга на американската икономика, на която на тепсия
и се поднасят квалифицирани кадри
от най-високо качество.
Университетите бързо се преориентират и днес подготвят квалифицирани специалисти по ултрамодерни професии, като системни
аналитици, специалисти по информационни технологии и генно инженерство. Е, драги читателю, ти
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Фигура 12. Вълчо, Вълчо, я кажи,
тоз хубав учебен център горе в дясно на кого принадлежи? На General
Dynamics. Кви са тия, бе пич, кво
произвеждат? – виж горе дясно.
Ъхм, чи само туй ли? Ш-ш-ш-т,
тихо...че F111 дебне долу в дясно,
а за това тук изобщо да не отваряме
дума.

56

Та като сме тръгнали да говорим за подготовката на специалисти,
нека да кажем и две думи за подготовката на специалисти в частните фирми в САЩ. В САЩ, в САЩ, не
тука, тука това са „излишни” разходи, пречещи на „честния частник” да
си вдигне вила в стил „късен Мултигруп”. Няма да влизам в подробности (но може и да напиша някога
отделна статия по въпроса), а само
ще кажа, че при влизане на нова технология в производството работниците в големите корпорации минават през 500-600 курсове за преквалификация вътре в съответната фирма и при доставчика на технологията – защо така, вижте фиг. 12. Освен
това в корпорациите има специални
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учебни центрове, които периодично
обучават състава на корпорацията,
гонейки 2 цели – повишаване производителността на труда и повишаване качеството на продукцията. Това
е така, защото собствениците на
американските корпорации отдавна
са разбрали, че техниката не функционира ефективно без наличие на
постоянна система на подготовка
и преподготовка на кадрите. При
това тенденцията е вече да не се
подготвят тесни специалисти, а работещите да получават добра представа за функционирането на цялата сложна система на съответната
корпорация. И забележете, в тези
корпорации и най-простите работници ги учат на програмиране и
психология. В допълнение империята тегли квалифицираните специалисти от чужди държави и корпорациите и заемат освободените пазари.
Но империята затова е империя.
Та освен професионална подготовка в частните корпорации в САЩ
има и държавна професионална подготовка. Хайде да не казвам нищо по
това, че срещу мене непрекъснато се
вие, че наблягам на ролята на държавата. Не се притеснявайте, аз няма да
се променя, но ви показвам, колко
знам и за правилната организация на
частния сектор. Между другото, като
говорим за държавната намеса, знаете ли, че в САЩ през 1998 г. е приет закон за инвестициите в работната
сила? Както виждате САЩ хич не е
това, което ни рисуват недоучилите
неолибералчета.

Обществото на знанието в САЩ
И тъй къде е мястото и каква е
ролята на американските университети в обществото на знанието в САЩ?
За да отговорим ясно на този въпрос
трябва да сме наясно, че в САЩ вече
е налице принципно нова система
на създаване на богатство и че опитните американски капиталисти вече
използват новите възможности. Та
в основата на новата система за създаване на богатство стоят образованието, изследванията и иновациите,
а технологията на създаването на
това богатство не е свързана с преработка на суровини, а със създаване
и разпространение на знания. В тази
нова система ключовите играчи са
изследователските университети и
системите научни институти, както
и корпоративните отдели, отговорни
за изследванията и технологичните
разработки. Системи от институти
ли каза, бе г-н Витанов? Ти да не ни
намекваш за БАН ? Те са феодални
старци, нищо не разбират, нищо не
правят, по цял ден пият кафе и как
беше там по по наръчника, дето ни го
дадоха и който беше озаглавен „Залей с помия БАН, разсипи българска
наука и ще получиш доларче”. Но я
феодалният старец, тоя дето нищо не
разбира, пие кафета като слон и не
вдига кръвно, да ви светне за следното нещо (щото е неокейнсианец).
И така земята, капиталът и
трудът са главните производствени
фактори в, така да я наречем, традиционната икономика. И за да максимизира печалбата бизнесът се стре-

ми да минимизира разходите за работна сила. Дотук ви е познато нали?
Да, ама при икономиката на знанието
това вече не е така. Вече много малко
труд се влага в изработката на самия
продукт. Много повече труд се влага при разработката, създаването на
прототип, изкарването на продукта
на пазара и при техническото му обслужване по време на цикъла му на
живот на този продукт. А при този
труд се изисква високо ниво на знание и интензивно използване на това
знание. С други думи, необходима е
висококвалифицирана работна сила,
която може да произвежда ново знание и да се самообучава. Та сещайте
се за това като ходите сутрин по улиците и демотивирана и силно неквалифицирана работна сила вдига
прах чрез метене, та да вземе някой
лев. Усещате, че сега ще дойде порадната злобна закачка и тя е – никак
не върви на добре неолибералната ни
държавица, нали? Обаче за ваше успокоение да ви кажа, че и САЩ имат
„некои проблеми”. Там в момента от
активна дейност излиза поколението инженери и учени, вдъхновени
от държавната грижа и успехите на
американската космическа програма
през 60-те и 70-те години. И няма
кой да го замени – от 80-те да чак досега в САЩ върлуваха неолиберални
„капацитети”, които докараха невиждана криза. И ето как най-голямато
преимущество на САЩ – най-мощната научно-технологична система в
света, почна да ерозира, в световен
мащаб делът на новите американски
технологии и иновации почна да
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намалява. И в САЩ
бяха взети
мерки, като за главен национален
приоритет бе издигнато ха познайте какво – подготовката на кадри с
най-висока квалификация за новата
икономика, основана на знанието.
И привличането им от други държави де. За което там трябва да се
създаде услужлив слугинаж, който
да приема глобализацията, а не да
я прави. Но да оставим слугинажа,
на американците им е ясно, че нуждите им от квалифицирани учени от
естествените науки и от инженери са
големи и те гледат да си решат проблема така, че да си създават достатъчно собствени такива. Империя,
братче, дето има една дума. И империята погледна към университетите
си. А там беше набъркана огромна
неолиберална каша.
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Фигура 13. Долу ляво – Александър
фон Хумболт: идеологът на модерните континентални европейски
университети. Горе дясно – Харвардският университет.

Но какво е университетът?
Университетите са били и днес са
организации, които удовлетворяват
определени обществени нужди – даГерманският и американският вари- ват образование на част от обществоант на университет
то, пазят постиженията на културата, била тя материална или духовна,
използвали натрупаното знание за
да решават практически проблеми
и не на последно място развивали
самото знание (по-късно се установило, че специализираните системи
научни или инженерни институти са
доста по-ефективни при решаването
на последните две задачи, но те частично продължили да се решават и
в университетите). В замяна на това
обществото гарантирало свободата
на дейността на университетите, давало им облекчения и ги освобождавало от някои задължения. Тази
традиция еволюирала в създаването
на германския модел университет на
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за ниските ешелони на администрацията, иди дойди, човекът доучва
в движение, ама да направиш един
такъв министър!!!!! Те такова нещо
е възможно само в държави, където
висшият управленец праща IT специалистите си да стават овчари (че
да има място за випускници от такива
колежи по висшите етажи на държавната администрация. И после тези
ще ни защитават интересите срещу
някой завършил пълния курс на Йеил
и станал член на Skull and Bones. Ха,
добре дошла Марийке, дето има една
приказка. И нали се сещате, че хората от американското посолство тук
са се натръшкали по земята от смях,
като са прочели това. А на мен ми се
плаче.) Днес системата на грантовете е доста развита, има sun grants,
sea grants или space grants, но хайде
за това ще напиша друг път (че иначе бързо бързо ще разберете как одма
може да се направи изследователски
университет на БАН).

Фигура 14.
Станфордският университет.
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основата на идеите на Александър
фон Хумболт, които съчетал южноевропейската идея за академичната
свобода, северноевропейската идея
за силната изследователска насоченост на университета и тясно връзка
между студенти и обучаващ персонал чрез голямо количество семинари в допълнение към лекциите и
упражненията. Този вид университет бил пренесен и в САЩ, но докато
европейските университети от онова време обучавали новите кадри на
господстващите елити (а по-обикновените граждани и жените били почти изцяло изключени от университетската система), в САЩ тази характерна черта просъществувала около
80 години и в 1862 г. (забележете –
насред гражданската война) бил приет много интересен закон, съгласно
който всеки щат получил държавно
подпомагане във вид на федерална
земя, приходите от които можели да
бъдат използвани само за създаване
на достъпно висше образование за
жителите на щата. И сега нещо много интересно, защото миналата година доста се развяваше дипломата от
liberal arts college на един министър.
Та тези колежи водят началото си от
горния закон и в тях се набляга на общото хуманитарно образование – учащият се там трябва да бъде научен на
по-малко от всичко с основен акцент
на хуманитарното образование. Пък в
хода на практическата работа випускникът полека придобива допълнителните необходими знания. Та тези
колежи дават званието бакалавър по
изкуствата (Bachelor of Arts). Добре,
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Та сега за изследователските
университети (за още един пример за
такъв виж фиг. 14). Те не са възникнали ей така, в зората на създаването на
САЩ, а постепенно са еволюирали,
като в началото са провеждали само
такива изследвания, които са можели да се използват само в учебния
процес. Т.е. никакви изследвания,
свързани с бизнеса или с националната сигурност например, защото с
тях няма как да се запознаят студентите поради търговската тайна или
държавната тайна. Чак в последните
десетилетия областта на изследвания в тези университети се разширява. Тук някой ще се усети и ще попита – ами къде са се правили изследванията, свързани с националната
сигурност и с бизнеса. Ами в системи от институти. Та в САЩ някои
от университетите имат особен статус – на public corporations, т.е. корпорации, обезпечаващи достигането
на необходими за обществото цели,
най-важното от които е формиране
и възпроизводство на главния производител на знания – образованият
човек. Нищо чудно, човек и до днес
е единственото нещо, което може да
произведе ново знание и е най-ефективното средство за разпространението им. Значи на САЩ образовани
хора им трябват. Да чухте някъде да
казах, че ги пращат да стават овчари?
Май не казах. А да не би да казах, че
след като някои университети имат
особен статут, всичката наука вече
отива в университетите, а системите институти пият една студена вода
и затварят, щото САЩ нямат нужда
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от тях. Май и това не казах. Гледай,
гледай ти.
И още нещо. Българските недоучили неолиберали окудкудякаха
света, че университетите трябвало да
станат като филмите и да пИчелят
и да пИчелят и да пИчелят. Обаче,
ако в САЩ висшите училища започнат да участват в дейности, водещи
до формиране на печалба, те могат
да загубят статуса си на обществени
корпорации и данъчните си облекчения, както и друга държавна поддръжка. Това балканските кратуни го
префасонират така – ние сега ще си
основем „ново“ университетче, хем
частно, хем такси ще събера, хем
като фирма ще играе, хъм за държавна поддръжка ще плаче. И от „новото“ университетче на конвейр излизат „калинки“ с „диплома“, а „професорите“ там бърза стават легендарни
с това, че карат другите да доказват
ползата си за България, пък те преподават сатурнология, което разбира
се е страшно полезно за България например и няма нужда да се доказва.
Но защо да ходим чак на Сатурн може
и да се огледаме за една съседна на
Израел държава.
И още нещо за САЩ и Европа.
В западна Европа в края на 20-ти век
работеше германският модел на университет, а научните изследвания се
извършваха в системи от изследователски институти. В края на века се
направиха опити да се въведе американската система на изследователски университет и тези опити в
източна Европа стигнаха дотам, че
почна да се отрича ефективността

НАУКА

на системите изследователски институти, какъвто яростен неолиберален лай има и в България. Нещо бе
грешно в тази концепция обаче и то
е, че в САЩ има огромно количество
изследователски организации, които не са университети. Потискането
на европейските изследователски
институти доведе до изоставане на
европейската наука от американската
и това в западна Европа бе спряно. У
нас недоучилите неолиберални палячовци продължават да пеят старата песен. Аз винаги им задавам един
прост въпрос: добре, като натиснахте БАН и държавните университети,
щото били феодални старци, нямали
Нобелови награди и велики постижения, де ги Нобеловите награди и
великите постижения на системата
на образованието и науката, която натрапихте. Къде са? И не се крийте по
дупките, защото българското образование и наука са доказано разсипани
и за това сте виновни вие!

процес. Тези неявни знания в САЩ
се опитват да предадат на студентите още в рамките на изследванията в
изследователските университети и
това е развитие на ситуацията в сравнение с предишните десетилетия,
когато неявните знания са се трупали
след завършването на университета,
рамките на трудовата дейност на съответния човек. Гледайки да спестят
пари за обучение, днешните американски фирми предпочитат да наемат
персонал с натрупани неявни знания
и затова предпочитат випускниците
от изследователските университети. Това работи в американските условия, но я ми кажете как работи в
българските условия? Но за да решиш един проблем, трябва първо да
го разбереш, а не да кудкудечиш, че
държавата е виновна за провала на
некадърните неолиберални схеми,
които се опитваш да натрапваш в образованието и науката.

Младите специалисти имат
нужда от едно важно нещо, за да
осъществяват успешен иновационен
процес – неявните знания – фиг. 15.
Това са знания, които не се формализират в учебници, а се получават
при практическата дейност на студентите в научните институти. Неявните знания са свързани с творческия

Фигура 15. Разликата между
новобранчето и старите кучета са
неявните знания, които последните имат за процесите в съответната
фирма.
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Неявните знания и как заради тях
американската университетска система трябва да еволюира, бивайки
заливана от неолиберални идеологически каши и академичен капитализъм
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Между другото опитът за придобиване на неявни знания в изследователските университети в САЩ
показва, че при текущата им структура, натрупването на такива знания
никак не е гарантирано и в затова в
процес на дискусия е преразглеждането на самата концепция за изследователски университети. В течение
на дълги години в САЩ се смяташе,
че приоритетно за научно-технологическата система е поддържането
и в „добро здраве” и че това „добро
здраве” автоматично ще допринася за все по-голямо производство
на научни знания и на научни кадри,
които да са носители на тези знания.
И следвайки това разбиране, постепенно някои американски университети еволюираха в днешния си вид
на изследователски университети.
Да, но поддържането на системата „в
добро здраве” се оказа недостатъчно.
Нямаше го натрупването на неявното знание и това породи еволюцията
на самата концепция за изследователския университет в САЩ. Като се
позамислим за България, „доброто
здраве” на научно-изследователската система според един шарлатанин,
мислещ се за велик учен, май беше
нейната смърт.
Обаче какво става с американските изследователски университети и защо напоследък там все повече
са загрижени за тях? Много просто – нали помните успехите на „австрийската школа” в Австроунгария.
Питомците на същата школа по рейгъновите времена наложиха ограничение на поддръжката на фунда-
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менталните изследвания в тези университети от страна на федералното
правителство. И тъй днес времената
до началото на 90-те години се определят като време на разцвет на американските изследователски университети. Защото тогава политиката на
федералното правителство е била да
се поддържат масивно фундаменталните изследвания, включително и в
университетите. От 90-те години на
миналия век нататък „бремето” (забележете неолибералната думичка) на
финансирането все повече се прехвърля към бюджетите на отделните
щати и към местния бизнес. Обаче
тез нови източници на финансиране
си имат своите интереси и изследователските университети все повече
и повече бяха карани да се занимават
с решаване на проблеми, свързани с
развитието на съответния щат и неговия бизнес. Опитът за смачкване
на фундаменталните изследвания
за сметка на приложните доведе до
това, че лидерската позиция на САЩ
в световната наука и в света стана съвсем не толкова безапелационна и в
американския политически елит почна да се оформя мнението, че тази
грешка трябва да се поправи защото
нанася тежки вреди на американската икономика в конкурентната борба
за световните пазари. Както виждате
– приложението на една от безмозъчните неолиберални концепции наесе
тежки вреди на САЩ. Да вметна, че
приложението на други безмозъчни
неолиберални концепции доведоха
да огромно надуване на американския дълг от Рейгъновите времена

насам. За мен – нищо чудно, за неолибералите – всичко е под контрол.
Ще да го видим тоз контрол в следващите години дали няма да еволюира
в контрол чрез проливане на кръв.
Та какво стана с американските
изследователски университети, след
като държавата „се оттегли” от финансирането поради „бляскавата” неолиберална икономическа политика,
водеща до трупане на все по-големи
дефицити (може да се позапитате
къде отиват парите, щом държавата
трупа дефицит, но я не го правете,
защото ще отидете в зоната на мрака
и там ще видите как едно поточе от
тез пари се връща на светло да финансира дейността на неолибералните викачи и разбирачи. Ако тоя намек
не ви се струва достатъчно дебел,
значи имате проблем с усещанията).
И тъй едно от нещата, което бе найнапред съкратено бяха блоковите
грантове, при които университетите
получаваха блок от пари и след това
сами решават как ще ги разпределят. Вместо това преподавателите и
учените бяха хвърлени на свободния
пазар да се търсят пари. Основата
на това – сляпата вяра на неолибералите в безконтролния пазар. Която води до криза след криза. И сега
внимавайте – какво стана когато американските учени бяха хвърлени да
си търсят пари. Ами американският
бизнес и неговите (а сега повишено
внимание моля!) специализирани
научно-изследователски институти
отнеха значителна част от дела на
фундаменталните изследвания от
университетите. И сега още по-вни-

мавайте – за да не се случи нещо такова в България при смачкването на
държавните университети, БАН трябваше да бъде още повече смачкан,
та парите (само парите, никой не е
мислил за сериозни фундаментални
изследвания) да отидат в „новите”
частни университети. Значи правим
уж като в САЩ, ама със съвсем други цели. И да караме нататък – щом
бизнесът със неговите системи от
специализирани институти отхапал
значителна част от фундаменталните изследвания, той отхапал и значителна част от държавните средства
за поддръжка на съответните изследвания. Неолиберелните разбирачи в
САЩ смятали, че като частния бизнес
увеличи своите изследвания, той ще
увеличи и поръчките си за изследвания към университетите и част от
парите, които отиват в бизнеса, ще
се върнат в университетите. Да сте го
чували това някъде – ний сега ще дадем ваучери на бизнеса (той българския бизнес не може никакви изследвания да отнеме от университетите
и БАН затуй ще му дадем ваучери)
и после той бизнесът ще прави поръчки за научни изследвания, а университетите и БАН ще се конкурират
за тях. Кое ли недоучено българско
неолибералче е недочело американските книжки? Щото в тях пише, че
тая работа в САЩ е била пълен провал – фирмите насочили парите към
собствените си (забележете какво!)
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТИ
(написах го с големи букви, та и слепите да го прочетат, защото тая държава е пълна с бунаци, които смятат,
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че изследователските институти са
неефективни). И хайде пак да го напиша с главни букви – В БЪЛГАРИЯ
ТАЗИ РАБОТА ЩЕ СВЪРШИ С ОЩЕ
ПО-ГОЛЯМ ПРОВАЛ. „ЧЕСТНИЯТ
БИЗНЕС”, СЪСТОЯЩ СЕ ОТ ФИРМИ
ЗА ПРАНЕ НА БЕЛЬО, ФРИЗЬОРСКИ
САЛОНИ И ДРУГИ, КАТО ВЗЕМЕ ВАУЧЕРА, ЩА СЪЗДАДЕ СОБСТВЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ОТДЕЛ, КЪДЕТО
ШЕФКАТА НА ФИРМАТА ЩЕ ПИШЕ
КНИГИ ЗА ВЛИЯНИЕТО НА РАЗЛИЧНИТЕ ФОРМИ НА ЧЕРВЕНИЯ ЦВЯТ
НА СУТИЕНА ВЪРХУ САМОЧУВСТВИЕТО НА 150 КИЛОГРАМОВИТЕ
ЖЕНИ И АПЕТИТА ЗА ПЪРЖОЛКИ
НА ТЕХНИТЕ КУЧЕНЦА, ПАРИТЕ
ЩЕ ИЗЧЕЗНАТ И ВИНОВНИ РАЗБИРА СЕ ЩЕ БЪДАТ БАН И ДЪРЖАВНИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ, КОИТО НЕ
ПРАВЯТ ИЗСЛЕДВАНИЯ БЕЗ ПАРИ,
ЧЕ БЪЛГАРИЯ ДА ИМА ИНОВАЦИИ
И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ИКОНОМИКА. Е от това, по ясно и посаркастично, здраве му кажи.
И така, големите фирми в САЩ
развиват собствени изследователски
институти и центрове и оставят американските университети да се оправят с малкия и средния бизнес, който (ВНИМАНИЕ!) няма средства за
собствени научни изследвания (това
последното е за ония български неолиберали, които сънуват в овчи сънища как българският малък и среден бизнес ама като подхване едни
фундаментални и приложни изследвания, че свят ще им се завие на американците. Да, ама не – нищо няма да
подхване българският малък и среден бизнес – друга организация тряб-
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ва тука). И тъй обратно в САЩ – университетите са хвърлени да търсят
пари от малкия и среден бизнес, като
му продават лицензи от изобретения
или участват във венчърни начинания – т.е. в създаването на нови фирми на основата на принадлежащи на
университета патенти. Та като прескочим пак у нас – абе българския бизнес колко лиценза е купил от българските университети и БАН. Ама,
да, да, на българския бизнес лицензи
не му трябват – тай купува 40-годишни машини, пише в съответната графа, че с това извършва иновационна
дейност и статистиката ни радва ли,
радва, как напредваме с иновациите.
И пак обратно в САЩ – тая работа с лицензите и венчърните начинания там се нарича академичен капитализъм. Неолибералните политици
ръкопляскат – я-а-а-а, университетите се оправят някак що годе и проблема с дефицита не ни го набиват
поне те директно в челото. Университетските едминистрации също са
доволни – зер парите, свързани с академичния капитализъм минават през
тях, а който държи парата, има статус, дори да е мижитурка. А изследователите обаче отиват на втори план
и статуса на професорите и другите
изследователи пада. И още – смяната
на ценността „търсене на истината”
с ценността „пазарна полза от дейността” води до промяната в самата
система на изследователския университет. Който плаща, той поръчва
музиката или както казват в теорията
на мениджмънта започва да става все
по-силен факторът зависимост от
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Фигура 16. Един град в Китай. Сещате ли се кой е? Не е Пекин.
Ш....й. Има доста хубави висши
училища и научни институти там.
Та академичният капитализъм,
проповядват неолибералите в САЩ
ще доведе до създаването на научнопромишлен комплекс и това ще ускори темповете на вкарване на иновации в американската икономика. Да,
ама не – това нещо не стана и познайте сега какво се предлага за да
се оправят нещата – УВЕЛИЧАВАНЕ
НА ДЪРЖАВНОТО УЧАСТИЕ ВЪВ

ФИНАНСИРАНЕТО НА НАУКАТА И
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЛОКОВИТЕ ГРАНТОВЕ. Хайде, де, да кажа
аз и за какво беше цялото неолиберално упражнение? За да се докаже
още веднъж, че неолиберализмът е
несъстоятелен и като идеология и
като икономическа теория и практика. Ха добро утро, дами и господа.
Тук има още много какво да се
говори. Нека да пропусна жалките
опити за превръщане на знанието в
стока. Някои тикви, сърбали идеологическата попара на третокласни
„мислители“ и „класици“, така и не
разбраха, че ценността на едно знание няма количествено измерение и
като така не може да се третира като
стока. Ха дано някой свестен български управник прочете това, за да не
се окаже „българският елит” отново
с пълен памперс след някоя година.
Идеологията, стояща зад академичния капитализъм е проста –
който плаща, той поръчва музиката.
Обаче това води до проблеми – бизнесът иска изключителни права върху патентите, след като плаща за научни изследвания и университетите
в САЩ де факто постепенно губят
статуса си на публични корпорации,
работещи за общественото благо, а и
получаваните от научните изследвания резултати не могат да бъдат използвани в процеса на обучение на
студенти, което води до влошаване
на качеството на кадрите, подготвяни от университетите и в допълнение провежданите изследвания не са
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източника на ресурсите. Защо са ни
фундаментални научни изследвания
и търсене на истината, като по-важно е да се удовлетворят желанията на клиента-поръчител? И нивото
на изследователските университети
полека почва да спада и ще спада,
докато те се превърнат в едни фирми, предлагащи научно-технически
услуги на свободния пазар. Тъй го
виждат неолибералите. Да, но китайците имат други виждания – виж фиг.
16.
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достъпни за обществото. Опит за решаването на този проблем е оставянето на интелектуалната собственост
във владеене на университетите и
даване право на учените да публикуват статии за изследванията си. Това
обаче все още не решава проблема с
влошеното качество на подготовката
на специалисти. И още като корпорации, работещи в обществен интерес,
университетите не могат да участват
в процеса на създаване на свръхпечалба на основата на установяване
на монопол върху резултатите от
научно-техническата дейност. Този
монопол, който се създава чрез контрол на процеса на разпространение
на научните резултати, е в ръцете на
частни ферми и те извличат свръхпечалбите. Университетите, които
по същество произвеждат научното
знание, стоят отстрани и гледат и
трябва да се задоволяват с трохичките, които им се подхвърлят, образно
казано.
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И сега, за новите видове университети, които ще почнат да се появяват в американската система на
висше образование
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В допълнение за решаване на
проблема с натрупването на неявни знания част от университетите
в САЩ еволюират не към схемата
на изследователския университет,
а към схемата на иновационния
университет, където предпочитание се отдава не на фундаменталните изследвания, а на приложните
изследвания. За да се успокоят под-
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скачащите вече като малки кученца
неолиберали, нека да им кажа, че
нещо такова отдавна го има у нас и
се нарича технически университети.
Разликата между класическия технически университет и иновационният
университет е, че понятието инженерство се разширява и се прилага не
само към машините и механизмите,
но и към всички процеси, които имат
някакъв материален резултат, били
те химични, биологични (например
генно инженерство) и други.
И нека сега да кажа няколко
думи за още един вид университети, който се обсъжда – предприемаческите университети (то било
интересно човек да познава в детайли функционирането на американската университетска система и
да ви я обяснява на човешки език,
нали така).
Предприемаческите
университети следва да подготвят
кадри, които да могат да въвеждат иновациите в производството,
да налагат иновативната продукция
на съществуващите пазари и да намират нови пазарни ниши за тази
продукция. Тези хора трябва да са
добри предприемачи и управленци
освен техническите познания, които трябва да имат. Те трябва бързо
да разбират същността на научните открития, правени в изследователските университети, на иновациите, получавани на основата
на тези открития в иновационните
университети и ускорено да проправят пътя на тези иновации към
пазара. И понеже доста ви говоря за
университети – нали още не сте заб-

равили, че половината от парите за
научни изследвания в САЩ отиват в
изследователски институти и системи от такива институти, които не
са университети. Никога, ама никога
не забравяйте това, даже колкото повече ви кудкудечат неолибералите,
толкова повече си го припомняйте.
И още нещо – по въпроса за финансирането в САЩ вече е ясно, че
финансирането на иновационните
и предприемаческите университети в никакъв случай не трябва да
е за сметка на финансирането на
изследователските
университети,
които са главните източници на
новото знание. Обаче появата на
нови видове университети в бъдеще
ще доведе до промени в системата на бюджетното финансиране на
университетите. Нека не влизам в
подробности по това, тъй като засега
то не е актуално за България. Когато стане актуално, ще напиша повече
по въпроса и ще го свържа с въпроса за принципа на чистата наука и с
въпроса за политическата целесъобразност. Вместо това, нека кажа няколко думи за науката и бизнеса.
Да стане ли науката бизнес и дали
бизнесът да погълне науката – как
го виждат американците
Трябва да е ясно, че науката и
образованието от една страна и бизнесът от друга страна са различни социални институции, което ще рече,
че те имат различни цели, различни
критерии за успех, различна организация и т.н. Всяка една от тези институции трябва да е организирана

