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Режисьор
Борис Грозданов

(Не)обикновените животни 
Чавдар Черников

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

Издателство “Българска Наука”

Поръчай

Книгата

Сега!

Търсете книгата в Български книжици!

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=10068
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18  НАУКА
- Рециклиране на пътищата: още 
по-екологичен асфалт
- Професор Патрик Куврьор е 
номиниран за Иноватор на 2013 
година
- По-ефективно ползване на би-
ологичните ресурси 
- Нов животоспасяващ робот-по-
жарникар 
- Как промяната на климата 
влияе на океана? 
- Да разберем човешкия мозък и 
неговите заболявания: най-го-
лямото научно предизвикател-
ство 
- Анализ на интересите на кан-
дидат-студентите във факултет 
по Математика и Информатика 
на Софийски Университет „Св. 
Климент Охридски” (2005 – 
2013 г.)
- Неизвестен математик доказва 
неуловимо качество на прости-
те числа

42  ФИЗИКА
- Големите проекти на европейска-
та научна инфраструктура

58 АСТРОНОМИЯ
- Астрономи засичат планета, из-
ползвайки теорията на относител-
ността на Айнщайн
- Луната и Земята имат общ  източ-
ник на вода
- Вятърът а не водата са формира-

ли дюната на Марс, предполага нов 
анализ
- Първо биологично доказателство  
за свръхнова
- Как се повръща в космоса и други 
важни неща, които научихме от ко-
мандира на
интернационалната космическа 
станция Крис Хадфийлд.
- НАСА отпразнува 40 години от из-
стрелването на космическата стан-
ция „Скайлаб“!

80 БИОЛОГИЯ
- Започва изложбата, която раз-
крива тайните на човешкото тяло
- Възстановени са най-старите из-
копаеми слухови костици на чове-
коподобно. 
- Наскоро секвестиран геном на 
„свещен лотос” може би крие тай-
ни против стареене.
- Царствената циния

95  ИСТОРИЯ 
- Развитие на източната криза до 
войната през 1877-1878 г. (част 3)
-  Римският легион през I и II век
- Акадско-шумерското царство. 
Прототип на близоизточния импе-
риум

135 ХУМАНИТАРИСТИКА
- Полезни практики в неформално-

то образование - БГ НАУКА

ADMIN@NAUKA.BG

СЪДЪРЖАНИЕ
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1. Място: „Бежанци” – Силвия Ганчева 21г.

КОНКУРС
„Трагедия и Слава – 100 г. от Междусъюзническата война”

Наградени картини
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57 2. Mясто: Мариян Гергьовски 24 г.

Всички участници, които са изпратили картини 
свързани с темата и изискванията ще получат 

грамоти.

КОНКУРС
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3. Място: „Хищници“ - Райна Павлова 16 г.

Всички грамоти ще се получат по пощата. Всеки да изпрати 
своя адрес, име и наименование на картината на 

admin@nauka.bg и ще му бъде изпратена грамотата.

КОНКУРС
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Списание „Българска Наука“ съвмест-
но с изложбата „Човешкото тяло - раз-
крито и реално“ организра конкурс 
на тема „Какво знаем за човешкото 
тяло?“.

 Идеята на конкурса е всеки да напи-
ше или преведе статия, новина или 
някакъв научен или научно-популя-
рен материал, които да бъде свързан 
с новите открития за човешкото тяло, 
медицината и всичко свързано с чо-
вешкото тяло. Покажете какво знаете 
за човешкото тяло...

Провеждане на конкурса:

Конкурсът стартира на 20-ти май и 
продължава до изчерпване на на-
градите. Всеки може свободно да ни 
изпрати своя материал на имейл: 
admin@nauka.bg

Наградата е билети за изложбата 

 „Човешкото тяло - разкрито и реално“
БГ Наука, ще уреди допълнителни на-
гради във формата на книги.

Правила за участие

Всеки може да участва с един или по-
вече материала.
Авторът трябва да бъде единственото 
лице, което притежава правата върху 
изпратеният материал. 

С изпращането на авторския текст на 

посочения имейл адрес 
(admin@nauka.bg) се приема, че 
участникът дава изричното си съгла-
сие авторския текст да бъде публику-
ван по преценка на организаторите в 
мрежата на БГ Наука. 

КОНКУРС
Какво знаем за човешкото тяло?

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=15174
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Ако в някакъв етап от конкурса бъ-
дат предявени претенции към съдър-
жанието на материала от трети лица, 
авторът на статията или превода носи 
пълната отговорност за удовлетворя-
ване на потенциални искове и права 
към нея. 

Не се допускат до участие в конкурса 
текстове с порнографски характер или 
такива, внушаващи насилие, нацио-
нална, политическа, етническа и/или 
религиозна и расова нетърпимост. 
Също така няма да се допускат до кон-
курса материали, които показват заб-
ранени от закона вещества или упо-
требата им. 

Текстовете трябва да са придружени 
от името на автора, заглавието на те-
кста и споменаване на източници.

Няма ограничение във формата и го-
лемината на текста.

Оценяване:

- Техническо изпълнение, качество на 
текста.

- Фактологична достоверност

- Най-важното в този конкурс е да ни 
покажете нещо ново и уникално, кое-
то не знаем.

Благодарим за любезното съдействие 
на изложбата “Човешкото тяло - раз-
крито и реално“

www.bodies.bg/
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ФИЗИКА НА ЖИВАТА И МЕКАТА МАТЕРИЯ. ФИЗИКА В МЕДИЦИНАТА

 (c)
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Какво представляват уроците в Language Classroom?
Language Classroom e онлайн езиково училище с индивидуален преподава-
тел на живо и индивидуално, изготвени уроци, специално за Вас, включва-
щи 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.

http://language-classroom.net/
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Тази книга е не просто своеоб-
разен пътеводител за сакрални-
те места по българските земи 
– тя е интегралната история на 
мистериите в тях от обозримото 
далечно минало до днес. В нея 
увлекателно се описват всички 
известни (но никъде по такъв 
начин събрани заедно!) подроб-
ности за тайнствата, извършвани 
в праисторически, древни и по-
нови светилища. През насите-
ните с любопитни подробности 
разкази за легендарни чудотвор-
ства на митични, библейски и 
исторически герои тече истин-
ско разследване какво са опитва-
ли да прикрият мисионерите на 
църковния клир, когато яростно 
са разбивали капищата.

Опасният код на богомилите
Христо Буковски

http://ciela.bg/books/

http://ciela.bg/books/book/opasniiat-kod-na-bogomilite/1666
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Тази прекрасно илюстрирана 
книга разкрива богатите и мно-
гостранни слоеве, съставлява-
щи 50 от най-пленителните и 
вдъхновяващи урбанистични 
дестинациив света. Откалей-
доскопичната смесица на древ-
ност и съвремиев Пекин до по-
вехналия разкош и елегантност 
на Хавана, известният писател 
и пътешественик Антъни Мей-
сън разказва историята за на-
следството и облика на всеки 
един град. Чрез ярки описания 
и проницателни коментари, 
той завладява въображението, 
потапяйки ви в експлозията от 
цветове на Деня на мъртвите в 
Мексико сити, опияняващите 
аромати из тесните улички на 
Маракеш, задъхания блясък на 
Хонконг и романтичната красо-
та на венецианските канали.

Мечтаните градове
Завладяващи градски пейзажи

http://ciela.bg/books/

Автор: Антъни Мейсън

http://ciela.bg/books/book/mechtanite-gradovezavladiavashti-gradski-pejzazhi/1220
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„Лятото на 1913 година“ съдър-
жа документи, които показват, 
че тези хора в действителност 
са жертви на масово, системно 
етническо прочистване, про-
дължило дълги години. Книга-
та с подзаглавие „Документи-
рани свидетелства за геноцида 
над българите“ цели да направи 
обществено достояние тази бъл-
гарска трагедия и да докаже чрез 
всички документирани свиде-
телски показания за събитията 
на Балканите от 1913 г., събрани 
в нея, че българският народ по 
тези земи е бил подложен на из-
требване.

„Лятото на 1913 година“ е трета-
та книга от поредицата „Спасе-
ната история” и излиза от печат 
на 8-ми април.

„Лятото на 1913 година“
съставител Георги Илиев

http://www.iztok-zapad.eu/

http://iztok-zapad.eu/books/book/1100
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В началото бе словото ...

Как са възникнали езиците по 
света и как са се развивали във 
времето? Защо едни процъфтя-
ват, а други умират? Може ли 
езикът да надживее залеза на 
цивилизацията си? След 200 
години всички ли ще говорят 
на китайски?

Известният шведски учен Торе 
Янсон води читателя на вълну-
ващо пътешествие из джунгла-
та на езиците по света - от скал-
ните рисунки до египетските 
йероглифи, от класическите 
езици като гръцкия и латинския 
до съвременното господство на 
английския. Проследена е ево-
люцията на езиците и връзка-
та между история, общество и 
език. 

Кратка история на езиците
Торе Янсон 

http://www.iztok-zapad.eu/

http://iztok-zapad.eu/books/book/1108
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Рибата в мен ни помага да видим 
себе си и околния свят в съвсем 
нова светлина. Това е научно-
популярна книга в най-добрите 
традиции на жанра – информа-
тивна, достъпна и разказана със 
заразителен ентусиазъм.

“Изключително постижение! 
Ако искате да вникнете в ево-
люционната история на човека 
и останалите животни, книгата 
на Нийл Шубин е правилният 
избор!”

Financial Times

“Просто прекрасно! Невероятно 
четивно пътешествие през древ-
ната история на собствените ни 
тела.”

Boston Globe

 “Простичката, но изпълнена със 
страст проза на Нийл Шубин е в 
състояние да превърне цял куп 
гимназисти в бъдещи биолози.”

Nature

Рибата в мен
Нийл Шубин

http://www.iztok-zapad.eu/

http://iztok-zapad.eu/books/book/1084
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Книгата съдържа богати 
сведения за карста и пеще-
рите във всички страни по 
света, за най-дългите, най-
дълбоките и най-интерес-
ните от тях. Разгледани 
са основните проучвания 
(със съответната литера-
тура), както и българският 
принос в спелеологията. 
Включени са описания на 
някои от нашите експеди-
ции, а също и общи позна-
ния за пещерите и пещер-
ната фауна.

Пещери и хора
Петър Берон

http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=997
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Вероятно не се замисляте за това 
в колата на път за работа. Но ко-
гато сте в задръстване и се взира-
те в задната част на автобус, по-
гледът ви би могъл да се плъзне 
към пътя. Може би изглежда си-
вкав, но асфалтът, който гледате 
скоро ще е „по-зелен“, по-еколо-
гичен, благодарение на един фи-
нансиран от Европейската коми-
сия проект. Рециклирането на 
асфалта се осъвременява.

Пътищата в Европа са около 5,5 
милиона км и повечето (90 
%) са асфалтирани. Веднага 

разпознаваме лошите пътища, като 
караме по тях, и затова всяка година 
милиарди евро се изразходват за пре-
махване на старата настилка и замя-
ната й с нова. 
И промишлеността, и правителствата 
признават потенциалните екологични 
разходи за строителството на пътища. 
Докато замърсяването от движението 
по пътищата често е на първите стра-
ници на вестниците, добивът на нов 
агрегат и отстраняването на стария 
асфалт също могат да повдигнат ва-
жни екологични въпроси. Не може да 
не отбележите, че докато почти 100 % 
от асфалта може да се рециклира, ре-

довното използване на рециклиран 
асфалт в пътното строителство може 
да бъде едва 10 % в някои европейски 
страни.
Разходи, недобра на информираност, 
съмнения в качеството или дори лип-
сата на политическа воля означава, 
че е по-вероятно в някои държави ас-
фалтът да попадне в депо за отпадъци, 
отколкото да се рециклира и използ-
ва за нови пътища. Често добивът на 
нов агрегат и битуминозни свързващи 
вещества са просто по-евтини от ре-
циклирането. 
Това вероятно ще се промени. Според 
проекта „Рециклирани пътища“ след-
ва да се даде възможност за повиша-
ване на използването на рециклиран 
асфалт до 99 %. 
Д-р Бьорн Калман от Шведския на-
ционален изследователски институт 
за безопасност на пътното движение 

Рециклиране на пътищата: още 
по-екологичен асфалт

НАУКА
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(VTI) и колеги по проекта от 13 други 
европейски организации се стремят 
да разработят поредица от новаторски 
технологии за подобряване на качест-
вото на рециклирания асфалт, така че 
да може да се използва по-широко и 
за европейските пътища.
Като използват съвкупност от лабо-
раторни подходи, компютърно мо-
делиране и полеви изпитвания, те се 
надяват да представят препоръки и 
доказани технологии за използване 
на рециклиран асфалт в много стро-
ежи на пътища. 
Според Калман, ръководител на про-
екта, освен текущите разходи за ре-
циклиране регенерираните асфалти 
са сложни материали. Примесите мо-
гат да означават, че рециклираният 
асфалт не е подходящ за включване в 
пътища, които се използват интензив-
но или са изложени на големи темпе-
ратурни разлики. Тези продължаващи 
съмнения относно качеството означа-
ват, че някои сектори на асфалтовата 
промишленост остават предпазливи 
по отношение на употребата на рецик-
лиран асфалт.
Целта на проекта „Рециклирани пъти-
ща“ е да отговори на критиките. Орга-
низиран в голяма степен в зависимост 
от това как се рециклира асфалтът, 
целта на проекта е да се разработят 
технологии за характеризиране на ре-
циклирания асфалт и да се направи 
анализ на това как неговото включва-
не засяга устойчивостта и качеството 
на крайната смес. Процесите, използ-
вани за производството на рецикли-
ран асфалт, също са обект на внима-
телен анализ и има надежда, че един 

новаторски подход за моделиране ще 
намали сроковете за разработване на 
нови смеси. 
Основната задача на проекта обаче е 
да намери начини за намаляване на 
използването на естествени агрегати 
и ограничаване на количествата от-
падъци в пътното строителство. Не-
съмнено рециклирането и повторната 
употреба на асфалт биха спомогнали 
за нейното изпълнение на европейско 
равнище. 
Успешното разработване на техно-
логии за рециклиране на асфалт ще 
помогне за намаляване на емисиите 
на въглероден диоксид от асфалтира-
нето, ще намали количеството на ас-
фалта, депониран в депа за отпадъци, 
както и ще намали риска от изпуска-
нето на опасни вещества от например 
асфалтови отпадъци. 
Понастоящем намаляването на стро-
ителните отпадъци остава важен при-
оритет за ЕО поради количеството, 
което попада в депата за отпадъци и 
възможните опасности за околната 
среда. Това предшества предстоящо-
то законодателство, което предлага 
до 2020 г. да се забрани депонирането 
на отпадъци от разрушаване на строи-
телни обекти.
Разработването на новаторски тех-
нологии за рециклиране на асфалт е 
само част от решението на екологич-
ните проблеми, съпровождащи пътно-
то строителство. Държавите с успешни 
програми за рециклиране на асфалт, 
като например Нидерландия, също 
така имат стриктна държавна поли-
тика и схеми за стимулиране, които 
имат за цел да повишат употребата на 

Рециклиране на пътищата: още 
по-екологичен асфалт

НАУКА
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рециклиран асфалт.
Критиците може и да твърдят, че еко-
логичните предимства на пътно стро-
ителство винаги ще бъдат опетнени от 
факта, че пътищата водят до емисии 
на газове от превозни средства. При 
все това подобряването на екологич-
ните предимства на пътищата, с кои-
то разполагаме в момента, каквато е и 
целта на проекта „Рециклирани пъти-
ща“, все пак ще има значителен при-
нос.
Проектът продължи до края на 2012 г., 
когато се очакваше, че ще бъде напра-
вена препоръка до представителите 
на промишлеността и ЕО за това как 
следва да се използва рециклираният 
асфалт. С 300 милиона тона асфалт, 
които се произвеждат всяка година 
в Европа, и с над 10 000 дружества, 
участващи в производството или ас-
фалтирането, вероятно окончателни-
ят доклад по проекта се очаква с не-
търпение. 
Междувременно, сигурно е разумно 
отново да погледнете пътя пред вас. 
Автобусът току-що тръгна. 

Онлайн версия: 
• http://ec.europa.eu/research/
i n f o c e n t r e / a r t i c l e _ e n . c f m ? i d = /
research/star/index_en.cfm?p=ss-re-
road&item=All&artid=25855 

За повече информация вж. също:
• CORDIS:  http://cordis.europa.eu/
projects/rcn/90095_en.html 

• Уебсайт на проекта:  http://re-
road.fehrl.org/ 

НАУКА
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Професор Куврьор беше номи-
ниран за финалист в класаци-
ята на

наградите Иноватор на годината 2013 
за оригинална разработка в новата
наномедицина – нанокапсули за при-
целна доставка на лекарства, с което се
отваря цяла нова категория лечебни 
процедури в борбата против рака.

Опаковането на лекарствата в мини-
атюрни капсули с биоразградима об-
вивка
– 70 пъти по-малки от клетките на 
червените кръвни телца – позволява
безопасно преминаване през кръвта 
до достигане на нужното място.

Този подход минимализира уврежда-
нето на здрава тъкан и позволява
употребата на по-високи дози, което 
повишава ефективността на лечение-
то до 10 пъти в сравнение с химиоте-
рапията.

Професор Патрик Куврьор е номиниран 
за Иноватор на 2013 година

http://www.epo.org/learning-events/european-inventor/finalists/2013/couvreur.html

НАУКА
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ЕС финансира изследвания 
за по-ефективно използ-
ване на биологичните ре-

сурси както за производството на без-
опасни храни за хора и животни, така 
и за био материали и био енергия. Ев-
ропейското морско изобилие е един от 
тези изключително ценни източници, 
който постепенно разкрива пълния 
си потенциал. Значими дати: Транс-
атлантическо морско сътрудничество 
– Голуей, Ирландия, 24 май с коми-
сарите Мойра Гейгън-Куин (Научни 
изследвания и иновации) и Мария 
Даманаки (Морско дело и рибарство). 
Ще бъде подписана обща декларация 
за Атлантически изследвания и парт-
ньорство със САЩ и Канада.

 
Интернет страница на събитието 

Допълнителна информация

 
ЕС подкрепя няколко проекта в 
тази област: 

  
• Ирландският проект BAMMBO (Би-
ологично активни молекули с морски 
произход) откри няколко нови източ-
ници на морски съединения и разра-
боти нов метод за тяхното устойчиво 
производство.Потенциалните ползи 

за Европа са огромни - от големите 
фармацевтични компании през коз-
метиката до регионалното развитие. 
Проектът включва участници от Ита-
лия, Франция, Белгия, Руската феде-
рация, Ирландия, Испания и Португа-
лия.

Интернет страница на проекта 
BAMMBO    /  Контакти

 
• Белгийският проект PHARMASEA се 
фокусира върху развитието и комер-
сиализацията на огромния потенциал 
на морските биооткрития в здравео-
пазването, личната хигиена и хране-
нето. Проектът включва участници 
от Белгия, Дания, Ирландия, Италия, 
Германия, Испания и Обединеното 
кралство.

Галерия / Интернет страница на про-
екта PHARMASEA / Контакти

По-ефективно ползване на 
биологичните ресурси 

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=15185

НАУКА
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С финансовата подкрепа на ЕС, 
хърватска компания, в екип 
с петима партньора от Гър-

ция, Испания и Обединеното крал-
ство разработват робот с дистан-
ционно управление, който да пома-
га на пожарникарите и да спасява 
работници в критични ситуации. 
 
Този невероятен робот-пожарникар, 
наречен ЖЕЛКА-4, може да устои на 
температура до 1000°C в продълже-
ние на 25 минути. Той може да за-
мести човека при пожар в химически 
завод, нефтена рафинерия, летище, 
метростанция или тунел, при които 
опасността от нараняване или смърт е 
изключително голяма.

Робот-пожарникар, видео в 
YouTube / Интернет страница на про-
екта / Контакти

Нов животоспасяващ робот-пожарникар 
http://www.dok-ing.hr/

НАУКА

http://europeancommission.createsend1.com/t/t-l-fhtkhy-pktdtidl-o/
http://europeancommission.createsend1.com/t/t-l-fhtkhy-pktdtidl-o/
http://www.dok-ing.hr/
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=15186
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Морските ресурси представляват 
интерес за научните изследвания 
и иновациите по отношение 

смекчаването на промените в климата. 
ГД „Научни изследвания и иновации” 
подкрепя проекти за по-доброто 
разбиране на тези проблеми. 
 
• Проектът ICE2SEA измерва, проследява 
и прогнозира потенциалното влияние 
на топенето на континенталния лед 
(глетчери, ледени шапки, ледена 
покривка) върху нивото на океана и 
позволява на Европа да се подготви за 

промени в морското равнище. На 15 Май 
учени от тази важна програма на ЕС се 
срещнаха в Лондон, за да обсъдят четири 
години изследвания и открития. 
Галерия / Допълнителна информа-
ция / Интернет страница на проекта 
ICE2SEA / Контакти 
 
• Качеството на въздуха на фокус в Зеле-
на седмица 
На конференцията Зелена седмица 2013, 
която ще се проведе в Брюксел от 2 до 
7 юни под надслов „По-чист въздух за 
всички”, ще се съберат представители на 

Как промяната на климата влияе на 
океана? 

http://www.dok-ing.hr/

НАУКА

http://europeancommission.createsend1.com/t/t-l-fhtkhy-pktdtidl-p/
http://europeancommission.createsend1.com/t/t-l-fhtkhy-pktdtidl-q/
http://europeancommission.createsend1.com/t/t-l-fhtkhy-pktdtidl-q/
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правителствата, бизнеса и индустрията, 
неправителствени организации, научната 
общност и медиите.  В рамките на 
инициативата „Година на въздуха”, 
дирижабъл, финансиран от европейския 
проект PEGASOS ще лети над Европа, 
за да изследва как качеството на 
въздуха може да влияе на промяната на 
климата:  подробен график на полета  
Интернет страница на проекта PEGASOS 
/ Контакти

• Проектът THOR изследва динамиката на 
циркулацията в Атлантическия океан с цел 
по-добро предвиждане на влиянието на 
климатичните промени.

Карта на океаните 

Интернет страница на проекта THOR

Контакти

• Проектът NAСLIM изследва и определя 
количествено предсказуемостта на 
температурите по морската повърхност 
и разпространението на морския лед в 
Северноатлантическия океан. По този 
начин проектът помага на изследователите 
да прогнозират вида и силата на валежите, 
както и температури и ветрове.

 
Интернет страница на проекта NAKLIM

Контакти

НАУКА
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http://europeancommission.createsend1.com/t/t-l-fhtkhy-pktdtidl-v/
http://europeancommission.createsend1.com/t/t-l-fhtkhy-pktdtidl-g/


 http://nauka.bg 26

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

57

Изследванията на мозъка по-
стигнаха огромен напредък, 
но предстои още много ра-

бота и открития. Развитието на не-
врологията е от ключово значение 
за здравето на нашите застарява-
щи общества и за икономиката ни. 
 
Болести, свързани с мозъка ще за-
сегнат най-малко един от трима, а 
лечението им днес струва на Евро-
па 800 милиарда евро на година. Ев-
ропейският месец на мозъка се про-
вежда в цяла Европа през май 2013 г.  
 
Това е най-голямото събитие, органи-
зирано от Европейската комисия за 
повишаване ангажираността на граж-
даните по тези проблеми, както и за 
да се стимулира диалог между всички 
заинтересувани. 

 
• Интернет страница: ”Европейски 
месец на мозъка” • Събития: Повече 
от 50 събития из цяла Европа. Пъл-
ният списък е достъпен по страни 
• Дневен ред: „Здрав мозък - здрава Ев-
ропа: нови хоризонти пред изследва-
нията на мозъка и здравеопазването” – 
Дъблин, Ирландия, 27 и 28 май 2013 г.  
• Последвай ни в Туитър: #brainmonth

Да разберем човешкия мозък и 
неговите заболявания: най-голямото 
научно предизвикателство 

http://ec.europa.eu/research/conferences/2013/brain-month/index_en.cfm

НАУКА

http://europeancommission.createsend1.com/t/t-l-fhtkhy-pktdtidl-yd/
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Резюме

Статията представлява ана-
лиз на интересите на канди-
дат-студентите по към спе-

циалностите, предлагани от Факулте-
та по математика и информатика на 
Софийския университет „Св. Климент 
Охридски”, като обхванатият период е 
от учебната 2005/2006 г. до учебната 
2012/2013 г.

Извършен е честотен анализ, ста-
тистически анализ и е направена съ-
поставка между броя на кандидат-сту-

дентите в СУ „Св. Климент Охридски” 
и  кандидатите за специалностите във 
ФМИ.

Специално внимание е обърна-
то върху тенденциите, отчетени при 
бинарните специалности, в които са 
застъпени математика или информа-
тика и даващи педагогическа правос-
пособност, в три факултета на СУ „Св. 
Климент Охридски”, 

Keywords: candidate students, 
preferences, mathematics, informatics, 
analysis

Анализ на интересите на кандидат-студентите 
във факултет по Математика и Информатика на 
Софийски Университет „Св. Климент Охридски” 
(2005 – 2013 г.)

Автор: Милен Замфиров

НАУКА
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Увод

Статията представя анализ на ин-
тересите на кандидат-студентите по 
специалностите, предлагани от Фа-
култета по математика и информати-
ка (ФМИ) на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски”.

Главният мотив за подобен ана-
лиз се корени в динамичната ситуация 
около приемът на студенти, която ди-
намика е провокирана от възможност-
та все повече български деца да учат 
в чуждестранни университети, налага-
нето на държавните зрелостни изпити 
като вход за някои специалности, уве-
личаването броят на университетите 
в страната, които предлагат различни 
атрактивни специалности и не на по-
следно място отрицателният прираст 
на населението.

В търсенето на тенденции беше 
извършен честотен анализ и направе-
на статистическа обработка за търсе-
не на корелации между броя ученици, 
кандидатстващи в СУ „Св. Климент 
Охридски”, броят ученици в попула-
цията, броя ученици, кандидатстващи 
във ФМИ и броят първи желания за 
ФМИ.

Обхванатият период е от учебната 
2005/2006 г. до учебната 2012/2013 г.

Данните са предоставени от уни-
верситетския изчислителен център 
(УИЦ, 2013).

Данните, подложени на анализ, 
са свързани с кандидат-студентите в 
бакалавърска степен, редовно обуче-
ние, тъй като часовете със студентите 
в тази степен формират хорариума на 

преподавателския актив във факулте-
тите на Университета от една страна, 
а от друга изпълнението на норматива 
за учебна заетост в бакалавърска сте-
пен е основен критерий в атестиране-
то на преподавателите.

Същевременно субсидията на 
един студент редовно обучение е бли-
зо три пъти по-висока от тази на един 
студент задочно обучение и в този 
смисъл студентите в редовно обучение 
са определящ фактор за финансовата 
устойчивост на даден факултет.

Изложение

Анализираният факултет в исто-
рически план започва дейността си 
като част от Физико-математическото 
отделение към първото Висше учили-
ще в България – днешния Софийски 
университет. Тогава в отделението са 
включени специалностите Математи-
ка, Физика и Химия, а малко по-късно 
– и специалност Естествени науки.

През 1904 г. заедно с преобразу-
ването на Висшето училище в универ-
ситет отделението се преименува във 
Физико-математически факултет.

Постепенно от неговите специал-
ности се обособяват нови факултети 
(Физически, Химически, Биологиче-
ски, Геолого-географски), а през 1963 
г. се сформира и самостоятелният Ма-
тематически факултет. Създаването 
на специалности по механика довеж-
да през 1973 г. до преименуването му 
във Факултет по математика и меха-
ника. С развитието на информацион-
ните технологии равностойно място в 
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обучението на студентите заема и ин-
форматиката. През 1986 г. се формира 
специалност Информатика, откогато е 
и настоящото име на факултета – Фа-
култет по математика и информатика 
(Илиева, 2006)

Честотен анализ 

Интерес представляват желани-
ята на кандидат-студентите, които са 
посочили някоя специалност от ФМИ 
като желана. Както може да се види от 
фиг. 1. отчита се постепенно намалява-
не на общият брой кандидат-студенти 
за ФМИ (от 11 211 за 2005/2006 г.  до 
6 479  за 2012/2103 г.), като пиковият 
момент е за 2006 – 2007 г - 20 279. 
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Фиг. 1. Общ брой кандидати за спе-
циалностите във ФМИ.

Тези данни са ориентировъчни, 
понеже показват заявена специал-
ност, но не е ясно доколко тя и била 
действително желана. Затова, за по-
прецизен анализ, е добре да се просле-
ди каква е кривата при посочилите на 
първо място в своите желания специ-
алност, предлагана от ФМИ (фиг. 2).

1688

2432

1968

1342 1386
1042 913

1124

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2005-
2006

2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

Година

Бр
ой

 п
ъ

рв
о 

же
ла

ни
е

Фиг. 2. Брой на кандидат-студентите, 
посочили като първо желание специ-

алност, предлагана от ФМИ.

Най-висока стойност е за учебната 
2006/2007 година  - 2 432 кандидат-
студента са посочили специалност, 
предлагана от ФМИ,  на първо място 
в желанията си. Този пиков момент 
съвпада със същия такъв и при общи-
ят брой кандидати за специалностите 
във ФМИ (фиг. 1). Следва спад, като за 
учебната 2012/2013 година кандидат 
студентите са два пъти по-малко от 
учебната 2006/2007 г. – 1 124.