така, че да решава стоящите пред нея
задачи с максимална ефективност и
всяка една от тези институции е нужда на даденото общество. Само политик с интелектуално нива такова,
че да праща IT специалистите от съответната държава да стават овчари,
може да се хване на неолибералната
басня, че бизнесът трябва да погълне
науката. Не , не трябва, защото тогава обществото ще загуби институция,
която има критична роля за развитието му. Взаимодействието на тези
две институции не трябва да води до
изцоцване на ресурсите на научноизследователската система от страна
на бизнеса, а трябва да е такова, че да
развива и двете институции в името
на по-висша цел. Като ме срещнете,
може да ме питате, каква е по-висшата цел, ще ви я кажа.
Наложеното от недоучилите и
недочелите български неолибералчета оттегляне на българската държава от финансирането на конкурентноспособното в българската наука и
висше образование – БАН и няколко
университета, доведе до намаляване
на научния потенциал на България и
оттам – до намаляването на конкурентоспособността на българската държава и икономика. Често същите неолиберали бръщолевят, че това било
щото науката била неефективна. И
как моля е ситуацията сега? Къде е
ефективността, къде са Нобеловите
награди, къде са великите постижения, къде е масата патенти. Зер 24та година вече системата в науката и
образованието е сменена. Колко да
чакаме още – 500 години, 5000 го-
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дини или 50000 години, за да сработи неолибералната концепция. Я да
предскажа – ще сработи толкова, колкото сработи и при Австроунгария. И
ако се водим по неолибералния акъл
със сигурност ни чака съдбата на Австроунгария – изчезване от картата на
света.
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Фигура 17. Една държавна изследователска лаборатория на САЩ (с
9650 служители е 1.5 пъти поголяма от БАН) и част от нейната
продукция (от която като си бръкнете в джоба, не виждате полза).
А знаете ли колко такива лаборатории има в САЩ. Я се поосведомете и повикайте някое недочело
неолибералче да ви поиграе идеологически кючек като ви разправя,
че в САЩ цялата наука се правела
в университетите. Прави се, ама
друт път, както казва народа.
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Но да се върнем пак в САЩ. Там
има 3 обществени сектора, които
осигуряват научни, приложни и конструкторски разработки – американските университети, (ВНИМАНИЕ,
ВНИМАНИЕ, СЕГА РАЗВЯВАМ ЧЕРВЕНИЯ ПЛАЩ ПРЕД НЕОЛИБЕРАЛИТЕ) държавните научно-изследователски институции (я пак с главни
букви - ДЪРЖААААААВНИТЕ НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУЦИИ – виж фиг. 17) от които доста са ама доста по-големи от БАН и
които извършват 40 % (тука пак с големи букви специално за слепи български неолиберали – 40% от фундаменталните и още повече от приложните изследвания в САЩ) и накрая
изследователските организации на
частния бизнес. В САЩ държавата е
определящият фактор при финансирането на научните изследвания.
Ето ви едно цитатче: „...Изследванията и разработките са критично важни за поддръжка на нацията
ни икономически конкурентноспособна, те позволяват да се решават
предизвикателствата в такива сфери, като здравеопазване, отбрана,
енергетика и околна среда”. Откъде е това цитатче, ще полюбопитствате. Е, как откъде – ето : U.S.
Budget. Fiscal year 2006. Analytical
Perspectives, Washington, 2005,
page 61. Ха сега проверете. И като
проверите, хващате бюджета на САЩ
(отпечатан на хартия) и бийте с него
по главата Дянков, заместника му и
тъй наречените бюджетари от нашенското финансово министерство до-
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те щати и оттам също идват пари за
научни изследвания, както ще видим
по-долу в текста. Та няма да ви отегчавам с подробности как се разпределят тези пари – като свършите
с биенето па гореизброените глави,
може да отворите бюджета и да прочетете. И като четете, си спомняйте,
че приносът на научно-техническия
прогрес е такъв, че 50% от ръста на
американската икономика се дължи
на него, а също и 50% от растежа на
производителността на труда се дължи на същото нещо. В САЩ отдавна
е ясно, че частният сектор (колкото
и мощни да са корпорациите там)
не е в състояние да създава научни знания в степента, необходима
за поддържането на икономическото и социалното развитие на обществото. Държавата е тази, която
създава огромната част от научната
инфраструктура, тя е и пазарът за
огромната част за научните и технологичните разработки. Моят съвет е и българските политици да
осъзнаят това и да спрат да слушат
крякащите неолибералчета, защото
иначе бантустанизацията на България ще продължи – достатъчно ясно
ли го казах или да повторя?
Още по-подробно за държавното
финансиране на изследователските
университети в САЩ
81% от федералната подкрепа
за университетите отива в изследователските университети. Държавата подкрепя и частни изследователски университети, но те не са като
„новите” нашенски университети, а
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като буквално им набиете в главата
горния цитат. Впрочем „велик учен
от топ 100” като Дянков би трябвало
да знае това нали?
Няма да се спирам на юридическата уредба на държавното участие в
научните изследвания и тяхното финансиране. Който се интересува, да
почни от закона Стивънсън-Вайдлър
от 1976 г. и да кара напред във времето. Пък да видите колко интересно се формира държавната политика в областта на науката в САЩ. Във
формирането и участват: НАЦИОНАЛНАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
НА САЩ (що ли го написах с големи
букви? – спомняте ли си как преди
време неолибералчетата чикчирикаха, че в САЩ няма академия на науките. Тъй, тъй – няма – и национална няма и във всеки щат няма – значи
всичко 53 парчета), Американската
асоциация за развитие на науката, националният изследователски съвет и
т. н. Основният инструмент за реализация на държавната научно-техническа политика (я гледай ти, „простите” американци имали държааааавна
научно-техническа политика) е държавният бюджет. Та в САЩ държавата си има държавна политика в областта на науката и я реализира чрез
държавния бюджет. Колко дават на
година за наука – например за 2006
г. (та да цитирам все един и същи
федерален бюджет) - 132 милиарда долара. Внимание – преди да ме
упрекнете, че тази цифра е по-малка от споменатите по-горе цифри –
имайте наум, че освен федерелния
бюджет има и бюджети на отделни-
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са например университетът Джон
Хопкинс или Масачузетският технологичен институт. Примамлива е
мисълта да взема един американски
изследователски университет и да
ви опиша структурата му, но ще отложа това за други статии, а сега ще
се спра на въпроса откъде идва финансирането на висшето образование
в САЩ.
Ами финансирането идва от 4
места: държавният бюджет, частният
капитал, собствените доходи на университета и от таксите за обучение.
Държавният бюджет – тук включвам
федералният бюджет и щатските
бюджети. Това, което се наблюдава
в последните години бе намаляване
на държавното щатско финансиране (вследствие на пропадналата неолиберална политика, която бавно,
но сигурно загробва и такава могъща държава като САЩ. Съществената
дума днес е БАВНО, но ако нещата
продължат така, съществената дума
ще стане СИГУРНО). Интересното
е, че напоследък федералното финансиране на университетите расте.
Държавното финансиране към момента е около 2/3 от общия бюджет
на вузовете. Останалото идва от ....
частния капитал, частният капитал,
радостно ще запърхат неолибералчетата. Да идва и от частния капитал, но това, което компенсира намалялото държавно финансиране не
е частният капитал, а увеличените
такси за висшето образование и това
е ¼ от общия бюджет. Значи държавна финансиране + такси = 91% от бюджета, та да ви стане ясна ролята на
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частния капитал при американските
университети – не забравяйте, че тя
е доста по-малка от оставащите 9%
защото университетите имат и собствени приходи.
Държавното финансиране на
изследователските
университети
идва по 3 основни линии: за научни изследвания, за институционално
финансиране (думичката институционално я чуха всички, нали) и за
финансово подпомагане на студентите. Научните изследвания се финансират предимно от федералния
бюджет, институционалното подпомагане идва от щатския бюджет,
а финансовото подпомагане на студентите идва и от двата вида бюджети. Големите федерални програми
за научни изследвания осигуряват заетост (често временна) за млади специалисти – докторанти и постдокторанти в изследователските университети и същевременно спомагат за
научно-технологичното развитие на
националната икономика.
Държавното финансиране е
разнообразно по вид. Има свободни
грантове, които университетът може
да използва за финансиране на научни изследвания по свой избор. Има
целеви грантове, с които се подпомагат приоритетни за държавата в
дадения момент изследвания. Има
и финансиране през съвместни договори, сключвани между държавата, университета и някоя корпорация.
Съществува още специфичният инструмент на договорите на университета с държавата.
Институционалното финанси-
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Фигура 18. Американският частен
капитал подпомага масивно националните си изследователски
организации, за което можем да му
кажем едно голямо БРАВО!
Нека кажем няколко думи и за
финансирането от частни лица, което се нарича частен капитал. Такова
финансиране се предоставя от физически лица, частни фондове (които
може и да са религиозни организации) и от корпорации. Мотивите са
най-различни. Някои са безкористни,
други искат да влияят на бъдещето
чрез по-добро образование, а трети
искат да си поувековечат името като
построят някоя сграда или поддържат някоя професура. Нека споменем измежду многото финансиращи
организации фондациите на Карнеги, Форд, Рокфелер и Дюк – фиг. 18.
Университетите имат и собствени
фондове, получени от така да го кажем волни пожертвования. Тези пари
не са малко. Около 60 от изследователските университети имат такива
благотворителни фондове за над 1
милиард долара. Двата най-крупни
фонда са на Харвардския универси-
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ране отива за развитие на материално-техническата база на университета, за подобряване качеството
на учебния процес и за други нужди.
Интересни са измененията в този източник на финансиране. Преди инстуционалното финансиране е било
на студентски калпак, сега то пак
съществува, но на калпак се дава помалко, а значителна чест идва но основата на изпълнение на система от
критерии (например съществува система от 37 критерия, на чиято основа
се осъществява финансиране, наречено performance funding).
Финансовата помощ на студентите се осъществява под формата на
грантове и заеми, които им помагат
да финансират образованието си. Освен това е възможно получаването и
на стипендия – което е предпочитано финансиране в магистърските и
докторските програми. Съществува
програма за федерална финансова
помощ за студентите, по която финансиране могат да получат всички
студенти от акредитираните университети. Интересното тук е (внимание
администраториииии!), че има висши
училища, които не са акредитирани и
те издават сертификати, които могат
доста да напомнят диплома. Тъй, че
проверявайте всяка диплома от САЩ.
Та да се върнем на финансирането. Нараства делът на кредитите,
въпреки, че в последно време ентусиазмът за взимане на студентски
кредити намалява, тъй като дипломата не е вече гаранция за работа и за
доходи (и в САЩ висшистите станаха
много).
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тет – малко над 25 милиарда долара
и на Йейлския университет – малко
под 20 милиарда долара. Някой ще
се подразни, че все ви набивам Йейлския университет пред очите. Като ме
питате защо, ще ви кажа, че не знам,
на като се поинформирате, бързо ще
се сетите. Другите два университета,
които обичам са Пристънският и Масачузетският технологичен институт.
Университетите имат и собствени доходи от продажбата на стоки
и услуги. Обаче много сериозен източник на доходи е това, което студентите плащат за обучението си, а
то хич не е малко. Да речем само на
книги и учебници студентите в САЩ
харчат 1000 долара на година (не се
чудете на тази сума, която ви се струва голяма – 10 учебника по 100-на долара и готово, хилядарката е заминала. Разбира се, не всички учебници
си струват парите, на това е въпрос
за друга статия). Парите за обучение
трябва да се допълнят с разходите
за храна и квартира, а те са колкото
тези за образование. Средно един бакалавър харчи на година по 15 000
долара (средно казах, в Йейл и на
други места може и доста повече). 4
години по 15 000 долара са 60 000
долара. Дали ще дойдат от мама и от
тати или от трудова дейност или от
заем или от стипендия, все от нейде трябва да дойдат. За един университет с 5 000 бакалавъра, това са 75
000 000 долара на година. Хубава
сума, а таксите растат ли растат (към
6% на година). Но личните доходи
на американците не растат тъй бързо
и се появява типичният проблем – и
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в най развитата държава някои няма
да могат да си платят образованието.
Но какво ги интересува това неолибералите – важното е младежта да се
набълбука с кредити, а държавата да
финансира по-малко, защото неолибералната икономическа политика
я разсипва полека, но сигурно и по
някое време сумите, за които ви говоря ще са един приятен спомен. Но
аз вярвам в способността на Америка в критични моменти да се взима в
ръце и се надявам тя да бие дузпата
и на неолибералната чума.
Още по-конкретно за финансирането на научните изследвания в изследователските университети на
САЩ
Университетите в САЩ имат
две основни черти – всички те имат
за основна дейност образованието
(а не научните изследвания) и имат
статус на автономни организации
с нестопанска цел, които довеждат
гражданите на обществото до висше
образование, а обществото от своя
страна ги поддържа икономически
чрез бюджет и им дава възможност за
привличат средства за дейността си.
Университетите провеждат две вида
научни изследвания – спонсорирани
и собствени. Средствата за спонсорираните изследвания идват вън от
университета и те са поддържане на
всеки елемент от изследователския
процес. Собствените изследвания се
поддържат от собствените приходи
на университета и университетът определя какви да са тези изследвания.
Обикновено съществува общо уни-
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на университета (което си е голям
бизнес в САЩ), издателска дейност,
консултантски услуги и т. н.
Сега малко за заплатите (но наистина малко). Заплатите в разните
университети са доста различни. Те
са различни и в рамките на един университет. Например в университета
YYYZ заплатата на професор по филология е около 50 000 долара на година, а юнаците от бизнес школата и
от компютърните департаменти взимат 5 пъти повече. Срещу заплащане
може и да работят и студенти, но никога на пълно заплащане (за да не си
загубят стипендията например). Хайде стига за това, въпреки, че е доста интересно да се спомене, че режийните например за провеждане на
изследвания на територията на един
университет, споменат в тази статия,
са 56%, а когато се правят опити с
животни – 76.5% (животните трябва и
да папат и т.н.) Та като се сети човек
за оня юнак от топ 100 на икономистите, дето ни създал американски
условия за изследвания, май ни ги е
създал тези условия в някой сън, защото например разходите за режийни от нашенския фонд за научни изследвания са я 7%, я по-малко.
Наивни разсъждения за това какво
да се направи в България.
И тъй нека да се „върнем“ от
Америка в димящото блато на българската действителност с плуващите на повърхността му най-редки
продукти на идеологическото хра-
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верситетски фонд за научни изследвания, който прави проектни сесии.
Но каквито и да се изследванията в
университетите, те трябва да способстват за прогреса на научното знание,
а резултатите от тях да могат да се
използват в учебния процес. Тези
изследвания трябва да се публикуват открито и трябва да могат да се
използват от всички желаещи. Напоследък обаче има доста изключения
от правилото от последното изречение.
Финансирането на научните изследвания става чрез грантове (безвъзмездно предоставяне на средства), контракти (договор между
поръчител и университета, съгласно което поръчителът получава определена част от преимуществата,
получени при научното изследване), дарения, доходи от патенти и
лицензи, доходи от участие в стартиращи фирми (това участие е под
10% например за Станфордския университет, където стартират към 40на такива фирми на година). В тези
фирми могат да участват преподаватели от университетите, но се следи
много стриктно за конфликт на интереси. Сега като си мисля, може би
ще е добре да напиша в бъдеще една
статия за това, какви са регулациите
на фирменото участие и фирмената
дейност за Станфордския университет, който има огромен опит в тази
дейност. Финансирането на научните
изследвания може да става и от други доходи, например авторски права,
наеми на помещения, продажба на
членски карти за спортните клубове
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носмилане, призоваващи ни непрекъснато към реформи. Ако човек остави нещата в ръцете им, те така ще
си плуват на повърхността и ще си
„реформират“ в следващите 500 години. И нищо няма да направят. Някои размахват американските си дипломи. Но както вече се досещате,
само определени дипломи от малко
на брой университети в САЩ биха ми
направили впечатление, пък и след
като се поразговоря със съответния човек, за да видя колко и какво
е прихванал от това, на което са го
учили. Да ви кажа, че такива дипломи в България още не съм видял. Аз
пък се гордея с германската си диплома и германските и японските си
специализации. Защото там покрай
другото хората ме научиха как да се
оправям със сложни научни, социални и икономически системи. И бързо
да ги превръщам от загниваща мърша в свирепи хищници. Та да видим
какви изводи можем да направим за
почти убитата от „реформи“ система
на българското висше образование и
как да я превърнем в хищник на основата на американския (и германския)
опит, като полека приемем това,
което е полезно за нас.
Мисля, че ви стана ясно, че това,
което е системата на висшето образование в САЩ доста се различава от
откровените идиотщини на неолибералните политически управници
на българската наука, пряко заинтересовани от това, истинската наука в
България да бъде разгромена. Мисля
си още, че вече ви е ясно, че с такива
откровени некадърници едва ли ще
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успеем да пренасочим българската
икономика по пътя на иновационното развитие. Защото ключовата роля
в този процес играят науката и образованието, а те бяха тотално попилени през последните 4 години и то с
върло настървение от един заместник-министър председател, мислещ
се за велик учен от топ 100. И този
заместник министър председател
бе търпян, вместо да му се клъцне
лентичката, заедно с многото други
лентички. И по това време проектното финансиране на науката и Националния фонд за научни изследвания
бяха напълно компрометирани. Кой
ти вярва вече, че проектното финансиране е от полза за науката, като то
отива в бръснарници, рекламачници
на бельо и тем подобни? Та проектната система трябвало да играе ролята на пазара в науката и да отсявала
добрите разработки. Кой ви каза тая
глупост? Е видяхте ли я какъв автоматичен регулатор на научната дейност е българската проектна система
и какви „суперпроекти“ отсява? Тая
проектна система е катастрофален
провал и ако почвате де си мислите, че имам нещо срещу нея, добре
почвате да схващате дебелия намек.
Хайде, карайте така с тая система и
ще получите още „по-грандиозни“
резултати. И като съвсем се усетите,
че нещо не е наред, вече ще имаме
основа за разговор за проектната система и за другите регулатори на научната дейност, които пък може и да
са по-ефективни.
И по-нататък - кой вярва още и
кой ще е толкоз глупав да повярва на

тоя Фонд за научни изследвания, финансиращ проекти на съоткривателка
на „нов“ закон за гравитацията и начело на който довчера беше другият
„откривател“ на тоя „закон“. Хайде
моля ви се. Ама сменило се ръководството. Да, добре, но ако не се смени
схемата на действие, нищо няма да
се подобри. А как да се смени схемата, коя още схема да се смени и
какво значи думата смяна, употребена 3 пъти на последните 2 реда? Интересни въпроси, нали. Е, те си имат
и отговори, но защо аз да ги давам?
Знаете ли колко пари се прибират
като заплати и хонорари и за „експертни“ мнения, а системата става
все по-скапана и по-скапана.
И по натам, като четете, какво
ви пиша за САЩ, кой още вярва, че
българският „елит“ знае как да развива държавата, като БАН беше финансово смачкан, а силните държавни
университети – непрекъснато притискани? Каква икономика на знанието ще правите вие, дето морите от
глад учените от БАН? До какво доведе идеята-бълвоч, че финансирането на БАН трябвало даже да е под
нужното за изплащане на заплатите,
та да се размърдали „феодалните“
старци и диван-чапраз да поднасяли иновации на „честните“ частници,
които на „свободния“ пазар да определяли цената според търсенето
и предлагането и така да се постигнела иновативност на икономиката. Та това си е откровена идиотщина в действие – какво търсене, какви
„честни“ частници в България, какво
разчитате на пазара – че нали там са

General Dynamics, General Electric,
Ford, Apple, IBM, JP Morgan и други американски банкови и индустриални акули, които ще ви изядат
с парцалите (и редовно го правят).
Ако продължите така, нищо няма да
направите – запомнете го това. Никаква наука няма да се развие от българските „честни частници”, оставете
това, доколко са честни, те не са от
ранга на тия корпорации, дето ви ги
написах по-горе, че да развиват наука. Не прочетохте ли малко по-горе,
че самото американското правителство смята, че малкия и среден бизнес в САЩ няма капацитет за научни
разработки и затова ги съсредоточава
тия научни разработки не по перачници, бръснарници и сладкарници, а
в държавни системи от институти и в
специални университети. А вие имате ли понятие колко от българските
фирми имат размера на една средна
американска фирма? Каква наука чакате там да се развие? По друг начин
трябва да се действа в България.
Нека да спомена и още един
български неолиберален идеологически бълвоч, свързан с БАН - да държим заплатите в БАН ниски, пък те
да си търсят международни проекти.
Откровен бълвоч, налаган от напълно неконкурентноспособни „неправителствени организацийки“. Я им
спрете кранчето от чужбина на тези и
ги отстранете от държавните хранилки, на които са се нагласили. След
два месеца ще са фалирали вече. А
хората от БАН се преориентираха и
вече работят за науката в чужбина. И
вече се лее следваща неолиберална
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помия – ама те не работели за България. Че нали вие с вашата политика
ги натирихте, некадърници! Хайде да
ви видя вас – правете сега истинската наука, вдигайте технологичното
ниво на България, направете я конкурентноспособна! Ама не можете!
А БАН може. Обаче колкото им се
плаща, за толкова и ще работят хората от БАН. Гепили сте по 50 000
лева само от заплати от всеки учен
от БАН за последните 10 години.
Къде са тия пари? Парите обратно,
заплатите – най високите в сектора
наука и образование, бюджетът на
БАН - утроен и тогава ще говорим за
технологичното обновление на България. Нали прочетохте последното
изречение – там са 3 ключови фактора за превръщане на българското
общество в общество на знанието, а
на българската икономика – в икономика на знанието.
Има и 4 – ти фактор – еволюция на университетската система
на България. Ама как? Хайде малко
безплатни идеи. Нали прочетохте за
изследователските, иновационните
и предприемаческите университети
в САЩ? Няколко български университета може да се трансформират в
такива, а останалите да си останат
обикновени университети, технически университети и икономически вузове. Как да стане? Правите 2
(цифром -2, словом – два) изследователски университета в държавата.
Един голям – Софийският и един малък – Изследователски университет
на БАН. Като изследователският университет на БАН има малко студенти,
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преподаването е изцяло на английски, преподавателите са от БАН, а
студентите трупат неявни знания в
институтите на БАН. В самата БАН и
в тези два университета концентрирате съществената част от фундаменталната наука в България и я финансирате както трябва (както го правят
в САЩ). Следващото звено са иновационните университети. Прекрасни
кандидати за такива са Техническият
университет в София, Химикотехнологичният университет в София и
Медицинската академия. Към тях добавете по един иновационен център
към двата изследователски университета, за да са свързани и те с приложните изследвания. Следващото
звено е предприемаческият университет – УНСС е прекрасен кандидат за
такъв, а съответни факултети трябва да има и към изследователските
и към иновационните университети.
Ще кажете дотук всичко е в София.
За останалите университети в София
и страната направете следното нещо.
За университетите направете специални програми за квалификация на
преподавателите им и за стажове на
студентите им в институтите и Изследователския университет на БАН
(за да нямат тези университети чувството, че са в подчинено положение
на големия по размер изследователски Софийския университет и да не
се страхуват от малкия по размер Изследователски университет на БАН).
За техническите университети и медицинските университети създайте
такива програми към иновационните
университети, а за икономическите

вузове – към предприемаческите университети. Създайте и отделна програма за съвместни научна дейност
между трите групи университети –
например Техническият университет в Габрово може да има съвместна
програма за изследвания с институти на БАН, а медицинският университет в Плевен – със Софийския
университет. Така ще имате мрежа,
основана на три групи, лежащи върху опората на няколко силни университета от модерен вид и на опората
на БАН. Както виждате – предлагам
ви смесена система, която да вземе
предимствата както на германската
университетска система, така и на
американската. Този комплекс можем да наречем научно-иновационен
комплекс на България. И той може
да се свърже с икономиката, която да
се трансформира в иновативна. Но за
тези връзки ще пиша когато му дойде времето и на друго място.
И накрая, най-важна е първата стъпка. А тя е – спрете да псувате българските учени. Не са те тези,
които ви докараха до просешка тояга.
Но те са тези, които могат да ви извадят от помийната яма на беднотията. И накрая нещо под секрет – няма
други, които да могат да ви извадят
от ямата. Виж кандидатите да ви натикат още по-дълбоко в нея са безчет.
За какво не написах в тази статия
Въпросите, на които не се спрях и които мога да обсъдя при нужда в една следваща публикация са:
специфичната форма на финансира-

не на американските университети,
наречена endowment, осъществяване
на иновационна дейност в университетите на САЩ, участието на университетите в развитието на региона,
в който те се намират, поддръжката
на кадровия потенциал на американските изследователски университети, при това както националния, така
и този, съставен от привлечените от
чужбина учени, инженерното образование в изследователските университети и не разгледах по-подробно
последните насоки в държавната политика на САЩ за регулиране на висшето образование. Като гледам, материалът е за още една статия като
тая. Но нека да видим накъде ще тръгне България и тогава ще реша, дали
да пиша повече за това, или за друго.
Честно казано, отдавна не ми харесва
нито траекторията, която е натрапена
на българската научно-технологична
система, нито траекторията, натрапена на българската икономика, нито
траекторията, натрапена на българското общество. Нека този мой протест бъде документиран и тук. Защото нали знаете, когато нещата рухват,
някои се скатават по мишите дупки
и почват да каканижат: „Как пък един
не ни каза, че правим глупости!“ Е,
оттук нататък това оправдание едва
ли ще минава тъй лесно.

проф. дмн Николай К. Витанов
Институт по механика на БАН
http://nauka.bg
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ИСТОРИЯ
„БЪЛГАРИЯ И БАЛКАНСКАТА
ВОЙНА“
26-ти март се навършиха 100 г. от Одринската епопея.

Увод
През есента на 1912 г. Българската
войска се е събрала в Тракия. Oт 26ти септември Черна гора воюва с Османската империя. Призори на 5-ти
октомври на юг тръгват стотици хиляди български войници. Въодушевени до краен предел, при пълен ред,
частите на Българската войска минават границата между Царство България и Османската империя и нахлуват в Източна Тракия. За последен
път това е станало преди 540 години. В полунощ на 5-ти октомври, цар
Фердинанд е издал „Заповед номер
15 по действащата армия“, изпълнена с драматизъм. „.............заповядаме
на нашата храбра армия да премине
границата и да встъпи в борба с вековния враг. Офицери, подофицери
и войници, нашето дело е свято и чо-

веколюбиво!” Националният възторг,
граден за 34 години свободно развитие, избухва като бомба. От Одрин
до Бургас и от Дунава до Бяло море
звучи стряскащият поздрав „Честита
война!”. Настъпва критична точка от
историята на българите. Почва найяркият, военният опит за националното им обединение. С него се пише
блестяща страница от военната им
история и историята на духа им, поредната глава от книгата за страстите
български.........

Одринската епопея
За да се оцени в достатъчна
степен геройството на българската
армия при превземането на Одрин
трябва да се разбере колко добре е
бил укрепен градът. Това е вторият
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ни части – общо около 60 000 души.
Комендант на крепостта е опитният,
способен, енергичен и много уважаван офицер Мехмед Шукри паша.
Всички тези характеристики дават основание на германският генерал фон
Голц да каже: „Тази крепост може да
бъде превзета само след шестмесечна пълна обсада и то единствено от
прусаци!”. Колко са били кухи и напразни тези думи ще се разбере на 13
март 1913 година когато българската
най-добре укрепен град на Османскаармия навлиза победоносно в Одрин
та империя на Балканите след Царислед двудневен щурм.
град. Фортовата линия е отдалечена на 2 до 4 км. от града. През 1909
Плановете на българското когодина крепостта е преустроена, за мандване са II армия да изолира одда се измести защитната линия по- ринския гарнизон и да не му позволи
далеч от града и да се направи той да действа в тил или фланг на I и
неуязвим за артилерийския огън на III армия. Втора българска армия е в
модерните оръдейни системи. До на- състав от две дивизии: VIII пехотна
чалото на войната са построени нови Тунджанска и IX пехотна Плевенска,
укрепления в северозападния, запад- заедно с Гвардейският конен полк,
ния и южния сектори. Изкуствените с общата ѝ численост 70 500 бойци.
препятствия пред главната отбрани- След първоначалните успехи постигтелна линия на Одрин се състоят от нати от българските войски на Изтелена мрежа с широчина между 6 и точния боен театър II армия получа10 метра. Мрежата е непрекъсната с ва нова задача. Вече трябва не просто
изключение на пътищата, където се да се изолира одринския гарнизон, а
поставя подвижна мрежа в случай да се обкръжи крепостта и да се прина вражеско нападение. Тази телена нуди да се предаде от глад. Силите
мрежа е много сериозно препятствие обаче не са достатъчни за изпълнеособено като се има предвид, че е нието на тази задача и огромните поподкрепена от контингенти с пушки ложени усилия са безрезултатни. Все
и картечници. Одрин разполага и с пак не бива да се забравя, че за да
отлична крепостна артилерия, която се стесни обръча около Одрин VIII
може да държи на разстояние всяка Тунджанска дивизия води успешни
обсадна артилерия. В Одрин има 516 боеве от 7 до 12 ноември за овладяоръдия от различни системи и кали- ване на линията от село Доуджарос
бри, а одринският гарнизон е в състав до Ахъркьой. Новите български поот няколко артилерийски полка, две зиции са изключително удобни за
пехотни низамски дивизии, няколко наблюдение на Одринската крепост и
редифски дивизии и допълнител- за пълна блокада. Тази пълна блока-
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Към 20 октомври Одринската
крепост е напълно обкръжена от II
армия. Обаче линията на обкръжаване е много отдалечена от крепостта
и е твърде дълга. За да се подсилят
позициите на II армия българското
командване моли сърбите за подкрепление и те започват преместването от Македония на Дунавската и
Тимошката дивизии. След пристигането им частите на VIII Тунджанска
дивизия се преместват на южния сектор на крепостта, а тези на XI сборна
пехотна дивизия – на източния. На

2 ноември крепостта е окончателно
обкръжена, като постепенно се преминава към опити за стесняване на
обкръжението. С блестяща атака на 7
и 8 ноември българската армия превзема позиция Карталтепе на южния
сектор и прогонва турците от окопите им. На 8 ноември започва артилерийско бомбардиране на Одринската
крепост. Бомбардировките понижават чувствително морала на населението в Одрин и на гарнизона, но упоритият и непреклонен Шукри паша
не се предава въпреки увещанията
на различни европейски дипломати, останали в Одрин. Обстрелите са
преднамерено леки и продължават
чак до подписване на примирието.
Така турците започват да вярват, че
това е цялата мощ на българската артилерия и по-късно ще бъдат много
изненадани от истинските й възможности.

По време на примирието има
демаркационна линия, която и двете страни не могат да преминават,
а крепостта остава изолирана и не
може да се снабдява. Парадоксално, но съгласно условията на примирието през Одрин се пропускат
влакове с храни и други материали
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да обаче би била възможна само при
наличието на по-силна и по-многобройна артилерия, както и на повече пехотни части. След победата при
Лозенград окончателно са прекъснати съобщителните връзки между Цариград и Одрин. На 15 октомври две
бригади от VIII дивизия преминават
река Арда с цел да завършат обкръжаването на Одрин и от юг. Шукри паша
се опитва в този момент да нанесе
контраудар срещу българските части
останали на север, но не успява благодарение на героизма на българските войници, които не отстъпват нито
крачка назад, знаейки колко важни
са позициите им за изхода на цялата война. След отблъскването на тази
атака българските позиции изглеждат стабилизирани и ръководството
на армията изтегля IX Плевенска
дивизия от II армия, за да участва в
решителните боеве при Люлебургаз
и Бунархисар. На мястото ѝ е изпратена XI пехотна сборна дивизия, която е формирана на 13 октомври и е
попълнена с новопостъпили в армията и опълченци.
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за българската армия при Чаталджа
като това условие силно понижава
морала на защитниците. По време на
примирието българите трескаво работят за укрепване и усъвършенстване на позициите си около крепостта,
докато османските войски бездействат. Създават се прекрасни условия
за ефективното действие на нашата
обсадна артилерия, която вече от напълно безопасни позиции може да
стреля срещу османците. По време
на преговорите за мир в Лондон става ясно, че превземането на крепостта ще бъде първостепенна задача при
евентуален провал на дипломацията.
Българското командване разработва план и решава пробивът да стане през източния сектор. Има много
причини да се избере именно този
сектор за изненада на турците, като
двете най-важни са разположението
на форта Айваз баба, който е леко
издаден напред и е много удобен за
атакуване и фактът, че този сектор е
най-близо до самия град и след неговото превземане и разполагането
на българската артилерия там градът
ще бъде принуден да капитулира.

бардировките. Те омаломощават и
обезверяват противника и принасят
голяма полза за постигането на крайната цел. За да промени съотношението на силите и за да събере разузнавателна информацияр Шукри паша
предприема вилазка (излаз от крепостта) на 27 януари. Турската атака
е насочена срещу Източния сектор и
има за цел както унищожаването на
артилерията там, така и разузнаване
с какви части разполага българската армия. Турците атакуват през нощта и въпреки че първоначално има
объркване в първите редици много
скоро българите контраатакуват „на
нож“ и изтласкват врага от окопите
си още преди слънцето да се е показало. На разсъмване българската
артилерия нанася огромни загуби на
отстъпващите турски части. Отпорът
е такъв, че на следващия ден турците
от страх не напускат окопите си и не
изпълняват заповедта за втора атака.
В началото на февруари турците опитват излаз и срещу южния сектор,
но и там са бързо разкрити и отблъснати от българските бойци.