Най-ниска стойност се отчита за 
учебната 2011/2012 г. – 913 кандидат-
студента са посочили някоя специал-
ност на първо място в желанията си.

Данните показват, че има връзка 
между спадовете и пиковите моменти 
между общия брой кандидати за спе-
циалностите във ФМИ  и посочилите 
като първо желание специалности, 
предлагани от ФМИ (фиг. 3).

След това започва постепенно раз-
деляне, почти идентично на фиг. 1.
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Фиг. 3. Общ брой кандидати и брой 
на кандидат-студентите, посочили 
като първо желание специалност, 

предлагана от ФМИ.

За да се проследи по-точно кои 
специалности формират основната те-
жест на интересите на кандидат-сту-
дентите, анализирахме динамиката по 
специалности.

Най-голяма тежест се пада на спе-
циалността Компютърни науки (фиг. 
4). За изследваният период общо посо-
чилите на първо място тази специал-
ност са 4 474 кандидат-студента, като 
най-високата стойност е за 2005/2006 
учебна година – 826 кандидат-студен-
та, което представлява малко под 49 % 
от всички кандидат-студенти, посочи-
ли като първа желание някоя специ-
алност от ФМИ за тази година.

Фиг. 4. Брой на кандидат-студен-
тите, посочили като първо желание 

специалностите от ФМИ (МИ - Мате-
матика и информатика; М – Матема-
тика; И -  Информатика; ПМ - При-
ложна математика; КН - Компютър-
ни науки; ИС - Информационни тех-
нологии/системи; С – Статистика;СИ 

- Софтуерно инженерство).

Прави впечатление, че намалява-
нето (687 за 2006/2007 учебна година, 
659 за 2007/2008 учебна година и 490 
за 2008/2009 учебна година) (фиг. 4) 
е почти идентично с намаляването на 
агрегираният брой кандидати, заяви-
ли специалност във ФМИ по първо же-
лание (фиг. 2).

От друга страна делът на специ-
алността Компютърни науки, заявена 
като първа спрямо останалите спе-
циалности, се запазва устойчив, като 
средният процент през годините е 39, 
69 %:  за 2006/2007 учебна година e 
38, 01%, за 2007/2008 учебна година - 
33,48 %, за 2008/ 2009 учебна година 
- 36,51 %, за 2009/2010 учебна година 
- 40,47 %, за 2010/2011 учебна година 
- 41, 84 % , за 2011/2012 учебна година 
39, 86 % и за 2012/2013 учебна година  
- 40, 12 %.

Следващата специалност, която 
има сериозен дял в предпочитанията 
на кандидат-студентите, е Информа-
тика. Нея на първо място през пери-
ода 2005 — 2013 г. са я посочили общо 
2 092  кандидат-студента, като сред-
ният процент е 18, 56. Но тази специ-
алност бележи устойчив спад в пред-
почитанията на кандидат-студентите 
малко над 7 пъти за периода 2005- 
2013 г. 
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За учебната 2005/2006 г. на пър-
во място са я посочили 606 кандидат-
студента, което прави 35, 9 % от всич-
ки кандидат-студенти, посочили на 
първо място някаква специалност във 
ФМИ, за да се стигне до 83 кандидат-
студента за учебната 2012/2013 г. или  
7, 38 % от общият дял. 

Най-нисък интерес има към би-
нарната специалност с педагогически 
профил– Математика и информати-
ка – през годините на първо място 
от кандидат – студентите е посочена 
общо 371 пъти  (фиг. 4).

Най-ниските стойности са за 
2011/2012 учебна година – едва 8 кан-
дидат-студента са посочили Матема-
тика и информатика на първо място в 
желанията си, което прави 0, 87 %.

Тези стойности вероятно се дъл-
жат на усещанията на кандидат-сту-
дентите за липсата на перспективност 
в учителската професия. 

Съпоставка между броя на 
кандидат-студентите в СУ „Св. 
Климент Охридски” и  канди-
датите за специалностите във 
ФМИ

За да се намери някаква предпос-
тавка за по-точни изводи беше напра-
вена съпоставка между броя на кан-
дидат-студентите изобщо в СУ „Св. 
Климент Охридски”, общия брой кан-
дидати за специалностите във ФМИ и 
кандидатите, посочили на първо мяс-
то специалност във ФМИ 

Най-високи проценти на посоче-
ни на първо място специалности във 

ФМИ спрямо общия брой кандидати в 
СУ „Св. Климент Охридски” са за учеб-
ните 2006/2007 и 2007/2008 години, 
най-ниски проценти са през учебните 
2010/2011 и 2011/2012 години (фиг. 7). 
Обяснение за пиковите моменти може 
да се търси в евентуално оказвания 
„натиск” от големия брой кандидат-
студенти в СУ „Св. Климент Охрид-
ски” за тези години – 16 117 (най-висо-
ка стойност за изследвания период) за 

2006/2007 г. и 12 864 за 2007/2008 г. 

Фиг. 7. Процентно разпределение 
на първо желание за ФМИ спрямо 
общия брой кандидати във ФМИ и 

общия брой кандидати в СУ „Св. Кли-
мент Охридски”. 

От друга страна, се отчита възхо-
дяща линия при съпоставката между 
общия брой кандидати за специално-
стите във ФМИ и кандидатите, посо-
чили на първо място специалност във 
ФМИ – от 12 % през 2006/2007 г. до 
17,3 % през 2012/2013 година. (фиг. 7). 

НАУКА



 http://nauka.bg 32

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

57

Статистически анализ

Беше извършена статистическа 
обработка за търсене на корелации 
между броят кандидат-студенти в СУ 
„Св. Климент Охридски”, броят учени-
ци в популацията, броят ученици, кан-
дидатстващи във ФМИ и броят първи 
желания за ФМИ с програмният про-
дукт SPSS. 

Коефициентът при идеална поло-
жителна корелация е +1.0, при идеал-
на отрицателна корелация -1.0. Когато 
между двете променливи не същест-
вува линейна взаимовръзка, то съот-
ветният коефициент на корелация е 0 
(Калинов, 2010).

Таблица 1 показва данните от из-
вършената статистическа обработка.

С две звездички са отбелязани 
значимите корелации, т.е. нивото на 
значимост α < 0,01 е много високо, 
което означава, че правдоподобност-
та същата и по-висока корелация да се 
получи случайно, е по-малка от 0,01 
или от 1 %.

С една звездичка е отбелязана на-
личната тенденция, т.е. нивото на зна-
чимост α < 0,05 е високо, което озна-
чава, че правдоподобността същата и 
по-висока корелация да се получи слу-
чайно, е по-малка от 0,05 или от 5 %.

Корелациите без отбелязани звез-
дички не са статистически значими.

Табл. 1. Корелационна матрица

Беше отчетена много висока коре-
лация между общият брой кандидат-
студенти в СУ „Св. Климент Охридски” 
и общият брой кандидат-студентите, 
посочили някаква специалност във 
ФМИ.

Данните сочат, че броят на кан-
дидатите с първо желание за специал-
ност Математика не повтарят модела 
(патерна) на останалите специалности  
- не корелира значимо нито с общия 
брой кандидати за ФМИ, нито за СУ 
„Св. Климент Охридски”.

Отчита се незначителна, но посто-
янна преднина на корелациите спря-
мо първото желание на кандидат-сту-
дентите пред броя кандидат-студенти 
в СУ „Св. Климент Охридски”. 

Силна взаимовръзка има меж-
ду кандидат-студентите, посочили на 
първо място специалностите Инфор-
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матика, Компютърни науки, Инфор-
мационни технологии/системи, При-
ложна математика, спрямо общият 
брой кандидат-студенти в в СУ „Св. 
Климент Охридски”. Това показва, че 
голяма част от кандидат-студентите за 
ФМИ посочват на първо място специ-
алност защото наистина я желаят, а не 
само като резервен вариант. 

Анализ на педагогическите 
специалности 

В няколко факултета на СУ „Св. 
Климент Охридски” съществуват би-
нарни специалности, в които са застъ-
пени математика или информатика. 
Това са Физика и информатика, Физи-
ка и математика – във Физически фа-
култет (ФзФ) и Химия и информатика 
и Компютърна химия – във Факултет 
по химия и фармация.  

Тези специалности, наред с Мате-
матика и информатика във ФМИ, оф-
ормят педагогическия профил. 

Във ФзФ с най-нисък интерес от 
всички предлагани специалности е 
специалността Физика и математика – 
през анализирания период е посочена 
на първо място от 33 кандидат-студен-
та, като след последният пиков момент 
за тази специалност – 12 за 2008/2009 
учебна година, следва устойчив спад 
– 2 за 2009/2010 учебна година, 3 за 
2010/2011 учебна година и по 1 канди-
дат-студент, посочил я на първо място 
в своите желания през учебните годи-
ни 2011/2012 и 2012/2013 (фиг. 8).

Фиг. 8. Брой на кандидат-сту-
дентите, посочили като първо жела-

ние специалностите Физика и инфор-
матика, Физика и математика,  Химия 
и информатика,  Компютърна химия 

и Математика и информатика.

Другата специалност с педагоги-
чески профил – Физика и информати-
ка – има много добри стартови стой-
ности – през учебната година, в която 
за пръв път се приема студенти в нея, 
посочилите я кандидат-студенти на 
първо място са 32 (учебна 2008/2009 
година). За съжаление след този пик 
след постепенен спад, характерен и 
за специалността Физика и матема-
тика. Следващата учебна година спе-
циалността Физика и информатика е 
посочена на първо място от 6 канди-
дат-студента, а през 2012-2013 учебна 
година – 2 (фиг. 8). 

Специалността Химия и инфор-
матика има сходен профил като спе-
циалността Физика и информатика, 
предлагана от ФзФ. Започва с високи 
стойности през учебната 2005/2006 
година – 87, за да се отчете постепенен 
спад – 27 през 2006/2007 учебна годи-
на, 14 през 2007/2008 учебна година, 
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по 10 – през учебните 2008/2009 и 
2009/2010 години, по 3 през учебни-
те 2010/2011 и 2011/2012 години и 5 за 
2012/2013 учебна година.

Компютърната химия също има 
високи стойности през първата годи-
на, когато е обявен прием – 83 през 
2006/2007 учебна година, но през из-
следвания период има отлив със сред-
но между 10 и 20 % на учебна година 
от кандидат-студенти, посочващи я на 
първо място в своите предпочитания, 
за да се стигне до 3 за 2011/2012 учеб-
на година и 7 за 2012/2013 учебна го-
дина. 

Специалността Математика и ин-
форматика също отчита постоянен 
отлив – като се започне от 92 канди-
дат-студента, посочили я на първо 
място през учебната 2006/2007 годи-
на, 42 през 2008/2009 г. и се стигне до 
24 кандидат-студента през 2012/2013 
учебна година. 

Все пак тази специалност запазва 
прилични стойности, особено на фона 
на останалите четири специалности. 
За последните две учебни години – 
2011/2012 и 2012/2013 броят на кан-
дидат-студентите, посочили на пър-
во място специалността Математика 
и информатика е повече от сумата на 
останалите четири специалности – 25 
спрямо 10 и 24 спрямо 15. 

Изводи и заключение

Профилът на ФМИ показва, че 
независимо от постепенният спад на 
общият брой кандидат-студенти за СУ 
„Св. Климент Охридски” (от 16 117 за 

2006/2007 учебна година до 10 697 
за 2012/2013 учебна година) делът на 
кандидат-студентите, посочили първо 
място в своите желания специалности, 
предлагани от ФМИ спрямо общия 
брой кандидати във ФМИ се запазва 
и даже увеличава – след спада от 10,9 
% през 2007/2008 учебна година има 
последователен ръст през следващите 
учебни години от 13,1 %, 13,7 % и 14,9 % 
съответно за 2008/2009, 2009/2010 и 
2010/2011. Лек спад има за 2011/2012 
учебна година – 14,4 %, но това е ком-
пенсирано от 17, 3% за 2012/2013. 

От една страна данните ясно по-
казват, че независимо от промяната на 
стойностите при кандидат-студентите 
през годините делът на интереса към 
някои от специалностите във ФМИ за-
пазва устойчивост и дори бележи про-
грес. 

Може да се посочи като характе-
ристика и за трите факултета (ФМИ, 
ФзФ и ФХФ) ниският интерес към би-
нарните специалности, даващи пе-
дагогическа насоченост – Химия и 
информатика, Физика и математика, 
Физика и информатика, Математика 
и информатика. Сумарният брой за 
тези специалности през изследваният 
период е 624 кандидат-студенти, посо-
чили тези специалности на първо мяс-
то, което означава, че едва 0,63 % от 
всички кандидат-студенти са посочи-
ли на първо място специалност с педа-
гогически профил в трите факултета 
през 2005 – 2013 учебна година.

Самото разпределение показва, 
че най-висок дял (над 10 %) се пада 
на специалности от ФХФ – 11,52 % 
(2005—2013 г.). Тази стойност се дъл-
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жи главно на специалността Химия и 
информатика, която е с дял 10,47 %.  

С най-ниски стойности са специ-
алностите с педагогически профил във 
ФзФ – общо 5,9 % от всички кандидат-
студенти са посочили такава специал-
ност на първо място през изследвания 
период – 2005 – 2013 г. 

3,53 % от 5,9 % са посочили спе-
циалността Физика и информатика, а 
2,37 % са за специалността Физика и 
математика. 

В заключение може да се каже, 
че все по-ниският интерес към специ-
алностите с педагогически профил в 
трите факултета е тревожна и ако не 
се предприемат мерки за спиране на 
тази тенденция резултатите през след-
ващите години ще се окажат плачевни 
– в страната няма да има подготвени 
млади специалисти, които да заемат 
мястото на пенсионираните учители. 

Същевременно резултатите за 
специалностите, предлагани от ФзФ и 
ФХФ, са явно под все по-остър натиск 
както от демографския срив, така и 
от отлива на кандидат-студенти към 
чуждестранни университети.

От друга страна не само демо-
графският срив оказва натиск върху 
СУ „Св- Климент Охридски”, но и из-
вършената през последните години 
либерализация на системата на висше 
образование. Изход от ситуацията на 
първо време може да се търси в подхо-
да на финансирането на университе-
тите от държавата, в което се включва 
стипендиите (по-високи за студентите 
в природните факултети) и план-при-
ема, като се завиши и издръжката на 
студент. 

Но основният проблем е въпросът 
за реализацията, който зависи мно-
го от субективни фактори или пък от 
регионалните неравенства в пазара на 
труда. 

Бъдещи изследвания биха били 
интересни, ако се насочат едновре-
менно към избора на специалност и 
реализация, понеже това би позволи-
ло проследяване на мотивацията на 
кандидат-студентите да избират едно 
или друго направление и да се разбере 
от какво се поражда интересът им и на 
какво се дължи популярността на да-
дена специалност.
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На 17 април в пощата на Мате-
матически анали, един от най-
добрите журнали в сферата, 

пристига документ. Написан от мате-
матик почти непознат на експертите в 
полето – 50 и нещо годишен лектор от 
университета на Ню Хемпшир на име 
Итанг Джанг – документът претенди-
рал за постигането на голям напредък 
в разбирането на един от най-старите 
проблеми в математиката – хипотеза-
та за прости числа близнаци.

Редакторите на изтъкнати математи-
чески журнали са свикнали с получа-
ването на грандиозни твърдения от 
неизвестни автори, но тази претенция 
се различавала от останалите. Написа-
на с кристална яснота и пълно разби-
ране на проблема и неговото настоящо 
състояние, изследването се доказвало 
като сериозно и редакторите на Ана-
лите решили да му дадат бърз старт.

Само три седмици по-късно - период, 
който може да бъде приет като едно 
премигване, в сравнение с обичайно-
то темпо на развитие при математиче-
ските журнали – Джанг получил до-
клада на рецензента си.

„Основните резултати са първоклас-
ни”, пишел един от рецензентите. Ав-
торът е доказал „важна теорема за раз-
пределението на простите числа.”

Слуховете, че никому неизвестен из-
слеовател – някой, чийто талант бил 
толкова подценяван, че след получа-
ването на докторантурата му през 1992  
му било трудно да си намери акаде-
мична работа; някой,  който работил 
няколко години като счетоводител и 
дори в магазин на „Събуей” – успял да 
направи такъв голям пробив, бързо и 
проправили път сред математическа-
та общност.

„На практика никой не го познава” 
– казва Андрю Гранвил, теоретик на 
числата от Университетът на Монре-
ал. „Сега, изведнъж, той показва едни 
от най-големите резултати в история-
та на теорията на числата.”

Математици от Харвард набързо уре-
дили Джанг с презентация пред пре-
тъпкана аудитория на 13 май. С раз-
криването на детайли от работата на 
Джанг, става ясно, че той постига ре-
зултатите си не чрез радикално нов 
подход към проблема, а чрез прилага-
нето на вече съществуващи методи с 
голямо постоянство.

„Големите експерти в областта вече са 
опитвали да приложат този подход,” 
казва Гранвил. „Той не е познат екс-
перт, но успя там, където всички екс-
перти се провалиха.”

Неизвестен математик доказва 
неуловимо качество на простите числа

http://www.wired.com/wiredscience/2013/05/twin-primes
Милена Бербенкова
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Проблемът на двойките

Простите числа – тези, които нямат 
други делители освен 1 и себе си – са 
атомите на аритметиката и са пле-
нявали математиците още от време-
то на Евклид, който доказал преди 
повече от 2 000 години, че има без-
крайно много прости числа.

Тъй като простите числа са фунда-
ментално свързани с умножението, 
разбирането на техните събирател-
ни свойства може да бъде подвежда-
що. Някои от най-старите нерешени 
проблеми в математиката се отна-
сят до базисни въпроси за простите 
числа и събирането. Такива напри-
мер са хипотезата за простите числа 

близнаци, според която има безброй 
много двойки прости числа, които 
имат разлика 2, и хипотезата на Гол-
дбах, според която всяко четно число 
е сбор от две прости. (По невероятна 
случайност, по-слаба версия на вто-
рия въпрос е разгледана в изследва-
не, публикувано он-лайн от Хералд 
Хелфгот от École Normale Supérieure 
в Париж, докато Джанг изнася лек-
цията си в Харвард.) 
(http://arxiv.org/pdf/1305.2897v1.
pdf)

Простите числа са в изобилие в нача-
лото на числовата редица, но стават 
все по редки сред по-големи числа. 
От първте 10 числа, например, 40% 
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са прости – 2, 3, 5 и 7. Сред 10-цифре-
ните числа обаче, само около 4% са 
прости. Повече от век математиците 
знаят как простите числа намаляват 
средно аритметично: сред големи чис-
ла, предполагаемото разстояние меж-
ду две прости числа е приблизително 
2.3 пъти повече от броя на цифите. 
Така например, сред 100-цифрените 
числа, предполагаемото разстояние 
между две прости числа ще бъде око-
ло 230.

Това обаче е само средно аритметич-
но. Простите числа често са по-бли-
зо едно до друго, отколкото средно 
аритметичното предполага, или пък 
са на по-голямо разстояние. В част-
ност, простите числа „близнаци” чес-
то се появяват случайно – двойки като 
3 и 5 или 11 и 13, които имат разлика 
само от 2. Въпреки, че подобни двой-
ки стават все по-редки сред големите 
числа, простите числа близнаци нико-
га не изчезват напълно (най-голяма-
та такава двойка, открита до момен-
та, е 3,756,801,695,685 x 2666,669 – 1 и 
3,756,801,695,685 x 2666,669 + 1).

Стотици години математиците раз-
мишляват върху съществуването на 
безкраен брой двойки прости числа 
близнаци. През 1849 година френски-
ят математик Алфонс дьо Полиняк 
разширява тази хипотеза до идеята, че 
трябва да съществуват безброй много 
прости двойки за всеки възможен кра-
ен период, не само за 2.

Оттогава насам присъщата привлека-
телност на тези хипотези ги е превър-
нала в математическия свещен граал, 
нищо че до момента тяхно приложе-
ние не е известно. Въпреки много по-

ложени усилия за доказване на тези 
хипотези, математиците не са били 
способни да отхвърлят възможността, 
че периодите между простите числа 
нарастват и нарастват, като в крайна 
сметка прехвърлят всякаква специ-
фична обвързаност.

Днес Джанг чупи тази бариера. Него-
вото изследване показва, че съшеству-
ва число N, по-малко от 70 милиона, 
такова че съшествуват безброй много 
двойки прости числа, разликата меж-
ду които е N. Независимо колко навъ-
тре в пустините на наистина огромни-
те прости числа навлезете, независимо 
колко редки тези числа стават, винаги 
ще намирате прости числа, които се 
различават помежду си с по-малко от 
70 милиона.

Резултатът е „поразителен”, казва Да-
ниъл Голдстън, теоретик на числата 
в щатския университет на Сан Хосе. 
„Това е една от онези задачи, за кои-
то не си сигурен дали някога някой ще 
може да реши.”

Просто сито

Семената, чийто резултат Джанг жъне 
могат да бъдат намерени в изследва-
не от преди 8 години(http://arxiv.org/
abs/math/0508185), което теоретици-
те на числа наричат GPY, кръстено на 
трите си автора – Голдстън (Goldston), 
Янош Пинтз от Института по мате-
матика „Алфред Рений” в Будапеща 
(János Pintz) и Джем Йълдъръм от 
Босфорския университет в Истанбул 
(Cem Yıldırım). Това изследванестига 
изкусително близо до резултатите на 
Джанг, но се оказва крайно неспособ-
но да докаже съществуването на без-
брой много двойки прости числа с ня-
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какъв краен период между тях.

Вместо това, то показва, че винаги ще 
има двойки прости числа, които ще 
са много по-близки едно до друго, от-
колкото средно аритметичното раз-
стояние предполага. По-точно, GPY 
показва, че за всяка избрана фракция, 
независимо колко малка е тя, вина-
ги ще има двойка прости числа, кои-
то ще са по-близки от фракцията на 
средно аритметичния период, ако се 
продължи достатъчно дълго по лини-
ята на числата. Изследователите оба-
че не могли да докажат, че периодите 
между тези прости числа винаги ще са 
по-малки от някое определено крайно 
число.

GPY използва метод, наречен „преся-
ване”, за филтриране на двойки прос-
ти числа, които са по-близки от сред-
но аритметичното предположение. 

Ситата дълго са използвани в изуча-
ването на простите числа, започвай-
ки от Ситото на Ератостен (използва 
се и Решето на Ератостен) от преди 2 
000 години – техника за намиране на 
прости числа.

За да използваме Ситото на Ератостен 
за намирането на всички прости чис-
ла, да кажем до 100, трябва да започ-
нем от 2 и да зачеркнем всички по-го-
леми числа, които се делят на 2. След 
това преминаваме на 3 и да зачерква-
ме всички числа, делими на три. Тъй 
като 4 вече е зачеркнато, преминаваме 
на 5 и зачеркваме всички числа, които 
се делят на 5, и така нататък. Числата, 
които оцелеят след зачеркването, са 
простите числа.

Ситото на Ератостен работи перфект-
но за намирането на прости числа, но 
е твърде тромаво и неефикасно, за да 
бъде използвано за решаване на тео-
ретични въпроси. През последния век 
теоретиците на числа развиват колек-
ция от методи, които осигуряват по-
лезни приблизителни отговори на та-
кива въпроси.

„Ситото на Ератостен върши твърде 
добра работа,” казва Голдстън. „Мо-
дерните методи, които използват сита 
се отказват от перфектното пресява-
не.”

GPY развива сито, което филтрира 
списъци с числа, в които е напълно 
възможно да има двойки прости чис-
ла. За да се стигне до реалните прости 
числа, изследователите комбинират 
ситото с функция, чиято ефективност 
се основава на параметъра „степен на 
разпределение”. Този параметър из-
числява колко бързо простите числа 
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започват да показват определени за-
кономерности.

Степента на разпределяне е определе-
на на поне 1/2. Това е точната степен, 
която позволява резултатите на GPY, 
но тя не е достатъчна за доказването 
на съществуването на двойки прости 
числа в определен интервал. Ситото 
на GPY може да установи такъв резул-
тат, но само ако степента на разпре-
деление на простите числа може да се 
докаже като повече от ½. Всяко по-го-
ямо количество би било достатъчно. 
Според изследователите това поставя 
теоремата на GPY на косъм желаните 
резултати.

Колкото повече обаче изследователи-
те се опитват да преодолеят това пре-
пятствие, толкова по-дебел става ко-
съма.

През късните 80 години на мина-
лия век трима изследователи: Енри-
ко Бомбиери – носител на медала на 
Фийлдс в Института за напреднича-
ви изследвания в „Принстън”; Джон 
Фрийдландър от университета в То-
ронто и Хенрик Иваниец от универси-
тета „Рутгърс”; развиват начин за от-
късване на определението на степента 
на разпределение, за да увеличат 
стойността на този коригиран параме-
тър до 4/7. След разпространението на 
изследването GPY през 2005, изследо-
вателите започват да работят треска-
во за включването на тази променена 
степен на разпределени в пресяваща-
та рамка на GPY, но без успех.

„Големите експерти в областта се оп-
итаха и се провалиха,” казва Гранвил. 
„Лично аз не вярвах, че някой ще ус-
пее в близкото бъдеще.”

Затваряне на периода

През това време Джанг работи в уеди-
нение, опитвайки се да преодолее про-
пастта между резултатите на GPY и хи-
потезата за ограничените периоди на 
простите числа. Той е китайски ими-
грант, който завършва докторантура в 
университета Пърдю. Винаги се е ин-
тересувал от теорията на числата, ма-
кар и тя да не е тема на дисертацията 
му. През трудните години, в които не 
успява да намери академична работ-
на позиция, той продължава да следи 
развитията в полето.

„Има много възможности в една кари-
ера, но най-важното е да продължиш 
да мислиш,” казва той. Джанг прочита 
изследването GPY и обръща специал-
но внимание на изречението за бли-
зостта „на косъм” между GPY и огра-
ничените интервали между простите 
числа. „Това изречение ме впечатли 
много,” казва той.

Без да се свърже с експертите в облас-
тта, Джанг започва да мисли върху 
проблема. Три години по-късно, най-
сетне успява да постигне някакъв на-
предък. „Бях толкова изморен,” казва 
той.

За да си почине, Джанг посещава при-
ятел в Колорадо през лятото. Там на 3 
юли,  по време на кратка дрямка, пре-
ди да отиде на концерт, той открива 
решението. „Веднага разбрах, че ще 
проработи,” казва той.

Идеята на Джанг е да използва не си-
тото от GPY, а негова модифицирана 
вресия, в която ситото филтрира не 
през всяко число, а само през числа, 
които нямат големи прости делители.

НАУКА

http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF02399204
http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF02399204
http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF02399204
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„Неговото сито не върши тол-
кова добра работа, защото не се 
използва всичко, с което можеш 
да пресяваш,” казва Голдстън. 
„Оказва се обаче, че, въпреки че е 
малко по-неефективно, то позво-
лява гъвкавостта, която позволя-
ва на решението да работи.”

Според Голдстън, това ново сито 
позволява на Джанг да докаже, че 
има безброй много двойки прости 
числа, които са по-близо едно до 
друго от 70 милиона, но едва ли 
може да бъде приложено в хипо-
тезата за простите числа близна-
ци. Дори с най-силните възмож-
ни предположения за стойността 
на степента на разпространение, 
казва Голдстън, най-добрите въз-
можни резултати от метода GPY 
ще бъдат, че има безброй много 
двойки прости числа, които имат 
разлика от 16 или по-малко по-
между си.

Гранвил обаче казва, че матема-
тиците не трябва преждевремен-
но да отхвърлят възможността за 
достигане до хипотезата за прос-
тите числа близнаци по тези ме-
тоди.

„В тази работа играта се променя 
и понянога след ново доказател-
ство, това, което преди е изглеж-
дало изключително трудно, се 
оказва просто малко разшире-
ние,” казва той. „Това, което тряб-
ва да направим сега, е да разучим 
изслеването и да видим кое какво 
е.”

Гранвил казва, че на Джанг са му 
били необходими няколко месе-

ца, за да обработи детайлите, но 
резултатът е модел за ясно изло-
жение. „Той заковава всеки де-
тайл, така че никой не може да 
се усъмни в него. Няма ненужен 
пълнеж.”

След получаването на оценката 
на рецензента, събитията около 
Джанг се развиват с бясна ско-
рост. Поканите за представяне на 
работата му започват да преливат. 
„Мисля, че хората са развълнува-
ни от факта, че някой изведнъж 
постигна това,” казва Гранвил.

За Джанг, който се счита за сра-
межлив, блясъка на прожекто-
рите е някак неудобен. „Казах 
си, „Защо така изведнъж?”, казва 
той. „Беше толкова объркващо, 
понякога.”

Все пак Джанг не е толкова сра-
межлив по време на представя-
нето си в Харвард, което присъст-
ващите възхваляват за неговата 
яснота. „Когато изнасям лекция 
и се концентрирам върху матема-
тиката, забравям своята срамеж-
ливост”, казва той.

Джанг не изпитва никакво огор-
чение относно доскорошната си 
неизвестност и несполуките в ка-
риерата си. „Умът ми е много ми-
ролюбив. Не се интересувам мно-
го от парите или честта,” казва 
той. „Харесва ми да съм тих и да 
работя сам.”

Същевременно Джанг вече рабо-
ти по нов проект, който отказва 
да опише. „Надявам се, че ще има 
добър резултат,” казва той.

НАУКА
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1. E-ELT: европейският из-
вънредно голям телескоп Европейският извънредно голям 

телескоп (European Extremely 
Large Telescope, съкр. EELT) е револю-
ционен научен проект за построява-

ФИЗИКА

Големите проекти на 
европейската научна 
инфраструктура
„Светът на физиката“  Автор: Д. Динев

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.

Фиг. 1. 
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нето на наземен телескоп с диаметър 
на главното огледало 39.3 m.

Фиг. 1. Европейският извънредно 
голям телескоп E-ELT

Телескопът ще работи в оптичната 
и близката инфрачервена област на 
спектъра. Неговото огледало ще съ-
бира 13 пъти повече светлина от най-
големия в момента наземен телескоп 
- The Large Binocular Telescope с диа-
метър на огледалото 11.9 m, разполо-
жен в Аризона.1

Оптиката на телескопа е проектирана 
така, че да се коригират изкривявани-
ята в изображението, предизвикани 
от земната атмосфера, т. нар. адап-
тивна оптика. За първи път атмосфер-
ните деформации ще се коригират по 
цялото зрително поле. Това ще позво-
ли получаването на изображения, с 16 
пъти по-висока разделителна способ-
ност от тази на космическия телескоп 
„Хъбъл“.

Строителството на E-ELT ще започне 
през 2012 г., а първите наблюдения са 
предвидени за 2022 г.

Телескопът ще бъде разположен в 
южноевропейската обсерватория 
(ESO) в Чили (Амазония).

Стойността на E-ELT ще бъде 1.1 млд. 
евро.

В проекта участват: Австрия, Белгия, 
Бразилия, Чехия, Дания, Финландия, 
Франция, Германия, Италия, Холан-
дия, Португалия, Испания, Швеция и 
Швейцария.

Новият телескоп ще разшири значи-

телно нашите възможности за изуча-
ване на екзопланетите, на природата 
на масивните черни дупки и на тъм-
ната материя, а така също ще позволи 
да се наблюдават най-ранните обекти 
в нашата Вселена.

Голямото огледало на телескопа ще 
се състои от 798 хексагонални сегмен-
та, всеки с широчина 1.45 m. Освен 
голямото огледало с диаметър 39.3 m 
оптическата система на телескопа ще 
използва още четири помощни огле-
дала.

Адаптивната оптика е разработена 
през 50-те години на миналия век, но 
нейната реализация става възможна 
40 години по-късно и е свързана с 
усъвършенстването на компютрите.

Когато светлинните лъчи премина-
ват през земната атмосфера, те се 
изкривяват поради локални неедно-
родности в показателя на пречупване, 
свързани с вариации в атмосферната 
плътност и температура. В резултат се 
променя фазата на светлинната вълна 

ФИЗИКА
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и това води до „размиване“ на изобра-
жението.

Един от методите за коригиране на 
атмосферната дисторсия се състои в 
създаването на „изкуствена звезда“ на 
височина 90 km в горната атмосфера 
с помощта на лазерен импулс с под-
ходяща дължина на вълната (λ = 589 
nm). Този лазерен импулс възбужда 
D2 линията на атмосферния натрий. 
След това се измерва разликата във 
времето на пристигане на вълновия 
фронт от реалната звезда в предполо-
жение, че отсъстват атмосферни тур-
буленции, и от „изкуствената звезда». 
Чрез подходяща деформация на едно 
от огледалата на телескопа тази раз-
лика във времената се коригира, така 
че да се получи идеално плосък въл-
нов фронт.

Коригиращото огледало в една оп-
тична система с адаптивна оптика 
е направено от стъклена мембрана, 
дебела само няколко милиметра. 
От задната страна на мембраната са 
разположени устройства, които леко 
деформират огледалото, така че да се 
коригира изкривеният вълнов фронт.

E-ELT ще използва 6400 подобни 
устройства (актюатори). Те ще дефор-
мират огледалото на телескопа с до 
160 µm. Атмосферните деформации 
ще се коригират 1000 пъти в секунда.

Вместо една изкуствена звезда в E-
ELT ще се използват осем, което ще 
позволи да се коригират атмосферни-
те изкривявания по цялото зрително 
поле.

2. ESS: европейският спалацио-
нен източник на неутрони

Фиг. 2. Европейският спалационен 
източник на неутрони ESS

За генерирането на импулсни пото-
ци от студени и топлинни неутрони с 
много висок интензитет се използва т. 
нар. реакция на раздробяване с удар 
(spallation reaction, англ., реакция 
скалмвания, рус), при която ускорени 
до енергия от няколко GeV протони 
бомбардират мишена, съдържаща 
тежки ядра2. Например при достатъч-
но дебела мишена от тантал и енер-
гия на бомбардиращите протони 2.2 
GeV на всеки налитащ протон в резул-
тат на множествен спалационен про-
цес се раждат 20-30 неутрона. Това са 
главно „изпарени“ от ядрата неутрони 
с енергия 1-2 MeV. Присъства и малък 
процент високоенергетични неутро-
ни, получени при преки вътрешнояд-
рени процеси, т. нар. каскадни неу-
трони.

Импулсният характер на неутрон-
ния поток в съчетание с голямата му 

ФИЗИКА
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яркост позволява провеждането на 
експерименти, които не могат да се 
реализират с реакторни неутрони. 
Те осигуряват много висока прос-
транствена и времева разделителна 
способност, много високо отноше-
ние сигнал/шум и покриват широк 
спектрален диапазон от meV до eV 
(0.1Å-10Å). Поради много късите им-
пулси (<1 µs) може да се постигне 
рекордна разделителна способност 
при експерименти по времето на пре-
литане.

В Европа от 1985 г. работи ускори-
телният спалационен източник ISIS. 
Той е разположен в Ръдърфордовата 
национална лаборатория на Велико-
британия (RAL). В ISIS се използва 
синхротронен ускорител на протони 
с максимална енергия 800 MeV. Той 
осигурява 100 kW средна мощност на 
неутронния поток.

От 2006 г. в Оук-Риджската нацио-
нална лаборатория на САЩ (ORNL, 
Oak Ridge National Laboratory) работи 
спалационният неутронен източник 
от второ поколение SNS. При него 
средна мощност на неутронния поток 
е 1.4 MW (енергия на протоните 1.0 
GeV, среден протонен ток 1.4 mA, чес-
тота на импулсите 60 Hz).

Бъдещият Европейски спалационен 
източник (ESS) ще бъде построен в 
Лунд, Швеция. Началото на строител-
ството трябва да започне през 2013 
г. и да приключи през 2019 г. Стой-
ността на проекта е 1.5 млрд. евро. В 
проекта участват: Швеция, Дания, 
Норвегия, Естония, Латвия, Литва, 
Исландия, Полша, Германия, Швей-

цария, Италия, Франция, Испания, 
Унгария и Великобритания.

ESS е базиран върху линеен ускори-
тел на протони. Неутроните ще се 
получават в резултат на спалацион-
на реакция при бомбардирането на 
мишена с ускорени до енергия 2.5 
GeV протони. Средната мощност на 
неутронния поток на ESS ще бъде 5 
MW. С тази мощност ESS ще стане 
най-мощният източник на неутрони в 
света.

Създадените с помощта на спала-
ционна реакция неутрони ще се ох-
лаждат чрез пропускането им през 
забавители и след това те ще се насоч-
ват към 22 експериментални станции.

В ESS ще се провеждат експерименти 
със студени неутрони. Ще се изучава 
структурата на най-разнообразни ма-
териали: от полимери до биологични 
молекули.

Разглеждат се два варианта за ми-
шената, в която ще се създават неу-
троните: мишена от сплав на олово и 
бисмут, т. нар. LBE сплав и мишена 
от волфрам. Сплавта LBE, която е 
твърда при стайна температура, при 
работната температура на ESS от над 
100oC, преминава в течно състояние. 
Волфрамовата мишена остава в твър-
до състояние до 3000oC и има много 
висока плътност, което позволява да 
се генерира интензивен пнеутронен 
поток. За да се намали топлинното 
натоварване на волфрамовата мише-
на, тя ще бъде въртяща се. Предвижда 
се това да е волфрамов диск с диаме-
тър 2.5 m и дебелина 13 cm. Волфра-

ФИЗИКА
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мовата мишена ще тежи 7 t.

3. European-XFEL: европейски-
ят рентгенов лазер със свободни 
електрони

Фиг. 3. Площадката на Германския 
институт за физика на високите 
енергии DESY край Хамбург, където 
ще е разположен Европейският рен-
тгенов лазер със свободни електро-
ни. На преден план се вижда работе-
щият в момента лазер със свободни 
електрони FLASH, който излъчва в 
областта на вакуумния ултравио-
лет и на меките рентгенови лъчи

Лазерът със свободни електрони (Free 
Electron Laser, съкр. FEL) е източник 
на кохерентно електромагнитно лъче-

ние, чиято дължина на вълната може 
лесно и плавно да се изменя в широ-
ки граници чрез пренастройването 
на някои макроскопични параметри 
и който притежава рекордна пикова 
мощност3.

FEL могат да работят във всички 
спектрални диапазони: от далечна-
та инфрачервена област (FIR), през 
видимата област, ултравиолетовото 
лъчение (UV), вакуумния ултравиолет 
(VUV), та чак до рентгеновото лъче-
ние (X-ray).

Докато в традиционните лазери се 
използва стимулираното лъчение на 
електроните в атоми или молекули 
(свързани електрони), в FEL се из-
ползува стимулираното лъчение на 
интензивен сноп от електрони, дви-

ФИЗИКА
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жещи се с релативистични скорости 
през едно постоянно във времето 
напречно магнитно поле с редуваща 
се полярност (свободни електрони). 
Устройството, в което се създава това 
постоянно и с редуваща се полярност 
напречно магнитно поле, се нарича 
ондулатор.

Както знаем, релативистични елек-
трони, преминаващи през еднородно 
и постоянно във времето магнитно 
поле, се движат по дъга от окръжност, 
изпитват ускорение и излъчват елек-
тромагнитно лъчение, наречено син-
хротронно лъчение.

В един FEL електроните взаимодейст-
ват с електромагнитното поле на един 
оптически резонатор и го усилват. 
Започва процес на бързо нарастване 
на натрупаната в резонатора енергия. 
Това продължава до достигането на 
насищане, когато се достига до баланс 
на загубите в резонатора и енергията, 
предавана на полето от електроните.

Обикновено в FEL се използва опти-
чен резонатор, образуван от сферич-
ни огледала. При много къси вълни 
(λph < 100 nm) обаче отсъстват огледа-
ла с отражение от поне 10% и не може 
практически да се реализира оптичен 
резонатор. Освен това усилването на 
електромагнитното лъчение в FEL 
е пропорционално на λph 

3/2 и бързо 
спада с намаляване на дължината на 
вълната. За много къси дължини на 
вълната отсъстват и конвенционални 
лазери, които да служат за източник 
на начално кохерентно електромаг-
нитно лъчение, което след това да се 
усилва в FEL при взаимодействието 

си с електроните.

За генерирането на кохерентно елек-
тромагнитно лъчение в UV и в X-ray 
области се използва еднократното 
преминаване на електроните през 
достатъчно дълъг ондулатор. Спон-
танното синхротронно лъчение на 
електроните от първата част на он-
дулатора взаимодейства по-нататък 
с електронния сноп и предизвиква 
модулация на електронната плътност, 
т.е. микробанчиране. Микробанчи-
рането става при такава относителна 
фаза на електроните спрямо елек-
тромагнитната вълна, че те отдават 
част от кинетичната си енергия на 
вълната, като я усилват. Така уси-
леното електромагнитно лъчение 
продължава да взаимодейства с елек-
тронния сноп и допълнително увели-
чава дълбочината на модулацията на 
плътността. Възниква положителна 
обратна връзка между електронния 
сноп и електромагнитната вълна: 
колкото повече излъчват електрони-
те, толкова по-голяма е модулацията 
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на плътността и обратно, колкото 
по-модулиран по плътност е снопът, 
толкова той повече излъчва. Лазерите 
със свободни електрони от този тип 
се наричат „Лазери със самоусилваща 
се спонтанна емисия“ (Self - Amplified 
Spontaneous Emission lasers или съ-
кратено SASE лазери).

Първите FEL, излъчващи в рентге-
новата област, започват да се разра-
ботват след 2000 г. Те притежават 
рекордна яркост и кохерентност на 
излъчените рентгенови импулси. 
Наричат се X-ray FEL, или съкратено 
XFEL.

В момента работят два XFEL: Linac 
Coherent Light Source (LCLS) в Нацио-
налната лаборатория на САЩ SLAC 
и Spring-8 Angstrom Compact free-
electron LAser (SACLA) в Япония.

LCLS е източник на рентгеново лъче-
ние с над 109 пъти по-голяма яркост 
от тази на конвенционалните източ-
ници на рентгенови лъчи. Излъчва-
ните от него импулси са толкова къси 
(10-12 s), че могат да се наблюдават 
процесите, протичащи в молекулите 
и атомите. С негова помощ са получе-
ни тримерни изображения на струк-
турата на протеини и вируси, изучава 
се процесът на фотосинтеза, изслед-
ват се процесите на катализ и др. 
LCLS започва работа през 2006 г. и 
излъчва кохерентно рентгеново лъче-
ние с дължина на вълната λ = 0.1 nm.

Spring-8 е XFEL с много компактна 
конструкция. При него електроните 
са с енергия 8 GeV. Той започва рабо-
та през 2010 г. и излъчва в областта 

на твърдото рентгеново лъчение (λ 
= 0.6 Å). Той притежава пълна прос-
транствена кохерентност на лъчение-
то, рекордна яркост, която е 109 пъти 
по-висока от тази на един типичен 
ондулатор и рекордно къси импулси 
(<100 fs).

В момента край Хамбург се строи Ев-
ропейският рентгенов лазер със сво-
бодни електрони (European XFEL).

Може да се каже, че работата по Ев-
ропейския XFEL започва през 1992 г., 
когато международна колаборация 
разработва и построява в Германския 
център за физика на високите енер-
гии (DESY), разположен край Хам-
бург, тестов вариант на свръхпроводя-
щия линеен ускорител на електрони 
TESLA, т.нар. TESLA Test Facility, 
съкр. TTF. С помощта на тази тестова 
установка се доказва работоспособ-
ността на избраната технология. По-
късно, през 2000 г., на TTF е тестван и 
SASE принципът за генериране на ко-
херентно електромагнитно лъчение с 
малка дължина на вълната. За първи 
път е получено излъчване в ултравио-
летовата област (λ=80 nm). През 2003 
г. установката TTF е надстроена, така 
че линейният ускорител на електрони 
има вече дължина 260 m. Това позво-
лява електроните да се ускорят до по-
висока енергия и да се построи лазер, 
излъчващ в областта на вакуумния 
ултравиолет. Сега този VUV-FEL се 
нарича FLASH, което е съкратено от 
Free-Electron Laser in Hamburg.

В момента FLASH излъчва и в облас-
тта на мекото рентгеново лъчение 
(λ=6 nm). Той има пет работни стан-
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ции, на които се провеждат изследва-
ния по кластерна физика, по физика 
на твърдото тяло, по физика на по-
върностните явления, по физика на 
плазмата и по молекулярна биология. 
FLASH служи като пилотна установка 
за бъдещия европейски XFEL.

Строителството на европейския XFEL 
започва през 2009 г. Очаква се да за-
почне работа през 2015 г.

В колаборацията европейски XFEL 
участват: Германия (страна домакин), 
Дания, Франция, Гърция, Унгария, 
Италия, Полша, Русия, Словакия, Ис-
пания, Швеция и Швейцария.

Стойността на проекта е 1082 млн. 
евро. Федералното правителство на 
Германия, федералната област Шлез-
виг-Холнщайн и град Хамбург ще по-
емат 54% от тази сума, Русия покрива 
23%, а останалите страни участнички 
- между 1% и 3.5% всяка.

Европейският XFEL ще се простира от 
плoщадката на DESY край Хамбург в 

северозападна посока. Пълната дъл-
жина на свръхпроводящия линеен 
ускорител на електрони ще бъде 2.1 
km. Той ще е разположен в подземен 
тунел на дълбочина от 6 до 38 метра. 
В този ускорител електроните ще се 
ускоряват до енергия 20 GeV. За до-
веждане на електроните до релати-
вистични скорости ще се използват 
800 свръхпроводящи ускоряващи 
резонатора, направени от сплав NbTi 
и работещи при температура 1.9 K.

Европейският XFEL ще излъчва 27 
000 импулса в секунда. Той ще рабо-
ти в областта на твърдото рентгеново 
лъчение (λ = 0.05 - 6 nm). Тази дъл-
жина на вълната е толкова малка, че 
прави възможно детайлното изучава-
не на атомите.

Излъчваните импулси ще бъдат из-
ключително къси (<100 fs). Тези из-
вънредно къси импулси ще позволят 
да се изследва например динамиката 
на процесите, протичащи в молекули-
те.

Фиг. 4.

ФИЗИКА



 http://nauka.bg 50

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

57

Яркостта на рентгеновото лъче-
ние на Европейския XFEL ще бъде 
5.1032 photons/ (s.mm2.mrad2.0.1% 
bandwidth). Това е 109 пъти повече от 
яркостта на най-добрите конвенцио-
нални източници на рентгеново лъче-
ние.

Лъчението ще притежава пълна прос-
транствена кохерентност. Това ще 
позволи да се получават тримерни 
изображения в атомни мащаби.

4. FAIR: международен ускорите-
лен център за изследвания с ан-
типротони и тежки йони

Фиг. 4. Международният ускори-
телен комплекс за антипротони и 
тежки йони FAIR в Дармщат, Гер-
мания 

Германският институт за изследва-
ния с тежки йони (Gesellschaft fur 
Schwerionenforschung, съкр. GSI), раз-
положен край Дармщат, има многого-
дишни традиции в провеждането на 
изследвания в областта на ядрената 
физика, физиката на плазмата и лъ-

четерапията с помощта на ускорени 
до висока енергия снопове от тежки 
йони4.

Ускорителният комплекс на GSI в 
момента се състои от линейния уско-
рител на тежки йони UNILAC, теж-
койонния синхротрон SIS-18 и на-
трупващия и охлаждащ пръстен ESR. 
UNILAC започва работа през 1975 г. и 
след поредица от модернизации днес 
е най-мощният линеен ускорител на 
тежки йони в света. В него например 
могат да се ускоряват U28+ йони до 
енергия 11.4 MeV/u при ток на снопа 
4 mA. Синхротронът SIS-18 започва 
да работи през 1985 г. Той може да 
ускорява йони на всички елементи от 
периодичната система до уран вклю-
чително. В SIS-18 например U73+ йони 
се ускоряват до енергия 1 GeV/u при 
интензивност 5.108 ions/pulse. С помо-
щта на модерните методи на стохас-
тичното и на електронното охлажда-
не на йоните е постигнато рекордно 
качество на ускорените снопове.

В момента на базата на съществува-
щите в GSI ускорители се изгражда 
нов, много по-голям и с много по-бо-
гати възможности ускорителен ком-
плекс за изследвания с тежки йони и 
антипротони, наречен FAIR (Facility 
for Antiproton and Ion Research in 
Europe). FAIR е международен про-
ект. В неговото изграждане участват: 
Германия (страна домакин), Фин-
ландия, Франция, Индия, Полша, 
Румъния, Русия, Словения и Швеция. 
Споразумението за започване на стро-
ителството на новия ускорителен цен-
тър е подписано от участващите стра-
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ни през 2010 г. Стойността на проекта 
ше бъде 1 млрд. евро, като Германия 
ще покрие три четвърти от тази сума.

Основа на новия ускорителен ком-
плекс ще бъдат двата големи синхро-
трона за ускоряване на тежки йони 
SIS-100 и SIS-300. Всеки един от 
тези два нови синхротрона ще има 
периметър на ускорителния пръстен 
1083.6 m. И в двата ускорителя за 
удържане и фокусиране на йоните 
по кръговата орбита ще се използват 
свръхпрово-дящи магнити. В SIS-100 
тези свръхпроводящи магнити ще 
имат максимална сила на полето 2 T, 
а в SIS-300 - 6 T.

Първият синхротрон, SIS-100, ще ус-
корява U28+ йони до енергия 2.7 GeV/u 
и протони до енергия 29 GeV.

Вторият синхротрон, SIS-300, ще 
ускорява U92+ йони (уранови ядра) до 
енергия 34 GeV/u.

Освен тези два нови тежкойонни 
синхротрона ускорителният комплекс 
FAIR ще включва и няколко специа-
лизирани ускорителя, разширяващи 
възможностите за провеждането на 
изследвания с антипротони и тежки 
йони. Т.нар. „Колекторен пръстен“ 
(Collector Ring, съкр. CR) ще служи за 
натрупването на вторични снопове 
от антипротони (енергия 3 GeV/u) и 
редки радиоактивни ядра (енергия 
740 MeV/u). В CR ще има мас-спек-
трометър за краткоживущи ядра. Ра-
диоактивните йони и антипротоните 
ще могат да се охлаждат чрез метода 
на стохастичното охлаждане. В „Аку-
мулиращия пръстен” (Accumulator 

Ring, съкр. RESR) ще се натрупват 
антипротони (енергия 3 GeV), след 
като са били предварително охладе-
ни в пръстена CR. Освен това RESR 
ще позволява бързото забавяне на 
снопове от редки изотопи до енергия 
между 500 MeV/u и 100 MeV/u , което 
ще става само за 1s. Т.нар. „Нов екс-
периментален натрупващ пръстен” 
(New Experimental Storage Ring, съкр. 
NESR) ще служи за провеждането на 
експерименти с антипротони и ради-
оактивни йони. Това ще е основният 
инструмент за атомна и ядрена физи-
ка. Натрупаните антипротони и ради-
оактивни йони ще се охлаждат с по-
мощта на техниката на електронното 
охлаждане. В NESR ще се провеждат 
експерименти с вътрешна мишена. 
Ще има прецизен мас-спектрометър. 
Ще има опция за бързото забавяне на 
натрупаните йони до по-ниски енер-
гии. В т.нар. „Натрупващ пръстен за 
висока енергия” (High Energy Storage 
Ring, съкр. HESR) ше се натрупват ан-
типротони с енергия 14 GeV. Тук също 
ще се прилагат техниките на стохас-
тичното и на електронното охлажда-
не. Ще има и вътрешна газовоструйна 
мишена. За работа с радиоактивни 
снопове ще се използва сепараторът 
на фрагментите Super-FRS.

Новият международен ускорителе 
център FAIR ще предоставя уникал-
ни възможности за провеждането на 
експерименти с антипротони и теж-
ки йони - стабилни и радиоактивни. 
Чрез забавянето на натрупаните час-
тици ще могат да се поставят експе-
рименти с антипротони с много ниска 
енергия.

ФИЗИКА



 http://nauka.bg 52

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

57

FAIR ще създава йонни снопове със 
100 пъти по-голям интензитет от този 
на съществуващите йонни ускорите-
ли. Синхротронът SIS-100 ще уско-
рява непрекъснати снопове от тежки 
йони с интензитет от 3.1011 ions/s и 
енергия 1 GeV/u. Синхротронът SIS-
300 ще доускорява йоните до още по-
високи енергии ( Ne10+ йони до енер-
гия 45 GeV/u и U92+ йони до енергия 34 
GeV/u) при интензитет 1.5.1010 ions/
pulse. С помощта на новия свръхпро-
водящ фрагментен сепаратор Super-
FRS ще се постигне повишаване на 
интензитета на вторичните радиоак-
тивни снопове (RIB) до 104 пъти. Ус-
коряваните във FAIR протони и теж-
ки йони ще имат 20 пъти по-висока 
енергия от тази на съществуващите в 
момента в GSI ускорители. Сноповете 
от протони и тежки йони ще се ком-
пресират в плътни пакети (банчове) с 
много малка дължина. При йонните 
снопове дължината на банчовете ще 
бъде от порядъка на 60 ns, а при ан-
типротоните - 25 ns. Това ще позволи 
създаването и последващото натруп-
ване на снопове от екзотични ядра. 
Много късите (~60 ns) и притежава-
щи голяма енергия (100 kJ) импулси 
от тежки йони ще открият нови хори-
зонти за изследвания по физика на 
плазмата.

5. ITER: международният термо-
ядрен реактор

Фиг. 5. Така ще изглежда междуна-
родният термоядрен реактор ITER 
в Кадараш, Южна Франция

ITER (International Thermonuclear 
Experimental Reactor) е голям меж-
дународен проект, целящ да докаже 
работоспособността на управляемия 
термоядрен синтез като източник на 
енергия5. ITER е термоядрен реактор 
от тип „токамак“. На този голям меж-
дународен токамак ще се събира ин-
формация за поведението на плазма-
та и на конструктивните материали и 
ще се изпробват технологични реше-
ния, които трябва да доведат до съз-
даването в бъдеще на базирани върху 
енергията, отделяна при синтеза на 
леките елементи (деутерий и тритий), 
електростанции.

ITER ще бъде разположен в Кадараш 
(Cadarache), Южна Франция.

В създаването на ITER участват: Ки-
тай, Европейският съюз, Япония, 
Индия, Корея, Русия и САЩ. Те под-
писват през 2006 г. международно 
споразумение за разработването на 
реактора. Стойността на проекта се 
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оценява на 16 млрд. евро.

Както знаем, енергията, запасена в 
ядрата на атомите, може частично да 
се освобождава при два типа ядрени 
реакции - реакция на делене на тежки 
ядра на по-леки и реакция на синтез 
(сливане) на леки ядра в едно по-теж-
ко.

Неконтролируема (взривообразна) 
верижна реакция на ядрено деле-
не се реализира в атомната бомба, а 
неконтролируема реакция на ядрен 
синтез - във водородната бомба. Що 
се касае до контролираното (управля-
емото) протичане на тези реакции, то 
управляема верижна реакция на яд-
рено деление се реализира в ядрените 
реактори, а управляема реакция на 
ядрен синтез - в разработваните през 
последните десетилетия термоядрени 
реактори.

От практически интерес са следните 
реакции на ядрен синтез:
D + D -> He3 + n + 3.27 MeV,

D + D -> T + H + 4.05 MeV,

D + T -> He4 + n + 17.58 MeV.

Токамак е термоядрен реактор с маг-
нитно удържане на плазмата. В него 
се използва тороидална (пръстено-
видна) камера, в която D-T плазма 
се загрява до необходимата висока 
температура и се реализира управля-
ема реакция на ядрен синтез между 
ядрата на трития и деутерия. При 
ITER температурата на плазмата ще 
достига до 150 млн. K, десет пъти по-
висока от температурата в центъра на 

Слънцето. Плазменият шнур се удър-
жа от съприкосновение със стените 
на камерата от едно винтообразно 
магнитно поле. Това магнитно поле е 
суперпозиция на две магнитни полета 
- тороидално и полоидално.

Тороидалното магнитно поле се съз-
дава от намотки, които са надянати 
върху тороидалната камера и по кои-
то се пропуска силен ток.

Силовите линии на полоидалното 
магнитно поле са концентрични на 
малкото сечение на тороида. За съз-
даването на това поле се използва 
централен соленоид, който действа 
като „първична” намотка на гигант-
ски трансформатор, докато плазме-
ният шнур играе ролята на „вторич-
на” намотка. При пропускането на 
променлив ток през централния со-
леноид в плазмата се индуцира елек-
трически ток, насочен по остта на то-
роидалната камера. Плазменият ток 
създава полоидалното магнитно поле. 
То заедно с тороидалното поле сви-
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ва плазмения шнур към центъра на 
тороидалната камера и така я удър-
жа от контакт с нейната стена. Всеки 
контакт на плазмата със стените на 
камерата би довел до нейното бързо 
охлаждане до толкова ниски темпера-
тури, че протичането на реакцията на 
синтез би станало невъзможно. Освен 
това подобен контакт на нагрятата до 
гигантска температура плазма с каме-
рата би довело до нейното моментал-
но разрушаване.

За да се постигне самоподдържаща 
се работа на термоядрения реактор 
при D-T плазма, е необходимо произ-
ведението от плътността на плазмата 
(n) и времето, за което тя се удър-
жа в реактора (τ), да бъде по-голя-
мо от една критична стойност: nτ > 
1020 cm-3 (критерий на Лоусън).

В ITER удържащото магнитно поле 
ще се създава чрез пропускането на 
силен ток през свръхпроводящи на-
мотки. За изработването на свръхпро-
водящия кабел ще се използва Nb3Sn 

сплав. Общо ще са необходими 400 
t свръхпроводник или 80 km кабел. 
Максималната сила на удържащото 
плазмата магнитно поле ще достига 
в някои точки до 13 T. В магнитното 
поле на ITER ще се натрупва гигант-
ската енергия от 50 GJ. Производ-
ството на свръхпроводящия кабел 
започна през 2009 г. и ще продължи 
до 2013 г.