По това време планът за атаката
на Одрин е вече разработен. Решено
е да се атакуват всички участъци на
крепостта, за да се заблудят турците
и да разпръснат своите резерви след
което ударът да се съсредоточи върху
източния сектор където атаката следва да се извърши с пехотата, подпомагана от обсадната артилерия. След
обкръжаването на Одрин се прави целева реорганизация на постоянните
строеви единици в българските части
След провала на преговорите за и те се заместват с нови поделения
мир и след края на примирието бъл- с нови названия сред които: сектори,
гарската артилерия подновява бом-
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отдели, участъци, колони, конен отряд и т.н. Почти цялата обсадна артилерия се премества на Източния
сектор. Той е разделен на два отдела: северен и южен. Северният отдел
е разделен на три участъка, а южният
– на лява и дясна колона и конен отряд. Планът за самата атака е толкова грижливо и детайлно разработен,
че и до днес се изучава в множество
военни академии по света и с право
може да се нарече образцов. Нищо не
е оставено на случайността. Българските командири знаят каква е задачата им и какви са начините за нейното постигане и искат всеки един
офицер, подофицер и войник да има
своето ясно и точно определено място в атаката, която трябва да донесе
нетленна слава на българската армия и победа във вече проточилата
се война за национално обединение.
Решено е щурмът да се съсредоточи
върху форта Айваз баба и промеждутъците му към форта Айджиолу и

след това към форта Кестенлик. За
да се попречи на предислоцирането
на резерви в Източния сектор българските военачалници прилагат един
напълно нов прийом - преградният
огън. Артилерията стреля зад линията на атакуваните фортове, за да възпрепятства разместването на войски
от гарнизона. Българските военни
части пък са подредени в дълбочина, тъй като командирите правилно
разбират, че османската съпротива
ще се сломи по-лесно с множество
последователни силни удари, а не
само с един – единствен концентриран удар. Решено е атаката да се подготви още през нощта и българските предни части да заемат позиция
в скритите подстъпи към крепостта
откъдето рано сутринта да атакуват.
Войските са снабдени с ножици за
телените мрежи и с пироксилинови
заряди за отваряне на просеки. Изработва се детайлен план за действие
на артилерията и всяка батарея получава конкретни задачи, като главният
удар е съсредоточен срещу главната
фортова линия. Според ген. Георги
Вазов, началник на Източния сектор,
готовност за атака има още в края на
февруари, но Щабът на армията дава
заповед за нападение едва през нощта на 10 март 1913 г. Командирът на
II армия ген. Никола Иванов от своя
страна заповядва на 11 март в 13.00
часа да започне артилерийска подготовка за атаката, а през нощта на 11
срещу 12 март българската пехота да
настъпи под прикритието на артилерията срещу предните турски позиции и на разсъмване да ги заеме.
На Южния сектор артилерия-
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та действа енергично, а пехотата се
доближава непосредствено до вражеските позиции, но е спряна от
организираната турска пехота и артилерия. Българските войски се окопават и чакат следващата нощ на 12
срещу 13 март, за да организират поредната си атака. На Западния сектор
сръбската Дунавска дивизия не постига значими успехи и се окопава
в близост до вражеските позиции.
На Северозападния сектор части от
Тимошката дивизия настъпват към
предните позиции на неприятеля.
По същото време благодарение
на брилянтната подготовка от ген.
Георги Вазов, на Източния сектор
българските войски завладяват цялата предна позиция на османците и
то без големи загуби. Как се случва
това? Артилерията започва в 13.00
часа на 11 март да обстрелва турските

http://nauka.bg

позиции пред фортовете. През нощта частите се придвижват безшумно до подстъпите на първите турски
линии и в 4.30 часа започват настъплението си. В 5.30 часа 23-ти и 10-ти
пехотни полкове достигат до първите окопи и след като за няколко секунди преодоляват телената мрежа
атакуват турците, които изненадани
отстъпват и изоставят окопите си.
На другите части от сектора изненадата не дава толкова добри резултати, но повсеместно българските воини прогонват врага, макар на места
да се дават твърде много жертви.
32-ри пехотен полк губи цели 800
души убити и ранени при атаката, но
въпреки всичко воините изпълняват
задачата и прогонват противника.
Щом българските части овладяват
предните позиции, артилерия им започва да обстрелва пространството

ИСТОРИЯ

Атаката срещу форта Айджиолу
е поверена на 10 пехотен Родопски
полк, който успява под прикритието
на нощта да достигне близо до телената мрежа за 35 минути, да я преодолее и в 1.45 часа завладява форта.
След успеха му артилерията пренася
огъня си зад форта. На разсъмване на
нож са очистени окопите около Айджиолу. Необичаен маньовър и невероятен подвиг извършват командирът и цялото 1-во отделение от 5-ти
скорострелен артилерийски полк.
Майор Друмев забелязва, че турците
държат позиции между Айджиолу и
форта Кестенлик, но знае, че не бива
да оставя без артилерийска поддръжка пехотата и по тази причина
рискува своя и на бойците си живот като напредва заедно с пехотата
срещу силния противников пехотен
огън. Пехотата е впечатлена от вихрено движещите се оръдия и макар
да е изтощена се обръща за поредна
атака с викове „Ура!” и „Напред!”. На
200 метра от телената мрежа конете
и голяма част от обслужващия оръдията персонал са убити, но храбрите батареи се развръщат и откриват
огън по Кестенлик и окопите на север от него. Загубите са над 30%, но
артилеристите не падат духом, а все
по-трескаво изпълняват задълженията си. Така се осигурява възможност
българската пехота на нож да влезе в
неприятелските окопи където с жесток бой лице в лице сразява врага.

между тях и фортовете и така нанася
огромни загуби на отстъпващите турски части и не им позволява да контраатакуват. Започва бързо местене
на полската и гаубичната артилерия
към завладените предни позиции и
оттам огъня на българите се пренася
срещу фортовата линия. На места се
налага българските войски да атакуват на нож обстрелващите ги турски
части и след кървави сражения да ги
прогонват от позициите им. Решава
се атаката срещу фортовата линия да
се извърши през нощта на 12 срещу
13 март. През нощта пехотата трябва да се приближи максимално близо до фортовете, като бойният ред е
построен в дълбочина, за да може да
се повтори ударът при нужда. Артилерията стреля непосредствено зад
фортовете, а след падането на нощта
премества огъня си върху фортовете
и върху местата определени за атака. Огънят се прекратява за 10 минути след 15 минутен обстрел и това е
сигналът за атака на пехотата. След
завладяване на определените обекти
артилерията се мести напред, а останалите фортове следва да се овладеАтаката на форта Айваз баба е
ят на разсъмване. Изпълнява се гъв- още по-кървава и драматична. Много
кав, методичен и крайно агресивен български войници загиват пред тещурм. Взаимодействието на двата лените мрежи от картечния огън на
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врага. Въпреки всичко българският
дух тържествува. Атаките не само не
спират, но се усилват и продължават
на талази една след друга. Моментът е върховен, рядко срещан за цели
исторически периоди. Българската
армия, забравила страх и колебание,
е като разбунтувало се море, което
иска да измие срама от 500 години
робство, море, което най-сетне е придошло, за да въздаде справедливост.
В жесток и лют бой „на нож“ българските воини успяват да прекършат
съпротивата на османците и в 6.25
часа фортът „Айваз баба“ пада в български ръце. Фортът „Таш табия“ е
зает, когато артилерията прави огнева завеса само на 300 метра пред атакуващия 56-ти пехотен полк. Новата
„Таш табия“ е завзета едновременно
с „Айваз баба“, а Старата – в 7 часа и
5 минути. Малко по-късно е завзет и
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напуснатия от защитниците си форт
„Каялъка“. Опълченците от Южния
отдел на Източния сектор извършват
чудеса от храброст и макар тяхната
атака да е с цел отвличане на вниманието от главния удар в посока Айджиолу – Айваз баба, достигат до телената мрежа и полагат неимоверни
усилия да я преминат, за да се срещнат на нож с душманите. Макар да не
успяват смелите български бойци
разстройват силно турската отбрана и
нанасят тежки загуби на противника,
който е ужасен от презиращите смъртта българи. Сутринта с поддръжката
на артилерията и без големи жертви са завладени напълно фортовете
„Кестенлик“ (в 6.45 ч.), „Куру чешме“
(в 7.50), „Йълдъз“ (8.50), Топйолу
(8.30) и Кавказ (8.45). Преградният
огън затваря пътя на турските поддържащи контингенти и това кара

голяма част от османските войници Гордостта е неописуема. Възтроргът
и офицери на Източния сектор да се няма граници. Ген. Георги Вазов се
предадат.
обръща към своите подчинени: „Светът има да се чуди на вас, доблестни
Така на разсъмване на 13 март синове на България, че можахте в 30
българските части се разполагат по часа да превземете една от най-силфортовата линия в Източния сектор ните крепости… Вие вписахте вчера
на Одринската крепост. Започва ар- и днес нова славна страница в нашата
тилерийска бомбардировка на града, история. Благодаря Ви. Гордея се, че
като целта е да се принуди комен- съм Ваш началник! Гордея се, че съм
дантът да се предаде. Междувремен- българин!”
но турците подпалват складовете си,
разбирайки, че са загубили. ПовсеБългарската армия заплаща виместно турските войски издигат бели сока цена за превземането на силно
флагове, а на Източния сектор прис- укрепената Одринска крепост. В тритига турски генерал, който да прего- дневната атака загиват 24 офицери
варя за предаването на крепостта. В 12 и 1292 войници, ранени са други 94
часа комендантът на Одрин Мехмед офицери и 6235 войници, а 451 бойШукри паша се явява пред началника ци изчезват безследно. Убитите сърна Източния сектор ген. Георги Ва- би са 274, ранените- 1173. Смъртта
зов, а малко по-късно е отведен при и страданията на всички тези герои
командира на II армия ген. Никола не са напразни, тъй като чрез подвиИванов, комуто предава града заедно га си те прославят надлъж и нашир
с целия му над 60 хиляден гарнизон. българската армия и неопровержиШукри паша лично предава сабята си мо доказват, че българите не само са
на ген. Иванов с думите: „Уверих се, достойни за своята свобода, но са и
че за българите няма непревзимаема водеща сила на Балканския полуоскрепост. Щастлив съм, че се предавам тров, с която трябва да се съобразяват
на герои”. По повод превземането на не само съседите им, но и Великите
Одрин кореспондентът на френското сили. Героите при Одрин не са отсп. „Журнал” пише следното: „Вне- делни войници или офицери, а цели
запността на артилерийската буря и полкове. Трудно е да изразим с думи
бесният устрем на пехотата лиши- признателността си към устремното
ха гарнизона от сила. Те създадоха усилие на тези храбри воини, преу защитниците паника, каквато вече зрели смъртта и изправили се пред
изпитаха техните събратя по оръжие картечниците и артилерията на врав Лозенград и Люлебургаз”. Други га с ясната мисъл, че трябва или да
отзиви в западноевропейската преса победят, или да загинат. И колкото
стигат още по-далеч с думите: „Бъл- и невероятно да е било според всичгарите биха победили даже и тогава, ки експерти и чужди военни специакогато са въоръжени само с кинжа- листи, българската армия успява да
ли.”
победи. Кандидат-подофицер Михо
Георгиев от 29-ти Ямболски пехоРадостта от победата е всеобща.
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тен полк издига българското знаме
над джамията „Султан Селим”. Редник Иван Балахуров от същия полк
задържа Мехмед Шукри паша в щаба
му до пристигането на командира на
Гвардейския конен полк полковник
Мархолев, който официално го обявява за пленен. За броени дни врагът
изпада в тотална военна катастрофа.
Пленени са 14 паши, /т.е. турски генерали/, 2000 офицери, 60 000 войници, 16 знамена, 600 оръдия, огромно количество военно имущество.
Убити са 7000 турски войници. На
Източния сектор всяка пехотна рота
получава по 80 кръста „За храброст”,
а всяка батарея — по 50 .
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надежди за контранастъпление.
Последните сериозни сражения
около Чаталджанската укрепена позиция се водят в периода 11 – 18 март
1913 година и завършват с укрепване на българските позиции и дори с
малки териториални придобивки за
нашата армия. След падането на Одрин ж.п. линията вече е изцяло в български ръце и българите могат лесно
и бързо да струпат артилерията си
при Чаталджа, както и да снабдяват
войските. Освен това Османската
империя вече не може да твърди, че
всички силни крепости са останали в
нейни ръце и е принудена отново да
моли за мир и да седне на масата на
преговорите. Така на 1 април 1913 г.
се сключва ново примирие и са подновени преговорите за мир в Лондон.
Врагът е с изключително паднал
боен дух. При Галиполи, българите
с цяло гърло викат „Ура!“ при вестта
за падането на Одрин. Само от това,
турските сили побягват от предните
си позиции във укрепленията си..........

След падането на Одрин Османската империя е в много тежко
военно положение, тъй като с освободената след обсадата артилерия
и с частите от II армия може да се
подпомогнат войските на Чаталджанската позиция и да се изгонят
най-сетне окончателно турците от
Европа. Страхът започва да се усилва
след победите на I пехотна Софийска дивизия, която нанася тежък удар
срещу елитни турски части /две ди- Лондонският мир
визии и една конна бригада/при Албасан и така слага край на турските Османската империя започва сондажи за мир още след катстрофата
при Люлебургаз и Бунархисар. Първоначално българската дипломация
твърдо отказва, но след неуспехът на
Чаталджанска позиция, се съгласява
да започнат преговори.

Преговорите започват в двореца
„Сейнт Джеймс” в Лондон под контрола на британското правителство
и френските и руските посланици.
Делегатите на страните от Балкан-
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ския съюз настояват за тях да останат всички османски земи западно
от линията Мидия-Родосто, както и
всички Егейски острови. Османската
империя отказва – тя желае да задържи част от островите със стратегическо значение, както и Одрин. Под
натиска на Великите сили България
се отказва от Родосто, но турците нарочно започват да протакват преговорите усещайки, че противоречията
относно подялбата на земите между
съюзниците започват да се изострят.
Но също така под натиска на Великите сили и те на свой ред са принудени да се откажат от Одрин. Взима
се решение да бъдат отстъпени териториите западно от линията МидияЕнос.

ториите й вече са заети от сръбски,
черногорски и гръцки войски, това
доста ощетява всяка от тях – Гърция
губи възможността да вземе Вльора и
южноалбанските земи, а Сърбия губи
възможността да получи излаз на
Адриатическо море. Отделно от това
и подтикват клатещата се Османска
империя към Младотурската революция, в резултат на която властта
се сменя, преговорите пропадат и
военните действия се подновяват.

сп. Българска Наука брой 56

Османската империя през това време
мобилизира нови сили в Мала Азия
и започва да ги прехвърля на Тракийския военен театър. След идването на подкрепленията войските получават задача да атакуват и пробият
българските позиции при Чаталджа
Въпреки, че това положение изглеж- и Булаир, както и да стоварят десант
да задоволително на пръв поглед при Шаркьой, след което да унищо– османската власт е прочистена от жат българските сили в района.
българските етнически територии
и войната най-накрая приключва, С разгрома им при Булаир и Шаркьой
всъщност Великите сили все пак още- и със спирането на контраатаките на
тяват страните от Балканския съюз Чаталджа замисълът им пропада.
и задълбочават противоречията им. Малко след това падат крепостите
Северното крайбрежие на Мраморно Янина и Одрин. Младотурското праморе все пак остава за турците, въ- вителство отново иска да преговоря.
преки че е заето вече от българските
войски. Решено е да се образува Ал- Заседанията на подновената Лонбанската държава, въпреки, че тери- донска конференция обаче отново се
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проточват заради конфликтът между
Черна гора и Австро-унгария за Шкодренската крепост. Великите сили
вече са взели решение, че тя ще влезне в пределите на бъдещата Албанска държава, а черногорците отказват
да я отстъпят.

сп. Българска Наука брой 56

В същото време започва да назрява
конфликтът за подялбата на Македония, за която се оказва, че България,
Сърбия и Гърция не могат да се споразумеят как да си я поделят. Все пак
под натиска британския външен министър Едуард Грей трите страни се
съгласяват да подпишат мирен договор с Османската империя, въпреки
че все още не са преодолели разногласията си. Подписването става на
17-ти май 1913 г.
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Според договора Балканският съюз
получава всичките бивши османски
територии на запад от линията Мидия-Енос, без Албания, която ще бъде
уредена от Англия, Франция, Русия,
Германия, Австро-Унгария и Италия.
Крит е присъединен към Гърция.
Егейските острови и Атон ще се уредят от великите сили. Международна
комисия ще уреди военните дългове
и правоприемството на османския
дълг. Договорът отново показва висока степен на намеса на Великите
сили в балканските дела и лекотата,
с която те се разпореждат с придобитото от Сърбия и Гърция в Албания.
Така геополитическият център на
противоречията между съюзниците
се измества в Македония и семето на
Втората балканска война е посято.
Войната приключва с голям успех за
Балканския съюз. България е осво-
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бодила почти цяла Източна Тракия,
Беломорска Тракия и Македония и
приносът й за победата е повече от
решаващ. Действията на Гърция и
Сърбия, макар и доста ефективни, се
водят на територия, откъсната от основната османска територия, с разтегнати комуникации, които бързо биват
прекъснати от българските сили и с
малко турско население. Въпреки героизма на сръбските и гръцки войници, техните направление са стратегически второстепенни за войната.
Без България не би имало победа.
Балканските държави довършват вековния си поробител на полуострова.
България изнася решителната тежест
на войната, мобилизирала немислим за такава държава военен ресурс,
многократно увеличен с небивалия
героизъм на народа й....
В началото на ХХ век България се
развива прогресивно, дори сравнена с
Европа. Икономиката е аграрна и над
90% от населението е селско, но то
не само изхранва страната, но и произвежда огромни излишъци за износ.
Растат индустриалните предприятия. В новата си история, България
не познава по-добър период. Модернизирането, макар и с някои балкански мащаби и краски, върви бързо.
В някои отношения България става

ИСТОРИЯ
Въпреки относителното благосъстояние и спокойствие, всеки българин знае, че пред народа стои голяма
задача. Българите в балканските владения на Османската империя са негови братя; желанието да бъдат свободни е страстно. Ръководството на
страната съзнава това и го споделя,
но външно се въздържа от официална
и активна подкрепа на каузата дори
и по време на Илинденско-преображенското въстание. В същото време
обаче не се пречи на ВМОРО и тя се
подкрепя от всички. Тече подготовка
и въоръжаване за неминуемата бъдеща война.
Войната, особено след въстанието
от 1903 г., е видяна като единствено
възможна и е желана от всички - от
обикновените селяни, през духовенството и интелигенцията, до буржоазията и политиците. Едва ли има
друг случай в българската история
когато обществото да е стояло толкова единно зад една идея, в пълно национално съгласие. България
е водещата православна държава на
Балканите.

Гледайте филма „На Нож!“
сп. Българска Наука брой 56

средноевропейска страна, а тръгва от
нулата на властващия до 1878 г. азиатски полу-феодализъм. България
се освобождава най-късно, но бързо
настига и дори изпреварва съседите
си. Започва истински бум в строежа
на пътища, железници, телеграфни и
телефонни линии, фабрики на леката
индустрия и др. Търговията процъфтява, националната култура набира
европейски измерения. Финансовата система е стабилна, културата е
възходяща и позитивна. Новото поколение българи израства, виждайки около себе си само добри неща и
изпълнено със самобитен български
уют модерно развитие. Образованието е позитивно и напредничаво.
Създава се класа на образована национална интелигенция и предприемачество. Богатството расте. Много
хора се учат в Европа и се връщат в
България. Редът е гарантиран, сигурността и морала - на високо ниво.
Законите са перфектни и се спазват.
Следосвобожденското
поколение
българи израства на две основи – самочувстие и стремеж към националният идеал, който в духа на 19-ти век
е един – обединение на българският
народ на българската територия.
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Трагедия и Слава

– 100 г. от Междусъюзническата война

сп. Българска Наука брой 56

Сп. „Българска Наука”, Фестивала на Българското Образование 2013
обявяват конкурс за рисунка „Трагедия и Слава – 100 г. от Междусъюзническата

92

.
Конкурсът има за цел да покаже
съвременния поглед на творците спрямо събитията,
случили се преди сто години по време на втората балканска война – 1913 г.
Получените творби да послужат безвъзмездно в художественото оформление
на документален филм за Втората Балканска война.
Награди:
1-ва награда - 200 лв.
2-ра награда – 100 лв. + книгата „Фундаментална теория на цветовете”
3-та награда – 100 лв.
Всички автори ще получат
грамота за участие.

http://nauka.bg

война”

ИСТОРИЯ

РАЗВИТИЕ НА ИЗТОЧНАТА
КРИЗА ДО ВОЙНАТА ПРЕЗ
1877-1878 Г.
Част

III

автор: К.ГЕРБОВ
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=13532

3.1. Европа срещу Турция в защита на християните
Остатъкът от армията на Махмуд
паша отстъпил към Подгорица, но
при опита след няколко дена отново да нападнат черногорците, турците отново били разбити при крепостта Медун, където в намиращата
се там пропаст загинали 3500 от
тях. От този момент Черна гора била
напълно защитена от турски нападения, а цяла Херцеговина и Стара
Сърбия били в ръцете на славяните.
Добри новини имало и на югоизточния фронт. Турското настъпление
било спряно и сърбите преминали
отново в атака. На 13/25 август след
едноседмична тежка битка, водена в
Моравската долина срещу турската армия, предвождана от главнокомандващия Абдул Керим паша, сръбските
сили под командването на Михаил
Черняев и с участието на много новодошли руски запасни офицери и доброволци, успели да изтласкат про-

http://nauka.bg

сп. Българска Наука брой 56

За първите, близо два месеца на
Сръбско-турската война, успехите на
черногорците били по-осезаеми. Те
успели да се настанят трайно в Херцеговина, но турците непрекъснато
ги атакували от всички страни. На
4/16 август при местността Кучима,
край тогавашната граница на Черна
гора с турска Албания, станало едно
от най-големите сражения. Дават
се сведения за участие в него на 20
хилядна турска войска, съставена от
низами и башибозуци. Под ръководството на новоназначения главнокомандващ Махмуд паша (старият по
това време бил обкръжен в Требине), те се отправили към границата
на Черна гора, но били пресрещнати
от черногорците и настанал ръкопашен бой. Половината от състава
на турската армия били избити или
ранени. Пленени били 6 турски знамена. Черногорците дали 600 убити.
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тивника обратно до турската граница велики сили, че е съгласен да заи да освободят почти цялата терито- почне преговори за прекратяване на
рия, заета до тогава от противника. военните действия, с цел да се избегнат по-нататъшните безполезни
На другия ден 14/26 август сръбският кръвопролития. Времето за предлакняз Милан, посъветван от англий- гане на мир не било избрано случайския генерален консул в Белград но. Сърбия заставала донякъде като
Уайт, в присъствието на министър- равностоен участник в преговорите,
председателя на Сърбия Йован Рис- а не като победена страна. Консулитич заявил в сръбската столица на те незабавно съобщили решението на
представителите на европейските своите правителства, които предло-
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жили още преди това посредничест- на, дотогавашният султан е признат
вото си за водене на мирни преговори. за неспособен да продължи царстването си и на негово място на престола е възкачен султан Хамид ІІ.
Пак по това време приключило пребиваването на султан Мурад V на тур- На следващия ден новият султан,
ския престол, без той да препаше са- след като направил тържествено побята на Осман. Казват, че десет дена сещение (селямлик) на древната джаслед възкачването си, получил пси- мия Еюб, встъпил в длъжност и утхично заболяване. Вероятно за това върдил министерския съвет в същия
допринесъл шокът с убийството на вид, в който той бил дотогава. На 23
двамата негови министри. По пред- август/4 септември, била направена
ложение на Мидхат паша съветът на все пак една промяна, като за военен
министрите на Турция в присъст- министър бил назначен Редиф паша,
вието на висши сановници, решил а Абдул Керим паша останал само
да обяви промяна на престола и да главнокомандващ. Церемонията по
прогласи за султан брата на Мурад опасване със сабята на Осман била
V - Абдул Хамид ефенди. На 18/30 извършена на 26 август/7 септември.
август шейх-ум-исламът чрез манифест тържествено обявил, че съгласно турските държавни закони и кора-
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След смяната на държавния глава на
Османската империя представителите на великите държави в Цариград пристъпили към осъществяване
на посредничеството си за сключване на мир между воюващите страни.
На основата на „тъждествените” (еднакви) инструкции, които получили
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вало
ху

от своите правителства,
посланиците
трябвало да връчат
официално на турското правителство
„тъждествени ноти”.
В тях се заявявало,
че държавите-гаранти на Парижкия мирен договор от 1856
г. поемат посредничество за установяване на примирие между Сърбия и Турция
и възлагат на своите представители в
Цариград да направят предложение за
това пред Портата.
Нотите били връчени от всеки посланик индивидуално на
21 август/2 септември. При оформянето на условията за
сключване на мира
Сърбия и Турция нямали право на глас,
те били длъжни да
приемат
решението на държавите-гаранти.
Временните
успехи на някоя от
армиите не трябда оказват влияние върокончателните
решения.

За политическата ситуация в този
момент в записка до Александър
Горчаков Николай Игнатиев пише:
„Не бива да се отдаваме на илюзи-
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Игнатиев не присъствал на началото
на преговорите в Цариград. В средата
на юли той заминал в отпуск, който донякъде бил и принудителен,
тъй като след преврата в Турция и
промяната на политическия курс на
Портата, руският посланик получил
заплахи за живота си. „Моето положение стана извънредно тежко - пише
той, - дори опасно, а скоро и непоносимо, когато руските доброволци се
явиха на турска територия в първите
редове и начело на сръбските войски.” Игнатиев не успял дори да връчи акредитивните си писма на новия
султан Мурад V. През цялото време

до средата на октомври руското посолство в турската столица се управлявало от Александър Нелидов.
Непосредственото водене на преговорите между европейските държави-гаранти и Портата било поето от
Англия. След обществения натиск,
оказан върху английското правителство, то самò предложило да поеме тази роля, а останалите държави
приели. Английският посланик в
Цариград Хенри Елиът се явил пред
великия везир и му съобщил искането на европейските държави Турция незабавно да обяви примирие,
след което да започне преговори със
Сърбия и Черна гора за уреждане на
траен мир. Примирието трябвало да
се отнася също и за Херцеговина и
Босна. Следвайки дадените му инструкции, Елиът предупредил, че
ако Портата реши да откаже, то след
протеста, възникнал в Англия по повод турските ужаси в България, неговата страна нямала да има никаква
възможност да попречи на намесата на „една друга държава”. Намекът
бил ясен: ставало дума за Русия.
Изявленията на английския посланик изумили великия везир и той не
можал да даде някакъв определен отговор. Впоследствие от турска страна били представени определени
възражения и изисквания, все израз
на несъгласие с действията на посредничеството. Едно от възраженията било, че колективната намеса на
„съюза на християнските държави”
във вътрешните работи на Турция,

http://nauka.bg

сп. Българска Наука брой 56

ята, че при сегашното положение на
нещата в Турция преговорите с Портата ще бъдат лесни. Подчинявайки
се на влиянието на невежата и фанатизирана тълпа, ръководена от политически интриганти, отличаващи
се с липса на принципи и убеждения
и със своята необузданост, османското правителство с труд ще се вслуша в съветите на Европа. Ще трябва
да се говори смело, твърдо и решително, като исканията на държавите
се подкрепят със заплаха за действително прекъсване на отношенията
и може би даже с незабавни военни
демонстрации. Всяка слаба и нерешителна постъпка [на посланиците]
в Цариград, която не е придружена от
истински мерки за сплашване, само
би подготвила нов неуспех и окончателно би компрометирала достойнството на държавите, особено пък на
Русия, на която източните християни възлагат всички свои надежди.”
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щяло да раздразни мюсюлмански- на друг голям митинг, провел се в
те й поданици. Разговорите по този Блакхийт на 28 август/9 септември,
въпрос продължили цяла седмица. в присъствие на 12 000 души отишъл по-далеч, и призовал в случай
Докато английският парламент бил на необходимост Англия сама да
в почивка, в кралството продължи- предложи съдействието си на Русия.
ла мощната кампания на общественото движение срещу действията на В речта си на митинга Гладстон годействащото консервативно прави- ворил за зверствата и насилията, изтелство на Дарби-Дизраели. На мно- вършени от турците срещу българигобройни митинги изявени деятели те и продължил: „Замесено ли е в
на опозиционната либерална партия тях отоманското правителство? Да,
призовавали правителството да се то е могло да ги предвиди, защото
откаже от туркофилската си поли- е познавало хората, които са били
тика. На един от митингите маркиз на служба при него. Но наказало лиХартингтон - водач на Либералната цата, които се стремили да доведат
партия, предложил Англия по отно- до знанието на всички извършенишение на Източния въпрос да дейст- те злодеяния и наградило главните
ва заедно с Русия. Уилям Гладстон престъпници. Сега искат да постъпят
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престол; 4. съкращаване на личния
състав на действащата сръбска армия
до 10 000 човека; 5. построяване на
железен път през Сърбия, свързващ
австрийската с турската железопътни линии; 6. заплащане от Сърбия на
разходите за издръжката на турската
армия до момента (контрибуция) или
при недостатъчност на средствата Германското общество също под- увеличаване на данъка на васалнокрепяло действията срещу Турция. то княжество към сюзерена Турция.
На 31 август/12 септември в берлинския вестник „Национал цай- По отношение на Черна гора Портата
тунг” било публикувано възвание, предлагала да се възстанови нейнопризоваващо
германския
народ то статукво преди войната. За Босна
на митинги за съставяне на пети- и Херцеговина въобще не се спомеция до император Вилхелм с при- навало. Отговорът на Турция завършзив към него: да сложи колкото се вал със заявлението, че при приеможе по-скоро край на неспособ- мането на тези условия, тя веднага
ното и жестоко турско управление. ще преустанови военните действия.
На 1/13 септември в Цариград се провел голям съвет, в който участващите
министри, висши сановници, генерали и пр. разгледали предложението
на европейските държави за незабавно преустановяване на военните
действия. На другия ден Портата отговорила на английския посланик,
че за момента на турското правителство не било изгодно да сключи примирие, но то било съгласно
да започне преговори за траен мир,
при изпълнение на следните условия: 1. заемане от турски гарнизони
на всички сръбски крепости, които
до 1857 г. били в ръцете на турците;
2. събаряне на крепостите, построени от сърбите след тази година; 3.
признаване на Турция правото да запази или не княз Милан на сръбския