Много сериозни са изискванията към 
използваните конструктивни мате-
риали. В термоядрения реактор те са 
подложени на интензивна бомбарди-
ровка с неутрони, което предизвиква 
бързото им разрушаване. Освен това 
те трябва да издържат на температур-
ни градиенти от 4K до 150 млн. K на 
разстояние от само няколко метра.

ITER трябва да бъде първият термо-
ядрен реактор, който произвежда 
повече енергия, отколкото консуми-
ра. Общата консумирана мощност 
ще бъде 50 MW, докато получената 
от термоядрената реакция мощност 
се очаква да бъде 500 MW, т.е. десет 
пъти повече. Тази мощност трябва да 
се поддържа в течение на повече от 
500 s. За сравнение, най-големият ра-
ботещ в момента термоядрен реактор 
от тип токамак, Европейският тока-
мак JET в Кулхам (Culham), Велико-
британия, произвежда само 16 MW в 
продължение на 1 s.

Строителните работи на площадката 
в Кадараш започнаха през 2010 г. На-
чалото на монтирането на реактора е 
предвидено за 2015 г. Междувремен-
но са направени поръчки за изработ-
ване на необходимото оборудване. За 
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термоядрения реактор ще са необхо-
дими над един милион компонента с 
висока сложност и прецизност. Общо 
реакторът ще тежи 23 хиляди тона, 
което е три пъти повече от Айфело-
вата кула. Първите експерименти по 
управляем термоядрен синтез са пла-
нирани за 2019 г.

6. ELI: научна инфраструктура 
за изследвания с изключително 
мощни и изключително къси 
импулси кохерентна светлина

ELI (Extreme Light Infrastructure) е 
голям европейски проект, ориенти-
ран към разработването на различ-
ни приложения на лазерни системи, 
излъчващи много къси (10 fs) и с 
много голяма енергия (няколко kJ) 
светлинни импулси6. Проектът е част 
от пътната карта за изграждането на 

европейска изследователска инфра-
структура (European Strategy Forum 
on Research Infrastructure, съкр. 
ESFRI). Той обединява над 40 изсле-
дователски и академични институции 
от 13 европейски страни. В рамките 
на ELI ще бъдат изградени три лазер-
ни лаборатории: в Република Чехия 
- за създаването на компактни лазер-
ни ускорители на електрони, в Унга-
рия - за изследване на динамиката на 
много бързо протичащи процеси, и в 
Румъния - за изследвания по ядрена 
физика. Планира се трите обединени 
лаборатории да бъдат изградени за 
периода 2011-2015 г. Всяка от трите 
лаборатории ще струва по 300 млн. 
евро.

Координатор на проекта ELI е Gerard 
A. Mourou от Лабораторията по при-
ложна оптика на Националния нау-
чен център CNRS на Франция.

Фиг. 6.

ФИЗИКА
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Фиг. 6. Така ще изглежда чешката 
част на проекта ELI, разположена в 
Прага

Реализацията на проекта ELI ще 
представлява истинска революция 
в лазерните технологии. В неговата 
основа стои създаването на лазерни 
системи от ново поколение с изклю-
чително голяма импулсна мощност, 
която ще достига 100 PW (1 petawatt 
= 1015 watts). Тази гигантска мощност 
ще е силно фокусирана, до 1024 W/
cm2. Изградената научна инфраструк-
тура ще се използва за провеждането 
на фундаментални изследвания в об-
ластите на ядрената физика, физика-
та на частиците, атомната и молекул-
ната физика, химията, биологията, 
изследването на материалите и др. Тя 
ще намери и многочислени приложе-
ния в микроелектрониката, нанотех-
нологиите, създаването на нови мате-
риали и др. Създадените на основата 
на технологията ELI компактни ла-
зерни ускорители на частици ще имат 
важно приложение в медицината за 
радиография и за адронна терапия на 
ракови заболявания.

Лъчението на използваните в про-
екта ELI лазерни системи ще бъде 
с над 6 порядъка по-интензивно от 
това на съществуващите в момента 
лазери. В лазерната вълна ще се съз-
дават електрични полета с гигантска 
сила, по-голяма от 1 PV/m (1015 V/m). 
Това ще открие богати възможности 
за провеждането на експерименти за 
проверка на някои от най-фундамен-
талните положения на съвременната 
физика.

Чешката част на ELI ще бъде разпо-
ложена в Прага. Нейната изследова-
телска програма е ориентирана към 
създаването на изключително ком-
пактни лазерно-плазмени ускорите-
ли на частици (електрони, протони, 
йони) до високи енергии (100 MeV), 
групирани в много къси и много ин-
тензивни импулси.

Унгарската част на ELI ще бъде раз-
положена в Сегед. Тук с помощта на 
лазерни системи от ново поколение, 
излъчващи високоинтензивни им-
пулси кохерентна светлина (средна 
мощност няколко kW и честота на 
повторение няколко kHz) с изклю-
чително малка продължителност, от 
порядъка на атосекунди (10-18s) и дори 
на зептосекунди (10-21s), ще се изучава 
динамиката на електроните в атоми, 
молекули, плазма и твърди тела.

Румънската част на ELI ще бъде из-
градена в Магуреле. Тя ще е ориен-
тирана към изследвания по ядрена 
физика с помощта на лазери. За целта 
при взаимодействието на лъчението 
на мощен лазер с ускорен в 600 MeV 
линеен ускорител електронен сноп 
ще се генерират интензивни импулси 
от фотони с висока енергия (≤19 MeV, 
1013 y/s). Това ще позволи провежда-
нето на изследвания по фотоядрена 
физика.

Статията е публикувана в бр. 1, 
2013 г. от списание „Светът на фи-
зиката“ (WOP.COINTECH.NET ), кое-
то се издава от Съюза на физиците 
в България.

Автор: Д. Динев
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Един различен алгоритъм за от-
криване на нови планети нас-
коро показа колко е полезен, 

идентифицирайки нова планета, коя-
то е по-голям и по-горещ еквивалент 
на Юпитер.
Екип от астрономи от Израел, САЩ и 
Дания откри нов газов гигант с помо-
щта на метод, базиран на Теорията на 
относителността на Айнщайн, първо-
начално предложен преди 10 години. 
Това е първият път, когато този метод 
е приложен на практика, за да бъде от-
крита планета.
Планетата орбитира около звезда в 
съзвездието Сигнус, отдалечена на 
около 2000 светлинни години от Зе-
мята. Тя е с около 25% по-голяма от 
Юпитер по отношение на диаметъра 
и е два пъти по-масивна. Планетата е 
винаги обърната с една и съща стра-

на към звездата, около която орбити-
ра, подобно на Луната, която винаги 
е обърната с една и съща страна към 
Земята. Повърхността на планета-
та, обърната към звездата, достига до 
3600 градуса по Фаренхайт ( 2250 цел-
зий ). Формалното и име е Кеплер-76б.
За да открият Кеплер-76б, изследо-
ватели наблюдаваха за поява на три-
те ефекта, предсказани от Теорията 
на относителността. Единият ефект е 
привидната повишена яркост, а втори-
ят притъмняването на звездата, около 
която планетата орбитира, в различ-
ните моменти на наблюдение. Звез-
дата става по-ярка когато планетата 
се движи към Земята, придърпвайки 
звездата със себе си. Релативистич-
ните ефекти се фокусират върху свет-
лината излъчвана от звездата. При-
тъмняването на яркостта съответно се 

КОСМИЧЕСКИ НАУКИ

Астрономи зАсичАт плАнетА, използ-
вАйки теориятА нА относителносттА нА 
АйнщАйн

Автор: Мая Трифонова
Източник: http://www.sciencedaily.com

http://www.popsci.com

Този метод, предложен за пръв път преди десет години, наскоро помогна на учени 
да локализират планета от типа супер горещ газов гигант, отдалечена на 2000 
светлинни години.
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Кеплер-76б – „Планетата на Айнщайн“, е „горещ Юпитер“, който обикаля 
около своята звезда на всеки 1.5 дни. Диаметърът и е около 25 процента 
по-голям от този на Юпитер, и тежи 2 пъти повече. Тази концепция на 
художника показва Кеплър-76б, който обикаля своята звезда, която е 
постепенно изкривена от гравитацията в леко овална форма ( преувеличена 
тук за по-силен ефект ). Тази планета е засечена, използвайки алгоритма 
BEER, който търси за промени в яркостта на звездата докато планетата 
обикаля около нея, поради относителните „Лъчеви, елипсовидни вариации, и 
отразената светлина от планетата“ ( според Дейвид А. Агилар( КфА ) ).

КОСМИЧЕСКИ НАУКИ
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наблюдава с отдалечаването на плане-
тата от Земята. 
Звездата става по-ярка също когато 
наблюдатели от Земята извършват на-
блюдения от определени ъгли. Кеплер 
– 76б дърпа своята звезда в леко елип-
тична форма и когато дългата страна 
на елипсата е срещу наблюдателите 
звездата изглежда по-ярка. Когато на-
блюдатели от земята насочат погледа 
си срещу по-острия края на елипсата 
звездата изглежда притъмняла. 
Третия ефект се наблюдава при звезд-
ната светлина, отразяваща се от по-
върхността на планетата.
Екипът използва данни от космиче-
ското съоръжение на НАСА Кеплер, за 
да установи точните моменти на при-
тъмняване и повишаване на яркостта. 
Те потвърдиха че планетата същест-
вува, използвайки традиционни ут-
върдени методи за локализиране на 
планети, като например транзитния 
метод.
Новият метод, чийто акроним на ан-
глийски е BEER /бира/ ( означаващ 

„Ефект на проблясване с елипсоидни 
и отразителни/емисионални модула-
ции” ), има различни по-силни и по-
слаби страни в сравнение с утвърдени-
те алгоритми за намиране на планети. 
Това е откъс от изявлението на Ави 
Лоеб от Центъра за Астрофизика Хар-
вард-Смитсон. Лоеб е един от първите 
учени предложили идеята за употре-
ба на „BEER” алгоритъма. „Всяка нова 
техника, която ние добавяме към ар-
сенала си, ни позволява да изследва-
ме планетите по нови начини,” добави 
ученият в изявлението си.
Откривателите на Кеплер-75Б описа-
ха своите наблюдения в труд, който 
може да бъде намерен в  arXiv, уебсайт 
посветен на разработки от областта на 
физиката, които не са публикувани 
официално. Очаква се скоро трудът 
да получи рецензия.  Според инфор-
мация на центъра Харвард-Смитсон, 
публикацията е приета от Астрофизи-
ческия журнал.
 [Център за Астрофизика Харвард-
Смитсон]

КОСМИЧЕСКИ НАУКИ
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57Водата на Луната не е дошла от 
комети, а вече е била налична на Зе-
мята от преди 4.5 милиарда години 
когато гигантски сблъсък изпраща в 
орбита парче, от което се формира Лу-
ната, показва ново изследване /Кре-
дит за изображението: NASA/JPL./

Водата, открита в мантията на Луна-

та, е дошла от примитивни метеорити 
според ново проучване. Това е същия 
източник, доставил повечето от вода-
та на Земята. Откритията пораждат 
нови въпроси за процесите, формира-
ли Луната.

Хипотезата, е че Луната се е форми-
рала от диск отломки, останали след 
удара на гигантски обект със Земята 
преди 4.5 милиарда години, на много 
ранен етап от историята на планетата 
ни. Учени дълго време предполагаха, 
че горещината от удар от такъв мащаб 
би причинила газообразуване от во-
дород и други инертни елементи, кои-
то биха излетели в открития космос. 
Всичко това означава, че първоначал-
ната повърхност на Луната би била 
напълно суха. Но наскоро космическо 
съоръжение на НАСА и ново изследва-
не на проби от мисиите Аполо показа-
ха, че на Луната има вода не само на 
нивото на повърхността, но и под него.

Показвайки, че водата на Луната и Зе-

лунАтА и земятА имАт общ  източник 
нА водА

Автор: Мая Трифонова
Източник: http://www.sciencedaily.com

http://www.popsci.com

Изследователи използваха мултиколектор с йонни микропроби, за да изследват 
съотношението на водород – деутерий в лунните скали и тези на Земята. Тяхното 
заключение: водата на Луната не е дошла от комети, а е същестувала на земята 
преди 4.5 милиарда години, когато гигантски сблъсък изпраща в орбита парче, от 
което се формира Луната.
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мята е дошла от един и същи източ-
ник, това ново изследване предлага 
още повече доказателства в услуга на 
тезата, че водата е присъствала на Лу-
ната от самото начало.

„Най-простото обяснение за това, 
което открихме е, че е имало вода 
на прото-Земята по времето на ги-
гантския сблъсък,” каза Алберто 
Заал, професор по Геоложки науки в 
унивеситета Браун и главен автор 
на изследването. „Част от тази вода 
е останала и след сблъсъка и това е 
водата, която наблюдаваме днес на 
Луната.”

Съавтори на изследването са Ерик 
Хаури от института Карнеги  във Ва-
шингтон, Джеймс Ван Орман от Уни-

верситета Кейс Уестърн Ризърв и Мал-
кълм Ръдърфорд от Браун. Текстът е 
публикуван в онлайн журнала Сайънс 
Експрес.

За да открият произхода на водата на 
Луната, Заал и неговите колеги на-
блюдаваха разтопени компоненти в 
пробите донесени от мисиите Аполо. 
Разтопените компоненти са малки 
точки от вулканично стъкло улове-
ни в кристали наречени оливин. Тези 
кристали капсулират водата в себе си 
по време на вулканично изригване и 
позволяват на изследователите да по-
лучат идея как изглежда вътрешност-
та на Луната.

Изследване от 2011 г. проведено от Ха-
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ури заключи, че в разтопените компо-
ненти има голямо количество вода – в 
действителност толкова, колкото лава 
има на дъното на земния океан. Това 
изследване цели да установи произ-
хода на тази вода. За целта Заал и не-
говите колеги разгледаха изотопната 
композиция на водорода, капсулиран 
в разтопените компоненти. „За да раз-
берем какъв е произхода на водорода 
ние се нуждаехме от отпечатък,” 
каза Заал. „Това което беше нашият 
отпечатък е изотопната компози-
ция.”

Използвайки Мултиколектор „Cameca 
NanoSIMS” работещ с йонни микроп-
роби в института Карнеги, изследова-
телите успяха да измерят деутерия в 
пробите и да го сравнят с нормалното 
количество водород. Деутерият е изо-
топ на водорода с един допълнителен 
неутрон. Водните молекули произхож-
дащи от различни места в Слънчевата 
система имат различни нива на деуте-
рий. Като цяло обектите формирани 
по-близо до Слънцето имат по-малко 
деутерий от обектите формирани в по-
отдалечена орбита.

Заал и неговите колеги откриха, че съ-
отношението на деутерий и водород в 
разтопените компоненти е относител-
но ниско, и съвпада със съотношение-
то, открито във въглеродните Хондри-
ти, метеорити водещи произхода си от 
астероиден пояс в близост до Юпитер 
и смятан за един от най-старите обек-
ти в Слънчевата система. Това означа-
ва, че източника на водата на Луната 
са примитивните метеорити, а не ко-
метите както смятаха някои учени.

Кометите, по подобие на метеорите, 
са известни с това, че пренасят вода и 
други инертни елементи, но повечето 
комети се формират в далечните ъгли 
на соларната система във формация 
наречена Облакът Оорт. Заради своя-
та отдалеченост от слънцето, те имат 
високи съотношения на деутерий и во-
дород, много по-високи от тези откри-
ти на лунната повърхност и под нея. 

 „Измерванията сами по себе си бяха 
много трудни,” каза Хаури, „но нови-
те данни предоставят най-добро-
то доказателство към момента за 
това, че въглеродно-носещите хонд-
рити са общия източник на инерт-
ните елементи на Земята и Луната 
, и вероятно във вътрешността на 
соларната система.”

Скорощно изследване, по думите на 
Заал, установи че около 98 процен-
та от водата на Земята също идва от 
примитивни метеорити, предполагай-
ки общ източник на водата на Луната 
и Земята. Най-лесното обяснение на 
това, по думите на Заал, е била начал-
ната хипотеза, че водата вече е била 
налична на Земята и се е прехвърлила 
на Луната при самото и образуване.

Откритията не отричат задължително 
че Луната се е формирала в следствие 
на гигантски сблъсък, но това предста-
влява допълнителен проблем. Ако Лу-
ната е направена от материал, дошъл 
от Земята, има логика водата на двата 
обекта да има общ източник. Въпреки 
това още стои въпросът как водата е 
успяла да премине през подобен си-
лен сблъсък.
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 „Ударът по някакъв начин не е при-
чинил загуба на всичката вода,” 
твърди Заал „но ние не знаем какъв е 
бил в действителност случилият се 
процес.”

Предположението по думите на изсле-
дователите е, че някои важни процеси 
от формирането на планети и сатели-
ти са извън нашето разбиране.

 „Нашата работа предполага, че дори 
и високо инертните елементи не са се 
загубили напълно по време на гигант-

ския сблъсък,” каза Ван Орман. „Ние 
се нуждаем да се върнем на черната 
дъска и да предполагаме още нови 
хипотези за гигантските сблъсъци, 
и също така се нуждаем от по-до-
бро разбиране за присъствието на 
инертните елементи на Луната.”

Финансирането на проучването е пре-
доставено от програмите на НАСА за 
космохимия и „LASER”, както и на ин-
ститута за лунарна наука към НАСА.

КОСМИЧЕСКИ НАУКИ



 http://nauka.bg 65

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

57

Изследователите докладват, че въздушно течение може би се е насочило по ръба 
на кратера /отбелязано с чевени стрелки/ и по фланговете на Острия връх /жъл-
ти стрелки/ сутрин, когато марсианската повърхност се загрява, и в обратната 
посока през късния следобяд, когато се охлажда. Изследователите създадоха ком-
пютърен модел, демонстриращ че финия пясък пренасян от тези ветрове може 
да се акумулира с течение на времето, и да построи дюна с размерите на Острия 
връх ако приемем, че повърхността е била гола в началото. Сините стрелки ин-
дикират по-променливите начини на движение на вятъра по дъното на кратера, 
който е включен в пейзажа заснет от Кюриосити /маркиран с „х”/. 

(Кредит: Image by NASA/JPL-Caltech/ESA/DLR/FU Berlin/MSSS)

вятърът А не водАтА сА формирАли дю-
нАтА нА мАрс , предполАгА нов АнАлиз

Автор: Мая Трифонова
Източник: http://scitechdaily.com

Марсианска дюна висока около 3.5 мили, за която учени предполагаха, че съдържа 
доказателство за масивно езеро, може би се е формирала като резултат от 
известната прашна атмосфера на червената планета според нов анализ на 
състава на дюната. Ако това заключение се окаже правилно, могат да се разсеят 
очакванията, че дюната съдържа доказателство за голямо количество вода, което 
пък ще има важни импликации за разбирането на евентуалните условия за 
обитаемост на планетата в миналото. 
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Изследователи от университета 
Принстън в Калифорнийския 
Технически институт предпо-

лагат, че дюната, известна като Ост-
рия връх, най-вероятно се е появила 
в следствие на силни ветрове, прене-
сли прах и пясък в широкия 96 мили 
кратер, в центъра на който се намира 
дюната. Те докладват за журнала „Ге-
ология”, че вероятно въздухът се из-
дига от масивния кратер Гейл, когато 
Марсиянската повърхност се затопля 
през деня, и след това се придвиж-
ва надолу по стръмните стени през 
нощта. Въпреки, че тези ветрове по 
склона са силни в рамките на стените 
на кратера, те биха замряли към цен-
търа му където финия прах и пясък 
се стабилизират и акумулират. В края 
на краищата те са формирали Ост-
рия връх, който по височина се при-
ближава до вр. Макинлий в Аляска.  

Това движение противоречи на надде-
ляващата теория, че Острия връх се е 
формирал от слоеве тиня, седименти-
рали на дъното на езеро. Настоящото 
откритие може да означава, че дюната 
съдържа много по-малко доказател-
ства че Марсианският климат в мина-
лото е бил подобен на Земния, което 
много учени в момента предполагат. 
Доказателства за това, че кратерът 
Гейл някога е съдържал в себе си езе-
ро, донякъде оформи решението на 
НАСА да приземи роувъра Кюриосити 
точно там. Роувърът се докосна до Ост-
рият връх през август с цел да разкрие 
доказателства за обитаемост, и през 
декември Кюриосити откри следи от 
глина, водни молекули и органични 
компоненти. Определянето на произ-
хода на тези елементи и връзката им с 
Острия връх ще бъде фокуса на мисия-
та на Кюриосити в идните месеци.
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Дюната сама по себе си вероятно ни-
кога не е била под вода, въпреки че 
известно количество вода може да е 
съществувало в „ровът“ около базата 
на дюната, обясни съавтора на проуч-
ването Кевин Луис, асоциириан изсле-
довател в Принстън в ресора Геонау-
ки , и участник в мисията на роувъра 
Кюриосити на научната лаборатория 
Марс. „Задачата ни  да определим 
дали някога Марс е бил обитаем, 
може би трябва да се насочи в друга 
посока“, каза той.

 „Нашата работа не изключва същес-
туването на езера в кратера Гейл, но 
предполага, че натрупването на ма-
териала, образувал Острия връх, се е 
депозирал там в голяма степен зара-
ди вятър,“ каза Луис, който работе-
ше с авторът Едуин Кайт – доктор по 
планетарни науки в Калтех; Майкъл 
Ламб - асистент професор по геология 
в Калтех, и Клеър Нюман и Марк Ри-
чардсън от калифорнийската компа-
ния за проучвания Ашима рисирч. 

 „Всеки ден и нощ имаме тези силни 
ветрове, които се движат нагоре и на-
долу по стръмните топографски скло-
нове. Излиза, че могили като тази 
може би са нещо съвсем естествено, 
което може да се формира в кратер 
като Гейл.“ - допълни Луис. „Обратно 
на нашите очаквания, Острият връх 
може да се е формирал като свободна 
купчина от седимент, който никога 
не е изпълвал кратера.“

Дори и ако Острият връх се е породил 
от ветрове, той и подобни дюни със 
сигурност преливат от ценна геологи-
ческа - ако не и биологическа - исто-

рия за Марс, която може да разкрие 
климатичната история на планетата и 
да даде напътствие за бъдещи мисии, 
каза Луис.

 „Тези седиментарни дюни могат да 
носят своеобразен архив за милиони 
години от марсианската климатична 
история“ - каза Луис. “Така ще нау-
чим много за земната история, от-
кривайки най-пълното седиментар-
но свидетелство, през което можем 
да минем пласт по пласт. По един 
или друг начин, ние ще получим една 
невероятна историческа книга на 
всички събития, случили се докато 
седимента се е депозирал. Аз мисля, 
че Острия връх все пак ще ни пре-
достави невероятна история. Може 
просто никога да не е бил езеро.“

Доун Съмнър, професор по геология в 
калифорнийския университет Дейвис, 
и член на лабораторията за Марсови 
науки казва, че специфичността на 
този изследователски модел го прави 
ценен опит за обяснение на произхода 
на Острия връх. Докато работата сама 
по себе си не е достатъчна, за да се пре-
осмисли разпределението на водата 
на Марс, тя все пак предлага уникална 
картина на динамиката на ветровете в 
кратера Гейл, и след това добавя дос-
татъчно детайлни модели за да може 
да бъде тествана тази хипотеза със съ-
бирането на все повече проби от Марс, 
каза Съмнър.

 „Доколкото знам, техният модел е 
новаторски не само защото използва 
за обяснението катабатични /хладни, 
движещи се надолу/ ветрове, за да се 
формира Острия връх, но и количест-
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вено моделиране на това как ветровете 
в действителност правят това,“ казва 
Съмнър, който е запознат с работата, 
но няма участие в нея.

 „Големия принос тук са предоставе-
ните нови идеи, които са достатъчно 
специфични, за да можем да ги тест-
ваме,“ казва изследователката. „Това 
изследване предоставя нов модел за 
Острия връх, който прави специфич-
ни предположения за характеристи-
ките на скалите в състава на дюна-
та. Наблюденията на Кюриосити в 
подножието на Острия връх може да 
тестват модела, като търсят до-
казателства за ветрово отлагане 
на седименти.“  

Изследователите използват двойки 
сателитни изображения на кратера 
Гейл, заснети като подготовка за при-
земяването на роувъра с Експеримен-
тална Камера за Заснемане на Изобра-
жения с Висока Резолюция ( HiRISE ), 
разположена на борда на орибитра-
щия сателит за разузнаване на Марс, 
поддържан от Колтек за НАСА. Софту-
ерните инструменти са извлекли топо-
логическите детайли на Острия връх и 
заобикалящия го терен. Изследовате-
лите са открили, че различни пластове 
на върха не са просто натрупани един 
върху друг, както е при седименти-
те, депозирани от езера. Вместо това, 
пластовете са разположени ветрило-
образно, излизайки от центъра на дю-
ната в много необичайна кръгова ком-
позиция, казва Луис.

Кайт са разработили компютърен 
модел, с който тестват как кръгова-
та циркулация на ветровете може да 

повлияе на депозирането и ерозията 
на ветрово-отложените седименти в 
кратер като Гейл. Изследователите са 
открили, че ветровете по полегатите 
части, които постоянно влизат и изли-
зат в кратера Гейл, може да ограничат 
депозирането на седименти близо до 
ръба на кратера, докато отлагат дюна 
в центъра на кратера, дори и на земята 
там да не е имало нищо в самото нача-
ло, казва Луис.

Резултатите, получени от изследова-
телите, предоставят доказателства за 
скорошните въпроси за водния про-
изход на Острия връх, казва Луис. Са-
телитните наблюдения преди това са 
засекли следи от минерали, свърза-
ни с водата, в долната част на Острия 
връх. Докато този факт предполага, че 
долната част може да е била серия от 
дъна на езера, части от горната част на 
върха са по-странни, казва Луис. Пър-
во, горните слоеве на дюната са по-ви-
соки от кратерните стени на няколко 
места. Също така, кратерът Гейл седи 
на ръба на Марсианските северни ни-
зини. Ако е бил запълнен с вода до 
височината на Острия връх, тогава ця-
лото северно полукълбо на планетата 
щеше да е наводнено.

Анализите на почвата, извършени от 
Кюриосити - първоначалната мисия 
на роувъра, която е с продължителност 
две години, но може да бъде удължена 
- ще помогнат да се определи приро-
дата на Острия връх, и марсианския 
климат като цяло, казва Луис. Ерози-
ята, причинена от вятър, разчита на 
специфични фактори, като размера 
на индивидуалните почвени частици, 
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така че много от информацията, при-
добита от мисията Кюриосити, ще ни 
помогне да определим характерис-
тики на Марс като скорост на вятъра 
например. На земята, седиментите се 
нуждаят от известно количество вла-
га, за да се обединят в скала. „Ще бъде 
интересно да знаем,“ добавя Луис, 
„как слоевете скали на Острия връх 
се държат заедно, и как може би е за-
месена водата в този процес.”

 „Ако механизмът, който описваме, е 
правилен, ще ни каже много за Марс 
и как се случват процесите там, защо-
то Острия връх е само един обект от 
цял клас енигматични седиментирани 
дюни, наблюдавани на Марс,“ казва 
Луис.

КОСМИЧЕСКИ НАУКИ



 http://nauka.bg 70

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

57

Повечето от химическите еле-
менти във вселената водят 
произхода си от взрива на яд-

рото на свръхнова. Когато една звез-
да приключи своя живот в гигантски 
взрив, тя изхвърля по-голямата част 
от своята маса в космоса. Радиоактив-
ния железен изотоп Fe-60 се проду-
цира почти ексклузивно при подобен 
взрив на свръхнова. Заради своя пе-
риод на полуразпад от 2.62 милиона 
години, което е кратко време в срав-
нение с възрастта на нашата соларна 
система, никакви изотопи причинени 
от взрив на свръхнова не би трябвало 
да присъстват на Земята. Затова всяко 
откритие на Fe-60 на Земята би инди-
кирало взрив на свръхнова в косми-
ческото ни съседство. През 2004 беше 
открит Fe-60  за пръв път.
Така наречените магнетотактични 
бактерии живеят в седиментите на 
Земните океани, близо до седимент-

ната повърхност. Те създават със свои-
те клетки стотици малки кристали от 
магнетид (Fe3O4), всеки от които е 
около 80 нанометра в диаметър. Маг-
нетотактичните бактерии приемат же-
лязо от атмосферния прах, който на-
влиза в океана. Ядрения астрофизик 
Шон Бишоп от ТУ Мюнхен направи 
хипотеза, че и изотопът Fe-60 трябва 
да същестува в тези магнитни криста-
ли продуцирани от бактериите, които 
са били живи по време на интеракци-
ята на свръхновата с нашата планета. 
Тези бактериално продуцирани крис-
тали, когато биват открити дълго след 
като бактериите са умрели, се наричат 
„магнетофосили.”