Условията, били на практика неизпълними, или както се изразили някои - „нарочно неизпълними”. Действително, абсурдно е на търсещата
своята независимост, подкрепяна и от
много европейски страни Сърбия, да
й се предлага да се върне в условията на 1857 г. По-интересно е предложение 5, с което изглежда Турция се
е опитала да привлече на своя страна
Австро-Унгария. По това време австрийският капитал живо се е интересувал от построяването на железница, свързваща Виена с Цариград.
Представяйки своите абсурдни условия, Турция обявила, че ще преустанови военните си действие в продължение на осем дни и намекнала,
че срокът може да бъде продължен
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със Сърбия, както с България... Необходимо е да се прекратят зверствата и тези, които имат възможност,
но не им попречат, трябва до носят
отговорност за това. Европейските
държави трябва да сложат край на
жестокостите и слава на тази държава, която стори това на практика.”
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в зависимост от продължението на
предварителните преговори. Сключено било и официално примирие
за времето от 4/16 до 12/24 септември. Макар на практика то да не било
спазвано строго от страна на турците, преговорите в Цариград продължили, като усилията на представителите на европейските държави били
насочени за постигане на по-продължителен срок на прекратяване на военните действия.
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В същото време
между правителствата на шестте
държави-гаранти
протичал усилен
обмен на мнения
относно съдържанието на програмата с условията,
която те трябвало
да предложат на
Турция, за да се
постигне
траен
мир на Балканите. В изказаните
мнения
имало
сближения и различия.
Всички
кабинети единодушно
признали, че в основата
на преговорите
трябва да бъде заложено безусловното
запазване
на политическите и териториалните права, с
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които се ползвали Сърбия и Черна
гора до началото на войната, като
едновременно с това се подобри
максимално участта на християните в Херцеговина, Босна и България.
Разногласията били по някои съществени детайли. Русия, подкрепяна от
Германия, Франция и Италия приемала запазването в Сърбия на статуквото от преди началото на войната,
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Англия считала, че „подобряване на
участта на турските християни” можело да бъде постигнато, като на
трите славянски провинции се даде
реформирано (преустроено) управление, със запазване на неговата
пряка зависимост от правителството в Цариград. Австро-Унгария също
била против даването на автономия
на Босна и Херцеговина. Такава постановка била заложена и в нотата
на граф Андраши, която вече била
приета от Турция. Дуалистичната
монархия се стремяла да не допусне
на нейните граници да се образуват
полунезависими славянски държави,
тъй като това щяло да даде основание на славяните от намиращите се
тогава под австрийска власт Хърватия, Далмация и Илирия да поискат и те същите политически права.
Накрая било постигнато съгласие
„върху почвата на английските предложения”. Техен автор бил Дизраели,
станал през лятото на 1876 г. лорд
Бийкънсфийлд. В писмо до лорд
Дарби от 23 август/4 септември 1876
г. той изложил своите виждания за
по-нататъшното развитие на Източната криза. Дълбоко съмняващ се в
бързото постигане на съгласие между европейските държави-гаранти и
Турция, първият министър на британ-

ското кралство предполагал, че преговорите между двете страни ще се
проточат до пролетта. До тогава Русия и Австрия щели вече да постигнат споразумение и да придвижат армиите си към Балканите, за да решат
чрез военна намеса Източния въпрос.
Британският премиер считал, че кралството непременно трябва да участва
в това „решаване” и то като водеща
страна. „Разделянето на балканските
земи между Русия и Австрия трябва
да стане с приятелската помощ на Англия”, била идеята на Дизраели. На
тази основа той предлагал: на Сърбия да се признае статуквото от преди войната, а на Босна, Херцеговина
и България да се даде административна автономия. В заключителната
част на своя план записал: „Цариград
със съответните му райони да бъде
обявен за неутрален град и да бъде
превърнат в свободно пристанище
под защитата и опеката на Англия.”
Това било веруюто на Дизраели, с
което той запознал Дарби конфиденциално. Последният естествено, предложил като програма за
урегулиране на мира в Европа, която да бъде официално издигната
от Англия за разглеждане в Цариград, само това, което било казано
за княжеството и трите провинции.
Тук не се третира въпроса за Черна гора, тъй като нейния статут на
автономно княжество се възприемал без възражения, но това не било
отразено в официален документ.
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но считала, че на Черна гора трябвало
да бъдат направени известни териториални отстъпки. А за трите славянски провинции държала, те да имат
същата автономия, с каквато се ползвали до тогава Сърбия и Румъния.
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В пресата е публикувана информация
за казаното от лорд Дарби по време
на срещата с депутацията, излъчена
от големия митинг, състоял се на 30
август/11 септември в лондонското
Сити, на който била издигната идеята за даване на автономия на Босна, Херцеговина и България. Пред
членовете на депутацията, водена от
кмета на Лондон и включваща трима
члена от палатата на общините, английският външен министър споделил, че правителството поддържало
териториалната
неприкосновеност
на Турция, тъй като без война нямало
как да се прекрати нейното съществуване. Никой в Англия не противоречал на желанието за разширяване
на автономните права на турските
провинции, но това било свързано с
преодоляването на значителни препятствия от местно естество. На
този етап великите държави трябвало по-бързо да достигнат до общо
съгласие помежду си, за да накарат
воюващите страни да сключат примирие и след това да започнат преговори за осигуряване на траен мир.
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водена с още по-големи жестокости.
Дарби се изказал остро и против
предложението за преждевременно
свикване на английския парламент за
разглеждане на въпроса за бъдещата
източна политика на кралството с
оглед започването на преговорите с
Турция (по това време парламентът
бил във ваканция). Членовете на депутацията се опитали няколкократно
да прекъснат външния министър, тъй
като неговите отговори преминали
в дълга реч. Все пак накрая били направени опровержения на неговите
думи и му било препоръчано Англия
да действа на изток заедно с Русия.

Според граф Игнатиев в началото
на септември Хенри Елиът връчил
на Портата предложение мирните
условия да се базират на следните принципи: 1. възстановяване на
status quo в сръбските княжества,
като всякакво влошаване на тяхното
предишно положение е немислимо;
2. започване в Босна и Херцеговина
на административни реформи, насочени към местно самоуправление; 3.
По въпроса за извършените жестоко- даване за България на подобни гасти от страна на турците в България, ранции срещу връщането на предишлорд Дарби отговорил на депутаци- ното лошо управление в тази област.
ята твърде формално: щели да бъдат
взети мерки, за да бъдат наказани Както се вижда, първоначалната идея
престъпниците и така да се възпре- на Дизраели за „даване на местно
пятства повторението на такива слу- самоуправление” на Босна, Херцечаи. По повод на издигнатото предло- говина и България, е видоизменена
жение за пълно изгонване на турците с формулировките: „започване на адот Европа, министърът казал, че това министративни реформи за местно
било неосъществимо. Щяла да започ- самоуправление” за първите две проне всеобща религиозна война, съпро- винции и „даване на гаранции срещу
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тември/2 октомври, но се отказва
да сключи формално примирие при
посредничеството на държавите. Три
дена по-късно сръбският премиер
Ристич изпратил до консулите нота
с отказа на Сърбия да преустанови
военните действия при тези условия.
Белград държал чрез посредничеството на европейските държави да
се сключи не просто, а официално
(формално) примирие между двете
воюващи страни, като се определи
демаркационна линия между тях и
срокът на действието на примирието се установи на шест седмици. Като
довод се изтъквало, че при обикновеното преустановяване на действията, воюващите страни имали право
да придвижват своите войски, което при конкретната ситуация облагодетелствало Турция. Тя използвала съществуващото примирие,
за да увеличи армията си по фронИдеите за управлението в Босна, товете и почти да удвои силите си.
Херцеговина и България на този етап
били по-общо формулирани. Все пак Освен това в нотата си министрибило полезно да се разбере дали те на Сърбия заявили, че могат да
Турция ги признава предварително сключат дълготраен мир с Турция,
в този вид. Ако Портата се окажела само при присъединяване към княсговорчива, следвало да се продъл- жеството на Босна и Стара Сърбия. На
жи по-нататък с уточняване на под- мир, без увеличаване на територията
робностите. Но ако първоначалните си, Сърбия щяла да се съгласи само
предложения не бъдат приети, тогава при въоръжена намеса срещу нея на
трябвало да се помисли за използва- европейските държави. За разбиране
не на по-енергични мерки, за да бъде на тази позиция, трябва да се отчита,
принудено турското правителство да че по това време сръбската армия е
изпълни волята на великите сили. удържала успешно своите позиции и
е излизала победител в почти всяко
На 12/24 септември Портата съ- сражение с турските войски. Вероятобщила на Елиът, че е съгласна да но по-важно обаче е било обстоятелспре военните действия на 20 сеп- ството, че съгласно Парижкия мирен
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лошо управление” за България. От
бележките на граф Игнатиев и изказванията на лорд Дарби става ясно,
че под „реформи за местно самоуправление” се разбирало: предоставяне на населението на възможност
да контролира правителствените чиновници; даване на свобода на християните, еднаква с тази на мюсюлманите; осигуряване на населението на
защита срещу прояви на произвол от
страна на турските власти. Формулировката „даване на гаранции” за България се среща в съобщенията от това
време и като: „даване на България на
гаранции за опазването й от избухване
на мюсюлмански фанатизъм”; също
и „даване на действителни гаранции
срещу възобновяването на жестокостите”. Прилагането на предлаганите мерки трябвало да се наблюдава
от специална европейска комисия.
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договор Турция не е имала пра- на Босна, Херцеговина и България.
во да навлиза в сръбска територия.
Очевидно, че обяснявайки причините за отказа си, Портата е визирала
На 20 септември/2 октомври стана- проектът за конституция, който по
ло известно, че Портата е отклонила това време е бил съставян под ръусловията за мир, предложени й от ководството на Мидхат паша. Но
Англия. Като аргумент за това свое тъй като това още не е било известрешение, турското правителство из- но на широката публика, се счело,
тъкнало, че изготвя контрапроект за че приказките за бъдещите мащабни
реформи, с които ще даде големи реформи е било блъф. Затова отриправа на всички свои християнски цателният отговор на предложените
поданици. Тъй като реформите щели условия за мир се приел като оскърда се отнасят за цялата империя, бителен за европейските държавибило напълно безполезно да се гово- гаранти, защото изглеждал като отри за „административна автономия” хвърляне на правото им да се месят
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във вътрешните работи на Турция. на, а искала нейното присъединяване към империята, както било желаРуското правителство, очаквайки нието на граф Андраши, изразено в
отказът, предварително сондирало Райхщадт. Англия пък се съпротимнението на Австро-Унгария и Ан- влявала на влизането на руски войглия за евентуален следващ ход, кой- ски в България и на обединен морски
то трябвало да се изрази в употреба десант в Цариград, тъй като виждала
на сила, за да бъде накарана Турция в тези действия възможност Русия да
да изпълни мерките, предложени от се намеси в борбата за владеенето на
държавите-гаранти. Имайки пред- турската столица и на Проливите.
вид, че на Райхщадското съвещание
Австро-Унгария изявила склонност 3.2. Ултиматум на Русия и мода действа заедно с Русия при реша- билизация на руската армия
ване на въпроса за славяните в Босна,
Херцеговина и България, на 10/22 Генерал Черняев възобновил военнисептември Александър ІІ изпратил те действия на 15/27 септември. Това
във Виена генерал-адютант граф Фе- решение било предизвикано от неликс Сумароков-Елстон със собстве- прекъснатото увеличаване на състава
норъчно писмо до император Франц на турската армия. Портата използЙосиф. То било връчено на 12/24 вала примирието, за да придвижи и
септември и съдържало предложе- реорганизира войските си по фронта.
ние, ако Портата откаже да приеме
дадените й вече от Англия мирни Преценявайки, че силите на Сърбия
условия, да се осъществят едновре- няма да бъдат достатъчни, за да отменно следните действия: да се оку- биват непрекъснато турските атаки,
пират Босна и Херцеговина - от ав- княз Горчаков започнал да настоява
стрийските войски, и България - от по-енергично за незабавното прекраруските, а морски десант от съедине- тяване на кръвопролитието. Велина ескадра на Англия и Франция да кобритания, която преди отклонила
заеме Босфора. Същото предложе- предложението на Русия за морска
ние било представено на 14/26 сеп- демонстрация в Босфора, на 23 септември от руския посланик в Лондон тември/5 октомври подкрепила исграф Пьотър Шувалов на лорд Дарби. кането за примирие, при условие, че
то трае не по-малко от месец и предИ двете държави, потърсени за съ- ложила свикването на конференция
действие от Русия, отклонили пред- за обсъждане на мирните условия.
ложението й. От отговора на Франц Предложенията на Лондон били приЙосиф до Александър ІІ от 21 сеп- ети от останалите държави-гаранти.
тември/3 октомври се видяло, че
Австро-Унгария не се задоволявала Убедена от доводите на Хенри Елисамо с временната окупация на Бос- ът, че Великобритания желае дейст-
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вително да помогне на Турция при
очертаващата се нейна конфронтация с Русия, на 1/13 октомври Портата съобщила на великите държави
в Цариград, че признава по принцип
възстановяването на мира със Сърбия и Черна гора на основание на
старото статукво. Едновременно с
това тя предложила на държавите да
им предостави за преценка условията, изработени от нея за умиротворяването на Балканския полуостров.
Турското правителство приемало
също и искането за сключване на
формално примирие със Сърбия, но
с условие то да трае шест месеца.

сп. Българска Наука брой 56

На водещият преговорите Елиът
било съобщено съдържанието на
проекта за конституционни реформи,
които да облагодетелстват цялото
население на Османската империя,
така както искали англичаните. Турското правителство държало също,
по време на преустановяването на военните действия европейските държави да предприемат мерки срещу
прилива на доброволци в сръбската
армия, а на Сърбия и Черна гора да
бъде забранено да помагат на жителите във въстаналите провинции.
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ти се разбрали да настояват турското
правителство да се съгласи на примирие, траещо два и половина месеца, на колкото била съгласна Сърбия.
Лорд Дарби в телеграма до княз Горчаков изразил съжаление, че предложеното шестмесечно примирие,
напълно съответствуващо според
него на желаната цел, било отхвърлено. Затова той смъквал от себе
си отговорността и се отказвал да
предостави нови предложения. Като
изразил съгласие да съдейства на
другите държави в усилията им да
въдворят мира, той заявил, че си
запазва пълната свобода на действията при нарушаването от когото
и да било на правата и интересите
на Великобритания. По този начин
Англия предоставила воденето на
преговорите в Цариград на Русия.

На 2/14 и 3/15 октомври при руския
император Александър ІІ, който по
това време бил на почивка в Ливадия
(Крим), се състояло съвещание, на
което присъствали канцлерът Александър Горчаков, военният министър
Дмитрий Милютин и посланикът в
Цариград Николай Игнатиев. Разгледана била програмата за бъдещите
Англия и Австро-Унгария приели действия след отказа на Турция да
идеята за шестмесечно примирие, но приеме условията за омиротворяването било отхвърлено от Горчаков като то на Европа, предложени от Англия.
необосновано по времетраене, тежко
за изпълнение от Сърбия и Черна гора, Княз Горчаков представил запискаи обременяващо цяла Европа в тър- анализ на ситуацията, в която били
говско и финансово отношение. Сър- набелязани два пътя за по-нататъшбия също не приела предложенията ни действия. Първият бил вече зана Портата. Затова държавите-гаран- почнатият: да се осигури действи-
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Извършеният от участниците в съвещанието анализ довел до извода, че
усилията, осъществявани от Русия в
посока на обединяване на Европа за
оказване на общ натиск върху Портата,
завършвали с неуспех. Кабинетите на
великите сили по принцип били съгласни, че е необходимо да се направи нещо за обезправените християни,
но отхвърляли мисълта за извършване на принудителни действия спрямо Турция. Това поощрявало упорството на турците и те отказвали да
изпълнят исканото от тях или пък се
измъквали с обещания, които оставали без гаранции за изпълнението им.
Било заявено, че докато при тази
ситуация другите държави можели
да се ограничават на практика само
с деклариране на съчувствие към
онеправданите, Русия не можела да
си позволи такова поведение. Щели
да бъдат засегнати вековните й традиции и постигнатата репутация на
покровител, съюзник и защитник на
единородците славяни и единоверците християни, намиращи се под

турска опека. Руският народ вече взел
присърце тяхната съдба и той нямало
да прости на своите водачи отказът
им да помогнат на онеправданите.
Като че ли най-изгодно изглеждало
Русия да започне война срещу Турция незабавно. Още повече, че в него
момент турските войски била ангажирани с воденето на военни действия срещу Сърбия и Черна гора и въстаналите Босна и Херцеговина. Но
докато още се водели преговорите
и се говорело за мир, като при това
предстояла международна конференция, не било ясно как ще реагират
останалите държави. Нямало и формален повод за скъсване на дипломатическите отношения с Турция.
В крайна сметка се решило посланик
Игнатиев да се завърне в Цариград и
да вземе водещо участие в мирните
преговори на основата на английската програма, приета вече от Русия.
В същото време трябвало да се демонстрира заплашително отношение
към Турция и се мобилизира част от
руската войска. Окончателното решение за по-нататъшните действия зависело от отговорите, който трябвало
да се получат от Берлин и Виена, и от
които трябвало да се изясни тяхното
отношение към евентуални бъдещи
военни действия само на Русия или
съвместни военни действия на Русия и Австро-Унгария срещу Турция.
Както обяснява Николай Игнатиев,
генералният въпрос, който трябвало
да бъде решен до ноември бил: „ще
действаме ли заедно с цяла Европа

http://nauka.bg

сп. Българска Наука брой 56

телно подобряване на положението
на християните на Балканския полуостров, като им се предостави самоуправление на достатъчно широка
основа, без да се променя политическия строй на Турция. Вторият път
бил да се предизвика разпадането
на Оманската империя, с последиците, които били вече дискутирани при Райхщадското съвещание
и по които били постигнати някои
договорености с Австро-Унгария.
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за постигане на желания мир; ако се
споразумеем с Австро-Унгария да започнем ли военни действия от пролетта на 1877 г.; или да обявим война
на Турция още през ноември 1876 г.?”
Програмата за действие през следващите месеци била формулирана от княз Горчаков в следния вид:

сп. Българска Наука брой 56

„Освен войната, към която следва да
прибегнем само в най-краен случай,
изглежда, че най-реалното средство
за противодействие срещу нерешителността, лошото предразположение и предразсъдъците на кабинетите
е да им внушим опасения за възможността от самостоятелни действия.
Ако се убедят в нашата решителност
и готовност да постигнем, даже със
сила и без чуждо съдействие, изпълнението на една умерена програма,
възможно е държавите да се решат
да я приемат и подкрепят и така да
избягнат да ни оставят в единоборство с Турция и да възбудят обща европейска криза. Изглежда, това е последната възможност за мирен изход.
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С тази цел, за да не предизвикваме
Европа, е необходима умереност в нашите искания; но тези искания трябва
да бъдат подкрепени от военни мероприятия, свидетелствуващи за нашите твърди намерения, или да се
споразумеем с кабинетите, или пък
бързо да противодействаме на враждебната коалиция, в случай че мирното разрешение се окаже невъзможно.”

да извърши частична мобилизация
на армията си не е целяло да има
единствено сплашващ ефект. Очевидно висшите управници на Руската империя вече са предусещали, че
при сложилите се политически обстоятелства в Европа бъдещата война с Турция е неизбежна. Затова се
предвиждало извършването на мобилизацията да стане в края на октомври в ония части на Русия, където
зимата би могла да затрудни бързото съсредоточаване на войските, за
да могат в случай на нужда военните
действия да започнат още през ноември. За целите на мобилизацията,
в записката, съставена от княз Горчаков и барон Жомини, представена
на съвещанието в Ливадия, е казано:
„Няма съмнение, че е жалко да се
изразходват средства за мобилизация, без да сме убедени в неизбежността на войната. Но тези разходи
няма да бъдат безплодни. Твърдата
позиция, заета от нас, ще окаже силно влияние върху хода на мирните преговори, особено ако в същото
време нашите искания бъдат справедливи и умерени. По такъв начин
ние можем да избегнем тежката необходимост от война. А ако бъдем
заставени да я започнем, то можем
със сигурност да изберем удобния
момент и да действаме с нужната бързина. Всички тези бележки се
правят, като се има предвид, че ще
има примирие и преговори за мир.

Ако не съумеят [Турция и Сърбия]
Решението на руското правителство да се споразумеят за примирие, а
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обходимостта, ако се споразумеем
с Австро-Унгария, да изчакаме пролетта или в краен случай незабавно да започнем военните действия.”
На 4/16 октомври граф Игнатиев отпътувал от Ливадия за Цариград с
инструкция - при несъгласие на участниците с руските идеи, направени
на основа на „английските предложения”, той да напусне конференцията. Пристигайки в турската столица,
руският посланик трябвало да връчи акредитивните си писма на 9/21

сп. Българска Наука брой 56

военните действия продължат и дипломатическото въздействие се окаже очевидно безсилно, и то тогава,
когато заедно ще действуват шест
държави, също така, както и когато
бяха само три, императорският кабинет би получил достатъчно основание да се откаже от по-нататъшното продължаване на преговорите
и да предяви своите окончателни
проекти (ултиматум) пред Портата и държавите. Резултатът от тази
решителна крачка би бил мир, отговарящ на нашите планове или не-
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октомври, но представянето било
отложено за 12/24 октомври. Политическите наблюдатели отчели, че
едновременно със завръщането на
Игнатиев, от Букурещ било получено съобщение, че княз Карл лично
поел командването над румънската
армия, която заела позиции на турската граница, под предлог, че осъществява есенните си маневри. От
Атина пък съобщили, че гръцкото
правителство се обърнало към европейските държави с меморандум,
че не може да сдържа чувствата на
хората, показващи враждебност към
Турция. В същото време кралят на
гърците, който очаквал в Триест среща с Франц Йосиф, внезапно и нео-
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чаквано се завърнал в Атина, без да
се срещне с австрийския император.
Още при първата си официална аудиенция при Абдул Хамид Игнатиев изпълнил дадените му в Ливадия инструкции и твърдо поставил
искането на руското правителство
за незабавно прекратяване на кръвопролитието и установяване на мир,
изгоден и за двете воюващи страни.
Искането било подкрепено от Германия и Франция. След лични преговори на Игнатиев със султана, великия
везир и министъра на външните работи, Портата съобщила, че по принцип била съгласна на примирие за
шест седмици. Едновременно с това,
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прекъснати”. Николай Игнатиев веднага предал ултиматума на турското
правителство, и за да демонстрира
решимост за изпълнение на заплахата в определения срок докрай, в
следващите двадесет и четири часа
опаковал вещите си, а имуществото
на посолството било натоварено на
Армията на Абдул Керим паша на кораб, който застанал в Буюк дере
16/28 октомври настъпила по всички точно пред сградата на посолството.
сръбски позиции. На 17/29 октомври
тя успяла да завземе Джунис, с което На 21 октомври/2 ноември в един
пред нея се откривал пътя към Бел- часа през нощта руският посланик
град. Това било последното място на получил официалната нота на ПорСърбия, което можело да се защитава. тата, удовлетворяваща руските исСлед него свършвали планинските кания. В нотата се изразявало съклисури и започвала равнина, в която гласие за сключване на двумесечно
нямало никакви средства да се спре примирие, считано от предишния
настъпващата турска армия. Положе- ден 20 октомври/1 ноември. На нанието на Сърбия станало критично. чалника на отоманските войски била
Княз Милан отпътувал от Белград за дадена заповед за незабавно преДелиград, конвоиран от руски офице- кратяване на военните действия на
ри. Господстващото мнение било, че театъра на войната. Портата си заспасение можело да дойде, само ако пазвала правото да определи поРусия обяви война на Турция. В слу- късно с Русия и представителите
чай на най-малко протакане, Сърбия на останалите държави подробнищяла да бъде изтрита от лицето на те условия относно това примирие.
земята и славянското дело да загине.
За да бъде възприета заплахата сеТогава дошла реакцията от страна риозно от Турция, било решено да
на Александър ІІ, който на 18/30 се обяви мобилизация на руската ароктомври с телеграма заповядал на мия. На 19/31 октомври канцлерът
своя посланик в Цариград: „да обя- княз Горчаков изпратил до руските
ви на Портата, че ако тя в двудне- посланици в чуждестранните дървен срок не приеме примирие, тра- жави циркулярна телеграма (почти
ещо шест седмици или два месеца, веднага след това тя била официали ако незабавно не даде заповед за но публикувана), в която се казвало:
прекратяване на военните действия,
то той (посланикът) с цялото посол- „Печалните събития, обагрили с кръв
ство ще напусне Цариград и дипло- Балканския полуостров, направиха
матическите отношения ще бъдат дълбоко впечатление на цяла Европа.
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обаче, турското правителство преценило, че преговорите с Русия могат
да доведат до разширяване на войната и решило предварително да приключи със Сърбия и Черна гора. Затова турските сили се насочили от
всички страни към двете княжества.
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Правителствата, след постигането
на съгласие, счетоха за необходимо
в името на човеколюбието и общото
благо да сложат преграда пред такъв развой на събитията. Те прекратиха кръвопролитието, настоявайки
за сключване на примирие между
двете воюващи страни и се разбраха
да положат основите на мир, който
би предоставил на християнското
население необходимата сигурност
срещу непоправимите злоупотреби
на турската администрация и необуздания произвол на отоманските
власти, осигурявайки с това избягването на периодичните възобновявания на кръвопролитията в Европа.
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на ислямизма, да възбуди фанатизма
на мюсюлманите и да смаже численото превъзходство на християнските народи, започнали борба за своето
съществуване. Виновниците за ужасните избивания, справедливо възмутили цяла Европа, продължават да
бъдат ненаказани, и в днешно време,
следвайки техния пример, по цялото
протежение на Османската империя
се извършват пред очите на негодуваща Европа повторения на същите насилия и на същото варварство.
Предвид тези усложнения господарят император, обзет от твърдата решимост да преследва и да постигне
с всички зависещи от него средства
целта, предначертана от великите държави, прие за необходимо да
мобилизира част от своята армия.
Господарят император не желае
война и ще направи всичко да я избегне. Но Негово величество в своята решимост няма да се спре, докато принципите за справедливост и
човеколюбие, към които народът в
Русия се е привързал с неудържима сила, не се сдобият с трайни гаранции за тяхното осъществяване.”

Императорското правителство се
стремеше с всички сили към укрепване на единодушието между великите държави, имайки непрестанно
пред вид, че по въпроса политическите интереси трябва да отстъпят
място на по-възвишените интереси
на цялото човечество и на спокойствието в Европа. То [правителството] ще насочи всички зависещи от
него средства, това единодушие да
доведе накрая до трайни, съществени
последици, съгласувани с изискванията за справедливост и общ мир. Едва ли турското правителство е изпълнило исканията на Русия, опаНо докато дипломацията води в про- сявайки се от последващи военни
дължение на година преговори, има- действия от нейна страна. Реакцищи за цел да доведат европейското ята на руското правителство е била
споразумение до действителното му разчетена вероятно с оглед да внесе
осъществяване, Портата се възполз- смут в действията на европейските
ва от възможността да извика от дъл- държави-гаранти, тъй като заплабините на Азия и Африка тъмните хата му би следвало да бъде подсили на най-необузданите елементи крепена от тях. Съгласно Парижкия
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Връчването на руския ултиматум на
Турция накарало Англия да предприеме срочни мерки, за да отклони вниманието и не се стигне до
съвместни европейски действия за
санкциониране на нарушението на
Портата. Затова на 23 октомври/4
ноември Дизраели изпратил циркулярна телеграма, с която уведомил,
че английският кабинет кани великите сили на конференция в Цариград, като всяка страна бъде представена от двама пълномощници.
Посочено било, че разискванията
ще се водят по темите за независимостта и териториалната цялост на
Османската империя, статуквото на
Сърбия и Черна гора и даването на
локална административна автономия
на Босна, Херцеговина и България.
Няколко дена след това станало известно, че за специален представител
на обединеното британско кралство
на конференцията е определен маркиз Солсбъри, министър за Индия и
колониите в кабинета Дарби-Дизраели. Назначението изненадало мнозина, тъй като маркизът, макар и член на
правителството, не одобрявал някои
от политическите възгледи и най-вече източната политика на Дизраели.
Солсбъри дълбоко се възмущавал, че
тази политика била в посока на запазване на властта на мюсюлманите над
християните в Европейска Турция.

Не знаейки конкретните причини за
назначаването на маркиза, политическите наблюдатели стигнали до извода, че това е станало по личното
желание на кралицата и със съгласието на министъра на външните работи
лорд Дарби (бихме добавили: а защо
не и по негова инициатива?), даващи
си сметка за опасното за спокойствието на английското общество туркофилско поведение на първия министър. Който, не закъснял да отвърне на
удара, нанесен по неговия авторитет.
Изборът на маркиз Солсбъри станал
известен на 27 октомври/8 ноември,
а на следващия ден Дизраели произнесъл по време на традиционния годишен банкет при лондонския кмет,
реч, изпълнена с високомерни нападки и открити заплахи към Русия.
Той настоявал на необходимостта
трудностите на изток да се решат на
основа на клаузите от Парижкия мирен договор от 1856 г., гарантиращи
целостта и неприкосновеността на
Отоманската империя. И обявил, че
Англия се противопоставила на завземането на въстаналите провинции от руските и австро-унгарските
войски, тъй като това било нарушаване на договора. Дизраели се разгорещил по време на речта си и обявил, че
Англия била напълно готова за война и щяла да я започне не за друго, а
за да подкрепи справедливото дело.
С тези си думи английският премиер
на практика зачеркнал всички дотогавашни заявления, че Портата повече
не трябва да разчита на поддръжка-
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мирен договор Турция не е имала
право да нарушава границите на Сърбия без да има предварителното съгласие на всички велики държави.
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та на Англия. В случая Дизраели направо заявил, че ако Русия като принудителна мярка спрямо упоритата
Турция изпрати войски, които да заемат турските територии, то Англия
с оръжие щяла да подкрепи „справедливостта”, която била на страната на Портата. Така английският
министър-председател на практика
окуражил турското правителство да
бъде неотстъпчиво на предстоящата
конференция, която вече станала неизбежна, за да се направи на нея опит
да се потушат възникналите конфликти вече между великите сили.

ма адреса ви с удоволствие.

Предизвикателните нападки към
Русия, отправени в навечерието на
Цариградската конференция, предизвикали гневен отговор от страна
на руския император, който още на
другия ден след речта на английския първи министър заявил, че
ако предстоящата конференция не
удовлетвори справедливите искания на славяните, то Русия щяла да
бъде принудена да вдигне оръжие в
защита на правата им. Александър
ІІ казал тези думи също във вид на
реч, произнесена на 29 октомври/10
ноември в Москва, на прием на московското дворянство и обществото
на града, състоял се в подкрепа на
страдащите на Балканите. В речта си
руският император отбелязал:

Аз знам, че цяла Русия, заедно с мен,
взема най-живо участие в страданията на нашите братя по вяра и произход; но за мен интересите на Русия
са по-скъпи от всичко и аз бих желал до край да щадя скъпоценната
руска кръв. Ето защо аз се старах и
продължавам да се старая да достигна по мирен път до действително подобряване на бита на всички
християни, населяващи Балканския
полуостров.