първо биологично докАзАтелство
 зА свръхновА

Автор: Мая Трифонова
Източник: http://scitechdaily.com

Във фосилните останки от бактерии, обичащи желязото, изследователи от 
Клъстъра за открития на произхода и структурата на Вселената в Техническия 
Универистет на Мюнхен, откриха радиоактивен изотоп на желязото, който 
проследяват чак до появата на свръхнова звезда в нашето космическо съседство. 
Това е първия доказан биологичен отпечатък, свидетелстващ за взрив на Свръхнова 
на Земята. Определянето на възрастта на дълбоката сонда от дъното на Тихия 
Океан показа, че свръхновата се е появила преди 2.2 милиона години, грубо по 
времето когато съвременния човек се е развил.
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Шон Бишоп и неговите колеги ана-
лизират части от седиментното ядро, 
добито в Тихия океан от Океанската 
програма за проби, и датирана от вре-
мето преди 1.7 до 3.3 милиона години. 
Те взеха седиментни проби, отговаря-
щи на интервалите от около 100 000 
години, и ги подложиха на химически 
анализ, селективно разтваращ магне-
тофосилите и по този начин – екстра-
ктирайки всякакъв наличен изотоп 
Fe-60.
Накрая, с помощта на ултра-чувстви-
телен акселератор и система за ма-

сова спектрометрия в лабораторията 
Майер Лайбниц в Гарчинг,Мюнхен, 
изследователите откриха дразнещо 
малък намек за атоми на Fe-60 от-
преди 2.2 млн. години, което пасва на 
очакваното време от фероманганово-
то проучване. „Изглежда разумно да 
предположим, че този очевиден сиг-
нал за Fe-60 може да бъде остатък от 
верижен магнетит формиран от бак-
терии на дъното на океана, докато 
остатъците от взрив на свръхнова на-
влизат през атмосферата.” каза изсле-
дователя Шон Бишоп. Той и неговия 

Останки от свръхнова в съзвездието Касиопея, около 11 000 св. Години далеч. Звездната 
експлозия се е случила преди 330 години (Кредит за изображението: NASA/CXC/SAO; Optical: 

NASA/STScI; Infrared: NASA/JPL-Caltech/Steward/O.Krause et al.)
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екип сега се подготвят да анализират 
втора проба от седиментното ядро, съ-
държаща около 10 пъти повече мате-
риал от първата, за да видят дали там 

също се съдържа сигнал за Fe-60 и ако 
е така, да направят карта на формата 
на този сигнал под формата на време-
ва функция.
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кАк се повръщА в космосА и други вА-
жни нещА, които нАучихме от комАн-
дирА нА междунАроднАтА космическА 
стАнция крис хАдфийлд.

Автор: Мая Трифонова
Източник: http://www.popsci.com

Храна, хляб, очи и повръщане, всичко това са неща които се държат по особен 
начин в космоса. Крис Хадфийлд, който напуска своя пост като командир на 
Международната Космическа Станция, хвърля светлина над някои въпроси.
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Астронавтът от Канадската кос-
мическа агенция Крис Хадфий-
лд, предаде командването на 

Международната Космическа Стан-
ция на космонавта Павел Виноградов. 
Командването на Хадфийлд беше из-
пълнено с много забавления. Той не 
само свиреше на китара, а и непре-
къснато туийтваше своите преживя-
вания в космоса. Командирът също 
така енергично отговаряше на почти 
всякакви въпроси в сериал от образо-
вателни космически видеота.

„Много от нещата се държат по разли-
чен начин в космоса, и след 50 години 
в космическата програма ние прие-
маме някои от тях за даденост.” Хад-
филд ни напомня от гледната си точка 
на експерт по темата, защо животът в 
космоса е удивително нещо.

Със сигурност сте виждали неговата 
интерпретация на песента на Дейвид 
Бауи „Space Oddity” – ако не сте тряб-
ва да гледате видеото незабавно. Хад-
фийлд от своя страна е продуцирал 
един друг тип класически видеа, и ние 
решихме да направим кратък списък 
от нашите любими моменти. Отдолу, 
научете как астронавтите повръщат, 
как мият ръцете си в космоса, как пла-
чат, какво става когато си носят пар-
цал за миене, защо обичат космически 
тортили и още много други странни и 
удивителни факти.

Как се мият ръце в космоса
- http://youtu.be/JUUvlnnVMSQ

Как да се справим с космическата бо-
лест
 „Тази торбичка трябва да бъде използ-
вана с месеци, затова ми трябва наис-
тина добра торбичка за повръщане.” 

http://youtu.be/LzlG9efOg1A

Няма сълзи в космоса
- http://youtu.be/1v5gtOkyCG0

Какво става когато трябва да изце-
дим парцал за миене?
 „Ние може би имаме най-готините 
парцали на света.”
- http://youtu.be/lMtXfwk7PXg

Как да направим вкусен сандвич
Астронавтите не могат да ядат хляб
- http://youtu.be/-knoQh0kB20

Как си миеш зъбите?
Четките за зъби могат да служат за 
поправки в космическата станция!!! и 
едновременно с това да поддържат зъ-
бите на астронавтите чисти, но как се 
чистят четките.
- http://youtu.be/3bCoGC532p8

КОСМИЧЕСКИ НАУКИ
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НАСА отбеляза 40 години 
от изстрелването на 

„Скайлаб“ (14 май 2013), първата кос-
мическа станция, построена от САЩ. 
„Скайлаб“ излита в космоса на 14 май 
1973 година. Построена е с помощта 
на хардуер, разработен първоначално 
към програмата „Аполо“ за изпращане 
на човек на Луната. Всъщност самата 
ракета, извела „Скайлаб“, e модифи-
цирана версия на „Сатурн 5“. Това е 
последният полет на „Сатурн 5“, пре-
ди ракетата окончателно да потъне в 
човешката история...
Преди изстрелването на „Скайлаб“ 
единствено СССР има някакъв опит с 
орбитални станции, при това горчив. 
През 1971 година Съветите изстрел-
ват станция „Салют 1“. Към тази стан-
ция политат два екипажа от по трима 
души, като първият не успява да пре-
мине в станцията поради усложнения 
при скачването, а вторият загива мал-
ко преди завръщането си на Земята 
(това е трагичният полет на „Союз 11“). 
Изстрелването на нова космическа 
станция - „Салют 2“ през април 1973 
година, също завършва с неуспех - две 
седмици след изстрелването станция-
та се разхерметизира и нито един еки-

паж не успява да я посети. На 11 май 
1973 година, само три дена преди из-
стрелването на „Скайлаб“, съветите се 
опитват да изстрелят трета станция, 
но тя изгаря в атмосферата седмица 
след старта.
Оттук насетне САЩ поемат предни-
ната в строежа и експлоатацията на 
космически станции. НАСА изстрелва 
„Скайлаб“. Но полетът е далеч от без-
проблемен.
По време на изстрелването щитът, 
който е предвиден да защитава стан-
цията от микрометеороиди, се отделя 
от нея, откъсва един от двата основни 

нАсА отпрАзнувА 40 години от из-
стрелвАнето нА космическАтА стАнция 
„скАйлАб“!

Автор: Светослав Александров
http://www.cosmos.1.bg
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панела със слънчеви батерии и увреж-
да другия панел до степен, до която не 
може да се разгърне в орбита. Станция 
„Скайлаб“ остава без критично важно 
електрозахранване. Проблемът нала-
га спешна поправка, която трябва да 
се извърши от астронавти. Така че, 
първата експедиция от трима души, 
изстреляна на 25 май, има за първа и 
най-спешна задача да разгърне оста-
налия слънчев панел. След две извън-
бордови дейности орбиталната стан-
ция е приведена в ред.
На 8 февруари 1974 година на Земята 
се завръща третата и последна мисия 
до станция „Скайлаб“. Независимо 
от героичните усилия по спасяването 
на „Скайлаб“, НАСА остава без пари 

и ракети за поддържането й. В отча-
янието си космическата агенция ос-
тавя „Скайлаб“ необитаема, но влага 
всички средства във финансирането 
на строежа на тогавашните нови кос-
мически совалки. НАСА вярва, че кос-
мическите совалки ще са готови за 
полет най-късно през 1979 година. Те 
биха повдигнали „Скайлаб“ в по-висо-
ка орбита и я биха модернизирали за 
по-нататъшни мисии.
Бедата се оказва, че през тези години 
слънчевата активност се оказва по-
силна от първоначално предвиждана-
та. През 1977 година НАСА изчислява, 
че без адекватната поддръжка „Скай-
лаб“ ще навлезе в атмосферата на Зе-
мята в средата на 1979 и ще изгори. 
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НАСА решава да ускори работата по 
космическата совалка, с надеждата, че 
през юли 1979 ще има спасителна за 
„Скайлаб“ мисия.
В края на 1978 година се оказва, че ра-
ботата по совалките изостава от гра-
фика и спасението на „Скайлаб“ е не-
възможно. Светът е шокиран, защото 
„Скайлаб“ е огромна станция и ако тя 
падне в населен район, щетите биха 
могли да са огромни. Накрая станци-
ята пада в западна Австралия, без при 
това да доведе до човешки жертви.
Космическите совалки политат чак в 
началото на 1981 година.  НАСА вече 
е останала без станция. През 80-те го-
дини СССР отново напредва и започ-
ва да бележи забележителен прогрес в 

разработката на космически станции, 
като кулминацията през 1986 е извеж-
дането на модулната станция „Мир“. 
Понеже космическите совалки на 
НАСА могат да остават в орбита само 
две седмици, американците са прину-
дени в продължение на около две де-
сетилетия да работят само по кратко-
срочни мисии, в специално пригоден 
модул „Спейслаб“, който лети в отсека 
на совалките и служи като заместител 
на космическа станция. Специалисти-
те в НАСА осъзнават, че имат нужда 
от по-дългосрочни мисии. С краха на 
СССР в началото на 90-те години, ня-
кога двете враждуващи страни - САЩ 
и Русия си стискат ръцете и съвместно 
с Канада, Япония, страните от Евро-
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пейската космическа агенция разра-
ботват „Международната космическа 
станция“, където хора живеят и до ден 
днешен. Но това е друга история.
Днес НАСА си припомня както хубави-
те, така и лошите уроци от „Скайлаб“. 
„Скайлаб“ е била орбитален дом за чо-
вечеството, който направил живота в 
космоса възможен. Но всяко нещо си 
има своя край. И докато специалисти-
те в НАСА някога се притеснявали за 
края на „Скайлаб“, днес подобен про-
блем стои и пред „Международната 
космическа станция“. Разбира се, кра-
ят на „Международната космическа 
станция“ по план е далеч - станцията 
се предвижда да бъде обитаема най-
рано до 2020, а вече има разговори 
за удължаване на експлоатацията до 
2027-2030 година. След две десетиле-

тия обаче ще се изправим пред про-
блема с нейното извеждане от орбита. 
Хубавото е, че днес можем да гледаме 
по-оптимистично на нещата. Днес не 
само САЩ, но и други страни като Ру-
сия, Европа и Япония притежават то-
варни космически кораби, които биха 
могли да избутат станцията и да я по-
топят безопасно в океански район.
Това ще бъде тъжен ден, но усвояване-
то на космоса ще продължи. През 20-
те години на този век ще има китайска 
космическа станция, частни косми-
чески станции, а може би и не само 
тях. Всички технологии се развиват - в 
това число и космическите. Колониза-
цията на Слънчевата система тепърва 
започнала!

http://www.cosmos.1.bg
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(Не)обикновените животни 
Чавдар Черников

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

Издателство “Българска Наука”

Поръчай

Книгата

Сега!

Търсете книгата в Български книжици!

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=10068
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Започва изложбата, която разкри-
ва тайните на човешкото тяло. В 
следващите няколко месеца ще 

можете да се запознаете от близо със 
същността на своето тяло – мускул по 
мускул и нерв по нерв. От 25 април 
на третия етаж на ЦУМ се помещава 
световно известната изложба “Bodies 
Revealed”.
Експонатите в изложбата представля-
ват истински човешки тела и органи, 
обработени по специфичен начин, 
който позволява запазването им. В 
нея могат да бъдат видяни различни-
те части от тялото ни и да се разбере 
тяхната функция. Тук ще можете да 
се запознаете в детайли с нервната си 
система, мускулната и костната струк-
тура на тялото, кръвоносните съдове 
и всички останали компоненти на тя-
лото ни. Представени са дори органи 

с последствия от различни заболява-
ния – така можете да разберете какво 
действително представлява ракът на 
дебелото черво или цирозата на чер-
ния дроб. С детайлното представяне 
на човешката анатомия изложбата е 
подходяща за всеки.
Изложбата е с изключително образо-
вателна цел и не търси никакъв скан-
дален ефект, какъвто се е получавал 
на други места по света при предста-
вянето ѝ. Реалността на нейните екс-
понати не представлява нито морален, 
нито естетически скандал.
Организаторите споделят, че гостува-
щата експозиция е част от група екс-
позиции, които обикалят света. Всяка 
от тях включва истински човешки ор-
гани и тела, които са обработени чрез 
дехидрация и запълване на кухините с 
полимерен материал. Това позволява 

БИОЛОГИЯ

Започва изложбата, 
която разкрива тайни-
те на човешкото тяло 
 Текст: Милена Бербенкова
http://bodies.bg/bg/ Снимки: Чавдар Калдиев
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дълготрайното им запазване в реален 
вид и форма.
У нас изложбата се организира от 
„Интер Контакт”. Цените на билетите 
варират през делничните и почивни-
те дни. Пълен ценоразпис можете да 
видите на http://bodies.bg/bg/. Сре-
щу допълнително заплащане ще бъ-
дат предлагани и аудиогидове на бъл-
гарски, английски, руски, испански и 
френски. Самите експонати са пред-
ставени в изложбата на български и 
английски.

БИОЛОГИЯ
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Проучване, проведено от антропо-
лог от Бингамтонския университет 
и публикувано в бюлетина на Нацио-
налната академия на науките този 
месец, може да хвърли нова светлина 
върху съществуването на най-ран-
ните хора. Проучването анализира 
малките слухови костици – чукче, 
наковалня и стреме, на два вида от 
първите предци на хората в Южна 
Африка. Слуховите костици са най-
малките кости в човешкото тяло и 
едни от най-редките фосили.

За разлика от други кости, слухо-
вите костици вече са достигна-
ли окончателното си развитие 

още при раждането. Това доказва, че 
тяхната големина и форма е под мно-
го строг генетичен контрол и въпреки 
малките си размери те носят куп ин-
формация, свързана с еволюцията.
 Проучването на антропологът 
Ролф Квам е проведено с помощта 
на международен екип от изследова-
тели от САЩ, Италия и Испания. Те 
анализирали няколко слухови кос-
тици на представителите на ранни-
те хоминиди Paranthropus robustus и 

Australopithecus africanus. Проучване-
то включва и най-старата пълна ве-
рига от слухови костици (с всички 3 
кости) на хоминид. Костите датират 
от преди около два милиона години и 
произхождат от добре познатите Юж-
ноафрикански пещерни райони на 
Сварткранс и Стеркфонтайн, които са 
богати на фосили от тези ранни праде-
ди на човека.
 Изследователите посочват ня-
колко важни открития. Чукчето е като 
човешкото и лесно може да се разгра-
ничи по форма и големина от това на 
най-близките човекоподобни днес - 
шимпанзе, горила и орангутан. Много 
аспекти от черепа, зъбите и скелета на 
тези далечни предци са доста прими-

Възстановени са най-старите изкопаеми 
слухови костици на човекоподобно. 

Откритието може да даде важни насоки за произхода на 
човека.

http://www.sciencedaily.com/
Автор:  Кристиан Йотов
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тивни и маймуноподобни, но чукче-
то остава една от малкото особености 
която е подобна при съвременния чо-
век (Homo sapiens). Фактът че и двата 
хоминидни вида споделят подобно на 
човешкото чукче, говори че анатомич-
ните промени на тази кост са настъпи-
ли много рано в еволюционната ни 
история. Квам казва – „Бипедализмът 
(ходенето на два крака) и смаляване-
то на кучешките зъби дълго време са 
считани за отличителен белег на чо-
вечеството, тъй като са установени у 
най-ранните човешки фосили откри-
ти до ден днешен.
 Нашето проучване посочва, че 
може би е нужно този списък да бъде 
обновен, като бъдат включени и про-
мените в чукчето.“ Още фосили от по-
ранни периоди ще са необходими за 
да се подкрепи това твърдение, казва 
Квам. За разлика от чукчето, другите 
две слухови костици -  наковалнята и 
стремето, са по-близки до тези на шим-
панзето, горилата и орангутана. Оказ-
ва се, че слуховите костици показват 
интересна смесица от човекоподобни 
и маймуноподобни особености.
 Анатомичните различия при 
хората открити в слуховите костици, 
заедно с други разлики във външно-
то, средното и вътрешно ухо са свър-
зани с различния капацитет на слуха 
при тези ранни видове в сравнение със 
съвременния човек. Въпреки че про-
учването не доказва това безспорно, 
екипът възнамерява да изучи функ-
ционалните аспекти на ухото при тези 
предци на човека, като разчита на 
виртуална 3D реконструкция, бази-
раща се на компютърна томография с 

висока разделителна способност. Еки-
път вече е прилагал този подход при 
500 000 годишни човешки фосили от 
Sierra de Atapuerca в Северна Испания. 
Фосилите от това място представляват 
предци на Неандерталците, но резул-
татите показват, че техния модел на 
чуване вече наподобява този на Homo 
sapiens. Разширяването на този вид 
анализ до Австралопитек и Парантроп 
би трябвало да доведе до нови прозре-
ния за това кога се е формирал слухо-
вия модел на съвременния човек.

БИОЛОГИЯ
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Учени са разкриват реда на ге-
нома на „свещения лотос”, от-
критие, което може да разкрие 

много тайни, свързани със стареенето 
и генетичните дефекти.
Екип от 70 учени от САЩ, Китай, Ав-
стралия и Япония съобщи, че е подре-
дил и анотирал геномът на „свещения 
лотос”, за който се вярва, че има силна 
генетична система, която поправя ге-

нетични дефекти и може да разкрие 
тайните на успешното стареене. Уче-
ните са секвенирали повече от 86% 
от почти 27 000 гена на растението 
Nelumbo nucifera, което е почитано в 
Китай и други страни като символ на 
духовна чистота и дълголетие.
„Геномът на лотоса е древен и ние 
вече знаем неговата азбука,” казва 
Джейн Шен-Милър, един от тримата 

Наскоро секвестиран геном на „свещен лотос” може би 
крие тайни против стареене.

http://scitechdaily.com/
Автор:  Милена Бербенкова
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кореспондиращи автори на изследва-
нето и старши научен изследовател 
към Центъра за изследване на еволю-
цията и произхода на живота в UCLA. 
„Сега молекулярните биолози могат 
по-лесно да изследват как гените на 
това растение се включват и изключ-
ват по време на стрес и защо неговите 
семена могат да живеят 1 300 години. 
Това е стъпка към разбирането на тай-
ните против стареене, които свещения 
лотос предлага.”
Изследването е публикувано в жур-
нала „Геномна биология” (Genome 
Biology).
Според Шен-Милър генетичните ме-
ханизми за възстановяване на лото-
са могат да бъдат много полезни, ако 
е възможно пренасянето им върху 
хора или посеви като ориз, царевица и 
пшеница, продължителността на жи-
вота на чиито семена е само няколко 
години. „Ако нашите гени можеха да 
се възстановяват от заболявания, така 

както го правят тези на лотоса, ние би-
хме имали по-здравословно стареене. 
Трябва да научим повече за възста-
новителните механизми и за биохи-
мичните, физиологичните и молеку-
лярните свойства на това растение, но 
все пак неговия геном сега е открит за 
всички.”
В ранните 90 години на миналия век 
Шен-Милър ръководи изследовател-
ски екип на UCLA, който открива жиз-
неспособно семе на лотос на възраст 
от почти 1300 години в Североизточен 
Китай. Това е забележително откри-
тие, имайки предвид, че семената на 
много други растения остават жизне-
способни не повече от 20 години.
През 1996 Шен-Милър ръководи дру-
го посещение в Китай. В провинцията 
Лиаонинг нейният екип, с помощта 
на местни фермери, събира около 100 
семена на лотос, повечето от които на 
възраст около 450-500 години. Изне-
надващо за изследователите, повече 

БИОЛОГИЯ
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от 80% от семената, тествани за жиз-
неспособност, покълват. Според Шен-
Милър това показва, че растението 
има силна генетична система, способ-
на да поправя дефекти по покълване-
то, които произхождат от стотиците 
години стареене.
Разбирането на това как възстанови-
телния механизъм на лотоса работи и 
неговите възможни намеси в човеш-
кото здраве е в основата си процес от 
3 стъпки, казва Кристен Блеби-Хаас, 
учен по химия и биохимия в UCLA и 
съавтор на изследването. „Разбиране-
то на секвенцията на генома беше пър-
вата стъпка. Втората стъпка ще бъде 
идентифицирането на гените, които 
допринасят за дълголетието и въз-
становяването на генетични повреди. 
Третата стъпка ще бъде потенциално-
то им приложение в човешкото здра-
ве, ако открием и характеризираме 
тези гени. Геномната секвенция ще 
бъде от полза в бъдещите анализи”.
„Следващият въпрос е какво правят 
тези гени, а най-големият въпрос е как 
те допринасят за дълголетието на рас-
тението и другите негови интересни 
атрибути,” казва Блеби-Хаас. „Преди 
това, когато учените са изследвали ло-
тоса, е било все едно са слепи, сега те 
могат да виждат. Веднъж знаейки ре-
пертоара от гени, вече имаме основата 
за изучаване на техните функции.”
Секвенцията на генома на лотоса, 
сравнена с познати генни секвенции 
на дузина други растения, разкрива, 
че лотоса има най-голяма прилика с 
прародителя на всички еудикоти – 
широка категория цъфтящи растения, 
които включват ябълкови, фъстъкови, 

доматови, памучни, кактусови и тю-
тюневи растения.
Лотосът формира отделен клон на 
това семейно дърво; на него му е чуж-
до сигнатурното утрояване на генома, 
виждано при повечето други члено-
ве на семейството, казва Рей Минг, 
професор по растителна биология в 
университета на Илинойс в Урбана-
Шампейн, който ръководи анализите 
с Шен-Милър и Шаохуа Ли, директор 
на ботаническата градина Лухан към 
Китайската академия на науките.
Дупликациите на целия геном – уд-
вояването или утрояването на целия 
генетичен фонд на един организъм 
– са важни събития в еволюцията на 
растенията, казва Минг. Някои от дуб-
лираните гени запазват оригиналните 
си структура и функции,а други посте-
пенно се адаптират и развиват свои 
собствени функции. Ако тези промени 
са полезни, генът продължава; ако са 
вредни – изчезва от генома.
Много селскостопански посеви, вклю-
чително диня, захарна тръстика и 
пшеница, се възползват от дуплика-
ции на генома, казва Робърт ВанБу-
рен, студент в лабораторията на Минг 
и съавтор на изследването.
Геномът на повечето от еудикотите се 
е утроил преди повече от 100 милиона 
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години, но изследователите откриват, 
че лотосът претърпява отделна дупли-
кация на целия геном преди около 65 
милиона години.
Според Шен-Милър експертите по ста-
реене и стрес ще изучават с нетърпе-
ние гените на лотоса, поради неговото 
необикновено дълголетие. „Лотосът 
може да отлежава 1000 години и дори 
да преживее мразовито време,” казва 
тя. „Неговият генетичен състав може 
да пребори стреса. Повечето посеви 
нямат много дълъг срок на годност. 
Нишестетата и протеините в семената 
на лотоса обаче остават активни и сил-
но спомагат покълването, дори след 
векове.”
Необикновената генетика на лотоса 
му придава някои уникални умения 
за оцеляване. Листата му отблъскват 
мръсотия и вода, цветовете му произ-
веждат топлина, за да привличат оп-
рашители, а покритието на плода му 
съдържа антибиотици и восък, които 
подсигуряват жизнеспособността на 
семето, което се намира в него.
Блеби-Хаас изследва лотусните гени, 
които може би са включени в обра-
ботването на метали. Едно семейство 
гени привлича нейното внимание. 
„Открихме, че лотосът има 16 от тези 
гени, докато повечето растения имат 
само един или два,” казва тя. „Не зна-
ем дали това е изключително важен 
протеин за лотоса, поради което той се 
нуждае от толкова много такива гени, 
или дупликацията позволява появата 
на нови функции.”
Тези гени може да са свързани с уни-
калната среда на лотоса, който расте с 
корени, потопени  във вода. (Лотосът 

е бил сухоземно растение, което се е 
приспособило към водата.)
Свещеният лотос е известен от гео-
ложките данни от преди 135 милиона 
години, когато динозаврите са броде-
ли по Земята, казва Шен-Милър. От-
глеждано е от поне 4000 години в Ки-
тай, където всяка част от него дълго е 
използвана за храна и лекарства.
Съавторът Сабееха Мърчант е профе-
сор по биохимия в UKLA, чиято лабо-
ратория изследва биологията на ме-
тали като желязо, мед и цинк. Други 
съавтори са Дж. Уилиам Шопф, ди-
ректор на Центъра по изучаване на 
еволюцията и произхода на живота 
в UCLA и професор в департамента 
по Земни и космически науки, който 
изучава геологията на езерото, в което 
са открити семената; и Стивън Карпо-
вич, бивш студент в лабораторията на 
Мърчант в UCLA, който към момента 
се намира в Източния орегонски уни-
верситет.

Публикация: Рей Минг, и др. „Ге-
ном на дълголетния свещен лотос 
(Nelumbo nucifera Gaertn.)” (“Genome 
of the long-living sacred lotus (Nelumbo 
nucifera Gaertn.),” Genome Biology 
2013, 14:R41; doi:10.1186/gb-2013-14-
5-r41)
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Циния (Zínnia) са неголям род 
едногодишни и многогодиш-
ни треви и полухрасти от се-

мейство Сложноцветни (Asteraceae). 
Някои видове са получили голямо 
разпространение като декоративни 
растения. Счита се, че градинската ци-
ния е сред десетте най-популярни ед-
ногодишни растения в света.

Родина на цинията е Централна Аме-
рика, Южно Мексико, а повечето от 
съвременните й сортове са създадени 
в САЩ, където тя е много популярна и 

ценена и се счита за национално цвете. 
Името на растението е дадено в 1759 г. 
от Карл Линей в чест на професора по 
медицина Йохан Готфрид Цин (1727—
1759), който като директор на Ботани-
ческата градина към Гьотингенския 
университет (Германия), предоставил 
на шведския естествоизпитател херба-
риен материал за работата му по ква-
лификация на растенията.

Разпространената у нас Циния изящна 
(Zínnia élegans) е грациозно градинско 
лятно цвете, едно от най-привлекател-
ните и колоритните. За достолепното 
му излъчване говори наименование-
то, а заради способността й да привли-
ча вниманието с широкоспектърната 
си ярка окраска, цинията се определя 
и като „царствена”. И това не е няка-
къв суперлатив, защото повечето от 
цветята действително имат корона, и 
то златна.

Царствената циния
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=15208

Автор:  К.ГЕРБОВ
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Рядко снимам градински цветя, за-
щото в интернет е пълно с такива. За-
почнах да фотографирам системно 
циния, след като останах удивен от 
невероятният вид на това цвете. Оча-
рованието дойде не от директното ми 
наблюдение на кварталните градинки 
пред блоковете, а едва след като прех-
върлих първата снимка с циния в ком-
пютъра. Тогава пред мен на монитора 
се появи нещо като малка цветна гра-
динка, пораснала в центъра на самото 
цвете.

Да направя първата снимка на циния 
ме предизвика самото цвете. То беше 
поникнало в градинката пред нашия 
блок и като се връщах една сутрин от 
разходка, го видях много приятно ос-
ветено, докато стената на блока тъм-
нееше. Цинията изпъкваше на тъмния 
фон.

После разбрах, че и в други околни 

или близки градинки има такива цве-
тя и започнах да се заглеждам в тях и 
да ги снимам. Разбира се с отчитане 
и на възможността снимката да стане 
ефектна (кадър, осветление). Оказа 
се, че снимането на циния, дори в ня-
колкото градинки пред кварталните 
блокове, е благодарна работа, защото 
макар и малко на брой, цветята се ока-
заха с най-различна форма и окраска.

Изящната циния е едногодишно рас-
тение. То има здрави прави стъбла, 
високи до 100-120 см, които могат да 
имат разклонения. Листата са тъмно-
зелени с яйцевидно-заострена форма. 
Стъблата и листата са покрити с груби 
безцветни власинки.

БИОЛОГИЯ
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Съцветията са единично разположе-
ни на дълги удебелени дръжки. Имат 
формата на кошничка с диаметър от 5 
до 15 см. Съставени са от езиковидни, 
овално-издължени листенца, на края 
завършващи със своеобразно тризъ-

бие. В началото листата представля-
ват малки жълти тръбички, обгражда-
щи изпъкналата среда на съцветието. 
Периодът на цъфтене на растението 
е от юли до септември. Така цинията 
украсява градината през цялото лято 
и ранната есен.

БИОЛОГИЯ
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Цветът на цинията се запазва в про-
дължение на 2-3 седмици. Освен, че е 
красива, тя е и полезна за медопроиз-
водството. През лятото е посещавана 
редовно от пчелите, но особено ценна 
е през есента, когато медоносната рас-
тителност намалява.

Zínnia élegans е дала началото на съз-
даването на многобройни градин-
ски сортове. Цветовете им биват ярко 
бели, жълти, оранжеви или червени, 
а също и пастелни - розови, лилави и 
кремави. Няма синя циния. Цените-
лите приемат, че белите, кремавите и 
бледорозовите цинии имат изключи-
телен финес.