На вас вече е известно, че Турция се
подчини на моите искания за незабавно сключване на примирие, за
да се сложи край на безсмисленото
клане в Сърбия и Черна гора. Черногорците се показаха в тази неравна
борба, както винаги, като истински
герои. За съжаление, това не може
да се каже за сърбите, независимо
от присъствието в техните редици
на наши доброволци, много от които
заплатиха с кръвта си за славянското дело.

Тези дни трябва да започнат съвещанията в Цариград между представителите на шестте велики държави
за определяне на мирните условия.
Много искам ние да достигнем до
общо споразумение. Ако това не
стане и аз видя, че ние не можем да
„Благодаря ви, господа, за чувствата, постигнем гаранции, които осигукоито вие желаете да ми изразите
ряват изпълнението на това, което
по случай настоящите политически имаме право да искаме от Портата,
обстоятелства. Те сега станаха пото аз имам твърдото намерение да
ясни и затова аз съм готов да приедействам самостоятелно и съм си-
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гурен, че в този случай цяла Русия
ще се отзове на призива ми, когато
счета това за необходимо и честа на
Русия го изисква. Уверен съм също,
че Москва, както винаги, ще даде
пример в това отношение. Да ни
помогне бог да се изпълни нашето
свято призвание.”
Мобилизацията на руската армия започнала на 1/13 ноември и приклю-

чила за седемнадесет дена. Мобилизиран и съсредоточен в Бесарабия
бил 4-ти армейски корпус. На 23
ноември/5 декември главнокомандващият руската действуваща армия
княз Николай Николаевич пристигнал в Кишинев с всички полеви
управления и поел управлението на
армията.
На практика в края на октомври -
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началото на ноември 1876 г. Русия,
Турция и Англия започват да се готвят за война.

сп. Българска Наука брой 56

Николай Игнатиев пише, че в началото на юли 1876 г. турските сили
на Балканския полуостров според
военните сведения на руския, френския и австро-унгарския посланици
в Цариград, се разпределяли по
следния начин: срещу Сърбия, от
Видин до Ниш, били разположени
от четиридесет и осем до петдесет
хиляди души; към тях отивали подкрепления от София и Одрин - от
двадесет и две до двадесет и шест
хиляди души. В Северна България
във Варна, Русе и Търново били раз-
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положени от десет до осемнадесет
хиляди души. Между Сърбия и Черна гора стоял корпус от двадесет и
три хиляди души, към него отивали
подкрепления от Солун в състав от
три до единадесет хиляди души.
Срещу южната граница на Черна
гора, около Подгорица, били разположени тринадесет хиляди души. В
Херцеговина действали от двадесет
до тридесет и пет хиляди души, а в
Босна - петнадесет хиляди души.
По този начин Турция имала редовна войска, съставляваща по-малко
от двеста хиляди души, разхвърляни по целия Балкански полуостров.
След обявяване на руския ултиматум

ИСТОРИЯ
количество патрони в Америка и
Англия, снаряди в Магдебург, да се
закупят достатъчно барут и оръдия,
да се сформират до сто нови батальона и да се позволи вербуването
на желаещи за постъпване в опълчението.”

На 1/13 ноември станало известно,
Игнатиев привежда въпросните све- че турски войски вече се струпват
дения, за да обоснове тезата си, че
усилено в Шумен, където се сфор„ако към края на лятото на 1876 г.
мирал укрепен лагер, готвещ се да
Русия се беше отказала от спорапосрещне евентуалната атака на
зумението между трите империи...
руските войски, които се събирали
и беше поставила самостоятелно
в Кишинев. В Шумен трябвало да
решителни искания към Портата,
бъдат пренасочени 15 000 човека от
изпращайки макар сто и петдесет
армията на Дервиш паша, намираща
хилядна войска през Дунава към
се в Ниш. Пак към укрепения лагер
Търново, в подкрепа на Сърбия и
в България се насочвали батальонипреминавайки с не по-малко от
те от Йемен, Дамаск и Халеб, които
сто-сто и петдесет хиляди души
вече пребивавали в Цариград. Туркавказката граница за едно бързо и
ският брониран флот трябвало да
неумолимо настъпление към Карс и бъде разделен на четири ескадри,
Ерзерум и по-нататък към Босфора,
от които една да остане в Босфора,
то Турция щеше да бъде неподготдруга да се отправи към Черно море
вена и нямаше да бъде в състояние
и две да патрулират в Средиземно
да се съпротивлява така продължи- море. Малко преди започване на
телно, както в 1877 г.”
Цариградската конференция, на 22
ноември/4 декември станало ясно,
След изявлението на Александър ІІ, че редовната турска войска от Босна
че ако не се стигне до общо спорае получила заповед се придвижи до
зумение за съдбата на християните в Цариград и от там - също до Шумен.
Европейска Турция, Русия ще действа самостоятелно, приготовленияНаправило впечатление, че Портата
та на Турция за война претърпели
се грижела да съсредоточи редовизвестни корекции и се ускорили.
ната си войска най-вече в България,
„Още на другия ден след приемане- оставяйки съвсем открита границато на нашия ултиматум - пише Игта си с Австрия. С това си действие
натиев за събитията в Цариград, - в
Турция сякаш намеквала на мюсюлСъвета на министрите при султана
маните в Босна и Херцеговина да
беше решено да се поръча голямо
стягат редиците си отсега и да не
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всички сили на Османската империя
се раздвижили, чувствайки опасността надвиснала над нея. От този
момент въоръжаването й продължило с още по-голяма сила по цялата
територия на империята. Войски
се събирали и формирали в Мала
Азия, Арабия, Египет, Тунис и пр.
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разчитат, че редовна войска ще дойде да ги защитава, ако на австро-унгарски войски нахлуят в западните
турски провинции.

Използвана литература:
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3.1. Европа срещу Турция в защита на християните: 1. Сп. „Всемирная иллюстрация”, том ХVІ, 26 июня
Военни приготовления предприела
- 18 декабря 1876 г., бр. № 391 - №
и Англия. Известно количество ан416, с. 107, 122, 138-139, 158-159,
глийски войски били съсредоточени 174-175, 178, 190-191, 210, 211-214,
в Малта. На 17/29 октомври воен226-227, 246, 399; 2. Н. П. Игнатиното министерство изпратило група ев. Записки (1875 -1878). С., 1986,
английски офицери да инспектират с. 141, 159, 164, 168, 170-171, 186; 3.
турските укрепления в Тракия и да
В. М. Хвостов. История дипломапроучат възможността за изпращатии. Том II. М., 1963. - Антитурецне на английски въоръжени сили в
кая кампания в Англии. Дизраэли и
Цариград. Всичко това се правело
вопрос о судьбах Турции. (Използвас цел да се набележат мерки, които
на е електронната версия на книгата).
трябва да се предприемат, „за да си
3.2. Ултиматум на Русия и мобилиосигури Англия постоянната окупа- зация на руската армия: 1. Сп. „Всеция на двата бряга на Дарданелите
мирная иллюстрация”, том ХVІ, 26
- европейския и азиатския, в случай, июня - 18 декабря 1876 г., бр. № 391
че това се наложи”.
- № 416, с. 211, 227, 262-263, 283,
298-299, 338-339, 418, 442; 2. Н. П.
Игнатиев. Записки (1875 -1878). С.,
1986, с. 24, 141-142, 172-174, 175-183,
190-191, 193-194 ; 3. В. М. Хвостов. История дипломатии. Том II. М., 1963.
- Русский ультиматум. (Използвана е
електронната версия на книгата).
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Римският легион през
I и II век
Продължение от 54 брой на списание „Българска Наука“

Автор: Владимир Попов
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=14241

П

рез 1 в. това били отделни отряди, набирани в провинциите, използващи националното
си оръжие и командвани от собствените си вождове. Всяка провинция
е била длъжна да осигурява за римската войска определено количество
оксиларии. Към средата на 1 в. – началото на 2 в. тези отряди получили
по-единна организация и минали под
командването на римските офицери.
В битката помощните войски прикривали фланговете на легионите. Те били организирани в пехотни кохорти, кавалерийски alae и в
смесени кохорти. Формирали се и
помощни кохорти само от стрелци.
Към помощните войски спадали и наемните войски – cohortes
mercennariae – балеарски прашкохвъргачи, критски стрелци, нумидийски конници и пелтасти и др.
Имало и т. нар. нестроеви отряди numeri, съставени от съюзнически
варварски бойци, групирани по етническа принадлежност и използващи националните си оръжия /например сирийски конни стрелци/.
На най-голяма почит се радвали по-
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Помощни войски
/Аuxilia/

119

ИСТОРИЯ
мощните кохорти, набрани измежду
римски граждани и доброволци от
Италия (cohors voluntariorum civium
Romanorum), въведени в армията още
от Август, които имали същото заплащане като това на легионерите.
Всяка спомагателна кохорта или
ала имала собствен номер и наименование, сочещо типа и произхода на подразделението напр.:
Cohors I Afrorum. Също така в названието понякога влизало и името
на военачалника, който го командвал – при Тацит е описана вспомагателна ala, командвана от някой си
Себосий – Ala Gallorum Sebosiana.
Пехотни помощни кохорти
/Cohortes peditаta/

сп. Българска Наука брой 56

Съставени били от 6 центурии от
по 80 човека, така че всяка кохорта
се състояла от 480 войника /също
както и при легионната такава/. Такова подразделение се наричало
quingenaria /което означава – 500 човека/. Във втората половина на 1в.,
когато били увеличени първите кохорти на легионите, се появили и
помощни кохорти с удвоен състав
/1000 човека/. Наричали се milliaria
/хилядни/ и били съставени от 10
центурии.
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Помощните кохорти, съставени от
римски граждани, били командвани
от трибун.
Пехотните кохорти квингенарии,
били под командването на префект,
назначаван обикновено от губернатора на провинцията. Хилядните кохорти били командвани от трибуни.
Те били назначавани предимно от
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императора. Центурионите на оксилариите нямали такава ясна йерархия, както при легионите, въпреки че
при тях също имало главен центурион принцепс. Всяка кохорта имала и
собствени принципали - сигнифери,
вексиларии.
Въоръжението и бронята на оксилариите към края на 2 век започнало
постепенно да се доближава до това
на легионерите. Пехотинците носели ризница /lorica squamata или
lorica hamata/, която в последствие
била заменена от така характерната
за легионерите lorica segmentata.
Шлемът им /железен или бронзов/
наподобявал на този на легионерите, но бил по-опростен и без украси. Главният отличителен белег на
оксилариите бил овалният плосък
щит /clippus/. Имало обаче някои кохорти, използващи scutum – cohors
Hispanorum scutata. За нападателно
оръжие служели две копия /lancea/

ИСТОРИЯ
и меч /gladius/.Наемниците ползва- Помощна кавалерия
ли традиционното си оръжие:
Функцията й била да прикрива фланПрашкохвъргачите /funditores/ се говете на легиона от непосредствена
набирали предимно от Балеарски- атака и да преследва бягащия проте острови. Служели си с прашка / тивник. Освен това тя разузнавала
funda/. Използвали камъни или из- за засади и била използвана за прелети от олово снаряди /glandes/. Не даване на съобщения. Римляните не
носели броня.
ценили много конницата, разчитайки
изцяло на ударната мощ на легиона.
Стрелците /sagittarii/ идвали главно от източните провинции /Сирия, Затова при сблъсъка на Рим с народи,
Крит/. Те носели дълги ризници, прекрасно владеещи конната тактика
били въоръжени с лък /arcus/, и кол- /парти, сармати/, недостатъците на
чан със стрели:
неговата кавалерия веднага проличавали. Проблемът се състоял в това,
че римляните така и не се научили
да използват кавалерията като специфичен род войска.
Въпреки че не била на особена почит,
конницата достойно се справяла със
възлаганите й задачи по поддръжка
на легионите и охраната на границите на империята.

Кавалерийските али били подчинени на префекти /praefectus equitum;
а по-късно – praefectus alarum/. Префектът можел сам да си избира помощник /субпрефект/ – ставащ втори в йерархията след него. Във всяка
турма имало трима декуриони, командващи съответно трите й декурии.

сп. Българска Наука брой 56

През I в. основните подразделения на помощната кавалерия били
алите, наброяващи 500 човека /ala
quingenaria/; съставени от 16 турми
/всяка от по 30 конника/. Към 70те години на I в. се появили и ala
milliaria, съставени от 24 турми, всяка от които наброявала до 40 кавалериста.
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Един от тях командвал цялата турма.
От декурионите в цялата аla един /
decurio princeps/ се считал за найглавен. Стъпка по-ниско стояли
duplicarius /на които им било плащано двойно/ - аналог на optio в легионната пехота; и sesquiplicarius /
който получавал 1, 5 пъти по-висока заплата от обикновения служещ/.
В турмата също имало curator, който се грижел за конете. Тръбачите в
конницата се казвали luticines – от
името на инструмента lituus, с който
били предавани командите:

От средата на втори век символът на
алите станал драконът /draco/, взаимстван по всяка вероятност от сарматите.
Конникът бил защитен от плетена
или люспеста ризница и железен
шлем. Те били по-разнообразни по
украса от тези на лeгионерите. Декурионите и знаменосците носели маски, закриващи лицата им.

сп. Българска Наука брой 56

Турмата си имала знак, носен от
signifier, а знамето на цялата ala / Декурион, кавалеристии сигнифер
vexillum/ било носено от vexillifer.
от края на 1 в:
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на легионерите. Докато последните
се опростявали и облекчавали, кавалерийските се усложнявали и ставали все по-тежки, докато конниците
не се превърнали в тежковъоръжени
войни /clibanarii – от clibanus – малка
желязна печка/.

Щитът бил плосък, както при пехотните части - овален или шестоъгълен.
Копията били два типа: къси за хвърляне - lancea и по-дълги /hasta/ - за
нанасяне на удари. Мечът се наричал
spatha и бил по-дълъг от гладиуса
/70-95 см./.
В края на 1 в. по поречието на р. Дунав
се настаняват сарматските племена
на аорсите и роксоланите, разполагащи с тежка кавалерия – катафрактите. Те са били нещо като праобраз на
средновековните рицари. Цялото им
тяло, а и конят били защитени с доспехи. Въоръжени били с дълго копие
/contus/, което било и основното им
оръжие. Римляните са били принудени също да въведат собствени отряди
от катафракти. Първите такива подразделения /conttarii/ били формирани при император Траян по време
на дакийските му войни /101 -107 г./.
Кавалерийските доспехи претърпели обратна еволюция спрямо тези

В началото на 1в. се появил и този
нов тип подразделения. Също били
quingenaria или milliaria. 2/3 от тях
били съставени от пехотинци, а 1/3
– от конници. Съответно в смесените кохорти квингенарии пехотинците били 380, а кавалеристите - 120,
командвани от префект. В хилядните кохорти пехотинците били 760, а
конниците 240, командвани от трибун. Тяхното въвеждане в армията е
заемка от тактиката на германските
племена - конник и пехотинец да се
сражават по двойки. Кавалеристите
от тези кохорти били по-скоро пехотинци, качени върху коне, отколкото професионални ездачи. В бойния
ред смесените кохорти съставлявали втората линия зад останалата кавалерия. Пехотинците от смесените
кохорти имали същото въоръжение,
както и на останалите оксиларии, но
детайлите му били съвсем опростени, което свидетелствало за ниското
им положение в йерархията на легиона. Шлемовете им били кавалерийски /бронзови или железни/ с характерни прекръстосващи се ребра.
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Смесени кохорти /cohors equitatae/
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Други подразделения
Преторианци

сп. Българска Наука брой 56

Cohors equitata и легионер 2 в.:
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Тази отбрана войскова част води началото си от съществуващите през
републиканско време отряди лични телохранители /praetoriani/ при
щаба на всеки военачалник. Впоследствие за поддържането на реда в
Италия и най-вече в Рим по време на
гражданските войни, император Август създал 9 кохорти преторианска
гвардия /cohortes praetoriani/, под
командването на преториански префект /praefectus praetorio/, с обща
численост 4 500 човека. Впоследствие те били увеличени на 14 кохорти. В началото на 3 в. съставът на
всяка кохорта бил увеличен до 1000
човека. По своята същност подразделенията на преторианците представлявали кохорти от смесен тип /
cohors equitatae/ всяка от които под
командването на трибун, като 1/5 от
тях съставлявала кавалерията, набирана от най-добрите конници в империята. Знакът на преторианските
кохорти бил червен вексилум с изображението на скорпион върху него.
Върху щандартите често се помествали и изображения на орли, като в
легиона.
Войниците за преторианските подразделения се набирали главно от
италийците. Те имали ред привилегии - служили 16, а не 26 години, а
заплатата била 3 пъти по-висока от
тази на обикновения легионер /720
денария за година/, а при уволняването си получавали 5000 денария /

за разлика от обикновения легионер - 3000/. Освен това често всеки
нов император изплащал премии на
гвардейците, за да гарантира благоразположението им. Август държал в
Рим не повече от 3 кохорти. Останалите лагерували околните градове.
При Тиберий преторианците били
събрани в Рим и им бил изграден постоянен лагер /Castra Praetoria/. При
изпълнение на служебни дела и в
двореца преторианците носели тоги.
На парадите носели богато украсени
шлемове и мускулни кираси от елинистически тип, кама, меч, червени
туники и плащове. На обточените им
с бронз щитове /овални или правоъгълни/ били изобразявани мълниите
на Юпитер и скорпиони.

През 1 век преторианците рядко
участвали във военните действия, но
с голям ентусиазъм правели заговори и преврати и издигали свои избранници. С тяхна помощ след убийството на Калигула, на престола се
възкачил чичо му - Клавдий. След
самоубийството на Нерон, преторианците убили и следващия император Галба, защото последният отказал да им изплати премиите, с които
да купи тяхната лоялност. Вителий
разпуснал част от гвардията, била се
на страната на противника му Отон.
Недоволните преторианци подкрепили следващия претендент за трона
Веспасиан, който реорганизирал намалялата в следствие на гражданските войни гвардия в 9 кохорти, добавяйки я с предани на него легионери.
Домициан добавил още една кохорта
и броят им отново станал 10.
Към края на 1 век преторианците започнали да се използват от императорите за водене на военни действия.
През 80-те години гвардейците водели ожесточени боеве с даките по
долното течение на Дунав, а през 86
г. преторианският префект Корнелий
Фускус загинал в бой с варварите.
След убийството на Домициан, в което също участвали преторианците,
непопулярният сред войската император Нерва осиновил военачалника
Траян и го направил преториански
префект. Гвардейците участвали в
кампаниите на новия император срещу даките /102 - 107 г/ и в похода му
срещу партите през 115 - 117 г.
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През 2 век, във връзка с възраждането на традицията императорът лично да ръководи бойните действия,
преторианската гвардия се превърнала от дворцова в полева част. Те
съпровождали Луций Вер на изток
през 162 - 166 г. и Марк Аврелий във
войната му срещу квадите и марко-
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маните /169 -180 г/. При Комод преторианците отново започнали да играят значителна роля в политиката.
Префектите му Перен и Клеандър
фактически управлявали държавата.
След убийството на Комод разхайтените гвардейци обявили търг за императорското място, купено от Дидий
Юлиан. Подкрепеният от дунавските
легиони военачалник Септимий Север ги разпуснал, а от преданите си
войници набрал нова гвардия. Тя го
следвала вярно в походите му срещу
другия узурпатор Клодий Албин /197
г./; срещу Песцений Нигер и партите на изток /197 - 202 г./; и срещу
пиктите в Британия /208 - 211 г./.
През 3 в. преторианските префекти
концентрирали все повече власт в
ръцете си, назначавайки и сваляйки чиновниците из цялата империя,
но често бивали убивани от своите
подчинени. Нерядко те заставали на
страната на претендента, предложил
им повече пари или сами се обявявали за императори. Такъв е случаят с Макрин и Филип, организирали
съответно убийствата на император
Каракалла и Гордиан III и узурпирали престола; префектите Проб и
Кар. Император Диоклециан /който
също получил властта на поста преториански префект/ съкратил числеността им, а Константин през 312
г. окончателно разпуснал гвардията
след битката при Милвийския мост,
тъй като те издигнали и подкрепили противника му Максенций. Длъжността praefectus praetorio обаче
останала, като се трансформирала в
началник на тайната полиция.

ИСТОРИЯ

Преториански кавалеристи в Дакия 85 г.

Германски
телохранители/Germani
custodes corporis/.

Били формирани като подразделение при управлението на император
Траян като негови непосредствени
телохранители. Наброявали 770 конника, разделени на турми от по 30
човека и съставлявали личната охрана на императора по време на поход /станът им се помествал до палатката на главнокомандващия/. Към
края на 2 век броят на кавалеристите
нараснал до 1000. В Рим те станували в казарми на Целийския хълм. Кавалеристите се набирали главно от
помощните кавалерийски али - найчесто от панонските и испанските и
били командвани от трибун. Често
конниците от гвардията били назна-
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За личната охрана на императора по
време на Юлиево-Клавдиевата династия и семейството му се набирали и телохранители от германските
племена /най-често батави/, които
били фанатично предани на императора и го пазели от произвола на
преторианците. Те били организирани подобно на спомагателните али в
подразделение от 500 човека. Били
разделени на декурии от по 30 човека, командвани от декурион. Лагерът
им се намирал в района на градините на Долабела от другата страна на
Тибър. След смъртта на Нерон през
68 година новият император Галба
разформирал германските отряди и
много от недоволните телохранители подкрепили въстанието на Цивилис в Галия, след потушаването на
което тези подразделения повече не
се споменават.
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те, сражаващи се пред триариите /
при които се намирало знамето на
легиона/. По времето на Цезар антесигнани се наричали отбрани войници, пазещи авангарда и ариегарда
на армията. Наброявали 300 човека и
били освободени от носенето на багаж /затова се наричали и expediti/.
В легиона също имало обособени Макар да спадали към легиона, те
подразделения, които изпълнявали най-често получавали специфични
различни задачи със специално на- нападателни или отбранителни зазначение.
дачи, сражавайки се отделно от другите части.
Antesignani - антесигнани /букв. сражаващи се пред знаците/. Първона- Вексиларии/vexillarii/ били ветерачално в републиканския легион така ни, прослужили повече от 16 или
се наричали принципите и хастати- 20 години в римската войска, които
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чавани на командни места в конните
части из империята. Съществуването
на тази елитна част може да се проследи до 260 г. след което тя изчезва
от летописите, вероятно трансформирана в лична гвардия покрай военните реформи на Галиен.
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Equites singulares Augustii /Императорската конна гвардия/
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и след изтичането на редовната им
служба оставали в легиона. Те образували отделни отряди vexillatiores
(вексилации), ползващи се с известни привилегии. Понякога при кризисни ситуации тези подразделения
били привиквани отново да участват
в бойните действия. Тези части не
влизали непосредствено в състава
на легиона. Имали си собствен знак
- червен квадратен плат /vexillum/,
закрепен на прът.
В Рим и останалите италийски градове, освен преторианските поделения имало и други части.

Вигилите /Vigiles Urbani/

Изпълнявали функциите на нощна
стража и пожарна. При император
Октавиан Август били създадени 7
кохорти вигилии - по една на всеки
2 от 14-те района на Рим. Били под
командването на praefectus vigilum,
пряко подчинен на градския префект
/praefectus urbi/. Не носели оръжие,
а кофа и тояга. Срокът на служба бил
7 години.
сп. Българска Наука брой 56

Градските кохорти/Cohortes urbanae/
Намирали се под началството на
praefectus urbi - градския префект.
Тези кохорти били създадени в началото на 1 в. от император Октавиан
Август, едновременно с преторианските и номерацията им започвала
от X - .... /за разлика от тези на преторианските - I - IX/. Император
Клавдий увеличил броя им. При
Веспасиан /69-79 г./ в Рим били оставени 4 кохорти, а останалите - пратени в Картаген и Лугудунум /Лион/,
за да пазят императорския монетен
двор. Службата в градските кохорти
била 20 години.
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Какво представлява
наномедицината?
Автор: Неделин Бояджиев
Един нанометър е равен на една милионна част от милиметъра. Предметите,
използвани в терапевтичната наномедицина, са по-малки от един микрометър, а
често са по-малки и от 200 нанометра (200 милиардна част от метъра). Примери за
това са наночастиците, нанокапсулите, липозомите и мицелите, които са създадени
чрез нанотехнологиите.

сп. Българска Наука брой 56
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ай-общо казано, наномедицината е процеса на диагностика, лечение и профилактика
на заболявания и травматични наранявания, облекчаване на болката и
запазване и подобряване на човешкото здраве, като се използват молекулярни инструменти. Наномедицината е медицинското приложение
на нанотехнологиите и изкуствения
интелект и на изследванията, свързани с тях. Тя обхваща областите на
прием на лекарства под формата на
наночастици и възможните бъдещи
приложения на молекулярните нанотехнологии, например: медицинските приложения на наноматериалите,
наноелектронните биосензори и др.
Изчислено е, че до този момент съществуват около 130 нанотехнологични лекарства. Наномедицината се
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вро-електронни интерфейси и други
наноелектронни сензори. Смята се,
че в областта на молекулярната наномедицина създаването на нанороботи, ремонтиращи клетките, ще реРазмерът на наноматериалите е кол- волюционизира медицината. (Да си
кото на повечето биологични моле- спомним за лечебните „нанити“ от
кули и структури, затова наномате- сериала „Star gate“!)
риалите могат да бъдат полезни за
биомедицински изследвания и при- Наномедицината се изследва възложения, провеждани както ин виво, можностите за детоксикация след
така - и ин витро. До този момент предозиран прием на наркотици и
интеграцията на наноматериалите с антибиотици. Успешни опити в това
биологията е довела до развитието отношение са правени с лабораторни
на диагностични уреди, контрастни плъхове.
вещества, аналитични инструменти,
нови видове терапия (например - на Нанотехнологията може да помограка), нанокапсули (превозни сред- не възпроизвеждането или поправяства за доставка на лекарства), не- нето на повредена тъкан. „Тъканно
инженерство“ прави използването
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стреми да постигне ценен набор от
инструменти и технологии за научни
изследвания и клинично полезни устройства в недалечно бъдеще.
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на изкуствено стимулира клетъчната
пролиферация с помощта на подходящи аноматериал скелета и растежни фактори. Тъканното инженерство
може да замести конвенционалните
днешни процедури като трансплантацията на органи или изкуствените
импланти.

регистрират, и да реагират на сигналите на тялото, когато то изпитва някакви чувства и усещания. Търсенето
на такива
структури е огромно, защото много
болести включват разпадане на нервната система.

Съвременните форми на тъканното Според защитниците на идеята за изинженерство може да доведат дори ползване на нанороботи в областта
на медицината, смятат, че ако това се
до удължаване на човешкия живот.
случи, то напълно ще промени света
Наночипове - магнитни наночасти- на медицината.
ци, обвързани с подходящ антитяло,
се използват за етикетиране на спе- Наномедицината ще се възползва от
цифични молекули, структури или нанороботите, въведени в тялото, за
да се ремонтира някой увреден орган
микроорганизми.
на клетъчно и на молекулярно ниво
Златни наночастици, маркирани с или да се открие някаква инфекция.
къси сегменти от ДНК, може да се Медицински нанороботи (нанити)
използват за откриване на генетич- първо ще бъдат инжектирани в чоната последователност в дадена про- вешкото тяло и след това ще зарабоба. Многоцветно оптично кодиране тят в определен орган или в тъканна
за биологични тестове е постигнато маса. Лекарят ще следи напредъка
чрез вграждането на различни по го- на действието им. Време е биороболемина квантови точки в полимерни тите/нанороботите да слязат от чермикрочастици.
тожните дъски.
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Технологията Nanopore за анализ
на нуклеинови киселини превръща
струните на на нуклеотидите директно в електронни подписи.
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Създаването на невро-електронен
интерфейс е мечта. Става дума за изграждането на наночастици, които
ще позволяват компютри да бъдат
свързани с нервната система. Тази
идея изисква изграждането на молекулярна структура, която ще позволи
контролиране на нервните импулси
от външен компютър.
Компютрите ще могат да тълкуват,
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Идеята за поставяне на автономни самостоятелно задвижвани нанороботи
вътре в нас може да изглежда малко
странно, но всъщност човешкото тяло
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изобилства с подобни наночастици.
Например, над 40 трилиона едноклетъчни микроби плуват в нашето дебело черво. Нашите тела поддържат
население от над един трилион подвижни биологични наночастици, наречени фибробласти и белите кръвни
клетки като неутрофили и лимфоцити. Тези благоприятни природни
нанороботи постоянно пълзят вътре
в нас, ремонтират повредени тъкани,
атакуват микробите, които нападат
тялото ни и събират чужди (външни
за тялото) частици и ги транспортирт
до различните органи за изхвърляне
на излишните неща от организма.
Съществуват
наноимунотоксини
(произведени от два различни вида
протеини: токсин и антитела), които
се използват при лечението на рак,
на левкемия и на синдрома на Ходжкин.

По материали от:
http://en.wikipedia.org/wiki/
Nanomedicine
http://fr.wikipedia.org/wiki/
Nanom%C3%A9decine
http://www.rfreitas.com/Nano/
FutureNanofabNMed.htm
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През XXI век наномедицината трябва да премахне почти всички общи
заболявания на XX-ти век, както и
почти всички видове болка и страдание. Само условия, които са свързани с трайна загуба на информация
за личността и паметта в мозъка като напреднал случай на болестта
на Алцхаймер или масивна травма
на главата - ще останат нелечими в
наномедицинската ера. Процесите
на стареене на органи и организми
ще бъдат забавени. Това е светлото
бъдеще, което предстои на медицината, но учените трябва да работят
усърдно до достигането на успеха на
тези пророчества.
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Каква е средната продължителност на човешкия
живот днес?

Автор: Неделин Бояджиев

Продължителността на живота е един от факторите за измерване на индекса на
човешко развитие (ИЧР) на всяка нация, наред с грамотността, образованието и
стандарта на живот.

сп. Българска Наука брой 56
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редната продължителност на
живота е статистически очакваният брой години, които остават на даден човек (или друг жив организъм) до смъртта му в определен
момент от живота му, на определена
негова възраст. Този очакван период се пресмята обикновено с помощта на таблици, съдържащи емпирични данни за смъртните случаи и
честотата им в миналото и моделни
предположения за бъдещи промени.
Принципно всеки един момент може
да бъде избран за начална точка, от
която да бъде пресметната очакваната продължителност на живота,
но най-често изчисленията се правят от началото на биологическото
развитие на даден човек или на дадено поколение. Стандартната средна продължителност на живота при
раждане може да бъде изчислена за
всяка възраст, за всеки пол и за почти всички страни в света.
Терминът „средна продължителност
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на живота“ е най-често се използван
в демографията - в контекста на човешките популации, но се използва
също и в екологията за представителите на растителния и животинския
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продължителност. С други думи, на
базата на статистически данни от миналото се правят опити да се предскаже какво би могло да се случи в
определено бъдеще.
Човешката продължителност на живота е повлияна от множество и разнообразни фактори. Ако населението
на дадена държава не води войни, не
страда от епидемии, пандемии и глад,
висока детска смъртност или масови злополуки, основните влияещи
фактори са: генетичното наследство,
качеството на медицинското обслужване, дистресът, нивото на престъпността, качеството на храната, физическата активност, приятелския кръг,
религиозността, любовта, редовната
сексуална активност, добрият сън,
воденето на здравословен начин на
живот, застаряването на населението,
смъртността сред децата и възрастните, самотата, оптимизмът, социалният статус, танцуването, хобито,
воденето на личен дневник, писането на мемоари (спомени), наличието

сп. Българска Наука брой 56

свят (тоест - на флората и фауната).
Термините „продължителност на
живота“ и „умора“ на материалите се
използват и за строителните обекти,
и за техниката. В счетоводството пък
се използва терминът „амортизация“
(на машини, сгради, превозни средства, техника и др.).
Най-често изчисляваната продължителност е тази от началото на самостоятелния биологичен живот.
Следователно при хората се смята
очакваната средна продължителност
на живота от момента на тяхното раждане. Очакваната продължителност
на живота при раждане е съставена
от средностатистическия брой на годините, които едно новородено дете
би живяло, ако нивото на качеството
на живот и смъртността, каквито са те
по време на раждането му (или - по
време на друга негова възраст), останат непроменени в продължение на
целия му живот. Под внимание тук
биват вземани и данните за статистическото разсейване на тази очаквана
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на домашни любимци, медитацията,
доброто образование, поддържането
на мозъчната активност, следобедният сън, заниманията с йога, добрата
устна и телесна хигиена, щастието,
късметът, контактът с природата,
чувството за хумор, смехът, усмихването, и още много други. Наскоро
проведено проучване установи наличие на изразена връзка между икономическото неравенство и продължителността на живота. При добри
обстоятелства е възможно човекът
да подмине възрастовата граница от
100 години. Най-продължителните,
документирани човешки животи са
траели над 120 години. Това е максималната възможна продължителност на човешкия живот. За младежите в зпадноевропейските държави,
родени около 2000 г. се прогнозират
подобни стойности (спекулативно се
предполага голям напредък в областта на медицината). Разбира се, това
е само статистика. Реалността може
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да я потвърди или да я опровергае.
Най-високата стойност при продължителността на живота на човека за
2007 г., изчислена по държави, е в
Андора с 83.5 години, а най-ниската - в Свазиленд с 34.1 години. Изчисленията се правят с помощта на
таблици, съдържащи точната информация за оживели и умрели хора на
100 000 жители за всеки набор (всяко
поколение), т.е. - отчитащи продължителността на живот или смъртната
възраст за родените в определена година.
Каква е ситуацията през 2013 г.?
Общо за световното население... Сред
192 държави, разделени на 4 групи,
най-високата стойност на очакваната
средна продължителност на живота е
85,6 г. Тя е измерена в Япония. Страната е следвана по петите от Андора, Сингапур, Сан Марино, Франция,
Австралия и Монако, със стойности
малко над 84 г. (84,8 - 84, 1 г.). На

последните места виждаме Нигерия
(47,9 г.), Зимбабве, Афганистан, Централна Африка, Либерия, Мозамбик,
Лесото, Ангола. На дъното на тази
класация се намира Замбия (38,7 г.).
Къде сме ние? България се намира
на 71-во място (76,9 г.), между Катар
(77,1 г.) и Сърбия и Черна гора.
Япония е единствената държава в
света, в която населението на възраст
над 60 г. е 30,6%.
Ако разгледаме същата класация,
но по полов признак, резултатите са
малко по-различни. Разликата по полова смъртност при хората се дължи
както биологични (генетични и екологични) поведенчески, рискови и
защитни фактори.
За мъжете... Трябва да се знае, че мъжете водят по-стресов живот и поголма част от тях употребяват алкохол, тютюн и наркотици и по-често
умират от рак на белите дробове,
цироза на черния дроб, туберкулоза,
сърдечно-съдови заболявания. Мъжете по-често умират по време на
военни действия и пътно-транспорт-

ни произшествия. Освен това, опитите за самоубийство са по-успешни
при мъжете.
Тук на първо място е Андора (80,3
г.), следвана от Сингапур и Австралия (79 г.). На дъното на класацията
виждаме Ангола (37,2 г.).
България се намира на 89-то място
(69,5 г.), между Египет и Никарагуа.
За жените... Трябва да се знае, че жените имат по-голяма устойчивост
към инфекции и дегенеративни заболявания. А жените все по-рядко умират по време на раждане.
Тук на първо място е Япония (85,6
г.), следвана от Андора и Сингапур
(84,8 г.). На дъното се намира Замбия (38,7 г.). България се намира на
71-во място (76,9 г.), между Катар и
Сърбия и Черна гора.
В държавите с най-ниски стойности
на средната продължителност на човешкия живот се водят граждански
войни, населението страда от СПИН
и епидемии, детската смъртност е
висока, а здравеопазването не е на
необходимото високо ниво или почти липсва.
Ново проучване на ООН, което проектира очакваната продължителност
на живота през 2015 г., предполага,
че жените в Хонконг ще изпреварят
японките в глобалната класация за
продължителността на живота. Спадът се дължи на разрушителното земетресение и последвалото цунами,
които удариха страната през март
2011 г., както и на последвалия дистрес, поясняват учените.
Прогнозите за продължителността
на живота и за смъртността пред-
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ставляват важна част от изследванията на демографията. Бъдещите
тенденции при продължителността
на живота имат огромно значение
при съставянето на програмите за
подпомагане на възрастните хора,
системите за социална сигурност и
пенсионните застраховки, защото
паричните потоци в тези системи зависят от броя на получателите, които
все още са живи (заедно с нормата на
възвръщаемост на инвестициите или
на данъците). При по-дълга продължителност на живота, тези системи
ще увеличават изходящия паричен
поток, ако подценяват повишението на продължителността на живота.
Така те няма да бъдат подготвени за
големите плащания, които неизбежно ще възникнат, ако по-голям брой
хора доживеят възраст, по-висока от
прогнозираната.
Прогнозирането на средната продължителност на живота обикновено се
основава на два различни подхода:
- Прогнозиране на продължителността на живота чрез екстраполация.
При този вариант могат да се използват различни видове статистически
или математически софтуер, напри-
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мер - EViews, R, SAS, Stata, Matlab,
Le Sphinx Plus или SPSS.
- Прогнозиране възрастовия процент
на смъртни случаи. Този подход дава
набор от специални възрастови ставки, които могат да бъдат използвани
за извличане на други мерки, например - кривите на преживяемост или
средната продължителност на живота в различните възрастови групи.
Тук се използва единствено специфичен демографски софтуер, напр.:
Demography, LCFIT и др.
По материали от:
- http://www.worldlifeexpectancy.com/
your-life-expectancy-by-age
- http://www.worldlifeexpectancy.com/
history-of-life-expectancy
http://en.wikipedia.org/wiki/Life_
Expectancy_Index#Life_Expectancy_
Index
- http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_
countries_by_life_expectancy
http://www.helpage.org/globalagewatch/population-ageing-data/
country-ageing-data/?country=Bulgaria
http://www.livescience.com/22005highest-and-lowest-life-expectancy-atbirth-infographic.html

Атлантическият Клуб в България организира конкурс за

НАУЧНО ЕСЕ ПО МЕЖДУНАРОДНО КОСМИЧЕСКО ПРАВО
на следните теми:
1. Ролята на космическото право и международното право в България
2. Бъдещето на България в Европейската космическа агенция
3. Регулиране на човешката дейност на Международната космическа станция
Право на участие по една от трите теми по избор имат студенти и млади учени от всички специалности и университети.
Журито е съставено от специалисти по международноправни и космически науки от СУ “Св. Климент Охридски”, Института по
космически науки и технологии към БАН, Национална астрономическа обсерватория – Рожен, Народна астрономическа
обсерватория “Н. Коперник” – Варна.
Победителите ще получат награди и ще имат възможност да представят своите разработки на церемония по награждаването през
м. юни 2013.
Оформяне на страниците: формат А4, шрифт Times New Roman, размер 12, междуредие 1,5, подравняване Justify.
Максимален обем: до 15 стр.

Участвай до 15
май 2013 г.
http://nauka.bg
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Срок за участие: 15 май 2013 г.
Есетата изпращайте на e-mail mariyas@atlantic-club.org
За повече информация посетете www.atlantic-club.org, www.spacelaw-bg.com
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Астрономи откриват някой от наймладите Звезди, които сме виждали
Автор: Мая Трифонова

Източник: http://scitechdaily.com

Екип от астрономи са намерили едни от най-младите звезди които сме виждали
някога, давайки на учените прозорец към най-ранните и най-малко разучени фази
на формирането на звездите.
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асадена, Калифорния – астрономите са намерили едни от наймладите звезди които сме виждали
някога, благодарение на космическата обсерватория Herschel – мисия на
Европейската космическа агенция и
с голям принос от НАСА.
Наблюденията на космическия телескоп Spitzer на НАСА и на телескопа „Експеримент за намиране на
пътища Атакама“ ( APEX ) – колаборация, която включва Института
за радио астрономия Макс Планк в
Германия, космическата обсерватория Онсала в Швеция, и Южната Европейска обсерватория в Германия,
също допринесоха за откритията.
Плътни облаци от газ и прах заобикалят раждащите се звезди, познати
като протозвезди, което прави намирането им трудно. Петнадесетте нас-

http://nauka.bg

коро наблюдавани протозвезди са се
появили изненадващо в наблюдение
на най-голямото място за формация
на звезди близо до нашата Слънчева
система, разположено в съзвездието
Орион. Откритието дава на учените
идея за една от най-ранните и наймалко разучени фази на формирането на звездите.
„Herschel разкри най-голямата съвкупност от такива млади звезди на
едно място, в което се формират“,
казва Амелия Щуц, главен автор на
труд, който ще бъде публикуван в Астрофизическия журнал, и след-докторантски изследовател в института
по астрономия Макс Планк в Хайделберг, Германия. „С тези резултати, ние сме все по-близо до това да
сме свидетели на момента, в който
звезда започва да се образува“.

Отляво, небулата Месиер 78 ( англ. Messier 78 ) е показана в композитна картина от трите
току-що споменати телескопа. Зеления спектър е 160-микронната, далечно-инфрачервена
светлина, заснета от Камерата-Спектрометър с Масив от Фотодетектори ( PACS ) na Herschel. Синия спектър е 24-микронната светлина от Шпитцър. И последно, 870-микронната
радиовълнова светлина събрана от APEX е в червено.Отдясно същия регион е показан в отделна
композитна картина от три цвята, която показва инфрачервените наблюдения от два
инструмента на борда на космическия телескоп Spitzer на НАСА. Синьото представя 3.6 и
4.5-кимронната светлина и зеленото – 5.8 и 8 микрона, и двете заснети от Инфрачервения
Масив от Камери на Spitzer ( IRAC ). Червеното е 24-микронната светлина, засечена от
Многолентовия Фотометър за Изображения на Spitzer( MIPS ). Изображението е благодарение
на : NASA/ESA/ESO/JPL-Caltech/ Института за астрономия Max-Planck.

Звездите се зараждат от гравитационния колапс на масивни облаци от газове и прах. Тази трансформация от
разпръснат хладен газ в кълбото от
супер гореща плазма , което ние наричаме звезда се случва относително
бързо според космическите стандар-

ти. Процесът продължава само няколко стотици хиляди години. Откриването на протозвезди в техните
ранни, най-краткотрайни и мъгливи
етапи обаче се оказва предизвикателство.
Астрономите от много време из-
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следват звездните „бебешки години“
в комплексът на молекулярния облак
Орион, голямо струпване на облаци
формиращи звезди. Те не са забелязали нови протозвезди докато Хершел наблюдаваше района.
„Предишни проучвания пропуснаха
най-гъстите, млади и потенциално
екстремни и студени протозвезди в
Орион,“ каза Штуц. „Тези източници
може да ни помогнат да разберем
по-добре как процесите на формиране на звездите се случват в техните ранни етапи, когато повечето от
звездната маса се е натрупала и физическите условия са най-трудни за
наблюдение.“
Хершел шпионира протозвездите
чрез далечна инфрачервена светлина
или чрез дълги дължини на вълните,
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които могат да преминат през плътните облаци около зараждащите се
звезди, които блокират по-силната
енергия и късите дължини на вълните, включително светлината, която
нашите очи виждат.
Камерата с масив от фотодетектори
и спектрометър на Herschel ( PACS
) е събрала светлина с дължина на
вълната 70 до 160 мирометра, сравнима с широчината на един човешки
косъм. Учени сравняват тези наблюдения с предишни снимки на региони с формиране на звезди в Орион,
заснети от Шпитцър. Изключително
млади протозвезди са идентифицирани в изображенията на Herschel,
но са прекалено студени за да бъдат
засечени в данните от Шпитцър. Те
са били потвърдени с радиовълно-

ви наблюдения от земния телескоп бавяме важна липсваща снимка от
АПЕКС.
семейния албум на развитието на небесните тела“, казва Глен Уолгрън,
„Нашите наблюдения предоставят учен в програмата Herschel на щаба
първи поглед в протозвездите, които на НАСА във Вашингтон. „Herschel ни
току-що са започнали да светят в да- позволи да изучаваме звездите в тяхлечните инфрачервени дължини на ното детство“.
вълните“, казва съавтора на доклада Herschel е мисия на Европейската
Елиза Фурлан, която е след-докто- космическа агенция, инструментите
рантски сътрудник по изследванията за която са предоставени от консорв Националната обсерватория за оп- циум от Европейски институти с ватическа астрономия в Тъксън, Аризо- жно участие на НАСА. Офиса на прона.
екта Herschel в НАСА е разположен в
От 15 ново открити протозвезди, 11 Лабораторията за ракетни двигатели
притежават силно червени цветове, на агенцията в Пасадена, Калифоркоето означава, че тяхната светлина ния. ЛРД е подразделение на Калие към по-слабо енергийния елек- форнийския технологически инститромагнитен спектър. Това излъч- тут в Пасадена.
ване на светлина индикира, че звез- PDF копие на изследването: A
дите са все още дълбоко загнездени Herschel and APEX Census of the
в облак от газове, което означава че Reddest Sources in Orion: Searching
те са много млади. Още седем про- for the Youngest Protostars
тозвезди забелязани преди от Шпи- Източник: Уитни, Лаборатория по рацер, споделят тези характеристики. кетни двигатели, НАСА.
Заедно тези 18 зараждащи се звезди Изображение: НАСА/ESA/ESO/JPLпредставляват само 5% от протозвез- Caltech/ Институт по астрономия
дите и кандидатите за протозвезди, Макс Планк
наблюдавани в Орион. Тази цифра
предполага, че най-младите звезди
са прекарали около 25 000 години в
тази фаза на развитие, което е само
кратък миг, имайки предвид факта,
че звезда като Слънцето живее около
10 милиарда години.
Изследователите се надяват да документират хронологически всеки
етап от развитието на звездата като
семеен албум, от преди раждането
до ранно детство, когато планетите
придобиват форма.
„С тези скорошни открития ние доИлюстрация на
инструмента PACS.
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Изследователи наблюдаваха атмосферата на планета подобна на Юпитер отвъд
нашата Соларна система.
Автор: Мая Трифонова

Източник: http://scitechdaily.com

С помощта на спектрограф за заснемане на изображения с висока разделителна
способност, изследователи наблюдаваха атмосферата на планета подобна на
Юпитер отвъд нашата Слънчева система с невиждана досега прецизност на
детайлите. Разкрити бяха химически следи от специфични молекули и беше
наблюдавана облачната атмосфера съдържаща въглероден оксид и водни пари.
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кип от астрономи, включително
Куин Конопаки от института Дънлап за Астрономия и астрофизика
към университета в Торонто, направиха най-детайлното изследване към
момента на атмосферата на подобна
на Юпитер планета извън границите
на нашата Слънчева система.
Според Конопаки „Ние сме способни
да наблюдаваме тази планета в невиждана досега детайлност, благодарение на напредналия инструментариум който използваме в телескопа
Кек II (Keck II), нашите впечатляващи техники за наблюдение и обработка на данните, и заради начина по
който е устроена планетарната система.
Конопаки е водещ автор на публикацията описваща подробно откритията на екипа. Статията е публикувана на 14ти март в изданието „Сайънс
Експрес” и на 22 Март в журналът
„Наука”.
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Екипът, използващ високо-резолюционни спектрографи наречени
ОЗИРИС (OSIRIS) разкри химически
следи от специфични молекули и
облачна атмосфера със съдържание
на въглероден оксид и водна пара.
„С това ниво на детайлност,” казва
Травис Барман, астроном от обсерваторията Лоуел и съавтор на публикацията, „ние можем да съпоставим
количеството въглерод с количеството кислород, налично в атмосферата на планетата, и тази химическа
смес да ни покаже как са се формирали цели планетарни системи.”
Имаше доста голяма несигурност по
отношение на процесите по формирането на планетите, и в тази област
съществуват два водещи теоретични
модела наречени – Ядрено натрупване и Гравитационна нестабилност.
Планетарните свойства, като композицията на атмосферата на една
планета имат, съдържат и следи за

КОСМИЧЕСКИ НАУКИ

Артистична интерпретация на планетарната система HR8799 в ранен етап от нейната
еволюция.
Изображение: Институт Дънлап; Медиафарм
нието на кислород към въглерод е в
синхрон със сценария за формиране
на планетата чрез натрупване около
ядрото, същия модел, за който се
смята че обяснява формирането на
нашата Слънчева система.
Планетата, обозначена с името HR
8799, е една от четирите газови гиганта, за които е известно, че орбитират около звезда на 130 светлинни
години от Земята. Авторите и сътрудниците откриха съществуването
на HR 8799 и неговите три спътника
още през 2008 и 2010. Всички плане-

сп. Българска Наука брой 56

това дали системата се е сформирала според единия или другия модел.
„Това е най-точният спектър, с който
някога е наблюдавана планета извън
Слънчевата система,” според съавтора Брус Макинтош от националната лаборатория Лоурънс Ливърмор. „
Това показва силата на това да имаме директно изображение на планетарна система. Това което ни позволи наистина да изследваме процеса
на формиране на планетата е изключителната резолюция при тези нови
наблюдения.”
Спектърът разкрива, че съотноше-
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Изображение на системата HR8799 направено от телескопа Кек II чрез адаптивна
оптическа система и близък уред за изображения използващи инфрачервена светлина NIRC2. Изображение: NRC Канада. С. Мароус и обсерваторията Кек.
ти там са по-големи от тези в нашата
Слънчева система, с маса от три до
седем пъти тази на Юпитер. Техните
орбити са с радиуси подобни на тези
в нашата система. HR 8799 орбити-
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ра на 40 пъти по-голямо разстояние
от звездата си, отколкото Земята от
Слънцето. В нашата Слънчева система това би поставило една подобна
планета много отвъд Нептун.

КОСМИЧЕСКИ НАУКИ
обсег на инструмента Озирис.
Моделът описващ натрупването около ядрото също предсказва, че големите планети-газови гиганти се
формират на големи разстояния от
централната звезда, а по-малките
скални планети – по-наблизо, както е в нашата система. Тези скалисти планети, които не са нито твърде
далеч, нито твърде близо от звездата, са главните кандидати, на които
може да има условия за живот.
„Резултатите предполагат че системата HR 8799 представлява по-голяма версия на Слънчевата система,“
казва Конопаки. „И така, в допълнение на това че газовите гиганти са
отдалечени от тяхната централна
звезда, няма да бъде изненада ако намерим подобни на Земята планети в
по-вътрешната част.
Наблюденията на HR 8799 бяха направени с 10-метровия телескоп Кек
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Според модела на формиране предполагащ натрупване около ядрото,
звездата HR 8799 първоначално е
била заобиколна от нищо освен огромен диск от газ и прах. След като
газът се охладил се формирал лед.
Този процес отнел от диска всички
кислородните атоми. Ледът и прахът
се конгломерират в планетарни ядра,
които след като станат достатъчно
големи, започват да привличат заобикалящите газове, формирайки огромни атмосфери. Газът е лишен от
кислород и това се отразява в днешната атмосфера на планетата като
засилено съотношение на въглерод
спрямо кислород.
Новото изображение на системата на
HR8799 заснето чрез телескопа Кек
II, който използва адаптивна оптична система NIRC2 и приближаващ
инфрачервен уред за изображения.
Правоъгълника индикира визуалния

Кек II
http://nauka.bg
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Тази визуализация, направена използвайки „Дигиталната Вселена“ на планетариума
Хайден – най-пълната и точна научно триизмерна карта на познатата вселена –
показва къде звездата HR 8799 е разположена в сравнение с нашата Слънчева система.
Наскоро екип от учени водени от американския природонаучен музей, използваха набор
от високотехнологични инструменти и софтуер, наречени „Проект 1640“ ( www.
amhn.org/project1640 ), за да съберат първите химични следи, или спектри, на четирите
червени екзопланети, обикалящи около тази звезда. Тази визуализация също показва
други звезди, за които се знае че събират планетарни системи ( звезди със сини кръгове
около тях ).Системата на HR 8799, която е на 128 светлинни години от Земята, е една
от само няколкото звезди които са били заснети, и единствената от всичките планети
за която е получена спектрална картина. През следващите 3 години екипът ще разучи
още много от тези звезди по същия начин, по който са изследвали HR 8799.
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II в Хаваи, който е един от двата
най-големи оптични телескопи в
света. Адаптивната оптична система на телескопа прави корекции на
смущенията, причинени от земната
атмосфера. По този начин гледката
от този телескоп е по-ясна от тази от
космическия телескоп Хъбъл.
Астрономите наричат това „пространствена резолюция“. Да видиш екзо-

http://nauka.bg

планета в близост до звезди е като
да се опитваш да видиш светулка в
близост до прожектор. Адаптивната
оптика и високата пространствена
резолюция на телескопа Кек, комбинирани с напреднали техники за обработване на данните, позволяват на
астрономите да виждат едновременно и звездния „прожектор“ и планетарната „светулка“.

КОСМИЧЕСКИ НАУКИ
компонент на спектрографа, която
разделя светлината спрямо дължината на вълните, точно като призма.
Новата решетка беше развита в института Дънлап и инсталирана в спектрографа през декември 2012.
„Тези бъдещи наблюдения ще ни
дадат много повече информация за
планетите в тази система,“ казва сътрудничката в Дънлап, Конопаки. „И
колкото повече научаваме за тази
планетарна система, толкова повече
разкриваме и за нашата собствена.“
Източник: Института Дънлап, Университет Торонто
Изображение : Институт Дънлап; Медиафарм; НРЦ Канада, С. Мароус и
Обсерватория Кек
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„Ние можем директно да направим
изображения на планетите около HR
8799, защото всички те са големи,
млади и доста отдалечени от тяхната централна звезда. Това превръща
системата в отлична лаборатория за
изучаване на екзопланетарните атмосфери“, каза съавтора Крисчън
Мароус от Националния съвет за изследване, Канада. „От нейното откриване до сега, тази система просто не
спира да ни изненадва.“
Конопаки и нейният екип ще продължават да изучават гигантските
планети, за да получат повече детайли относно тяхната природа и
тяхната атмосфера. Ще бъдат направени бъдещи наблюдения с наскоро
подобрения инструмент Озирис, който утилизира технологията на нова
дифракционна решетка – ключовият

http://nauka.bg
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Откриване

на астероиди,
заплашващи Земята.

Автор: Мая Трифонова

Източник: http://scitechdaily.com

Със създаването на космически телескоп, който „дебне“ за астероиди, фондацията
B612 има за цел да проследи хилядите непознати астероиди , които могат да се
окажат потенциална заплаха за Земята.

М
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иналия месец астероид с размерите на едно и половина футболни игрища прелетя на около 240
000 мили от Земята. Ако тази космическа скала беше ударила земната повърхност, щеше да изравни със
земята област с размера на Залива
Сан Франциско. Ако астероидът беше
паднал в Тихия океан, ударът щеше
да изпрати цунами към всичките му
брегове.
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Но това, което е наистина притеснително за точно този астероид, наречен 2013 ET, е че никой нямаше идея
че се е насочил към земята преди
3-ти март.
Скот Хъбард, професор-консултант
по аеронавтика и астронавтика в
Станфорд мисли, че можем да направим нещо по отношение на това.
Хъбард, бивш директор на центъра за
изследване на НАСА – Еймс, е също
и програмен архитект за фондацията
B612, която има за цел да проследи
стотиците хиляди непознати астероиди, които могат да са потенциална

http://nauka.bg

заплаха за Земята.
Много астероиди, които преминават
в близост до Земята подобно на 2013
ET или 2012 DA14, астероидът с размери на футболно игрище навлязъл в
орбитата на комуникационните сателити на Земята през февруари, имат
необичайно дълги орбити.
Има около милион от тези близки до
Земята астероиди, които са с дължина над 100 метра(300 фута). Но понеже те са сравнително малки и прекарват много време далеч от Земята,
обикновено учените ги намират само
по случайност.
„Знаем че около 90 до 95 процента
от астероидите са по-дълги от километър,“ казва Хъбард.“Но ние познаваме само около 1 процент от астероидите, които са в диапазона до
100м.“
Това е притеснително, имайки в
предвид, че сблъсъкът със 100-метров астероид ще бъде еквивалентен
на детонирането на 100 мегатонова
водородна бомба.

КОСМИЧЕСКИ НАУКИ

Близките до Земята астероиди са
особено трудни за забелязване. В допълнение на това, че са относително
малки, те са изградени главно от черен въглерод, така че сливат с черния фон на космоса. Бивайки в тъмни
цветове, скалите абсорбират и значително количество топлина, което
обаче ще ги направи по-очевидни за
инфрачервените детектори планирани за уреда Сентинел.
„След като засечем астероид и го
проследим за достатъчно дълго време за да можем да предскажем орбитата му, можем да приложим законите на физиката и да знаем къде
ще бъде въпросния астероид след 50
или 100 години,“ каза Хъбард.
Използвайки този метод, Сентинел
, чиято цена е около 450 милиона
долара за построяването и изстрел-

ването, трябва да открие почти всички астероиди по-големи от 140м, и
около половината от тези с големина между 50 и 140 м.
„Фундаменталната технология която
е нужна да се постигне това, съществува, ние просто трябва да демонстрираме, че детекторите са достатъчно
чувствителни и са толкова прецизни,
колкото ни е необходимо,“ каза още
той.“Ние използваме наученото от
два предишни космически телескопа
- Кеплер, използван за откриването
на екзопланети, и Шпитцер, който е
инфрачервен телескоп. За сега всичко това изглежда доста възможно, но
се нуждаем от прототип за да сме сигурни в дизайна.“
В случай, че Сентинел открие астероид на път към сблъсък със Земята,
Хаябуса и космическото съоръжение
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Диаграмата показва преминаването на астероид 2012 DA14през Земно-лунната
система на 15 Февруари 2013. Изображени: NASA/JPL-Caltech
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за сериозни сблъсъци (с астероиди
и комети) ще представи базова стратегия, за отразяване на сблъсъка: а
именно да изпратим нещо по негова
посока.
„Нужно е единствено да променим
скоростта му с тази на една мравка, и
с годините неговия курс ще се промени достатъчно, така че да пропусне Земята, не се нуждаем от атомна
бомба, за да направим това.
Друг план включва „отклоняване на
гравитацията“ , процес който представлява изпращане на обект в близост до астероида. Гравитационната
интеракция между астероида и обек-
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та измества скоростта на небесното
тяло съвсем малко, но това изместване се увеличава с времето и астероида евентуално пропуска Земята.
Но нито едно от тези две решения
няма да е възможно ако не знаем, че
астероида се е насочил към нас поне
няколко години предварително, и
това прави инициативи от рода на
Сентинел много по-важни.
Източник: Бйорн Кери, Станфорд Нюз
Image:
NASA/JPL-Caltech;
B612
Foundation
Изображение:
NASA/JPL-Caltech,
Фондация B612

Първата стъпка напред към защитаването на планетата от тези астероиди, според
Хъбард е да ги открием. С тази цел B612 започва кампания за набиране на публични
средства за построяването на космически телескоп, ловец на астероиди наречен
„Сентинел“/англ.Страж/
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Право на участие по една от трите теми по избор имат студенти и млади учени от всички специалности и университети.
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Оформяне на страниците: формат А4, шрифт Times New Roman, размер 12, междуредие 1,5, подравняване Justify.
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Имат ли място нестандартните задачи в обучението по природни
науки в България
„Светът на физиката“

Автор: Милен Замфиров

Статията е публикувана в бр. 1, 2013 г. от списание „Светът на физиката“ (WOP.
COINTECH.NET ), което се издава от Съюза на физиците в България.
„Като четеш историите на другите народи,
виждаш,
„Ако майката иска детето да е някаче
те
са
правени
от
крале,
генерали
и
къв даскал, трябва да му се остави
политици.
пъпът в училището.
Нашата история, българската, е правена от
На Бъдни вечер се готвят постни саручители!
ми с кайма и ориз.
Това някои или не го знаят, или не го
разбират!”

Мога да говоря за Великденските острови, а за Великден – не чак толкова.