Различават се обикновени, полуки-
чести и кичести цветове. При първите 
кошничката е едноредна, при полуки-
честите цинии листенцата на съцвети-
ето са разположени в два до пет реда. 
При кичестите броят на редовете е по-
голям. Кичестите цинии се уподобяват 
на гергиноцветни и кактусоцветни.

Обикновена циния

БИОЛОГИЯ
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Гергиноцветна циния

Гергиноцветна циния Пипер-
минт стик

Наименованието Peppermint Stick 
идва от детските захарни ментови 
пръчки, които обикновено са оцвете-
ни в бяло и червено. Освен с наличие-
то на бели и червени ивици или точки, 
от този сорт има и пъстри цинии, при 
които съцветието е в различни съче-
тания на оранжево, кремаво, червено, 
розово и жълто.

БИОЛОГИЯ
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Кактусоцветна циния
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4.1. Подготовка на Цариградска-
та конференция

Времето за примирие от 20 
октомври/1ноември до 19/31 де-
кември, което било сключено 

между Сърбия и Турция, трябвало да 
бъде използвано за подготовка и про-
веждане в Цариград на конференция 
с участието на официални пълномощ-
ници на страните-гаранти на Париж-
кия мирен договор от 1856 г. Дипло-
матите трябвало да се съберат не за да 
обсъдят и решат условията, при които 
могат да прекратят своите действия 
воюващите страни, а за да определят 
новия ред, който трябвало да се уста-
нови в Европейския изток, където жи-
веели заедно християни и мюсюлма-
ни. Ред, който да създаде гаранции в 
бъдеще отношението на Портата към 

балканските християни да не застра-
шава мира и спокойствието в Европа. 

Мястото на провеждане на конферен-
цията и предложението в нейната ра-
бота да участват и представители на 
Османската империя, били инициати-
ва на Англия. Основната дискусия на 
конференцията, както бе казано, щяла 
да бъде съсредоточена около „англий-
ските предложения” относно статута 
на княжествата Сърбия и Черна гора, 
и на провинциите Босна, Херцегови-
на и България. Според въпросните 
„предложения” на двете княжества 
трябвало да бъде признато „статук-
во”, каквото те имали преди началото 
на Сръбско-турската война (status quo 
ante bellim), а провинциите трябвало 
да получат „местно самоуправление”. 
Задачата на конференцията трябвало 

ИСТОРИЯ
РАЗВИТИЕ НА ИЗТОЧНАТА 
КРИЗА ДО ВОЙНАТА ПРЕЗ 

1877-1878 Г.
Част IV автор: К.ГЕРБОВ

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

Режисьор
Борис Грозданов
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да бъде: да се развият в подробности 
дадените общи насоки и да се посочат 
начините за тяхната реализация. 

Считало се, че за княжествата спор мо-
жело да възникне само относно Черна 
гора: дали да й бъде дадено известно 
териториално разширение. По-труден 
бил въпросът със самоуправлението 
на Босна, Херцеговина и България. 

Доколкото можем да вярваме на за-
писките на граф Игнатиев, към само-
управлението на България е имало 
някакви по-специални съображения, 
защото в предложенията, които били 
предадени от Хенри Елиът на Портата 
в началото на септември, фигурирало 
определението: „на България да бъ-
дат дадени подобни гаранции [като на 
Босна и Херцеговина] срещу предиш-
ното лошо управление в тази област”. 
За съжаление бившия руски посланик 
не дава обяснение, защо България е 
отделена от Босна и Херцеговина и 
защо за нея не е предложено „местно 
самоуправление”, както за другите две 
провинции. 

Пак Николай Игнатиев ни инфор-
мира, че преди да се отправи на 4/16 
октомври отново към Цариград, бил 
получил записка с инструкции за бъ-
дещата си работа по време на конфе-
ренцията, която записка била напра-
вена на основа на решенията, взети на 
съвета, състоял се на 2 и 3 октомври в 
Ливадия. В записката отново срещаме 
България, отделена от Босна и Херце-
говина. 

За последните две се говори доста под-
робно в точка 3, в която всъщност са 
доразвити „английските предложе-
ния”. Предлагало се на населението да 
се предостави възможност за контрол 
върху дейността на местните прави-
телствени чиновници и се осигури за-
щита от евентуален техен произвол; 
да се отстранят всички чиновници, на-
значени от Портата; редовните войски 
да се съсредоточат само в крепостите; 
да се наложи забрана за използване на 
нередовни войски; привеждането на 
реформите в действие временно да се 
наблюдава от специална европейска 
комисия. „Страната, управлявана от 
местни чиновници, избрани от само-
то население, би получила истинска 
автономия”, е заключението на Горча-
ков, което показва колко ограничени 
и минимални са всъщност реформите, 
около чието провеждане и приемане 
на Цариградската конференция е има-
ло консенсус в Европа. 

В точка 4 на записката, отнасяща се 
за България, се казва само: „Същите 
бележки са приложими и към Бълга-
рия. В нея трябва да бъдат въведени 
реформи, съобразени с местните усло-
вия, които ще изяснят сведущи хора.” 
Като потвърждение, че България пре-
ди началото на Цариградската конфе-
ренция е третирана отделно от Босна 
и Херцеговина, идва една бележка на 
Николай Игнатиев в неговите запис-
ки. В които той заявява: „Удаде ми се 
[на конференцията] да наложа иска-
нията на Русия за България и Черна 
гора на цяла Европа.”

ИСТОРИЯ
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Преди конференцията да започне 
своята работа интересът бил насочен 
към позициите, с които участващите 
държави имали намерение да се явят 
на нея. В пресата се появили съобще-
ния за споделените нагласи и очаква-
ния. 

Несъмнено най-голямо било любо-
питството към Англия и нейният спе-
циален пълномощник, английският 
министър по въпросите на Индия и 
колониите лорд Роберт Сесил мар-
киз Солсбъри. Преди да пристигне в 
Цариград той обиколил столиците на 
четирите западни велики държави с 
надежда да си осигури подкрепата на 
едно или две правителства в борбата 
против Русия. Англия не вярвала, че 
на конференцията всички континен-
тални държави ще застанат зад пред-
полагаемите идеи на руското прави-

телство. 

Обиколката на английския пълно-
мощник завършила с пълен неуспех. 
Френското правителство му отказа-
ло своята подкрепа и демонстрирало 
твърдата си решимост да застане зад 
справедливите искания на Русия. В 
Берлин Солзбъри видял, че и Герма-
ния ще бъде на страната на кабинета в 
Санкт Петербург. Във Виена разбрал, 
че Австро-Унгария при всичкото си 
желание не може да действа заедно с 
Англия, защото се опасявала от Герма-
ния и от своите славянски поданици. 
Накрая италианското правителство се 
обявило съвсем решително в подкрепа 
на турските християни и действията 
на Русия в тази насока.

Лорд Солсбъри имал пълната възмож-
ност лично да се убеди, че ако англий-

ИСТОРИЯ
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ското правителство реши да излезе 
на предстоящата конференция като 
защитник на Турция и противник на 
Русия, то ще се окаже напълно изо-
лирано и лишено от подкрепата на 
кабинетите от континента. Но това 
не било всичко, защото станал широ-
ко известен един факт, който оконча-
телно дискредитирал твърденията на 
английските туркофили, че руската 
политика по Източния въпрос била 
заплаха за мира в Европа.
В началото на ноември английското 
правителство обнародвало съдържа-
нието на телеграмата от 21 октомври/2 
ноември на своя посланик при руския 
царски двор лорд Аугустус Лофтус. 
На този ден посланикът провел раз-
говор с руския император Алексан-
дър ІІ в Ливадия и веднага предал на 
лорд Дарби по телеграфа информация 
за говореното. Текстът на телеграма-
та раздразнил лорд Бийкънсфийлд и 
след последвалото след няколко дена 
назначаване на маркиз Солсбъри за 
пълномощник на Англия в Цариград, 
двете събития предизвикали запла-
шителните думи, казани от англий-
ския премиер срещу Русия по време 
на обяда у лондонския кмет. Дълго 
време съдържанието на телеграмата 
било скривано от английската публи-
ка и едва на двадесетия ден от получа-
ването й, след като станало скандално 
нейното прикриване, съдържанието й 
е публикувано. 
От разказа на лорд Лофтус за беседа-
та му с Александър ІІ се виждало, че 
последният директно и откровено из-
ложил всички свои намерения и въз-
гледи по Източния въпрос и в тях не 

се съдържали никакви заплахи за Ев-
ропа. Държавният глава на Русия за-
явил, че няма никакви териториални 
претенции на Балканския полуостров 
и счита за немислимо образуването 
на отделни кралства от Сърбия и Ру-
мъния. Руският император гаранти-
рал с честната си августешейша дума, 
че ако Русия бъде принудена да оку-
пира България, то руските войски ще 
останат там само до окончателното й 
омиротворяване, и че правителството 
не възнамерява в никакъв случай да 
завзема Цариград. Целта била изклю-
чително насочена към осигуряване за 
славянските провинции на Балкан-
ския полуостров на здрави и необра-
тими гаранции срещу злоупотребата 
на цариградската власт. Русия била 
твърдо решена да достигне тази цел, 
дори и с цената на въоръжена намеса, 
предпочитайки да действа, обаче, за-
едно с Англия и с цяла Европа. 
На 23 ноември/5 декември станала 
ясна и ролята, която Германия ще иг-
рае в предстоящите събития. Бисмарк, 
отговаряйки на въпрос на депутат в 
Райхстага, относно позицията на гер-
манското правителство по конкрет-
ната политическа ситуация в Европа, 
засегнал естествено и конференция-
та в Цариград. Канцлерът заявил, че 
Германия отговорила с решителен от-
каз на всички опити да я склонят към 
политика на противодействие на пла-
новете на Русия на изток. Германско-
то правителство било твърдо убедено 
в безкористните намерения на руския 
император и на руското правителство 
и считало за необходимо заедно с тях 
на конференцията да настоява за се-
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риозно подобряване на участта на 
жителите на въстаналите турски про-
винции. Никой не можел да разстрои 
дружбата на Германия с Русия. 
Германия ще се старае за мирен изход 
на преговорите, продължил Бисмарк 
и уточнил, че ако не постигне своите 
цели, държавата ще поддържа неу-
тралитет, като ще съчувства на Русия 
и ще настоява за „локализация” на 
войната, т. е. на неучастие в нея, на 
която и да е от западно-европейските 
държави. И ако западно правителство 
с военни действия се опита да подкре-
пи Турция, в този случай Германия ще 
излезе от своя неутралитет и може да 
се притече на помощ на Русия, ако я 

грози опасност.
Съюзът на тримата императори ще ос-
тане непоколебим, подчертал герман-
ският канцлер. Не трябвало да се вярва 
на намеците, че съюзът се е разстроил 
и Австрия била излязла от него. Тя ня-
мало защо да постъпва така. Германия 
гарантирала на Австрия, че събитията 
на изток не я заплашват и обещавала, 
че ако се появи някаква опасност, ще й 
се притече на помощ. Така, че на виен-
ското правителство не му било необхо-
димо да се подсигурява срещу някаква 
мнима бъдеща опасност, като сключи 
съюз с Англия. На последната, пък, 
Бисмарк препоръчал, на конферен-
цията да влезе в споразумение с Ру-
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сия, защото географското положение 
на Англия не позволявало тя да води 
сухопътна война с нея без съюзници, 
каквито обаче нямало да намери на 
континента. 

В самото навечерие на Цариградска-
та конференция в обединеното бри-
танско кралство се случило още едно 
събитие с голяма значимост. Най-из-
вестните представители на англий-
ската интелигенция от либералния 
политически лагер организирали така 
наречената „Национална конферен-
ция по Източния въпрос”. На 26 ноем-
ври/8 декември участниците в нея се 
събрали на дискусия в голямата зала 
„Сейнт Джеймс Хол” в Лондон, под 
председателството на първия богаташ 
в Англия, херцога на Уестминстър. 
Още на първото заседание изказва-
щите се издигнали своите категорич-
ни искания: в Цариград английското 
правителство да действа съвместно с 
Русия. И да не отстъпва, дори ако се 
наложи с оръжие да защитава правата 
на християните във въстаналите про-
винции. В този смисъл били речите на 
председателят на конференцията и на 
Уилям Гладстон. Последният подчер-
тал, че няма никакво основание да не 
се вярва на руското правителство, ко-
гато то заявява, че не храни никакви 
завоевателни цели на изток. 

В „националната конференция” участ-
вали 710 депутата, представители на 
117 града, профсъюзни, обществени, 
религиозни и научни организации. 
Сред участниците били няколко лор-
да, 75 члена на английската палата на 

общините и много от най-известните 
представители от всички кръгове на 
английската интелигенция: учени, 
писатели, богослови, артисти и пр. 
Ясно станало, че подобна политическа 
манифестация не трябвало да остане 
без внимание от правителството. Още 
повече, че едновременно с нея се възо-
бновили митингите по Източния въ-
прос и многолюдни такива били про-
ведени в Бирмингам и Манчестър. 

През това време Портата също проя-
вила активност. Тя изпратила на каби-
нетите на великите държави текста на 
изработения от нея проект за консти-
туция на цялата Османска империя и 
на 19 ноември/1 декември разпростра-
нила циркулярна телеграма, в която 
се изразявала надежда, че на конфе-
ренцията европейските кабинети ще 
се въздържат от всякакви предложе-
ния, нарушаващи неприкосновеност-
та на върховните права на султана, от-
насяйки към тези предложения и това 
за военна окупация на коя да е част от 
турската територия. Добавяла също, 
че обезоръжаване на мюсюлманите и 
изселване от европейска Турция на за-
селилите се там черкези, било „неосъ-
ществимо на практика”. 

4.2. Предварителни заседания на 
Цариградската конференция

В работата на Цариградската посла-
ническа конференция великите дър-
жави били представени както следва: 
Англия – лорд Роберт Сесил маркиз 
Солзбъри (Lord Robert Cecil Marquess 
of Salisbury), английски министър, 
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специален пратеник и сър Хенри Ели-
ът (Sir Henry Elliot), посланик в Ца-
риград, втори делегат; Русия – гене-
рал-адютант граф Николай Игнатиев, 
посланик в Цариград; Франция – граф 
Жан Баптист де Шодорди (Count Jean-
Baptiste de Chaudordy), специален 
пратеник и граф Франсоа де Бургоан 
(Count Jean-François de Bourgoing), 
посланик в Цариград, втори делегат; 
Германия – барон Карл фон Вертер 
(Baron Karl von Werther), посланик в 
Цариград; Австро-Унгария – барон 
Хайнрих фон Каличе (Baron Heinrich 
von Calice), специален пратеник и граф 
Ференц Зичи (Count Ferenc Zichy), по-
сланик в Истанбул, втори делегат; Ита-
лия - граф Луиджи Корти (Count Luigi 
Corti), посланик в Цариград. По-късно 
в официалните заседания се включи-
ли и представителите на Османската 
империя – Сафвет паша (Safvet Paşa), 
министър на външните работи, който 
председателствал официалните за-
седания и Едхем паша (Edhem Paşa ) 
– посланик в Берлин. Според съобще-
нията в пресата Мидхат паша (Midhat 
Paşa) бил посочен от Портата също 
като неин официален представител. 
Секретар на предварителните и офи-
циалните заседания бил граф де Муи, 
секретар при френското посолство в 
Цариград.

За да се избягнат различията, които 
можели да се появят между пълно-
мощниците на великите сили на офи-
циалните заседания, представителите 
на Англия, Русия, Франция, Германия, 
Австро-Унгария и Италия решили да 
постигнат предварително споразу-

мение по темите на конференцията. 
Затова от 29 ноември/11 декември до 
10/22 декември те провели в руското 
посолство в Цариград предварителни 
заседания под председателството на 
граф Николай Игнатиев, който бил 
доайен на дипломатическия корпус 
в Цариград. Секретар, както бе посо-
чено, бил чиновникът от френското 
посолство граф де Муи. На тези пред-
варителни заседания не присъствали 
турски представители.

На първото предварително заседание 
бил обсъден план за възстановяване 
на мира между Турция, от една стра-
на, и Сърбия и Черна гора, от друга. 
Било констатирано единодушно, че 
черногорската войска, предвождана 
от княз Никола, през цялото време на 
войната е побеждавала противосто-
ящите й турски сили. За това Черна 
гора имала право на сериозни терито-
риални отстъпки. Предложено било 
към княжеството да бъдат присъеди-
нени дванадесет граничещи с него ок-
ръга от Южна Херцеговина и Северна 
Албания. Княз Никола в качеството 
си на владетел на тези земи следвало 
да се яви в Цариград и да засвидетел-
ства почитта си към султана. Пълно-
мощниците се съгласили, че на чер-
ногорците трябва да се даде право на 
свободно плаване по устието на една 
от реките, вливащи се в Адриатическо 
море на австрийска територия, но во-
деща своето начало от княжеството. 
Така то щяло да има така желания от 
него достъп до морето. На следващото 
заседание австро-унгарските пълно-
мощници съобщили, че правителство-
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то им изпратило телеграма с разреше-
ние да приемат предложените условия 
за сключване на мир с Черна гора. 
Окончателно този въпрос бил решен 
на осмото заседание. 

За Сърбия се предлагало да запази 
статуквото си от преди войната, като 
към нейната територия се присъедини 
Малък Зворник на река Дрина, който 
сърбите успели да отвоюват от турци-
те. Автономните права на княжество-
то трябвало да останат напълно не-
прикосновени. Сръбската територия 

трябвало да бъде освободена от тур-
ските войски и пленените сърби, вър-
нати в родината им. Необходимо било 
също да се продължи примирието до 
сключването на траен мир. 

На второто предварително заседание 
председателят граф Игнатиев вне-
съл за разглеждане няколко важни за 
българския въпрос материали и доку-
менти: обнародваните в турските вест-
ници публикации, осветляващи наси-
лията и жестокостите, извършени от 
турците в Пловдивски, Сливенски и 

Търновски санджак 
при потушаване на 
Априлското въста-
ние; протокол на 
двама чуждестран-
ни агенти за поведе-
нието на башибозу-
ците в Пловдивски 
санджак; няколко 
български колек-
тивни изложения 
до конференция-
та. Прочетени били 
сведения за турски-
те жестокости в Сър-
бия и Македония.

Следващите засе-
дания били посве-
тени на реформите, 
които трябвало да 
бъдат прокарани в 
Босна, Херцеговина 
и България. Общо-
то становище било 
тези провинции да 
бъдат преобразува-
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ни в три области (вилаети) с местна 
административна автономия (местно 
самоуправление). Областите трябвало 
да се управляват от главни управители 
- валии, и изборно областно събрание. 

За Босна и частта от Херцеговина, коя-
то нямало да бъде придадена на Черна 
гора, се приело да се съединят в една 
самоуправляема област. Планът за 
България предвиждал разделянето й 
на две самоуправляеми области: изто-
чен вилает - с главен град Търново и 
западен вилает - с главен град София. 
Границите на двата вилаета били раз-
положени в рамките на Българската 
екзархия. В източния вилает влиза-
ли тогавашните санджаци Русенски, 
Търновски, Тулчански, Варненски, 
Сливенски, Пловдивски (без казите 
Султан-Ери и Ахъ-Челеби ) и казите 
Къркклисийска (Лозенградска), Мус-
тафапашовска (Свиленградска) и Къ-
зълагачка (Елховска) от Одринския 
санджак. В западния вилает били 
включени санджаците Софийски, Ви-
дински. Нишки, Скопски, Битолски 
(без двете южни кази), трите север-
ни кази на Серския санджак и казите 
Струмица, Велес, Тиквеш и Костур.

Особен момент в административното 
устройство и управлението на самоу-
правляемите области бил прокарва-
нето на принципа за пропорционал-
ност в управлението според вярата на 
населението. На съвещанието в Лива-
дия, състояло се през октомври, било 
отчетено, че изборното начало в част 
от България ще бъде съпроводено със 
затруднения, тъй като в местата, къде-

то преобладавал мюсюлманският еле-
мент, след избора щяло да се получи 
господство на бейовете в съветите. За-
това и дошла идеята за обособяването 
на кантони на етнически принцип. В 
проекта за органически правилник 
на вилаетите в България било отбе-
лязано, че „като се запазва, доколкото 
е възможно, съществуващото адми-
нистративно деление, ще се положат 
усилия да се групират християните и 
мюсюлманите в отделни кантони”. 

Кантонът (нахия-мюдюрлик) била ос-
новната административна единица в 
самоуправляемите вилаети, в която 
трябвало да се групират общини с общ 
брой на населението пет до десет хи-
ляди жители. Всеки кантон трябвало 
да има съвет, съставен от представите-
ли на всяка община, избирани за срок 
от 4 години без разлика на вероизпо-
веданието. Те от своя страна избирали 
из между себе си кмет, също за срок 
от 4 години. Общините запазвали съ-
ществуващата си организация. Градо-
вете и по-големите села, които имали 
население повече от десет хиляди жи-
тели, щели да имат общинско упра-
вление, като кантоните.

Няколко кантона щели да бъдат съ-
брани в санджаци, управлявани от 
мютесарифи или каймаками, които 
трябвало да бъдат християни или мю-
сюлмани според мнозинството на на-
селението в санджака. Назначаването 
им трябвало да става от Високата пор-
та по предложение на главния упра-
вител на областта за срок от 4 години. 
Съставът на двата вилаета в България, 
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т. е. определянето кои санджаци в кой 
вилает да влязат, бил предложен от 
английския представител също с от-
читане на по-масовото присъствие на 
турско и гръцко население в Източния 
вилает. 

Главният управител на всяка област 
(валия) трябвало да бъде назначаван 
от Високата порта със съгласието на 
държавите-гаранти за срок от 5 годи-
ни. Той можел да бъде турски поданик 
или чужденец, но християнин. Пред-
виждало се членовете на областното 
събрание да бъдат свободно избирани 
за срок от 4 години от съветите на кан-
тоните, след предварителното им гру-
пирани на околии, имащи средно от 
30 000 до 40 000 жители. Всяка една 
такава група ще избирала един депу-
тат в областното събрание. 

Изборът на депутати следвало да се 
извърши измежду всички жители над 
25 години - без разлика на раса и вяра, 
имащи определено имущество и пла-
щащи за него данък. На областното 
събрание се давало право да избира 
за срок от четири години администра-
тивна комисия с функции на посто-
янен съвет при главния управител. 
Предвиждало се да бъде изработен 
правилник за организиране на право-
съдието; да се гарантират свободата на 
вероизповеданието и правото на всяка 
община сама да урежда своите рели-
гиозни и училищни дела. 

Редовната турска армия трябвало да 
се съсредоточи в крепостите и по-го-
лемите градове, като освен нея се съз-

даде милиция от християни и мюсюл-
мани пропорционално на общия им 
брой. Нисшите офицери трябвало да 
се назначават от главния управител 
на областта, а висшите - от султана. В 
областите следвало да се организира 
и жандармерия, изпълняваща поли-
цейски функции. Заселените в евро-
пейските владения на империята чер-
кези следвало да бъдат прехвърлени 
в Мала Азия. 70% от приходите на об-
ластите трябвало да остават за местни 
нужди, а 30% да се изпращат в Цари-
град. Всички реформи трябвало да се 
прилагат, като в продължение на една 
година се наблюдават от международ-
на комисия.

Слабо място в приетите решения за 
така наречената „административна 
автономия” бил посочения принцип 
за недопускане на мюсюлманско мно-
зинство в районите със смесен етни-
чески състав. Затова, независимо от 
отбелязаното в правилника, че меж-
дународната комисия щяла да има 
грижата да намери решения, които 
да осигурят в управлението на канто-
ните да участват и представители на 
малцинствата, на Цариградската кон-
ференция Сафвет паша заявил, че не 
могат да се приемат предложенията за 
кантоните и вилаетите, тъй като „ра-
совият признак” противоречал на но-
вата конституция. 

Предложенията на пълномощниците 
станали известни, преди още офици-
ално да бъдат съобщени на Портата, 
и турските либерални кръгове в съюз 
с Англия предприели бързи мерки за 
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тяхното осуетяване. На 19 декември 
1876 г. бил съставен нов кабинет на-
чело с Мидхат паша, който започнал 
подготовката за обявяване на консти-
туцията. 

Пълномощниците на европейските 
държави постигнали пълно съгласие 
едва на 10/22 декември. Най-големи 
трудности били срещнати при реша-
ването на въпроса за „гаранциите”. 
Ставало дума за намирането на начи-
ните и средствата, с които Портата да 
бъде накарана да осъществи реално 
исканите от конференцията реформи, 
а не само да обещае, че ще ги изпъл-
ни. Умерените действия на Русия и в 
този случай помогнали да бъдат от-
странени всички възражения на онези 
дипломати, които били настроени да 
отстояват неприкосновените върхов-
ни права на Портата, които тя имала 
според Парижкия договор от 1856 г. 

Руският пълномощник Игнатиев, на-
стоявайки, че само присъствието на 
чуждестранни войски в турските про-
винции, където ще се провеждат ре-
формите, е в състояние да доведе до 
осъществяването на последните, зая-
вил, че неговото правителство не дър-
жи в България обезателно да бъдат 
настанени руски войски. Макар и на-
пълно готова за такова мероприятие, 
Русия била съгласна и на друго, рав-
ностойно на това действие. Например, 
на настаняване в България на войски 
от някоя друга държава, като Белгия 
или Швейцария.

Това заявление веднага дало резул-

тат. Маркиз Солсбъри имал предва-
рителни указания от Лондон да на-
стоява пред Турция за провеждането 
на реформи, но да се противопоставя 
на окупацията на турските провин-
ции от чужди войски, най-вече руски. 
Предложението на Игнатиев относно 
тази точка дало възможност дебатите 
за гаранциите да продължат на база 
на признатата по принцип от всич-
ки пълномощници необходимост от 
някакво чуждестранно присъствие. 
След това работата тръгнала по-бър-
зо. Скоро била намерена и формата на 
това присъствие, което да засяга най-
малко чувствителността на турците. 
Конференцията решила, че наблю-
даването на въвеждането в действие 
на реформите в България трябвало 
да бъде възложено на международна 
комисия, съставена от дипломати от 
всички велики държави. В разпореж-
дане на тази комисия следвало да бъде 
предоставен „конвой”, състоящ се от 
6000 белгийски войника, разбира се, 
ако Белгия се реши да ги даде. 

Всички пълномощници се съгласили 
с това предложение, включително и 
лорд Солсбъри, който не пропуснал, 
обаче, да добави, че Англия се при-
съединява към споразумението, само 
защото вижда, че то е единственото 
средство да се избегне войната. Това 
било намек, че Англия дава съгласие-
то си неохотно и не е предразположе-
на към следващи отстъпки, ако Русия 
поиска такива. Макар и с изречената 
уговорка, все пак било видно, че ан-
глийското правителство в лицето на 
Солсбъри добре съзнавало, че без чуж-
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дестранно присъствие в каквато и да е 
форма, войната ще бъде неизбежна. 

Европейските дипломати се обърнали 
веднага към брюкселското правител-
ство с въпрос дали може да се заеме с 
предлаганата му роля, но не получи-
ли категоричен отговор. За да бъдат 
сигурни в действията си пълномощ-
ниците веднага намерили резервен 
вариант: ако Белгия все пак откаже, 
конвоят за международната комисия в 
България да бъде сформиран в състав 
от по 1000 войника от всяка от вели-
ките държави. 

В пресата се дава любопитното сведе-
ние, че по въпроса за обезоръжаване-
то на мюсюлманите били срещнати 
трудности при намиране на удовлет-
ворително решение как да стане това. 

Пречката била, че оръжието е можело 
да се съхранява в харема, където ес-
тествено, че на проверяващите щял да 
бъде отказан достъп. Затова било при-
ето предложението мюсюлманите да 
не могат да носят оръжие извън дома 
си, а на християните да се разреши да 
имат оръжие в къщата си.

След като постигнали пълно съгласие 
членовете на конференцията се обър-
нали към Портата със заявлението, че 
са готови да бъдат открити официал-
ните заседания и поискали да бъде на-
значен ден за откриването им. Минис-
търът на външните работи на султана, 
Сафвет паша, предложил откриването 
на заседанията да стане на 11/23 де-
кември.
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4.3. Обявяване на конституцията 
на Османската империя

Междувременно, докато траели пред-
варителните заседания на пълномощ-
ниците на великите държави, в състава 
на турското правителство настъпила 
важна промяна. Още на 16/28 ноем-
ври произтекла министерска криза, 
предизвикана от великия везир Мех-
мед Рушди паша, който от принципни 
съображения отказал да даде гласа си 
в полза на проекта за конституция, из-
работен по инициатива на президен-
та на държавния съвет Мидхат паша 
и поискал разрешаването на спора да 
бъде предоставено на султана. Тогава 
се предвиждало до седмица консти-
туцията да бъде прогласена с голяма 
тържественост. Което не станало и се 
предположило, че съпротивата срещу 
нея е била значителна. На 7/19 декем-
ври все пак Мехмед Рушди паша подал 
оставка и за велик везир бил назначен 
Мидхат паша. Това било сигнал, че в 
скоро време конституцията ще бъде 
обнародвана. Вече било ясно, че тя 
ще бъде използвана като средство за 
отклоняване на намесата на великите 
сили във вътрешните работи на Пор-
тата. 
И действително, когато пълномощ-
ниците се събрали на 11/23 декември 
на първото официално заседание на 
конференцията и нейният председа-
тел по право Сафвет паша я обявил за 
открита, внезапно се чули топовни гъ-
рмежи. След което турският министър 
на външните работи се обърнал към 
дипломатите и с тържествена усмив-
ка обявил, че гърмежите възвестява-

ли събитие с голяма важност: в този 
момент Отоманската империя ставала 
конституционна държава. След което 
заявил, че не тежкото положение на 
християните, а чуждата пропаганда 
била причина за вълненията в импе-
рията и турското правителство сàмо е 
изпълнило дълга си, като е взело мер-
ки против бунтовниците в България и 
Сърбия. А тъй като предстояло основ-
но реорганизиране на империята чрез 
въвеждане на конституция и парла-
мент, предлаганият от европейските 
държави план за реформи бил нену-
жен.

Заявлението не направило впечат-
ление на дипломатите, тъй като те 
го очаквали. Затова, след като изслу-
шали вежливо с мълчание думите на 
министъра, пълномощниците веднага 
пристъпили към четене на документа, 
в който били изложени резултатите 
от предварителните съвещания: еди-
нодушно приетите искания на вели-
ките сили към Портата. Сафвет паша 
също хладнокръвно не продължил да 
убеждава колко било безполезно, след 
като Турция имала вече конститу-
ция, да й се предлага да осъществява 
административни реформи в своите 
провинции, че и да дава гаранции за 
изпълнението им. Вероятно турски-
ят министър също е бил подготвен 
за невъзмутимата реакция на пълно-
мощниците. Без да възрази, той при-
ел връчения му текст с исканията на 
Европа и помолил за няколко дни за 
размисъл. Решено било следващото 
заседание на конференцията да стане 
в средата на следващата седмица.

ИСТОРИЯ



 http://nauka.bg 108

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

57

На тържествената церемония по обя-
вяване на конституцията на Осман-
ската империя Мидхат паша прочел 
указа на султана. „Силата на нашата 
империя отслабна, казвал Абдул Ха-
мид в него, но причината за това е 
главно, защото в работите по вътреш-
ното управление бе извършено откло-
нение от правия път, вследствие на 
което връзките, свързващи народа с 
правителството, се прекъснаха. Моят 
августейши родител, дарявайки стра-
ната с Танзимат, съдържащ началото 
на реформи и съгласуван с шериата, 
даде възможност на държавата да се 
придържа до сега по пътя на реда и 
безопасността и благодарение на него 
ние днес можем да прогласим консти-

туцията, която е резултат от идеите и 
вижданията, изразени в Танзимата.”

По-нататък в указа на султана се каз-
вало, че принципите, положени до то-
гава в основата на турското правител-
ство, не отчитали промените, които 
настъпили в провинциите и не били 
съобразени с новите изисквания, пре-
дизвикани от разширението на външ-
ните отношения. За да се премахнат 
всички препятствия пред по-нататъш-
ното развитие на народа и страната, 
било необходимо османските пода-
ници да се ползват от всички неотме-
ними права, принадлежащи на всяко 
цивилизовано общество и интересите 
на всички да се слеят в идеята за про-
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грес, който да бъде постигнат чрез 
общо съгласие. За постигане на пра-
вилното функциониране на държав-
ната организация било необходимо да 
се предоставят еднакви права на чле-
новете на различните общини, да им 
се определят еднакви задължения и да 
се даде на всичките възможност да се 
ползват от изгодите и преимущества-
та на свободата, правосъдието и рав-
ноправието. 

„С този документ, се казвало накрая 
на указа на Абдул Хамид, се утвържда-
ват неотменимите права на върховна-
та власт, утвърждава се гражданската 
и политическа свобода на османците 
пред закона и отговорността на ми-
нистрите и длъжностните лица, опре-
делят се правата и задълженията на 
парламента, установява се пълна неза-
висимост на съда и балансираност на 
бюджета, а също и на децентрализа-
ция в управлението на провинциите, с 
подчиняването им на надзора на цен-
тралното правителство. Всички тези 
положения ни най-малко не наруша-
ват шериата и се съгласуват напълно 
със стремежите и с горещото желание 
да бъде осигурено щастието и благо-
денствието на нашите поданици.” 

Прочитайки указът, Мидхат паша 
произнесъл кратка реч във възхвала 
на Абдул Хамид. След като свършил и 
нея, веднага 101 топовни гърмежа въз-
вестили осъществяването на великото 
събитие. Едновременно с това свирел 
военен оркестър, разположен око-
ло трибуната. Присъстващите на нея 
турски сановници побързали да поз-

дравят великия везир. След прекра-
тяване на салютите, конституцията 
била прочетена още веднъж от всеки 
от трите балкона на сградата, където 
била тържествената трибуна. Вечерта 
били устроени илюминации, а софти-
те провели факелно шествие и вика-
ли: „война!”. Султанът не присъствал 
на церемонията под предлог, че бил 
болен, а дипломатическият корпус въ-
обще не бил поканен.

Пренебрежителното отношение на 
представителите на великите дър-
жави към конституцията, обявена в 
Цариград на 11/23 декември, ставало 
съвсем обяснимо при запознаване с 
текста на въпросния акт, с който тур-
ските посолства в европейските столи-
ци побързали да запознаят местните 
вестници. Конституцията на Мидхат 
паша не била нищо друго, освен ком-
пилация на няколко от най-ефектните 
клаузи на различни европейски кон-
ституции, без наличие и на най-малка 
загриженост за прилагането на тези 
мерки към конкретните етнографски 
и политически особености на Турция. 

Султанът се обявявал за неотговорен 
за нищо и недосегаем конституционен 
господар. Управлението на страната се 
връчвало в ръцете на първия-минис-
тър и на двете палати на турския пар-
ламент: сенат - съставен от членове, 
назначени от султана; и палата на де-
путатите, избирани чрез всеобщо гла-
суване. По-нататък конституционният 
акт признавал пълното равноправие 
на всички поданици на султана, без 
разлика на религията. Декларирали се 
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свобода на печата, децентрализация 
на административната власт, пропор-
ционално разпределение на данъците, 
публичност и независимост на съда и 
пр. 

В конституцията нямало и дума относ-
но частите на империята, населени с 
полудиви и чергарски племена, не се 
споменавало на какъв език ще се водят 
дебатите в палатите. Всички подани-
ци на империята се обявявали за „ос-
манци”, независимо от вероизповеда-
нието, а самата империя - за неделимо 
цяло, което не може да бъде разделено 
при никакви условия. По този начин 
османският законодател се стремял 
да увековечи господството на турците 
над угнетените народи в империята, 
без да удовлетвори най-умерените им 
искания за отстояване на национална-
та им идентичност. 

Едновременно с декларирането на 
права и свободи за населението, нови-
ят документ, обявен за продължител 
на Танзимата, давал право на султана 
да екстернира всяко лице, което сче-
тял „вредно за безопасността на дър-
жавата”. В правомощията на турския 
държавен глава било възможността да 
преустановява действието на консти-
туционните текстове в дадена област 
на империята, да обявява обсадно по-
ложение. Най-неприемливият момент 
си оставала, обаче, законовата форма, 
в която били завоалирани стремежите 
на турските либерали за тюркизация 
на покорените народи в империята и 
така се препятствала тяхната нацио-
налноосвободителна борба. Затова 

поредният висш османски акт бил по-
срещнат със законно недоверие в по-
робените провинции. 

Записаното в конституцията показва, 
че сам нейният творец не е вярвал, че 
тя може да се осъществи на практи-
ка. Измислен от Мидхат паша, нови-
ят висш държавен акт му е бил нужен 
като предлог да отклони за момента 
намесата на Европа в делата на Тур-
ция, каквато била целта на Цариград-
ската конференция, и в по-далечен ас-
пект - да бъде фасада на Турция като 
страна, в която няма дискриминация. 

В действията си по налагането на кон-
ституцията „новите османи” от „Мла-
да Турция” били най-активно подкре-
пяни от английския посланик Хенри 
Елиът, който поддържал туркофил-
ската политика на Дизраели и имал 
преки контакти с него. Последният 
факт обяснява и защо Англия е стана-
ла инициатор за Цариградската кон-
ференция. Прегръщайки тази идея, 
дипломатите на кралицата предва-
рително са знаели, че работата на по-
сланическата конференция ще бъде 
компрометирана чрез обявяването на 
конституцията на Османската импе-
рия. 

С течението на времето станало ясно, 
че отказът на Портата да приеме реше-
нията на Цариградската конференция 
бил пряко следствие на двойствената 
политика на Англия. Докато на самата 
конференция маркиз Солсбъри енер-
гично и напълно искрено настоявал 
Турция да изпълни предложените й 
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необходими реформи, Хенри Елиът, 
действайки по внушение на лорд Бий-
кънсфийлд, окуражавал турското пра-
вителство и го подтиквал към съпро-
тива, като твърдял уверено, че ако то 
съумее да реагира достатъчно твърдо 
и не се изплаши от демонстрираното 
само на външен вид единодушие на 
пълномощниците, конференцията ще 
завърши безрезултатно.

4.4. Официални заседания на Ца-
риградската конференция

Пълномощниците на великите държа-
ви не приели толкова бързо и безре-
зултатно да приключи Цариградската 
конференция, за чиято подготовка от-

делили немалко време. На 14/26 де-
кември те обявили на Портата, че ще 
прекъснат дипломатическите си отно-
шения с нея, ако тя не се съгласи, по-
становленията, които били изготвени 
на предварителните съвещания, да бъ-
дат приети за основа на официалната 
конференция. По този повод маркиз 
Солсбъри провел срещи със султана и 
Мидхат паша.

В резултат Портата се съгласила да 
продължи участието си в конферен-
цията и на провелото се на 16/28 де-
кември нейно второ заседание заяви-
ла готовност да изпълни исканията на 
държавите и да разгледа техните пред-
ложения „по принцип”, възразявайки 
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вече само против някои второстепен-
ни подробности. След постигането на 
съгласие, пълномощниците решили 
преговорите да бъдат продължени, 
като за това бъде съответно удължен 
и срока на примирие до 17 февруари/1 
март 1877 г. На заседанието от 18/30 
декември Портата представила свои 
контрапредложения и заявила, че по 
нейно мнение всички искания, фор-
мулирани в предложенията, израбо-
тени на предварителните съвещания 
на пълномощниците, или били пред-
видени в конституцията или били в 
противоречие с нея. 

Въпросните „контрапредложения” 
били реакция, която Николай Игнати-
ев обяснява като вид отстъпка пред не-
поколебимостта на европейските дър-
жави, искащи реформи в славянските 
провинции. Убедили се, че обявяване-
то на конституцията не произвело ня-
какво впечатление на участниците в 
Цариградската конференция, на как-
вото разчитали Мидхат паша и други-
те водачи на „Млада Турция”, турските 
сановници се досетили, че е по-добре 
да допуснат все пак някаква намеса на 
Европа във вътрешните дела на Ос-
манската империя, тъй като след неус-
пеха на конференцията идвал рискът 
европейските държави да упражнят 
сила, за да наложат исканията си..

„Контрапредложенията” на Портата 
или както ги нарича още граф Игна-
тиев - „граници на отстъпленията”, 
били: съгласяване с искането за „спе-
циално управление” на трите области 
Босна, Херцеговина и България, но 

това да станело с „получаване на кол-
кото е възможно по-големи отстъпки 
от кабинетите” и това управление да 
се разпространи само в областите на 
Европейска Турция, но не и в Азия; 
предложеното от европейските дър-
жави обезоръжаване на мюсюлманите 
да се разшири, като се забрани нався-
къде и на всички носенето на оръжие; 
в никакъв случай да не се допуска во-
енна окупация, тъй като навлизането 
на чужди войски щяло да оскърби на-
ционалната гордост на турците, пък и 
малоброен отряд от европейци няма-
ло да може да се справи с многоброй-
ното мюсюлманско население; меж-
дународните гаранции да се приемат 
в еднаква степен за всички области на 
Европейска Турция.

Четвъртото заседание на конференци-
ята, състояло се на 21 декември 1876 
г./2 януари 1877 г., пак не довело до 
някакъв резултат. Турските делегати 
не се съгласили с нито едно от предло-
женията на европейските пълномощ-
ници и заявили, че всички те трябва 
да бъдат разгледани от Министерския 
съвет. Пълномощниците определили 
последен срок 23 декември/4 януари и 
обявили, че ако на този ден не получат 
решителен отговор, всички ще се раз-
отидат. Била извикана по телеграфа 
руската императорска яхта „Ериклик”, 
която да отведе генерал Игнатиев.

Междувременно станало известно, че 
английският посланик Хенри Елиът 
действал в разрез с официалната по-
литика на държавата си. Той непре-
къснато противоречал на официалния 
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английски представител на конферен-
цията маркиз Солсбъри и както става 
известно към края на декември, уве-
рявал турските министри, явно задку-
лисно, че Солсбъри превишавал свои-
те пълномощия и не спазвал дадените 
му в Лондон инструкции. Кабинетът 
Дерби-Дизраели въобще нямал наме-
рение да изпълни заплахите, отпра-
вяни от маркиза към Турция, твърдял 
Елиът. В един момент антагонизмът 
между двамата английски представи-
тели придобил остър характер и ан-
глийският посланик заявил, че ще на-
пусне конференцията.

Посланик Елиът всъщност защитавал 
интересите на една част от английския 
парламент - туркофилската фракция, 
водена от премиера Дизраели лорд 
Бийкънсфилд. Тя открито изказвала 
своето недоволство от енергичните 
действия на маркиз Солсбъри, който в 
Цариград се обявил против прекомер-
ните претенции на Портата и наглото 
изопачаване от турските министри на 
добре известните факти за положе-
нието в Европейска Турция. 

За да изясни обстановката великият 
везир Мидхат паша използвал армене-
ца Одиана ефенди, който посещавай-
ки Лондон под предлог за сключване 
на нов турски заем, повдигнал въпро-
са за пълномощията на Солсбъри. По 
този повод било свикано заседание на 
Министерския съвет на кралството, на 
което бил поставен въпросът: одобря-
ват ли съветниците на кралица Викто-
рия действията на английския пълно-
мощник в Цариград или са съгласни 

с мненията на лорд Бийкънсфийлд, 
че действията на Солсбъри са твър-
де резки, непочтени по отношение на 
Портата и благоприятстващи цели-
те на Русия? Лорд Дерби поддържал 
първото мнение и то било официално 
одобрено и съобщено на турския пра-
теник. 

На заседанието на Цариградската кон-
ференция, което трябвало да се прове-
де на 3/15 януари, пълномощниците 
на великите сили решили да предло-
жат на Портата вариант на исканията 
си със смекчени клаузи. Ставало дума 
за снемане от първоначалната програ-
ма на въпросите за жандармерийската 
стража, разквартируването на турски-
те войски в славянските провинции 
само в крепостите и разделянето на 
България на две провинции. Всъщност 
турските участници в конференцията, 
когато излагали своите контрапредло-
жения уточнили, че за тях България 
обхваща само земите от Дунав до Бал-
кана. Споменатите теми изобщо няма-
ло да присъстват в новия проект. 

Комисията, която трябвало да наблю-
дава реформите, щяла да бъде предло-
жена в олекотен вариант, като се запа-
зел само основния принцип, а кръгът 
на наблюдаване щял да бъде съкратен. 
Вместо европейска, комисията може-
ла да стане смесена от европейци и 
мюсюлмани. Накрая, по отношение 
на назначаването на губернаторите се 
предвиждало искането на съгласието 
на държавите да бъде поставено като 
условие само при първия път. Но впо-
следствие и това било изоставено и 
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било предложено Портата сама да на-
значава губернаторите на провинции-
те с местна автономия за срок от пет 
години.

Преди петото заседание маркиз 
Солсбъри представил на султана лич-
но при аудиенцията си, провела се 
при него, минималните искания на 
европейските пълномощници. Мид-
хат паша обаче, отклонил категорич-
но и тези предложения-минимум, 
обосновавайки се, че според новата 
конституция султанът не можел да ре-
шава сам държавните въпроси. Когато 
Солсбъри на 2/14 януари представил 
новите условия вече на самото засе-
дание на конференцията, пълномощ-
ниците заявили устно, че получили от 
своите правителства заповед при от-
каз на Портата незабавно да напуснат 
Цариград, като оставят в посолствата 
си свои упълномощени заместници. 
Сафвет паша отговорил, че ще преда-
де новите предложения на своето пра-
вителство, но се съмнявал, че то ще 
отговори на тях утвърдително. Пред-
виждало се този въпрос да бъде раз-
гледан на специален съвет на висшите 
турски сановници и тогава можело да 
се оповести резултатът. 

Според Николай Игнатиев проектът с 
предложенията на европейските пъл-
номощници, които предложения били 
обявени за неподлежащи на намаля-
ване (програма-минимум), съдържал 
следните искания: 1. незабавно да се 
сключи мир с Черна гора с изменение 
на границата на княжеството, като към 
него се присъединят - Баняни, Пива, 

Пиклич, Дробняк, част от Тараща, Ко-
лонисткия окръг, Куча, Дрекалович, 
Куча-Крайна, от Зивна до Лим, Мало 
Велико Бърдо, Спуж, Жабляк и се оси-
гури свободно плаване по река Бояна, 
като се неутрализират турските фор-
тове по нея; 2. поемане на формално 
и определено задължение да се изпъл-
нят безусловно провъзгласените ре-
форми, като незабавно се вземат мер-
ки за осигуряване на безопасността и 
подобряване на участта на християн-
ското население, пострадало по време 
на последните събития на Балканския 
полуостров; 3. в течение на един ме-
сец да бъдат наказани виновниците за 
извършените в България и другите об-
ласти зверства, и най-вече тези, чиито 
имена били съобщени на османското 
правителство от чуждите представите-
ли, най-вече от английския посланик, 
по поръчение на неговото правител-
ство; 5. да се преразгледат присъдите 
на извънредните комисии, да се осво-
бодят от затворите самоволно хвърле-
ните там християни; 6. да се разпуснат 
и върнат по домовете им в течение на 
месец нередовните войски и се раз-
оръжи населението в онези местно-
сти, където обществената безопасност 
може да бъде нарушена; 7. да се поеме 
задължението за запазване на права-
та и привилегиите, дадени по-рано на 
църковните общини. 

Министерският съвет на Турция, съ-
брал се на заседание на 5/17 януари, 
решил да предложи на свикващия се 
на следващия ден върховен съвет да 
отклони изцяло предложенията на 
европейските държави. На съвета на 
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6/18 януари присъствали повече от 
200 члена. Поканени били също гръц-
кия и арменския патриарх, както и 
българския екзарх, но те се оправда-
ли, че били болни и изпратили свои 
заместници. 

Отново била разиграна театрална сце-
на, чийто режисьор пак бил Мидхат 
паша. С дълга реч той открил заседа-
нието и в нея „предупредил” членове-
те на съвета за последствията, които 
ще има едно отхвърляне на исканията 
на Европа. Такова отхвърляне не само 
можело да постави Турция в напъл-
но изолирано положение, но и да на-
строи войнствено срещу нея Австро-
Унгария, у която живеели към 15 000 
000 поданици от славянски произход, 

съчувстващи на славяните в Босна, 
Херцеговина и България. 

Ораторът не подминал нито финансо-
вите трудности на Портата, нито пъл-
ната невъзможност тя да си намери 
съюзник в Европа. На тези лицемерни 
„предупреждения” участниците в съ-
вета отговаряли с викове: „по-добре 
смърт, отколкото позор”. Първона-
чално било гласувано предложение-
то не само да се отклонят исканията 
на европейските държави, но и да бъ-
дат оттеглени контрапредложенията, 
внесени на конференцията от Турция. 
Представителят на арменския патри-
арх тук отбелязал, че е по-добре да не 
се връзват ръцете на правителството 
и да бъде оставено то самото да реши 

ИСТОРИЯ



 http://nauka.bg 116

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

57

как да постъпи. Но върховният съвет 
енергично отхвърлил това предложе-
ние и решил, че правителството тряб-
ва да отговори с безусловен отказ. В 
края на заседанието, обаче, това реше-
ние било изменено и съветът предло-
жил на правителството да продължи 
разговорите, но ако пълномощниците 
на държавите се съгласят да прене-
сат дискусията на основа на турските 
предложения.

Последното заседание на Цариград-
ската конференция се състояло на 8/20 
януари. На него Сафвет паша с дълга 
реч официално оповестил решението 
на върховния съвет и отказа на турско-
то правителство да се ангажира с ня-
какви гаранции за исканите реформи. 
В отговор маркиз Солсбъри заявил, че 
съвещанията не са постигнали своята 
цел и участниците в конференцията 
трябва да се разотидат. Към тези думи 
на английския представител се присъ-
единил и руския посланик граф Игна-
тиев, който добавил, че цялата отго-
ворност за провала на конференцията 
лежи върху Портата. 

След което пълномощниците на вели-
ките държави решили да закрият кон-
ференцията и в знак на протест да на-
пуснат Цариград, като постановили, че 
„упорството на турското правителство 
прави нищожна силата на междуна-
родните договори, опазващи същест-
вуването и териториалната неприкос-
новеност на Отоманската империя”. 
Отказът на турското правителство да 
изпълни исканията на държавите-га-
ранти на Парижкия мирен договор от 

1856 г. фактически повече не ги задъл-
жавал да изпълняват неговите клаузи.

Така великите държави отговорили на 
оскърблението, което им нанесла Тур-
ция. Пълномощниците на тези държа-
ви я обявили тържествено за поставе-
на извън международното право. От 
този момент нататък всички догово-
ри, връзващи свободата на действие 
на европейските държави по отноше-
ние на Турция, губели своята сила. Не 
съществувало вече и задължението на 
тези държави да опазват териториал-
ното и политическото статукво на Бал-
канския полуостров. 

На 9/21 януари по време на бала, да-
ден от граф Зичи, европейските деле-
гати подписали протокола за закри-
ване на Цариградската конференция. 
Турските делегати не присъствали 
на бала: единият бил болен, другият 
имал неотложни дела. За съжаление 
не знаем какво точно е било записано 
във заключителния протокол, защото 
по-късно Дарби и Дизраели продъл-
жавали да определят руските дейст-
вия като нарушение на Парижкия ми-
рен договор.

Ден преди това, на последното заседа-
ние граф Игнатиев казал в заключе-
ние, че ако Портата възобнови воен-
ните действия срещу Сърбия и Черна 
гора въпреки заявленията на пълно-
мощниците, че искат прекратяване на 
войната или пък ако личната безопас-
ност на християните в турските про-
винции бъде заплашена, Европа щяла 
да счете това за предизвикателство и 
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да вземе необходимите мерки. В ре-
зултат турското правителство се обър-
нало към сръбското и черногорското с 
предложение да започнат преговори 
за мир. На 16/28 февруари бил подпи-
сан сръбско-турският мирен договор с 
признаване на статуквото на Сърбия 
от преди войната. С Черна гора такъв 
договор не бил подписан, тъй като тя 
изявила териториални претенции, на 
които Турция не се съгласила.

Обобщението на събитията, свързани 
с Източната криза от нейното начало 
в средата на 1875 г. до завършването 
на Цариградската конференция в пър-
вите дни на 1876 г., показва, че евро-
пейските велики сили, подтиквани от 
Русия, се опитвали в продължение на 
година и половина да се намесят във 
вътрешните работи на Османската им-
перия, съобразявайки се с Парижкия 
мирен договор. Когато избухнало въс-
танието в Босна и Херцеговина, кое-
то подтикнало Русия да се застъпи за 
онеправданите славяни, руското пра-
вителство счело, че договорът от 1856 
г. не й позволява да действа самостоя-
телно и тя се обърнала към останалите 
държави-гаранти да вземат колектив-
но в свои ръце делото за реформите, 
които се налагало да направи Портата, 
за да облекчи участта на християнски-
те си поданици. Държавите, виждайки 
че делото е справедливо, пристъпили 
към неговото осъществяване. След 
консулската комисия в Херцеговина, 
нотата на Андраши и Берлинския ме-
морандум, Цариградската конферен-
ция била последната възможност да 
се въздейства върху Турция съгласно 

правилата на Парижкия договор. Не-
успешният й завършек, всъщност раз-
вързвал ръцете на Русия за самостоя-
телни действия.

Въпреки, че е неуспешна с преките си 
резултати, Цариградската конферен-
ция е един уникален в историята опит 
за сътрудничество на европейските 
страни в търсенето на мирен път, по 
който да бъдат преодолени сложните 
политически и обществени проблеми, 
пред които бил изправен старият кон-
тинент. Макар впоследствие да се ока-
зало, че действията на пълномощни-
ците на някои държави били оценени 
като незадоволителни от страна на съ-
ответните правителства, постигнатото 
е преломен етап в развитието на Из-
точната криза. За краят на конферен-
цията и за положителните моменти 
в нея, водещата фигура при нейното 
провеждане Николай Игнатиев пише:

„Европейските пълномощници въпре-
ки всички интриги на турците и тех-
ните съучастници, отхвърлиха едино-
душно турските контрапредложения, 
между които и това за ограничаване на 
България до Балкана. Те сметнаха, че 
изработената от англо-турската пар-
тия конституция, насочена предимно 
срещу Русия и нейните единоверци, 
няма никакво значение; произнесоха 
единодушна, строга присъда над тур-
ската администрация и гръмогласно 
оправдаха всичко, което руското пра-
вителство и неговите агенти в Турция 
по-рано напразно твърдяха и което 
така упорито по-рано Европа не при-
знаваше. Накрая завършиха с това, 
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че предявиха на Портата общ ултима-
тум, съдържащ накратко същността 
на първоначалните предложения на 
Русия за Черна гора, България, Босна 
и Херцеговина; прекъснаха конферен-
цията и всички заедно заявиха, че ще 
напуснат столицата на Турция. 

По-такъв начин се оказа, че държави-
те, даже ония три, които през 1856 г. 
сключиха съюз, насочен срещу Русия 
в полза на Турция, не застанаха този 
път, както е ставало преди, на страна-
та на султана, а преминаха в руския 
лагер, като приеха еднаква гледна 
точка и еднакво положение. Не Русия 
беше изолирана, както се домогваше 
сър Хенри Елиът и предсказваха ма-
джарите, а Турция. Такова блестящо 
дипломатическо положение на Изток 
Русия още никога не бе постигала. Тя 
можеше сега смело и самостоятелно 
да излезе, опирайки се, ако не на съ-
чувствието на Европа, то на общата 
програма, предявена от държавите и 
отхвърлена от Турция.”

Тук посланик Игнатиев не е съвсем 
прав. Впоследствие се оказало, че Хе-
нри Елиът напуснал Цариград не в 
знак на протест. Още преди да при-
ключи конференцията той подал мол-
ба за отпуск по здравословни причи-
ни и неговото напускане на Цариград, 
макар и да станало едновременно с ос-
таналите посланици било поради „от-
пуск по болест”. 
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Животът на Легионера

Армията в поход 

Армията по време на марш се 
наричала agmen. Трябва да се 
отбележи, че по време на вой-

на легионите не били никога в пълен 
състав. Една или две кохорти винаги 
оставали в постоянния лагер.
Легионите никога не действали пое-
динично. Обикновената армия нико-
га не надхвърляла 4-5 легиона с обща 
численост /заедно със спомагателните 
войски/ - до 30 000 души. Консулска-
та армия, която се считала за терито-
риален стратегически резерв, използ-
ван само в крайни случаи, наброявала 
6 легиона с численост до 36 000. Го-
лемите завоевателни армии като вой-
ската на Сула или Лукул в азиатските 
кампании, армиите на Помпей и Це-
зар били имперски, съставени от 8 до 
12 легиона /съответно от 48 000 до 72 
000/. Те се набирали при нужда и се 
разпускали след края на присъединя-
ването на дадена провинция към им-
перията.

След установяването на едноличната 
власт легионите били разквартирува-
ни извън Италия в пограничните ра-
йони, за да пазят завладените терито-
рии. За неголям поход се заделяли 3-4 
легиона. При нахлуването на терито-
рията на силен противник числото им 
можело да достигне до 8 или 10.
Походът започвал при изгрев слънце, 
а дори и по-рано. Йосиф Флавий в кни-
гата си „Юдейската война“ описва по-
ходния ред /ordo agminis/ на легиони-
те при придвижването на Веспасиан 
от Птолемаида. Леките помощни от-
ряди и стрелците били изпратени на-
пред за отразяване на непредвидените 
неприятелски атаки и оглед на подо-
зрителни местности, с цел да се пре-
дотвратят възможностите за засада. 
След тях се придвижвала част от теж-
ковъоръжената пехота. После идвали 
така наречените castrorum metatores 
или exploratores, които при прибли-
жаване към крайната цел на дневния 
преход, трябвало да определят място-
то за разполагането на лагера. След-
вали ги „сапьорите“ /antecursores/ с 
брадви - dolabra, които трябвало да от-

Римският легион през 
I и II век 

Продължение от 56 брой на списание „Българска Наука“
Автор: Владимир Попов
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странят неравностите по пътя и да го 
направят леснопроходим. Зад тях яз-
дели конниците, пазещи обоза и щаба 
на главнокомандващия. Самият той се 
придвижвал след обоза, заобиколен 
от личната си охрана. След него кара-
ли мулетата, превозващи обсадните 
машини и друга военна екипировка. 
После идвал редът на легатите, трибу-
ните и префектите, прикривани от от-
брана войска. Следвали ги легионери-
те, маршируващи в редове по 6 човека 
във всеки. По краищата на колоните 
вървели центурионите и optiones, сле-
дящи за реда и дисциплината.