Георги Марков

Ловец или хищник? Никога не бих
УВОД
могла да убия някое животно,
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З

а нестандартните задачи не се
пише често. Както е отбелязано
в [8]: „Като правило тези задачи не
Как да обясним на децата, че питката фигурират в училищните сборници
се ражда от зърното, като те я виждат със задачи по физика. Много често
в найлонова торбичка.
те не са и формулирани в явен вид.
Тях учителят следва сам да открива
Това е свръхнеестествено.”
във физичната литература, в списаМалка част от отговорите (подбрани нията, в научно-популярните текстоот колега преподавател в Универси- ве и най-вече – в заобикалящото ни
всекидневие”.
тета) на студенти, бъдещи учители,
по време на изпит.
И наистина: „Със сигурност може да
се твърди например, че задачата “Назатова твърдо избирам да съм хищник.
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Според [9] проблем в училище се явяват формализмът на знанията на учениците, неспособността на учащите
се да приложат знанията си в различни жизнени ситуации. Според същия
автор учащите все повече се затрудняват да обясняват от гледна точка на
физиката струващи ни се обикновени
явления като например: „Защо небето е синьо?”, „Как е направено светенето на неоновите лампи в различни
цветове?”, Как действа пулверизаторът?”. Те знаят закона на Нютон, решават задачи с приложение на формула, но не разбират защо струговете
трябва да бъдат масивни. Знаят законите на електростатиката, дават примери за наелектризиране на телата,
но не могат да обяснят как може да
се отстрани прилепването на изкуствените дрехи към тялото ни.
В подкрепа на това мнение са и данните от PISA 2006, в които се казва,

че обучението на учениците в България все още е ориентирано към запаметяване и възпроизвеждане на определена информация. Българското
училище все още не допринася за
формиране на умения за справяне с
проблеми, произтичащи от реални
житейски ситуации [13].
В. Доценко (преподавател по физика и математика в Парижкия университет) в своя статия [2] се чуди как
е възможно неговите студенти да са
минали матурата с ниското си ниво
на знание. Доценко с изненада достига до откритието, че всички предлагани на матурата задачи могат да се
решат с помощта на добър калкулатор, още повече че използването му
на матурата е разрешено официално. И тъй като съвременните младежи бързо и правилно се научават да
натискат копчетата, то най-лошото,
което може да се случи, е да натиснеш по грешка друго копче. Доценко пише: „Например, един мой студент нещо там не натиснал правилно
и получи, че радиусът на Земята е
равен на 10 милиметра. За лош късмет, в училище не го научили (или
е забравил) размера на нашата планета, затова получените 10 милиметра изобщо не го притесниха. Когато
му казах, че отговорът е неправилен,
той отново започна да натиска копчетата, но този път по-внимателно
и от втория опит получи правилния
отговор. Това беше старателен студент, но изобщо не го интересуваше какъв е там радиусът на Земята:
10 милиметра или 6400 километра,
колкото кажат – толкова. Само не си
мислете, че проблемът ще се реши,
като се забранят калкулаторите: в
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мерете съпротивлението на меден
проводник с дължина 2 m и напречно
сечение 0,4 mm2.” е абсолютно стандартна и това твърдение сигурно не
се нуждае от обосновка. За ученика,
който я решава, е абсолютно ясно, че
от него се изисква да си припомни
една формула, единиците за няколко
величини, да надникне в таблицата
със специфичните съпротивления,
да замести стойностите във формулата и да извърши пресмятанията.
А защо се търси съпротивлението,
какво от това, че то се окаже 0,1 Ω,
5 Ω или 50 kΩ? Самата задача не
провокира поставянето на подобни
въпроси. Какво удовлетворение може
да изпита ученикът след решаването
й?”[8].
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този случай никой няма да вземе матурата, децата, завършващи училище,
ще трябва вместо да учат, да започнат
да си търсят работа, в същото време
безработни ще останат и цяла армия
университетски преподаватели – с
две думи, ще се получи страшен социален взрив. Така че не трябва да се
пипат калкулаторите, а и децата в
повечето случаи правилно натискат
копчетата”.
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ност физиката. Това е така, понеже
„парадоксите се запомнят. Запомнят
се, защото те насилствено достигат
до нашето съзнание и по пътя нанасят удари по здравия разум”[1].
ОПИСАНИЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Бяха реализирани проучване и анализиране (статистически и de visu) на
поставени през учебната година едни
и същи за класовете нестандартни
Разбира се, подобен проблем, свър- задачи на 78 ученици от 9., 10. и 11.
зан с мисленето и осъзнаването, не е клас през двата срока на учебната
характерен само за една или две дър- 2010-2011 г.
жави. Карл Сейгън [10] споделя, че Задачите бяха давани за домашно с
учениците от гимназиалните класове достатъчно дълго време за обмисляв САЩ запаметяват факти, но радост- не (една седмица).
та от откритието зад тези факти ги е
напуснала, загубили са удивлението, Поставените задачи предварително
а не са придобили много скептици- бяха проучвани за наличие в интерзъм. Тревожат се да не зададат „глу- нет с цел да се елиминира „свалянепави” въпроси, готови са да приемат то” на отговорите.
неадекватни отговори. Малцината,
Поставянето на задачите беше свъркоито се интересуват, са осмивазано с даването на някакъв (писмен)
ни като зубрачи. Сейгън открива, че
отговор, който, колкото и да е памного родители се объркват, когато
радоксален, да се базира на някакъв
децата им задават научни въпроси.
дедуктивен силогизъм, така че да е
Защо Луната е кръгла? Защо тревавидно дали ученикът схваща извежта е зелена? Кога е рожденият ден
дането на особеното и единичното
на света? Твърде много родители и
от общото, както и дали схваща едиучители отговорят с раздразнение и
ничния случай на базата на един всеприсмех: А ти каква искаш да е Лунаобщ закон[14]. Отговори, съдържащи
та – квадратна? Децата скоро разбиединствено описателни изречения
рат, че този вид въпроси по някакъв
без анализ, не се приемаха.
начин дразнят възрастните. Още няколко подобни преживявания и дете- Оценяване
то е изгубено за науката [10].
Оценката ставаше по четиристепенОт друга страна, нестандартната за- ния модел на мислене, създаден от
дача, съдържаща и парадоксален на Р. Марцано.
пръв поглед извод, може да провокира така липсващия интерес на учени- Моделът на мислене „Марцано”
ците към природните науки, в част- включва в себе си многообразни фак-
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ФИЗИКА
тори, влияещи на мисленето на обучаемите, и предоставя основана на
научни факти теория, предназначена да подпомогне преподавателите
при формиране на мисловни навици
у обучаемите.

3. Анализ – пет процеса се определят
като основни при извършване на анализ: търсене на съответствие; класификация; анализ на грешки; обобщение; спецификация. Чрез използване
на тези процеси обучаемите могат
да прилагат това, което изучават, за
Марцано определя в структурата на намиране на начини за използване на
когнитивната система четири компо- наученото в нови ситуации.
нента: получаване на знания, разбиране, анализ и използване на знания 4. Използване на знания – процесите
[12].
по използване на знания са особено
важни, когато обучаемите трябва да
Задачите се оценяваха именно по решат конкретни задачи [12].
четирикомпонентната структура на
Марцано:
ОПИСАНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ
Задачите бяха разпределени в две
основни групи: теоретични и такива
с демонстрация.

Едни и същи 12 задачи бяха дадени
и на трите класа (9., 10. и 11. клас) с
цел да се провери дали различията
2. Разбиране – на това ниво е необ- във възрастта и класовете ще дадат
ходимо да се определи това, което е отчетливи разлики и в резултатите
важно за запомняне, и да се структу- от задачите.
рира информацията по категории.
Отделно 5 задачи бяха дадени само
на 9. и 10. клас, както и още 5 допълнителни на 10. и
11. клас, за да се
проследят евентуалните различия в отговорите
на учениците по
клас, възраст и
брой учебни часове по физика
седмично.

ФИГУРА 1

След представяне на отговорите
от учениците от
страна на учителя
следваше
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1. Получаване на знания – включва
извличане на минали знания от паметта. На това ниво се възстановяват
факти, последователности или процеси във форма, в която те се съхраняват.
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подробно разяснение, за да се затвър- ретична)_
дят правилните изводи от задачите.
5. Видимостта във водата е значителНякои от задачите бяха повторно да- но по-лоша, отколкото във въздуха:
дени след около 2 месеца, за да се контурите на предметите са размиустанови дали учениците са разбра- ти, подробности трудно се различали и вникнали в разясненията.
ват. Ако си сложим подводна маска,
видимостта се подобрява. Какво ни
Задачите бяха подбрани от следни- пречи да виждаме добре във водата
те сборници: „Забавни опити по фи- без маска? (теоретична)
зика /механика/” (Иванов, Др., 2001)
[3], „Забавни опити по физика /тер- Дадена повторно като контрола._
модинамика и молекулна физика/”
(Иванов, Др., 2003) [4], „100 загад- 6. Самолетът лети със свръхзвукова
ки по физика” (Каразия, Р., 1990) [5], скорост. Летецът се намира в носова„Къде е истината?” (Маковецки, П., та част на тялото на самолета, двига1971) [6], „Задачи и упражнения за телите – на крилата му. Ще може ли
5.–8. клас по природните науки” (Ма- летецът да чува звука от двигателите на самолета си? (теоретична)_
нев, Ст. и др., 2011) [7].
В таблицата са дадени като описание 7. Защо водата не тече, а спиртът
само задачите, чиито резултати се тече? Необходима ви е малка пластмасова чаша за кафе. Запалете свещ
анализират в статията.
и като я наклоните, изливайте разОписание на задачите:
топения парафин върху дъното на
чашата, така че да се получи тънък
1. Картезиански водолаз. (демонстра- слой. Добре е да покриете дъното с
ция)
парафин както отвътре, така и отвън.
После с тънка игла надупчете дъноДадена повторно като контрола._
то през парафина, за да получите от2. Имате нужда от храна и решавате вори. Налейте вода в чашата. Оказва
да уловите риба, която може да се се, че можете да налеете слой вода
яде. Заставате на брега и виждате във с височина няколко сантиметра и воводата образа на рибата. Разполага- дата не протича през отворите, сякаш
те с харпун. Как ще насочите харпу- те не съществуват. Излейте водата и
на, за да не изпуснете рибата? (тео- налейте в чашата спирт. Почти ведретична)_
нага той започва да изтича. Как може
да се обясни това явление? (демон3. Къде трябва да стоите, за да не ви
страция)_
види рибата? Граничният ъгъл за водата е 49°. Направете чертеж. (теоре- 8. От комините излиза дим. Понесен
тична)_
от вятъра, той се носи като шлейф
от всеки комин. Могат ли два димни
4. Има ли разтворени газове в моршлейфа да се пресекат? (теоретичската вода? Дайте примери за значена)_
нието им за живота във водата. (тео-
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тична)_

12. Налейте вода почти до края на чашата, покрийте я с попивателна хартия, а отгоре поставете парче стъкло от прозорец. Натиснете стъклото
към чашата и я обърнете, а след това
а) Какво трябва да направят учас- я върнете в изходно положение. Чатниците, за да премине по-тежкият шата като че ли залепва за стъклото.
участник към по-лекия?
В това можете да се убедите, вдигайки стъклото нагоре. Каква сила проб) Направете необходимите чертеж и тиводейства на теглото на чашата и
изчисления. (теоретична)_
на водата? (демонстрация)
10. В тавичка с вода е поставена мо- Дадена повторно като контрола._
нета. Можете ли да я извадите, без
да си намокрите ръцете? Разполага- 15. В пространството ние можем да
те с празен буркан, хартия и кибрит. се преместим в различни посоки.
Поставете парче запалена хартия да Защо във времето можем да се двигори в буркана и го захлупете във жим само напред и не можем назад?
водата така, че монетата да остане (теоретична)_
отвън. След малко хартията изгасва,
водата започва да се всмуква бързо от 16. Десет мравки решили да свалят
тавичката в буркана и монетата оста- от масата сламка. Опитали се да я
ва на сухо. Можете да я вземете, без повдигнат, но не могли, тъй като тя
да се намокрите! Защо водата навле- била твърде тежка за тях. Да подръпзе в буркана? (демонстрация) Дадена нат сламката, също не могли, тъй
като силата на една мравка била малповторно като контрола._
ко по-малка от силата на триенето,
11. Приливът е изхвърлил на брега действаща на сламката, когато тя се
контейнер с три еднакви по обем и плъзга по масата. Да търкалят сламформа непрозрачни затворени бутил- ката, било също невъзможно – тя била
ки. В контейнера има и бележка. В нея извита. Как са постъпили мравките?
се уточнява, че в едната бутилка има (теоретична)
чиста вода, която можете да използвате за домакински цели, в другата Преобладаващ тип отговор от учени– спирт, с който лесно ще запалите ците в 9, 10 и 11 клас
огън, а в третата – прясно мляко.
а) Какво ще направите, за да разбере- РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ
те какво е съдържанието на бутилкиНай-висок коефициент на отговорите, без да ги отваряте?
те се пада на 11 задача (с отговори
б) Можете ли да определите съдър- от 1 до 4 по четирикомпонентната
жанието на бутилките, ако в две от структура на Марцано: 1. Получаване
тях има спирт и бензин? Как? (теоре-
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9. Двама участници в експедиция се
намират от двете страни на дълбока
клисура, широка 3 метра. Всеки от
тях разполага със здрава дъска, дълга 2.80 m. Масата на единия участник
е 70 kg, а на другия – 40 kg.
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на знания; 2. Разбиране; 3. Анализ; 4. нения. Допълнително анализът на
Използване на знания):
слабите резултати е интересен, понеже принципно
учениците с найниски резултати
биха срещнали
сериозни затруднения в своята
бъдеща реализация.

ФИГУРА 2 :Преобладаващ тип отговори

„Как ще разберете какво е съдържанието на бутилките, без да ги отваряте?”, следвана от 9 задача: „Как да
преминем през клисурата?” и 4-та
задача: „Има ли газове във водата?”
До известна степен тези резултати се
обясняват с факта, че тези три задачи
се определят за 5.–8. клас.

сп. Българска Наука брой 56

Любопитно е, че само за една от тези
задачи единадесетокласниците дават по-добри резултати от останалите два класа, и то именно 4 задача.
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С най-ниски показатели (предимно 1.
Получаване на знания по скалата на
Марцано) са задачите: 2, 3, 7 и 12.
Тъй като резултатите не показват
добри постижения в логическата
структура на отговорите на учениците (преобладаващо 1. Получаване на
знания), интерес предизвиква анализът de visu, т.е. прегледаните обяс-
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Например задача
1. Картезиански
водолаз. Условието е (обясненията са придружени с демонстрация): „Необходими са ви пластмасова бутилка от
1,5 л, стъклена пипета и чаша с вода.
Напълнете чашата с вода и с пипетата всмукнете толкова вода, че след
като я потопите в чашата, тя да плава почти изцяло потопена в нея. Напълнете бутилката догоре с вода и
преместете пипетата от чашата в бутилката. Завинтете плътно капачката
на бутилката. При това положение
пипетата се намира в горния край
на бутилката. Сега стиснете леко с
пръсти. Увеличавайте натиска, докато пипетата започне да потъва бавно
към дъното. След като достигне дъното, отпуснете бутилката – пипетата
изплава обратно към върха. Защо се
получава така?” [2].
Тази демонстрация направи силно
впечатление на учениците, тъй като
очакваха, че при натискане на бутилката пипетата ще бъде изтласкана
нагоре. Самото обяснение е, че когато притискате бутилката, налягането
в нея нараства. Това увеличено наля-

ФИЗИКА
гане се предава и на водата вътре в
пипетата. В резултат въздухът в нея
се свива, обемът му намалява и в нея
навлиза още малко вода. Пипетата
заедно с водата в нея става по-тежка
и започва бавно да се спуска надолу.

ФИГУРА 3:
Отговори на момчетата на задача 1,
обособени според структурата на
когнитивната система на Марцано (6
ученици от 9. клас, 9 ученици от 10.
клас и 6 ученици от 11. клас – 1. Получаване на знания; 3 ученици от 9. и
3 ученици от 10. клас – 2. Разбиране)

За задача 1. „Картезиански водолаз”
съотношението на отговорите за 1.
Получаване на знания и 2. Разбиране
Интересни са обясненията на повечее:
то ученици, от които става видно, че:
● 87,5 % към 12,5% за момчетата;
„Тласъкът образува сила с още поголямо налягане, което предизвиква
● 88,9% към 9,3% при момичетата.
потъването на пипетата”1
При момичетата се наблюдават и 2% ФИГУРА 4:
отговори, включващи 3. Анализ.

сп. Българска Наука брой 56

Табл. 2. Влияние на пола и класа върху отговорите на задача 1. „Картезиански водолаз”
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ФИГУРА 4:

сп. Българска Наука брой 56

Отговори на момичетата на задача
1, обособени според структурата на
когнитивната система на Марцано
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„Когато стиснем шишето, от тласъка
се образува сила (с още по-голямо
налягане)”, “Налягането в шишето я
дърпа към дъното” (9 клас), „Когато стиснем шишето, тя (пипетата) се
пълни с вода, обемът на съда става
по-малъкo плътността също”. Правописните грешки на места са фрапиращи: зенитца, изична величина,
капкумер, нодоло и ботилка. От описанието на задачата става видно,
че учениците смесват понятия като
плътност, хидростатично налягане,
съпротивление и пр., без да могат да
свържат явлението със съдържанието на понятието, в случая налягане:
„Тук играят важна роля Архимедовата сила, хидростатичното налягане и
земното притегляне. Ако тези условия са изпълнени, пипетата променя състоянието си” (10. клас) и „Като
се натисне бутилката, тя потъва надолу и има някакво съпротивление”
(9. клас). Заради движението надолу
на пипетата промяната на налягането
се заменя с това, което им се струва
най-очевидно – гравитацията: „Капкомерът пада надолу под силата на
гравитация” (10. клас).
Някои от обясненията са направо на
ниво начална училищна възраст, поспециално, че „Горната част на капкомера е направена от гума, също
както дървото и пластмасата, плува
на повърхността“.
Нито един от учениците не беше
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достигнал трето ниво по скалата на
Марцано (Анализ) при тази задача, а
именно чрез търсене на съответствие
да приложи това, което изучава за
намиране на начини за използване на
наученото в нови ситуации. Например нито един ученик не е съобразил
да направи съответствие с манипулациите при управлението на една
подводница: потопяване, изплаване
или оставане на определена дълбочина, т.е. дори да съществува правилно обяснение на някакво явление,
то учениците притежават ограничени познания и могат да ги използват в еднотипни познати ситуации.
Обясненията и заключенията, които
представят, са очевидни и произтичат непосредствено от емпиричните
данни.
Втора, трета и четвърта задача са
свързани.

Фиг 5: (Картинката е взета от [7])
– За наблюдателя светлината се разпространява праволинейно, затова
той вижда рибата в т. N. Поради пречупването обаче реалното положение на рибата е под т. N. Следователно харпунът трябва да се насочи под
него (задача 2).

ФИЗИКА

– Когато повърхността на водата е
гладка, рибата вижда всичко, което
се намира над нея. Образът, който
се получава върху ретината на окото
й, е изкривен – тя вижда само предметите, които се намират в един конус, половинката от ъгъла при върха
на който е равен на ъгъла на пълно
вътрешно отражение на водата (приблизително 49 градуса).

Фиг 7

– Във водата има разтворени газове, които се съдържат във въздуха.
Най-голямо значение за живота във
водата има разтвореният кислород.
Водните организми имат специални
органи за дишане, които използват
разтворения във водата въздух.

ФИГУРА 8 и ФИГУРА 9 са на следващата страница.

Все пак някои от учениците явно
имат спомен, че става дума за явлението пречупване на светлината, но
вероятно са водени от условието на
задачата (граничният ъгъл за водата
е 49°) и затова отговорите варират
от: „Снишаваме се, като по този начин ъгъла, от който гледаме рибата,
е по-малък” (11. клас), до: „Трябва да
застанем някъде, където не ни осветлява светлината пряко (зад нас)” (11.
клас ).
Съдържанието на понятието пълното вътрешно отражение на водата не
може да бъде свързано с дадената
задача: „Впредвид падането на слънчевите лъчи ще насоча така харпуна,
че сянката, която ще хвърли, да не
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Фиг 6: (Картинката е взета от [7])

На тези сравнително елементарни
задачи учениците дават доста верни отговори (Фиг. 1), но придружени често с правописни грешки като
„Каде” и „Впредвид”. Независимо от
верните отговори съществува и една
група от обяснения, които се обединяват около това, че: „Трябва да сме
спокойни, защото ако сме напрегнати, рибата ще усети напрежението
и ще отплува” (9. клас) и „Харпунът
трябва да е насочен право към рибата
“ (10. клас), т.е. обяснение по напълно несъществен признак, който няма
нищо общо с пречупването на светлината и пълното вътрешно отражение на водата.
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ФИГ 8: - Типичен чертеж на ученик от 9. клас върху задача 2. Под картинката
ученикът е написал:
„Ще насочим харпуна точно към очите на рибата и той трябва да е по дължината на тялото ни“.

ФИГ 9: - Типичен чертеж на ученик от 9. клас върху задача 3. Долу вдясно ученикът е написал:
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„Трябва да легнем и да се приближаваме бавно“.
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пада над водата, за да не изплаша
рибата” и ,Ще го насоча така, че рибата първо да не ме види и второ да
се скрия под този ъгъл, който съм
аз, да насоча харпуна срещу рибата. След като се скрия, не трябва да
мърда, защото първо е близо до водата и второ тя може да го усети и
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избяга” (10. клас).
Веднага след коректното обяснение
на тези задачи беше дадена следващата задача 5.

ФИЗИКА
За задача № 5 при момчетата 100% основни понятия: „Водното налягане
от отговорите са от типа 1. Получа- действа на човешкото око и му преване на знания
чи да вижда ясно“ (11. клас) и „Когато
сме под водата без маска очите ни се
затварят заради налягането на водата. Ако имаме маска, налягането на
водата не ни пречи“ (10. клас). Тук
изобщо не се съобразява, че налягането на въздуха под гумената маска е
равно на налягането на водата, а видимостта през маската се подобрява.

Отговори на момчетата на задача
5, обособени според структурата на
когнитивната система на Марцано
При момичетата този процент е 90 за
9. клас, 94% за 10. и 100% за 11. клас.
Допълнително при момичетата от 9.
и 10. клас се наблюдават отговори от Отговори на момичетата на задача
типа разбиране на знания (10% и 6%) 5, обособени според структурата на
Отговорите показват, че учениците когнитивната система на Марцано
отново не познават съдържанието на
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Табл. 3. Влияние на пола и класа върху отговорите на задача 5. „Видимост във водата“
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Друг отговор е този, че: „Когато сложим маска на повърхността, ние затваряме атмосферен въздух, с който
е свикнало нашето око, и така, гмурвайки се, виждаме по-добре” (11.
клас).
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Всъщност правилният отговор е, че
основната причина за явлението е
разликата в коефициентите на пречупване на водата и на въздуха. Светлинният лъч се пречупва под поголям ъгъл на границата вода-око,
отколкото на границата въздух-око.
Затова, когато гледаме във водата,
лъчите се пресичат не върху ретината на окото, а в недействителна точка
зад нея, като не дават ясен образ. Когато си слагаме маска, между водата
и окото се появява промеждутък от
въздух. Тогава светлинните лъчи попадат в окото ни, след като са преминали през слоя въздух, и водното
дъно се вижда така добре, както и дъното на аквариума, който се намира в
стаята ни.
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обяснение за пречката да виждаме
добре във водата без маска.
Често в 10. клас учениците пишат: „Всички частици, растения и пясък във водата ни пречат” и „Има соли
и други химични съединения“. В подобни отговори се изброяват само
факти, от които по-голямата част от
учениците или не могат да преминат
към някакво обобщение, или правят
погрешно такова. В този случай може
да се говори за употребата от учениците на индуктивен силогизъм, който в никакъв случай не може да ги
доведе до правилен извод.

Същевременно се срещат (немалко)
и твърдения като това: ,Под водата
лещата на окото престава да работи, тъй като светлината преминава
от водна среда в лещата на окото без
никакво пречупване” и „Не сме свикнали с водата” (9. клас), „Зависи от
напрежението на светлината“ (10.
клас), „Водата има голяма сила на
пречупване на светлината. Тя също и
За съжаление, масово се срещат та- много се движи” (10. клас).
кива отговори, които отбелязват
само повърхностни наблюдения, без Фактът, че човекът е сухоземно съникаква задълбоченост и аналитич- щество, оказва значително влияние
ност: „Водата съдържа хлор, който върху разсъжденията на учениците
допринася за дразнимостта и раз- и заради това се получават отговори
мазаното виждане”, „Във водата има като: „Окото на човек не е пригодено
песъчинки и виждаме размазано”, да вижда под вода. Солите и газовете
„Подводните маски ни предпазват също оказват влияние”.
от солта и ни позволяват да са на- „Хората с късогледство могат да
слаждаваме на морските дълбини” и виждат и без маска.” Тук ученикът
„Солената вода ни попречва. Когато се опитва да направи някаква връзка
сме в плувен басейн, водата съдър- между разликата в коефициентите на
жа хлор, който има същия ефект като пречупване на водата и на въздуха и
морската вода. Водата има различна ретината на окото. Разбира се, във воплътност и дълбочина в различните дата ние виждаме така, както вижда
басейни” (9. клас). Изобщо замърсе- човек, страдащ от далекогледство, а
ната вода се отбелязва като водещо не от късогледство и неносещ очи-

http://nauka.bg

ФИЗИКА
говори, далеч от каквито и да е механични принципи и закони: „Мравките могат да повдигнат двата края
на сламката, така че да могат да премахнат изцяло триенето”; „Мравките
ще извлекат сламката, понеже силите на триене са по-малки от тези на
тежестта” и „Да се разделят на три
Интересни резултати се наблюдават групи сравен брой мравки и да пови при анализа на 16 задача. Правил- дигнат сламката от 3-те й главни
ните подходи за решението на тази точки”.
задача са, първо, мравките да преместят сламката, повдигайки единия Трета група дава отговори, не съои край. Тогава силата на тежестта на бразявайки се с условието на задачасламката частично се компенсира от та, в което става дума за 10 мравки:
силата на реакция на масата. Силата „С помощта на вятъра една мравка би
на триене пък, действаща на слам- могла да премести сламката. Ококата при такова движение, е значи- ло 100 мравки биха могли да бутнат
телно по-малка, отколкото при хо- сламката на земята. А за да я повдигризонталното й преместване. Друга нат – 200 мравки”.
възможност е мравките да завъртят
сламката, бутайки единия й край. Не по-различно е положението
Ако точката, около която се върти при отговорите на учениците от 11.
сламката, не съвпада с центъра на те- клас: „Ако 9 от мравките намерят
жестта й, този център ще се премест- зърна ориз и ги използват при прева по-малко. След това мравките мо- насянето на сламката. 9 от мравките
гат да повторят операцията, бутайки ще повдигнат края на сламката, 10ата ще постави ориза под нея. Додругия край на сламката.
като 9-те мравки бутат сламката от
Анализът на отговорите на ученици- единия край, нашата 10-а мравка ще
те показва, че им е чуждо подобно поставя зърно по зърно ориза пред
обяснение. Едната група от отгово- нея “.
ри се обособява, давайки за обяснение комуникативността на мравки- Сходни проблеми срещат учениците: „Първият начин е да се извикат те и при 9 задача, за решението на
още мравки. Примерно половината която е необходимо да се опише, че
да остане там, а останалите да отидат трябва да се направи система от две
да повикат още мравки “; и „Мравките дъски, едната от които да служи за
оставят след себе си мирисни знаци опора на другата. В случая дъската на
и така съобщават на другите мравки по-лекия участник служи за опора на
за местоположението си. Те така ще дъската на по-тежкия участник и се
дойдат на място и ще им помогнат”. разглежда като двустранен лост. Върху свободния й край е опряна дъсДесетокласниците масово дават от- ката на по-тежкия участник. Втората
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ла. Натрапва се мисълта във водата
да се носят очила, които силно пречупват светлината. Ролята на такива
очила за рибите играят техните силно изпъкнали очи. Ако извадим обаче рибата на брега, тя ще страда от
късогледство.
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дъска се разглежда като едностранен страни, за да няма умора и да не прилост. Опората му е в ръба на клису- падне човека”.
рата (фиг. 6).
Има и обяснения, насочени към преОсновната част от отговорите на уче- одоляването на разстоянието без изниците е свързана с „решение“, по- ползването на допълнителни камъдобно на описаното по-горе, а имен- ни: „Според мен тежкия му трябва
но с привнасянето на нови елементи, повече сила, за да скочи“.
в случая на камъни (над 80% от отговорилите): „От страната на по-лекия Изобщо разсъжденията на учениците
човек ще сложим 60 кг и той ще сед- върху 9 и 16 задача се вписват в рамне върху тях. Така масата ще стане ките на особен вид рационалност,
100 кг. От другата страна ще сложим коментиран от В. С. Степин: „Ще наоколо 100 кг камъни, за да не падне помня известния факт, как групите
участника. Той ще премине бавно и на Виготски и Лурия изследваха миуспешно”; „Ще доближат максимал- сленето на селяни в Узбекистан и Тано дъските и на двата края ще сло- джикистан. Беше установено, че даже
жат по един голям камък”; „Трябва и на мъдреците на тези общности,
да се поставят двете дъски една в/у които поучават Типични чертежи
друга и тежести в краищата” и „Тъй на ученици от 9. клас върху задача
като клисурата е с 20 см по-широка 9 другите, липсва абстрактна схема
от дъската, трябва да ги съединим, за разсъждение по логиката на сино като нямаме пирони да ги зако- логизма. Например, задават му такавем, аз просто бих намерила няколко ва задача: в Германия няма камили;
по-големи камъка да сложа от двете Берлин е град в Германия; има ли в
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ФИГУРА 12
Правилен чертеж на задача 9 (взето от [7])
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Берлин камили? Логично е да се отговори – не. Но той отговаря: „Вероятно, да“ – „Защо?“ – „Ами, градът е
голям, нали? Може би там е дошъл
киргиз с камили или таджик.“ По
своему той мисли правилно – той
мисли по логиката на здравия смисъл, а не по формулите на абстрактния силогизъм“ [11].

движим само напред и не можем
назад?“, мъчително се опитват да
дадат някакъв отговор, който противоречи на вътрешното им убеждение,
че това е възможно („Защо пък не?“).
Основна част от отговорите е свързана с идеята, че въртенето на Земята
влияе върху придвижването във времето: „Не можем да се връщаме назад, защото Земята се движи само в
една посока“; „Защото всичко се върти само напред както ние хората вървим напред и Земята се върти само в
1 посока“.

Както може да се очаква, отчитат се
затруднения и в отговорите на по-абстрактни задачи, например като 15.
В пространството ние можем да се
преместим в различни посоки. Защо
във времето можем да се движим Невъзможността да се придвижвасамо напред и не можем назад?
ме назад във времето не се свързва
от учениците в 11. клас с величината
Няма нито един правилен или дори ентропия (степента на подреденост
близък до верния отговор на учени- на системата) и втория принцип на
ците от 9. и 10. клас, които, оценя- термодинамиката, които са изучававайки императивността на въпро- ни именно в 11. клас.
са „Защо във времето можем да се
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ФИГУРА 13 – 14: Типични чертежи на ученици от 9. клас върху задача 9
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Затова пък промяната на движение
на Земята според една част би оказала влияние: „Ако земята почне да се
движи обратно вместо напред, ще се
движи назад“.
Фактът, че една планета (Венера) се
върти в посока, обратна на всички
останали планети в Слънчевата система и това не оказва влияние върху
хода на времето, не влиза в противоречие със схващанията на учениците.
ИЗВОДИ
Чрез тези задачи се установи, че изследваните ученици:
• в по-голямата си част не притежават познание по природни науки
и дори да притежават такова, не го
използват за обясняване на природни процеси и явления, за правене на
аргументирани заключения по въпроси, свързани с природните науки
(задачи 5 и 16);
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• не разбират особеностите на природните науки като част от човешкото познание и като един от начините
за изучаване на природата (задачи 2
и 3);
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• в голяма степен не разбират как
природните науки и технологиите
формират нашата материална, интелектуална и културна среда (задача
1);

отдели достатъчно време от учебния
процес за решаването и обяснението
им (проверено чрез контролно).
Част от поставените задачи измерват
по-сложни умения за анализ предимно на ситуации, които са сравнително непознати на учениците.
Някои от тях изискват използване на
познание от различни природни науки (биология, химия, физика, природна география), обясняване и аргументиране на отговора, тълкуване на
конкретен аспект от научно изследване, описание на експеримент и др.
(задачи 7 и 10).
В някои задачи се изискваха интерпретиране на комплексни и непознати данни, обясняване със средствата
на науката на ежедневни ситуации,
използване на познание по природните науки в непознат контекст и др.
(задачи 4 и 12)
За да се справят успешно със задачите от тези равнища, учениците трябваше да съпоставят отделни елементи от информация, като извършат
няколко последователни действия
(задачи 15 и 16). За съжаление много
трудно достигаха до формулирането на аргументирани заключения и
представянето им по определен начин, което е предпоставка учениците да покажат критично и абстрактно
мислене.

• трудно участват в обсъждане на про- От разгледаните задачи става ясно,
блеми, свързани с природните науки, че решенията на повечето от нестани споделянето на идеи;
дартните задачи не са по силите на
• се справят по-добре с решаването всички ученици, въпреки че за решана качествените задачи, след като се ването им се изискват знания, пре-
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Според нас тези задачи трябва да
се прилагат и използват при всички ученици независимо от тяхното
ниво. Така този вид задачи може да
приучи учениците да си задават въпроси. Разбира се, необходимо условие за постигане на тази цел обаче е
самият учител да умее да си задава
въпроси.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

най-важното в живота, а умението да
се адаптираш.
Според Шели Шот, мениджър на „Интел“, децата днес знаят как да използват комуникационните технологии и
социалните мрежи, но не могат да
развият кариерата си с тяхна помощ2.
„Ето защо учителите не трябва да дават информацията на децата, а да ги
карат да мислят“, споделя тя [15].
Според изследването на „Интел“ използването на творческото мислене,
прилагането на новите технологии
и преодоляването на концепцията за
изсипване на учебния материал като
с фуния и зазубрянето му е по-желано от педагозите с най-дълъг стаж.
Това се дължи основно на факта,
че докато младите учители отделят
голяма част от времето си да се наложат като лидери в класната стая,
то възрастните им колеги, които отдавна са преодолели проблемите с
дисциплината, имат повече време и
желание за компютрите и възпитаването в нови умения.

По данни на американското правителство, ако учениците в страната
отвъд океана подобрят резултатите
си от теста PISA, брутният вътрешен
продукт на страната ще се увеличи
със 100 трилиона долара (седемкратният размер на БВП в САЩ за го- Бележки
дина), защото икономиката ще бъде Правописът е запазен такъв, какъвто
захранена с мислещи и креативни е в ученическите описания.
хора [15].
В YouTube на адрес https://www.
Динамичният свят вече трудно при- voutube.com/watch?v=aXV-vaFmQNk
ема закрепостяването на един рабо- може да видите дете на около една
тещ човек само на едно работно мяс- година, което работи със сензорния
то през неговия живот. От настоящи- екран на компютъра, а след това се
те ученици и бъдещи работници се опитва безуспешно да размести карпредполага, че ще сменят няколко тинките по страниците на хартиено
работни места и кариери, което оз- списание (A Magazine Is an iPad That
начава, че сухите знания няма да са Does Not Work).
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димно свързани с общата култура.
Според някои тези задачи следва да
се използват преди всичко при индивидуалната работа с учениците,
които имат по-добри възможности и
мотивация за изучаване на природонаучните дисциплини [8]. Именно в
тези случаи може да се разчита, че
чрез подобни задачи тази начална
мотивация ще укрепне и ще се увеличи.
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Благодарности
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ности на проф. дфн Т. Дяков от СУ [9] Рабаджийска, Р. Развитие на спо„Св. Климент Охридски“, записал от собностите при обучението по физипървоизточниците и предоставил на ка, 2002.
автора на статията изразените мисли
на студентите по време на изпит.
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мети; новото поколение телескопи
и други инструменти, предоставящи
информация за новооткрити извънслънчеви планети, далечни галактики, а така също за еволюцията на
Вселената като цяло. Да се състави
„списъкът“ от нови знания, инструменти и технологии, дължащи се на
работата и таланта на физиците само
от последното десетилетие, е непосилна задача. Малко се говори обаче,
че физиците със знанията и уменията си могат да са от изключителна
полза за обикновените хора в тяхното ежедневие и труд. Следващите
две статии, предлагани от редакцията на „Светът на физиката“, са успешни примери за такава дейност. При
първия помощта е насочена към найбедните жители на планетата и им
позволява да си осигурят прехраната. При втория е създадена цялостна
система за обучение и едновременно изработване на най-разнообразни, иначе скъпоструващи, машини
и апаратура, които хора от страни,
където науката и технологиите едва
сега идват, не могат да си позволят.
(Или от страни, както е в случая с
България, науката бива изпъждана
систематично.) Интересното и в двата примера е, че са дело на физици
от най-престижни институции, които
отделят време и ум за едни толкова
„непрестижни“ занимания.
Статията е публикувана в бр. 1, 2013
г. от списание „Светът на физиката“
(WOP.COINTECH.NET ), което се издава от Съюза на физиците в България.
			

Милен Замфиров
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Концепция за изграждане на мир
и еволюция в практиката на ООН
като основен глобален регулатор
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гл. ас. инж. Николай Тодоров Илиев, д-р
НВУ “Васил Левски”
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Концепция за изграждане на ки това, някои от тези споразумения
мир и превантивна дипломация на не издържат изпитанието на времеООН
то - например в Ангола през 1993 г.,
и в Руанда през 1994 г. В около поОсновната характеристика на ловината от всички страни, които са
съвременния свят е неговата гло- преживели война, след пет години
бализация. Под влиянието на този отново се възражда насилие, от коипроцес, международната общност то можем да се заключим, че за да
последователно се интегрира в се избегнат конфликтите, мирните
единно политическо-правно и со- споразумения трябва да се осъщестциално-икономическо пространство. вяват постепенно. През юни 2006 г.
Често, това се случва при активното ООН учредява Комисия за спазване
участие на международните регула- на мира, предназначена да помогне
тори за глобално взаимодействие и на страните да осъществят преход от
поддържане на мира. Най-авторитет- война към траен мир.
ните, признати от света държави и
ефективни регулатори за изграждане
Мащабните събития на междуи поддържане на световния мир се народната сцена, които се случват
организират като институция, функ- след Втората световна война, проционираща под егидата на Организа- менят света до неузнаваемост. Тези
цията на обединените нации (ООН). промени засягат буквално всички
сфери на живота, човечеството поОрганизацията на обединени- стоянно се сблъсква с все повече и
те нации е изиграла важна роля за все по-разнообразни и сложни заданамаляването на мащабите на кон- чи. На фона на това, към числото на
фликти в редица региони по света, безспорните постижения трябва да
като посредник в мирните преговори включим и многостранните дейноси със съдействие за осъществяване- ти на главния международен механито на мирни споразумения. Въпре-
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й функция - да се осигури международен мир и сигурност.
През последните години, въпросът за ролята на ООН в съвременния свят става актуален по редица
причини. Към това число следва да
включват, преди всичко, многократните примери за значимостта и уникалността на организацията, които са
отразени в документите от „Срещата
на върха за хилядолетието” и „Среща 2005”. Важен, но и спорен етап в
дейностите на ООН, е пряко свързан
със събитията от 11 септември 2001,
в резултат на което, от една страна,
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зъм - Организацията на обединените
нации. Самата ООН се е променила
значително през годините - повече
от трикратно се увеличава броят на
държавите-членки, неизмеримо се
увеличават областите, където се влагат усилия и средства, използвани за
намиране на отговори на предизвикателствата на нашето време. ООН
може да се разглежда като централна
структура, която се справя с управлението на кризисни ситуации, и притежава стратегическа политика за нарастване потенциала на ООН, с цел
ефективно изпълнение на основната
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се открива нова страница на международно сътрудничество за борбата с
тероризма, и от друга страна, е направен опит за солидарност със САЩ.
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Въпреки това, краят на Студената война маркира не само прекратяването на междублоковите конфронтации, но също и появата на новата
генерация на конфликти, свързани с
етнически, религиозни, политически, териториални и други различия,
както между държавите, така и вътре в тях. Задачата за регулирането
на тези конфликти, заедно с други
предизвикателства и заплахи на XXI
век, е потвърдена в Декларацията на
хилядолетието, като една от основните цели на световната общност.
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Мироопазващата дейност на
Организацията на обединените нации е уникален и динамичен инструмент, създаден от Организацията за
подпомагане на страните, засегнати
от конфликти, за създаването на условия за траен мир. Въпреки че терминът „мироопазваща дейност” не се
споменава в Хартата на ООН, вторият Генерален секретар на ООН Даг
Хамаршелд успява да го определи в
контекста на Хартата. Той посочва, че
тя се осъществява на базата на „Глава VI и половина” от Хартата, тоест,
че е кръстоска между традиционните
методи за мирно уреждане на спорове (в глава VI), от една страна; и в
голяма степен разчита на силата на
методи, които са по-малко „консенсусни”, които са предвидени в глава
VII, от друга страна.
От практическа гледна точка, в
отговор на новата ситуация са про-
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ведени високо компетентни мироопазващи операции, в които участват
военен, полицейски и цивилен персонал. Разнообразието на задачите,
които биват разрешени под егидата
на ООН за поддържане на мира, води
до значително разширяване на набора
от средства за разрешаването на конфликтите, и паралелно с това, изисква приемането на набор от мерки,
насочени към подобряване на ефективността на усилията и механизмите, които се използват за тази цел.
През 1948 г. са изпратени невъоръжени военни наблюдатели
(т. нар. „сини каски”) в Палестина,
Близкия изток, а през 1949 г. - в района на сблъсъка между Индия и Пакистан. Оттук се поставя началото на
мироопазващата роля на ООН, като
се използват само военни наблюдатели. Такива мисии до средата на
90-те години на миналия век са били
осъществени в десетки държави. В
своята резолюция 50 от 29 май 1948
г. Съветът за сигурност призовава за
прекратяване на военните действия в
Палестина и постановява, че наблюдението за изпълняването на условията за примирие е поверено на ООН,
която ще бъде подпомагана от група
военни наблюдатели. С течение на
времето, концепцията е била допълнена от създаването на Операции за
поддържане на мира (ОПМ) на Обединените нации с използването на
въоръжени сили („сини каски”) на
страните-членки, когато през 1956
г., са създадени първите Експедиционни сили в Близкия изток. През
последните години, 29 май се чества
в целия свят като Международен ден
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на миротворческите сили на ООН.
Смисълът да се чества тази дата е
да се привлече вниманието на международната общност към усилията
в тази важна област, за да се почете
паметта на мъжете и жените, които
са дали живота си за опазването на
мира в редиците на „сините каски”
към ООН.

твратяване, управление и разрешаване. Само в рамките на ООН от 1948
г. насам са проведени над 50 такива
операции. Те включват широк спектър от дейности - от усилията за постигане на незабавно прекратяване
на кръвопролитията и разделянето
на противниците, до съдействие за
осъществяването на споразумения,
постигнати от страните на конфликта в името на трайно разрешаване на
проблемите. На практика такива операции са били доскоро осъществявани главно чрез решенията на Съвета
за сигурност на ООН (в някои случаи
чрез решенията на Общото събрание
на ООН). Създаване на ОПМ е възможно и на базата на регионални
органи или споразумения (ОНД Общност на независимите държави,
Европейския съюз и др.), или въз основа на отделни споразумения.

1. Операции за поддържане на
мира – ОПМ. Те се извършват със
съгласието на страните, засегнати
от конфликта, и с участието на безпристрастен международен военен,
полицейски и цивилен персонал,
който да подкрепи усилията за стабилизиране на ситуацията в областта
на потенциалните или съществуващите конфликти чрез тяхното предо-

Управлението и контролът върху международните мироопазващи
сили се осъществява по следния
начин. Силите действат под ръководството на Съвета за сигурност на
ООН, но се намират под командването на Генералния секретар, който
действа от името на ООН и според
политиката, определена от Съвета за
сигурност. Що се отнася до състава на
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Обобщавайки това на 60-та годишнина на ОПМ, ООН изчислява,
че в състава на действащите 20 мироопазващи операции са служили
повече от 110 хиляди миротворци военни и цивилни. От 1948 г. насам
са проведени над 63 мироопазващи
операции на ООН. През годините в
тях са взели участие стотици хиляди военнослужещи и десетки хиляди
полицаи и други държавни служители от повече от 120 страни. Повече
от 2400 миротворци от 118 страни
са загинали, изпълнявайки дълга си
2. Операции за налагане на мир
под флага на ООН.
(peace enforcement) - може да бъдат
определени като военни действия в
Под термина „опазване на мира” подкрепа на дипломатическите усисе разбира серия от мерки за урегу- лия да се възстанови мирът между
лиране и разрешаване на конфликти- страните на конфликта, при което
те, включително и тези, които вече една или повече от тези страни моса достигнали етап на въоръжени гат да не дадат съгласие за подобна
сблъсъци.
международна намеса и между които
може да има ситуация на война.
Сред тези мерки са следните:
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силите, те се попълват от персонала
на въоръжени и полицейски сили и
цивилни представители на различни
страни въз основа на споразуменията,
постигнати между правителствата на
тези страни с Генералния секретар от
името на Секретариата на ООН. Важно
е силите на ООН да продължат да се
набират след консултации с правителствата на страните-членки и след
консултации със Съвета за сигурност
и на заинтересованите страни в съответствие с принципите на справедливо географско представителство и
политическа целесъобразност. При
провеждане на ОПМ, се допуска да
се използва сила при самозащита.
Понятието за самозащита включва
противодействие на въоръжени опити за възпрепятстване изпълнението
мандата на международните сили.
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3. Трябва също да се има предвид, че през последните години в
практиката на мироопазващите операции под егидата на ООН, се появиха нови моменти, причинени от
промените в международната ситуация. От една страна, е налице необходимостта ООН да отдели повече
енергия и ресурси за превантивна дипломация. От друга страна, започна
преходът към т. нар. „второ” и „трето поколение” мироопазващи операции, към които се включват проблемите на „традиционните” операции,
набор от мерки за решаване на пораждащите криза проблеми, или „лечение” на засегнатите общества.

сложни операции при разрешаване
на вътрешните конфликти. Съветът
за сигурност много често, особено
през последните години, използва
такива инструменти, като например
санкции - икономически, политически, дипломатически, финансови и
други принудителни мерки, които не
са свързани с използването на въоръжените сили, според решението на
Съвета за сигурност. Те се използват,
с цел да насърчи съответната държава да прекрати или да се въздържи
от дадени действия. Нарушаването на
мира или актовете на агресия представляват заплаха за мира. За контрол
на прилагането на санкциите на СС са
създадени редица помощни органи,
като Съвета на управляващата компенсационна комисия и Специалната комисия, учредена за ситуацията
между Ирак и Кувейт, Комитетът за
санкции срещу Югославия, Либия,
Сомалия, Ангола, Хаити, Руанда, Либерия, Судан, Сиера Леоне, и т.н. Резултатите от налаганите от Съвета
санкции не са съвсем еднозначни.

Така, предприетите икономически санкции от Съвета срещу расисткия режим в Южна Родезия допринесе до известна степен да се
елиминира расисткият режим, и
подпомогна народа на Зимбабве да
постигне независимост, и да се присъедини през 1980 г. към ООН. Важността на санкциите като средство
за разрешаване на конфликти ясно
се проявява и при разрешаването на
други конфликти, като тези в АнгоСлед края на Студената война ла, Хаити, Южна Африка.
дейностите на ООН за поддържане
на мира често се съчетават с изгражВъпреки това, трябва да се придането на мира, което се изразява в знае, че в повечето случаи използ-
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ването на санкции е съпроводено с
редица отрицателни последици за
населението и икономиката на страната, която е обект на тези санкции
и налага огромни физически и финансови щети на съседни и трети
страни, които поддържат решението
на Съвета за налагане на санкции. Съгласно Устава на ООН, Съветът за сигурност трябва да работи непрекъснато и да осигури „бързо и ефективно”
действие от името на ООН. За тази
цел, всеки член на Съвета за сигурност винаги трябва да бъде представян в седалището на Организацията
на обединените нации. Според правилата на процедурата, интервалът
между заседанията на Съвета за сигурност не бива да надвишава 14 дни,
въпреки че на практика това правило
невинаги е в сила. Средно, Съветът за
сигурност провежда 77 официални
срещи на година.

ват всяка година. Нейната цел е да се
помогне на страните, които преживяват конфликт, да се премахне конфликтът и да се създадат условия за
траен мир. В разклонената структура
на ООН важен регулатор е Комисията за изграждане на мира (КИМ), чиито описания и анализи на целите,
функциите, успехите и неуспехите,
със сигурност са изключително важни и актуални.

Така с течение на годините, мироопазващите дейности на Организацията на обединените нации се променят, за да се може да се гарантира,
че отговарят на изискванията на различните конфликти и на променящия
се глобален политически пейзаж.

С водещата роля на ЕС ООН направи решителна крачка към по-нататъшното утвърждаване и осъществяване на практика на концепцията
за защита на цивилните граждани.
Включването на защитата на цивилните граждани в мандатите за мирни
операции беше съпроводено с последващо укрепване на защитата по
места, за което от решаваща роля
бяха усилията и решителната дипломация на ЕС. ЕС изигра водеща роля в
постигането на обновен ангажимент
и укрепване на Комисията по изграждане на мира на ООН. ЕС отстояваше
твърдо позицията си за решително
изпълнение на препоръките в прегледа от 2010 г. на структурите за изграждане на мира на ООН и вече са

Еволюция в практиката на ООН
като основен глобален регулатор в
областта на опазването и укрепването на мира
В арсенала на Организацията на
обединените нации, сред средствата
за уреждане на международни конфликти и осигуряване на мира, първо
място заема този уникален и динамичен инструмент – омиротворителната
дейност, чиито мащаби се увелича-
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налице примери за ранни успехи в
опитите да бъде засилено влиянието
на Комисията по изграждане на мира
на ООН.[3]
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Проблемът за ролята и мястото на изграждането и укрепването на мира от ООН, включително и
хуманитарната интервенция в съвременната система на международните отношения, заслужава внимание
и проучване, преди всичко, защото
тази дейност в момента е в период
на бърз растеж.
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връзка с Суецката криза. Първата мащабна мисия с персонал, възлизащ в
пиковия си период над почти 20 хиляди войници, е операцията на ООН
в Конго (ONUC). Тази мисия за първи
път привлича вниманието към рисковете, които крият опитите за стабилизиране на засегнатите от война райони: 250 миротворци от ООН
биват убити, докато служат като част
от тази важна мисия. През 60-те и
70-те години, ООН има краткосрочни мисии в Нова Гвинея, Йемен и
Доминиканската република и се поставя началото на разполагането на
по-дългосрочни операции в Кипър
(UNFICYP) и в Близкия Изток (UNEF
II, UNDOF и UNIFIL). През 1988 г.
Миротворците на ООН са удостоени
с Нобелова награда за мир. По този
начин, Нобеловият комитет отдава
почит, в частност на „младите хора
от много страни, (...), които, ръководени от своите идеали, доброволно
избират трудната и опасна служба.”

Като се има предвид интензивната глобализация на света и нарастването на някои световни конфликти в различна степен и по различен
начин, и като се вземе под внимание голямото значение на дейността на международните регулаторни
органи, които осъществяват изграждането на мира и мироопазващите
мисии, може да се каже, че анализът и описанието на ефективността
на политиката на ООН в областта на
Разширяване мащабите на опеукрепването на мира на този етап, са рациите след края на „Студената войизключително важни и актуални.
на”. След края на „Студената война”
Ранен период. Първите две ми- стратегическият контекст за опазване
сии на Организацията на обединени- на мира на ООН драстично се проте нации са Органът на ООН за на- меня, което кара Организацията да
блюдение условията на примирие и промени и разшири своите полеви
Групата за военни наблюдатели на операции, като премине от традиООН в Индия и Пакистан. Тези мисии, които продължават да действат
със същия брой на персонала, който не надвишава няколкостотин, са
примери за операции за наблюдение и контрол. Първата мироопазваща операция с въоръжен персонал, е
мисията „United Nations Emergency
Force”, осъществена през 1956 г. във
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мация.

ционните мисии, в които се решават
чисто военни задачи, към сложни
„многоаспектни” дейности, насочени към осигуряване на изпълнението на всеобщи мирни споразумения
и оказване на помощ за създаването
на основа за траен мир. С течение на
годините се променя и самият характер на конфликтите. Съответно,
мироопазващите операции на ООН,
които първоначално са се прилагали във връзка с междудържавни конМисии се изпълняват в ситуафликти, днес все повече се използват във връзка с конфликти в рамките ции, когато оръжията все още се използват, в такива области като бивша
на държави и граждански войни.
Югославия, Сомалия и Руанда, къВъпреки че военният компонент дето мирът, чието опазване е задача
е в основата на повечето мироопаз- на миротворците, по това време все
ващи операции, в тях вече се включ- още не е установен. Споменатите три
ва и разнообразие от администрато- известни мироопазващи операции
ри, икономисти, полицаи, юристи, предизвикват до известна степен
инженери, наблюдатели на изборите, критика, тъй като миротворците се
служители по надзора за съблюдава- сблъскват с обстоятелства, при коине човешките права, специалисти по то воюващите страни не спазват мирграждански дела и управление, ху- ните споразумения или когато мироманитарни работници и експерти по творците не са получили достатъчно
комуникации и обществена инфор- ресурси или политическа подкрепа.
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Обединен от нов дух на консенсус и общи цели, Съветът за сигурност провежда само в периода 19891994 г. общо 20 операции, което
води до увеличаване на броя на миротворците от 11 000 до 75 000 души.
Някои от тези мисии са проведени
с цел помощ при изпълнението на
мирните споразумения, които поставят край на продължителни конфликти, например в Ангола, Мозамбик,
Намибия, Ел Салвадор, Гватемала и
Камбоджа, а други са с цел подпомагане страни в процес на стабилизация, преструктуриране, избори на
ново правителство и формирането
на демократични институции. Успехът на всички тези мисии поражда
нови надежди за мироопазващите
сили на ООН, тъй като мисиите невинаги били според техните способности, особено в ситуациите, когато
Съветът за сигурност не е успявал да
осигури достатъчно правомощия или
адекватни ресурси за изпълнение на
задачите.
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Броят на цивилните жертви нараства,
а борбата продължава - и така репутацията на мироопазващите сили на
ООН драстично се влошила.
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Средата на 90-те години: период на преоценка на ценностите в рамките на мироопазващите дейности на
ООН. През последното десетилетие
на ХХ век, мироопазването преминава през етапи на завишени очаквания,
причинени от края на Студената война, разочарования във връзка с цяла
редица неуспехи, и в крайна сметка,
подновено търсене на услуги за поддържане на мира. Всичко това поставя на дневен ред спешната необходимост от модернизиране на наличните
механизми за поддържане на мира,
особено тези на ООН.
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Концептуалните основи на актуализиране на мироопазващите дейности на ООН са записани в доклада на Генералния секретар на ООН
Бутрос Гали „Програма за мир. Превантивната дипломация, изграждане
и поддържане на мира” (1992). В доклада се отбелязва необходимостта
от комплексен подход към сигурността, също така се заявява готовност за
реформиране на апарата на ООН, и
разширяване на правата и компетенциите на Генералния секретар. Тези
идеи са разработени в „Приложение
към Програмата за мир”, публикуван
през 1995 г., и в доклада на Генералния секретар относно реформите на
ООН през 1997 г.[1]

Бутрос Гали

за мир, водена от бившия външен министър на Алжир Лахдар Брахими. В
резултат на разгледаните препоръки
са приети редица решения, насочени
към повишаване потенциала на ООН.
Хартата на ООН възлага на Съвета
за сигурност главната политическа
роля във взаимосвързания модел на
действие в рамките на поддържането на мира от ООН. В съответствие с
приетото от ООН разпределение на
отговорности Съветът за сигурност
осъществява общото ръководство, а
Генералният секретар заедно със Секретариата на ООН, действа от името на ООН и изпълнява съответните
решения на Съвета за сигурност. Ежедневната работа на Съвета за сигурСледващата стъпка е да се пре- ност се ръководи от Временни правиработи проблематиката за подобря- ла за дейност на Съвета за сигурност
ване на миротворческия потенциал към ООН.
на експертите по операциите на ООН
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В Съвета за сигурност може да
съществуват различни мнения, те
обикновено се изразяват под формата
на заявления към Пресаташето на СС
(което, най-малко, поставя „начало
на реакцията”); като инструкции към
Секретариата на ООН да предостави допълнителна информация; като
обръщения към „Групата Приятели”
да изготвят проект, който би могъл
да послужи като основа за решенията на Съвета, и накрая, като решение
за започване на експертна работа по
проекта, споменат в писменото заявление на Председателя или в решението на СС.

държавни институции, в зависимост
от целите и според коя глава от Хартата на ООН се планира да се извърши операцията, разработват „правила
за участие”;

- Първо, Генералният секретар
трябва да изпрати известие на държавите-членки с покана да направят
заявка за участие в миротворческата
операция чрез предоставяне на национални контингенти от съответния компонент (военен, полиция,
граждански) за планираната мисия, и
да започнат преговори за сключване
на съответните споразумения (т.нар.
споразумение за статус на силите
SOFA);

Задачите на СС включват (в сътрудничество със Секретариата): разработка на мандат за учредяване на
бъдещата мисия или внасяне на изменения във вече извършените операции, като се проследява развитието им, и вземане на решения с цел
достигане на поставените задачи. За
тази цел, Генералният секретар периодично представя доклади на СБ
за изпълнението на мандата на мироопазващата операция, и след като
бъдат разгледани, Съветът приема
съответните решения. Какъвто и да
било автоматизъм между препоръките на Генералния секретар и решенията на Съвета за сигурност не
съществува. При промяна в мандата,
работата на СС е да се вземе съгласието на правителството на страната,
където се провежда дадената мисия,
за съответната промяна.

- Второ, следва разработка на
схемата за мандата на бъдещите мироопазващи операции, т.е. списък на
задачите, които мироопазващата мисия ще бъде длъжна да изпълни, броят на тези задачи може да бъде ограничен, например, само да се следи
за прекратяване на огъня, или, обратното, задачите да са мащабни като
подпомагането да се създадат нови
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- Трето, държавите-членки на
Съвета за сигурност избират общ политически подход за разрешаването на съответния конфликт, имайки предвид националната позиция,
оценките на местните организации,
становищата на заинтересованите
държави и др. По този начин се налага един вид разпределение на
отговорностите между различните
участници (ООН, международни фиКогато става въпрос за създава- нансови организации, регионални
не на нова миротворческа операция, механизми), за да се улесни регулисе действа в няколко направления:
рането.
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Друга активна дейност, която
СС упражнява, са специалните мисии
на Съвета в „горещите точки” и на
места, където се провеждат, или ще
се провеждат за в бъдеще мироопазващи операции. Значението на тези
мисии е не само да оказват политическо влияние на участниците в конфликта чрез физическо присъствие в
разгара на кризата, но и имат за цел
формирането на адекватна картина
на ситуацията, и това, на свой ред,
е един важен фактор при вземане на
решения, както например при мисията в Източен Тимор през 1999 г.
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Развитие след 2000-та година:
През следващото десетилетие, Съветът за сигурност учредява големи и
сложни операции по поддържане на
мира в африкански страни като Демократична република Конго, Сиера Леоне, Либерия, Бурунди, Кот д’Ивоар,
Судан (в южната част и в местността Дарфур), Еритрея, Етиопия, Чад и
Централноафриканска република. В
допълнение, миротворците се връщат, за да възобновят изключително важните операции за страните, в
които мирът не може да се запази,
като операциите в Хаити и новата
независима държава Източен Тимор.
След изпълнението на мисиите на
ООН в Дарфур, Чад и Централноафриканската република през втората
половина на 2007 г., броят на личния
състав на мироопазващите операции
на ООН достига рекордния за целия
период показател от 130 000 души.

Арабски и латиноамерикански страни също предоставят значителни
военни контингенти. Въпреки това,
през 2006 г., европейците отново
изиграват важна роля в мироопазващите усилия на ООН в Ливан, където след конфликта между Израел и
„Хизбула” се увеличава числеността
на състава на Временните сили на
ООН в Ливан. Редица страни, в които са провеждани операции на ООН,
сега сами предоставят войници за
такива дейности, включително Босна и Херцеговина, Камбоджа, Ел Салвадор, Хърватия, Бивша Югославска
Република Македония, Гватемала,
Намибия, Руанда и Сиера Леоне. В
допълнение, се разширява обхватът
на дейностите и числеността на полицейските компоненти в операциите на ООН. В момента по целия свят
са разположени 14 000 души от полицията на ООН, и се очаква техният
брой постоянно да нараства, според
увеличаване на присъствието им в
Дарфур, Чад и Централноафриканската република.

По този начин, от една страна,
пред ООН се откриват нови възможности за пълноценно обслужване на
интересите на международната общност пред различните предизвикателства на съвременността. От друга
страна, реформите в ООН всъщност
стават поле за противопоставяне
на различни групи страни-членки, в
рамките, на които различни държави
и техни поддръжници се опитват да
прокарат своите собствени приориВ наши дни голяма част от вой- тети.
ските на ООН са от Южна Азия (Пакистан, Бангладеш, Индия, Шри Ланка
и Непал) и Африка (Гана, Нигерия).

http://nauka.bg
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Трагедия и Слава

– 100 г. от Междусъюзническата война
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Сп. „Българска Наука”, Фестивала на Българското Образование 2013
обявяват конкурс за рисунка „Трагедия и Слава – 100 г. от Междусъюзническата
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.
Конкурсът има за цел да покаже
съвременния поглед на творците спрямо събитията,
случили се преди сто години по време на втората балканска война – 1913 г.
Получените творби да послужат безвъзмездно в художественото оформление
на документален филм за Втората Балканска война.
Награди:
1-ва награда - 200 лв.
2-ра награда – 100 лв. + книгата „Фундаментална теория на цветовете”
3-та награда – 100 лв.
Всички автори ще получат
грамота за участие.
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