В края на бойния строй се придвижва-
ли останалите помощни войски и на-
емниците.

Войската се придвижвала с такава ско-
рост, че да не се разтегнат колоните и 
при необходимост да се прегрупират за 
битка. Ако врагът бил близо, войската 
се движела в боен ред. При опастност 
обозът бил поставян в средата на ко-
лоната, 2/3 от войската минавала в 
авангарда, а 1/3 прикривала колоната.
Нормалният дневен преход /justum 
iter/ бил приблизително 30 км. и про-
дължавал около 7 часа. Ускореният 
преход /magna itinera/ бил 35 км., а 
форсираният /maxima itinera/ дости-
гал до 50 км.

Лагерът

Независимо от времето, умората и от-
далечеността от врага, в края на всеки 
дневен преход легионерите е тряб-
вало да строят укрепен лагер /castra 
aestiva/. Затова разстоянието меж-
ду преходите често се обозначавало с 
броя на лагерите.
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Строенето на римския лагер било 
подчинено на определени правила. 
За най-подходящи места се счита-
ли хълмовете, с източник на прясна 
вода наблизо. Формирала се специал-
на група, която трябвало да определи 
точното разположение на лагера. На-
чалникът на групата забивал бял флаг 
на мястото, където трябвало да бъде 
разположена палатката на пълководе-
ца /praetorium/ - в центъра на лагера. 
От тази точка се определяло разполо-
жението на останалите части на лаге-
ра. Войниците оставяли своя багаж и 
се залавяли за работа /често работели 
въоръжени/.
По периметъра на лагера се изравял 
ров /fossa/ и бил издиган защитен вал 
/vallum/. Отгоре валът бил подсилен с 
дървени колове /pila muralia/, дълги 1, 
60 и заострени от двете страни.
След като строителството на укрепле-
нията било завършено, се издигали па-

латките на пълководеца и трибуните. 
Всеки офицер имал собствена палат-
ка. По 60 метровия периметър около 
претория се разполагали палатките на 
висшите офицери и щаба /principia/. 
Палатките на легионерите се издига-
ли последни. Пространството между 
укреплението и първия ред палатки 
било 30-50м., за да се маневрира сво-
бодно и за да не могат неприятелски-
те стрели да ги достигнат. Палатките 
/tentoria/ имали дървено скеле, върху 
което се закрепяли ленено платно или 
кожи. В палатката се побирали 8-10 
човека /contubernia/. За лагера отго-
варял paefectus castrorum.
Лагерът бил във формата на право-
ъгълник /с размери – 450 – 650 м./. 
Пресичали го две главни улици, всяка 
от които завършвала с две главни пор-
ти – porta praetoria /гледаща към не-
приятеля/ и porta decumana, зад която 
се разполагали палатките на търго-
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вците. Другите две врати били porta 
principalis dextra и porta principalis 
sinistra /лява и дясна/.
Центърът на лагера – praetorium била 
както самата палатка на главноко-
мандващия, така и пространството 
около нея:

До палатката на пълководеца имало 
помещение /sacellum/ където се съх-
ранявал орелът на легиона. Пред па-
латката стоял олтарът /ara/ където се 
правили жертвоприношенията. Вдя-
сно от олтара се намирал quaestorium 
/с палатката на квестора/. Вляво се 
намирал трибуналът, насип, от който 
пълководецът държал реч пред вой-
ската и където съдели провинилите се. 
Зад трибунала се намирал форумът, 
служещ за войнишки сбирки. Отляво 
и отдясно на преториума се намирали 
палатките на трибуните и префектите. 
Зад преториума се намирали спомага-
телните войски.

Пред преториума, от двете страни на 
via praetoria се намирали палатки-
те на легионерите. Кварталът заеман 
от една центурия бил от 10 палатки 

/с 8-10 човека вътре/ и палатката на 
центуриона. Отстрани се намирало и 
оградено място за мулетата.

Работата по съоръжаването на лаге-
ра отнемала от 3 до 5 часа, след което 
войниците се подготвяли за нощувка. 
Лагер, в който войската прекарвала 
повече от една нощ, се наричал castra 
stativa. Летният лагер се наричал castra 
aestiva, а зимният – castra hiberna.

Доставката на припаси, вода, дърва се 
осъществявало от назначени по жре-
бий поделения. Всички лагерни дей-
ности се извършвали само по сигнал 
с тръба. Носенето на караулна служба 
било задължение на всеки войник /
без ветераните и офицерите и жреци-
те/. Патрулите били дневни /excubiae/ 
и нощни /vigiliae/. Всяка от четирите 
врати била пазена от по 1 кохорта. Де-
нем околностите на лагера били па-
зени от конници, а нощем от пехотни 
части. Нощните патрули се сменяли 
4 пъти /на всеки 3 часа/. Сигналът за 
смяна се подавал от буцинатор. Вре-
мето се определяло с помощта на во-
дни часовници. Сутринта войниците 
на групи се явявали с поздрави при 
центурионите, те от своя страна идва-
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ли при префектите и след това всички 
офицери заедно приветствали пълко-
водеца, който им давал паролата за 
деня и разпореждания за дейността, 
която трябва да се извърши.

Напускането на лагера също било по-
следователно – след първия сигнал 
войниците разглобявали палатките, 
след втория – обозът се натоварвал 
на животните. Третият сигнал означа-
вал излизане от лагера – легионерите 
се построявали в редици и напускали 
мястото.

Постоянните лагери с по-мощни укре-
пления, строени по бреговете на Рейн 
и Дунав постепенно заприличвали на 
неголeми градчета:

Вместо палатки в тях се строели дър-
вени бараки или казарми, отначало 
покрити със слама, а после и с кере-
миди. В рейнските лагери бараките 
се строели от камък вече по времето 
на Нерон. Около постоянните лагери 
възниквали пазари, занаятчийници, 
болници, театри училища и др. Така 
възниквали градовете. Съвременни-
те градове - Кьолн, Страсбург, Майнц, 
Виена, Белград, и много други, дължат 
произхода си на разквартируваните по 
тези места римски легиони.

Военни действия и тактика

Готвейки се за битка, войската изли-
зала от лагера, оставяйки в него бага-
жа и обоза. Преди това пълководецът 
правил предсказания /auspicia/, след 
приключването им пред палатката се 
забивало червен vexillum и се подавал 
сигнал с тръби. Войската трябвало по 
възможност да е отпочинала и нахра-
нена. Често главнокомандващия, оп-
итвайки се да повдигне бойния дух на 
войската произнасял реч /adlocutio/.
Не разчитайки на случайността, рим-
ляните се стараели да избират място-
то на битката предварително. За пред-
почитане местността трябвало да е 
открито пространство с възвишение, 
на което войската да има изгодна от-
бранителна позиция. Благоприятно 
трябвало да бъде и разположението 
на слънцето и посоката на вятъра. Ако 
слънцето се разполагало зад римля-
ните – лъчите му заслепявали против-
ника. Вятърът духащ по посока на вра-
га не само отнасял прахта към него, но 
и увеличавал дължината на полета на 
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стрелите и копията.
Войските, построени в боен ред се на-
ричала acies.

Центърът се наричал media acies, а 
фланговете – cornua. Фланговите под-
разделения се означавали като alae /
криле/. Легионите заемали центъра, 
фланговете им били прикрити от по-
мощните войски, а фланговете на по-
следните се подсигурявали от конни-
цата. Предната линия в построението 
се наричала frons, линиите след нея 
– latera; тилът – tergum. Резервът се 
наричал subsidia. Легионите могли да 
бъдат групирани в от една до четири 
линии /acies simplex, acies duplex, … 
quadriplex/. Тактическите подразде-
ления били вече кохортите, иззели 
функциите на манипулите от Репу-
бликанския Рим. За главни кохорти 
били определяни I, II, III. От манипу-
лите по старшинство първи били ма-
нипулите на триариите /названията 
се запазило, въпреки че разликите във 
въоръжението изчезнали/, следвали 
ги манипулите на принципите и най-
нисши в йерархията били манипулите 
на хастатите. Интервалите между во-
ините във всеки ред трябвало да бъдат 
1 м., а между два съседни реда – 2м.

Най-честият боен ред бил шахматният 
– 10-те кохорти на легиона се постро-
явали на интервали, равни на фронта 
на една кохорта, най-често в три ли-
нии /acies triplex/. Първата и втората 
линия се състояли от кохортите на оп-
итните бойци и новобранците, разпо-
ложени близо една до друга, а третата 
се разполагала по-надалеч и изпъл-
нявала функцията на резерв. Първата 
линия съдържала 4 кохорти, а втората 
и третата – по 3:

Описани са няколко построения на ле-
гиона и неговите подразделения:
Cuneus – клинообразна настъпателна 
колона, предназначена да пробие не-
приятелския строй:
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Orbis – кръгово построение на войска-
та, когато по-многобройният неприя-
тел я обграждал:

Съществувало и построение, предназ-
начено за отблъскване на неприятел-
ската конница:

Преди битката да започне, пълководе-
цът се обръщал към войниците с въоду-
шевяващ призив, след това се подавал 
знака за атака с tuba. Той се предавал 
по подразделенията с по-малките ро-
гове – cornu. Атаката стартирали ле-
ковъоръжените войски. След това се 
включвали и легионерите. Придвиж-
ването към врага започвало с уско-
рена крачка, преминаваща в бягане. 
Достигайки дистанцията на полета на 

пилумите /15-20 крачки/ легионерите 
ги хвърляли:

а след това с извадени мечове атакува-
ли дезорганизирания неприятел като 
го поразявали с гладиусите си под 
прикритието на големите щитове:

Конниците се сражавали в плътен 
боен ред. Често слизали от конете. 
Разпространен похват бил те да се раз-
полагат между редовете на пехотата 
и в подходящия момент да атакуват 
през интервалите между кохортите. 
Кавалерийският отряд /turma/ се гру-
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пирал в две линии /по 16 конника във 
всяка/ - общо 30 конника, декурион и 
младши офицер.
Кавалеристите се стараели да пазят 
помежду си дистанция от един метър, 
което било трудно поради естествена-
та склонност на конете да се отдалеча-
ват едни от други при галоп. Колкото 
по-обучени били конниците, толкова 
по-плътен оставал строят им. Те ата-
кували, мятали копията си и отстъпва-
ли. След прегрупиране действието се 
повтаряло. Съществувал и друг начин 
на атака – например кръговата атака. 
Кавалеристите яздели около враже-
ския строй и хвърляли копията си, ко-
гато се изравнявали със него. Кавале-
ристите наемници ползвали своя тип 
оръжие – в римската армия служели 
конни стрелци и катафракти. Послед-
ните били предназначени за директна 
атака.

По време на сражението тактически-
те маневри вътре в армията били за-
труднени и бързото предаване на за-
поведи било на практика невъзможно. 
Затова задачата на пълководеца била 
правилно да определи действията на 
армията преди биткат да е започнала. 
Той трябвало да открие слабите места 
в линията на противника и да съсре-
доточи удара имено в този участък. 
Били познати няколко вида построен-
ия според това срещу кой участък от 
неприятелската линия да бъде насо-
чен ударът:
Главните сили били съсредочени в де-
сния фланг, откъдето бил нанасян ос-
новният удар, целящ да пробие фрон-
та на противника:

Алтернативен бил и масираният удар 
по левия фланг на противника /из-
ползван по-рядко, тъй като обикнове-
но римляните предпочитали първия 
вариант/:

Ако генералът бил достатъчно сигу-
рен в дисциплината и обучеността на 
войските си, можел да заповяда рав-
номерно настъпление срещу против-
ника:
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Когато римляните имали по-мало-
бройна или по-слаба войска за при-
критие на фланговете използвали 
естествени прегради /река, гора/, а 
цялата налична конница и лека пехо-
та съсредоточавали на другия фланг:

След като строят на врага бивал пробит 
или той се впускал в бягство, кавале-
ристите ставали главните действащи 
лица. При преследването те се разде-
ляли на две големи групи. Едната про-
дължавала да гони и избива бягащите, 
а другата оставала като резерв, за да 
предотврати възможна контраатака.
Относно пехотата - да се насърчават 
войниците вече нямало нужда. Чувст-
вайки плячката те самите тичали на-
пред. Сега задачата на главнокоманд-
ващия била умело да ги сдържа, за да 
не нарушават линията на настъпваща-
та армия. Причината била проста – от-
стъпващите не трябвало да се окажат 
обградени. Обграденият и отчаян не-
приятел би оказал упорита съпротива, 
което би нарушило бойния ред на ле-
гионите и би направило управлението 
на битката невъзможно, създавайки 
хаос.

След битката - мeдицинската служ-
ба в римската армия

По времето на Траян /98-117 г./ в рим-
ската армия се формира редовна ме-
дицинска служба. Преди това воините 
сами си помагали един на друг, но сега 
се появили добре обучени и екипира-
ни специалисти. Служителите в млад-
шия медицински персонал се нари-
чали капсарии /от латинското capsa/, 
понеже носели характерната кръгла 
кутия с превързочни материали. Тях-
ната задача била да окажат първа по-
мощ на мястото на битката. Нелекият 
труд на капсариите бил увековечен на 
колоната на Траян:

Евакуацията на ранените протича-
ла сдлед приключването на военна-
та операция. В най-близкия град или 
селище /близо до лагера/ се строяла 
полева хирургическа сграда, нарече-
на валетудинарий /valetudinarium/, 
където се помещавали медиците, ико-
номите, инстументариите и обслуж-
ващ робски персонал /изпълняващ 
функциите на съвременните сестри/. 
Икономите били аналогът на съвре-
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менната болнична администрация, 
а инструментариите /или снабдите-
лите/ отговаряли за хирургическите 
инструменти, лекарствата, превързоч-
ния материал и друго медицинското 
оборудване.

Към края на 1 век във всички подразде-
ления на римската армия имало про-
фесионални военни лекари – medici. 
Първият фиксиран в изворите военен 
лекар бил Диоскорид – военен хирург 
по времето на Нерон.

Началникът на медиците в легиона 
се наричал medicus legionis. Негови 
подчинени били medici cohortis, които 
във всяка кохорта били по четирима. 
Хирурзите, работещи в болниците /
валетудинариите/ се наричали medici 
vulnerarii /от vulnerare – наранявам/. 
Във флотата също имало медици – по 
един на кораб.
Освен това всеки римски воин носел 
със себе си превързочен материал, за 
оказване на първа помощ.
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Отдавна ми се върти из главата 
да изложа своите мисли на-
блюдения върху акадско-шу-

мерското царство като прототип на 
формата на управление на близко-
източните монархии от древността. 
В смисъл, че основната структура на 
тези монархии, някои от най-важните 
титулувания (съдържащи държавно-
идейната концепция) в нея са реално 
взаимствани от акадското царство и те 
просъществуват почти две хиляди го-
дини до реформата на цар Дарий през 
518 г. пр.Хр, когато за първи път се 
внася някаква по-съществена промяна 
в структурата на управление и власт в 
близкоизточните монархии.
Разбира се, това мнение не претенди-
ра да изчерпателност, така че темата е 
абсолютно отворена и всеки може да 
изрази своите несъгласия, корекции 
или идеи.

В края на XXIV столетие преди Хри-
ста, тогава когато Египет е все още в 
т.нар митологичен царски период, в 
Шумер поредният обединител е царят 
на град Ума – Лугалзагиси. Две десе-

тилетия преди разглеждания в тази 
тема период, той успява да надделее 
над царя-реформатор на град Лагаш 
– Урукагина, превзема града, подлага 
го на разрушение и го оставя на про-
извола на съдбата. В същност, това е 
типичната борба за власт от предход-
ните две хилядолетия в Шумер и изоб-
що в Месопотами в по-широк смисъл. 
Подобно на гръцките полиси хилядо-
летия по-късно, в този район властта е 
разделена по градове, политическите 
битки са между градовете, които в за-
висимост от съюзите и контрасъюзите 
губят или печелят надмощия. Войни-
те са също между градовете и победа-
та основно се изразява в превземане, 
опожаряване, ограбване и оттегляне 
от града на победения враг. Задържа-
нето на покорени градове е сравни-
те рядко явление, което е израз и на 
политическата идея за власт от оно-
ва време. И обикновено става дума са 
близки градове, т.е идеята за класиче-
ския империум не само липсва, но и 
нейният протообраз като обхват е все 
още твърде органичен.

ИСТОРИЯ
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Всичко това, обаче се променя в този 
регион в края на XXIV-то столетие 
преди Христа. В един от районите на 
Южна Месопотамия, известен като 
Акад (Агаде) от дълго време населе-
нието е смесено – шумери и семити и 
борбите за власт между тях също са от 
доста отдавна. Към средата на XXIV 
в.пр. Хр., настъпва съществен прелом 
в тази борба като надмощие получа-
ват семитите, чиито градове изжи-
вяват съществен възход. Най-силно 
развитие се наблюдава в град Киш и 
едноименния град Акад (Агаде). Към 
посочения период те започват да кон-
тролират областта на Акад, което в по-
следствие води до създаване на първа-
та истинска империя в този район на 
света.

Основен двигател на този процес е 
Саргон I (2316-2261 г. пр. Хр.), който 
е основоположник не само на първата 
близкоизточна империя, но и осно-
вател на династията на Саргонидите, 
която в продължение на около 200 го-
дини владее империята и я управля-
ва докато същата не бъде унищожена 
от варварските племена на гутеите. 
Според текстовия материал Саргон I 
поема властта в град Акад по насил-
ствен начин, т.е не е пряк наследник 
на текущия владетел. Конкретните 
обстоятелства не са известни, но той 
работи активно с жреците на богинята 
Ищар, което е типично за този регион, 
където светската политическа власт 
си съдейства активно с определени 
представители на жреческото съсло-
вие, за да се лигитимира тази власт. 
Не случайно първата титла на Саргон 

I е именно неговото име, като Саргон 
е гръцка версия на семитското Шарру-
кин, което означава „Истински цар”, 
което е по-скоро свидетелство с оглед 
традицията в този район, че той е не-
наследствен и в този аспект легитимен 
правоприемник на държавната власт.

Та този Саргон I носи в себе си първата 
истинска идея за създаване на импе-
рия, за разлика от локалните и срав-
нително ограничени борби за власт 
до този момент. И е семит, а не шу-
мер (това само за протокола). Всички 
негови последващи действия, погле-
днати от този ъгъл се оказват в край-
на сметка подчинени на идеята да 
създаде едно държавно образувание, 
което далеч надвишава и като концеп-
ция се различава от всичко правено в 
тази връзка в региона. За да осъщест-
ви идеята си, Саргон има и подходя-
щи вътрешни фактори. Семитските 
градовете в региона на Акад изживя-
ват през този период силно вътрешно 
укрепване и икономическо процъфтя-
ване – силен подем е отразен в иконо-
мическия живот, и в производството и 
в търговията, значително се разширя-
ва и напоителното дело в областта на 
селското стопанство. Израз на разви-
тието на производството и търговията 
и на свързаните с тях стоково-парич-
ни отношения са два факта: по това 
време семитите налагат десетичната 
система на мерки и теглилки, която 
замества различните съществуващи 
до момента екзотични системи и за-
почват въвеждането на среброто като 
разплащателно средство и средство за 
размяна, което в последствие се нала-
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га в цяла Месопотамия.

В началото Саргон I започва някак си 
тривиално – налага властта си над ре-
гиона, но с някои съществени разли-
ки. На първо място той за първи път 
в историята на Месопотамия създава 
постоянна редовна армия. Според тек-
стовия материал тази армия възлиза 
на 5 400 човека, която е прекрасно и 
професионално обучена и въоръжена 
и е изцяло на издръжка от държав-
ния бюджет. Тази армия е ядрото на 
бъдещата акадска армия, към което 
в случай на война се присъединяват 
контингентите на свободните селяни-
семити-общинници от земеделските 
райони. Тук не става дума за отряд, 
който пази владетелят, какъвто от хи-
лядолетия са имали всички градски 
царе до момента, а за армия в съвре-
менния смисъл на думата, която е раз-
лична от отрядите за лична защита на 
царя.

С тази армия Саргон I укрепва властта 
си в град Акад и насочва вниманието 
си към областта Акад. Първата му цел 
е не завладяване в досегашния сми-
съл на думата на останалите семитски 
градове от Акад, а налагане на полити-
ческата власт над тях. Първата естест-
вена мишена е другия силен семитски 
град Киш. Този град се подчинява на 
Саргон I и за разлика от досегашната 
практика, той не само не го разрушава 
и ограбва, но запазва неговото самоу-
правление и си осигурява лоялността 
на местната аристокрация и на граж-
даните. Малко след това, всички дру-
ги семитски градове в Акад признават 

властта му като също не са подложени 
нито на опожаряване, нито на сеч и 
разграбване.

Осигурил си разширяване на ико-
номическата, военна и политическа 
власт от сънародници, Саргон I насоч-
ва поглед на юг. На пръв поглед из-
глежда, че това е естествен избор тъй 
като на юг е същинския Шумер, наче-
ло на който в момента е царят на Ума 
Лугалзагиси, опитващ се да обедини 
шумерските градове. Но, действията 
на Саргон I показват и една по-далеч-
на мисъл. Развихрилата се война меж-
ду шумера Лугалзагиси и семита Сар-
гон I е борба за власт над цяла Южна 
Месопотамия. Лугалзагиси успял да 
обедини около 50 градове-държави от 
Шумер и в началото войната била в не-
гова полза. Но, в последствие, използ-
вайки новата редовна армия Саргон I 
успял да разбие шумерската опозиция 
и дори в една от битките заловил Лу-
галзасиги, който бил пренесен в жерт-
ва на бог Енлил в град Нипур (избо-
рът не бил случаен, тъй като този град 
бил своеобразен религиозен на цяла 
Южна Месопотамия). Подчинявайки 
шумерските градове, Саргон I този път 
ги подложил на ограбване и опусто-
шение, но без да ги изоставя след това. 
Той решил, че е постигнал целта си 
едва след като цялото крайбрежие на 
Персийския залив, което спадало към 
Южна Месопотамия било под негово 
подчинение. В този момент, той приел 
нова титла – Цар на страната.

След завладяването на Шумер, Саргон 
I се насочил на югоизток от Южна Ме-
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сопотамия, където била разположена 
страната Елам. И това в последствие 
се оказва неслучаен избор. Той успял 
сравнително лесно да завладее почти 
всички градове от Елам и решил, че е 
постигнал целта си, когато и цялото 
крайбрежие на Персийски залив, при-
надлежащо към Елам попаднало в не-
гови ръце. Така, той вече контролирал 
една широка част от южното крайбре-
жие, която директно се падала на ос-
новния морски път между тогавашни-
те градове от Индия и Арабия. И вече 
контролирал тази значително доходна 
морска търговия, което вече му давало 
и значителни стратегически позиции.

За първи път в историята на региона 
голяма част от Месопотамия била под 
една политическа власт, което било 
доста различно от локалните войни 
и завоевания на местните градове-
държави. Но след като завладял Юга, 
Саргон I се насочил към Северна и Се-
вероизточна Месопотамия. Завладял 
земите на север от Акад (а не просто 
ги опустошил и ограбил), а след това 
и страната Субарту (Шубарту), което 
било мястото, където по-късно въз-
никнала асирийската държава. След 
тези завоевания, Саргон I станал пър-
вият владетел установил единна поли-
тическа власт над цяла Месопотамия 
– идея непостижима до този момент.

Но, концепцията на Саргон I далеч не 
се ограничавала с Месопотамия. Него-
вата визия далеч надхвърляла локал-
ните граници. След Месопотамия той 
продължил със завоеванията на севе-
розапад, но в точно определена посока. 

Завладял голяма част от силийското 
крайбрежие като в някои източни-
ци се посочва, че достигнал до т.нар 
Кедрови гори (според учените това са 
Ливанските възвишения) и Сребърна-
та планина (която пак според учените 
се отъждествява с планината Тавър, 
явяваща се граница между Мала Азия 
и Предна Азия). Прави впечатление, 
че посоката на неговите походи не е 
произволно избрана, а следва строго 
определена цел. След завладяването 
на сирийското крайбрежие той вече 
контролирал и морските пътища от 
западна Мала Азия към земите на дре-
вен Египет. И в тези райони той нямал 
за цел само грабеж и опустошение, а 
налагане на постоянна политическа 
и държавна власт и чрез военно при-
съствие под формата на гарнизони и 
ползването не само на природните бо-
гатства, но и на завладените човешки 
ресурси. За времето си, създаденото от 
него било цяла империя, простираща 
се далеч над обичайните локални гра-
ници за завоевание – от Елам на севе-
роизток до Сирия и крайбрежието на 
Финикия на северозапад.

В този момент, неговата държавна 
концепция била изразена чрез поред-
ната промяна на титлата му. Саргон I 
за първи път възприел титлата „Цар на 
четирите части на света”. Тази титла 
след него многократно била използва-
на от източните владетели и особено 
от тези, които подобно на него изразя-
вали идеята не просто да опустошават 
и ограбват, но да създават империум. 
Разбира се, властта му извън ядрото на 
държавата (семитката област Акад) не 
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била много здрава. Той запазвал 
вътрешното самоуправление на 
подчинените региони като власт-
та му се налагала пряко само чрез 
оставените военни гарнизони и 
негови управители. Затова него-
вите наследници непрекъснато 
трябвало да се справят с потуша-
ване на бунтове, въстания и дори 
открити войни с локални претен-
денти от други народности. Тази 
концепция и структура на близ-
коизточните империи се запазила 
и при асирийците и при персите 
като наследници на идеята за все-
общ империум.

Структурата на държавната власт 
се запазила и при тях с малки из-
ключения и едва персийският цар 
Дарий (512-486 г. пр. Хр.) въвел 
съществена промяна. В същност, 
Дарий е доста кадърен и талант-
лив владетел и държавник и дос-
та несправедливо е пренебрегван 
само заради една загубена война 
с гърците и гонене на дивото сре-
щу скитите. Наследил властта в 
една зародила се империя, която 
в общи линии от две хиляди го-
дини възпроизвеждала модела на 
Акадското царство, той по тради-
ция бил принуден доста време да 
води борби и войни с „провинци-
ите”. Затова през 518 година пр. 
Хр. този талантлив държавник и 
владетел за първи път въвел сери-
озни структурни промени. 

Той преструктурирал админи-
стративните области, т.нар. сат-

рапии (т.е Саргонските „про-
винции”) като строго фиксирал 
техния брой на 20. Делението 
било доста изкуствено, защото 
в тези 20 сатрапии имало над 70 
народности с различна степен на 
обществено развитие, обичаи, 
традиции и т.н. Освен това Да-
рий отделил административната 
от военната власт в провинции-
те като сатрапът бил преди всич-
ко само пълномощник на царя 
на империята и то в управление-
то на съответната територия като 
неговите правомощия включвали 
само административни, съдебни 
и стопански проблеми. Сатрапите 
били основно персийци от кръга 
на паресийската аристокрация. 
Войската обаче била разпределе-
на на отделни единици, които не 
само били наставяни като гарни-
зони (както до сега) в сатрапии-
те (провинциите), но тяхното ръ-
ководство и командване вече не 
било подчинено на сатрапите, а 
на централната власт. Сатрапите 
можели да командват само част от 
войските и то за охрана и за поли-
цейски функции. Това се проме-
нило след Дарий и изиграло лоша 
шега на неговия наследник по 
времето на Александър IV, но това 
е друга тема.

http://nauka.bg/forum/index.
php?showtopic=14239
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0. Какво е неформално об-
разование?

Спекулира се с това какво е нефор-
мално образование. Не всичко 
интерактивно и различно от про-

грамата в училище може да се нарече 
неформално образование. Неформал-
ното образование е необятно, това е 
място където човек може да експери-
ментира, да създава нови методи и 
технологии на образование. Сега е ред 
да се отворят вратите за неформално-
то образование . Неформалното об-
разование е процес, при който  човек 
придобива  различни умения и знания 
чрез собствен опит и собствени нужди.

Когато говорим за неформално уче-
не трябва да имаме предвид няколко 
най-важни принципа:

На първо и най-важно място, е че се 
случва в неформална обстановка – из-
вън образователни и обучителни ин-
ституции където има регламентиран 
ред.

Това е процес, който е по-скоро прак-
тически отколкото теоретичен. За 

това в този процес се характеризира 
най-вече с израза учене чрез правене 
– learning by dоing – защото хората се 
учат докато правят нещо, а не докато 
слушат някого.

Друг важен момент в неформалното 
учене е процесът, в който човек сам 
определя посоката.

Неформалното образование не е курс 
на обучение. Не може да бъде интен-
зивен или съботно-неделен курс – това 
е един краткосрочен или дългосрочен 
процес, чието времетраене  човек сам 

ХУМАНИТАРИСТИКА
ПОЛЕЗНИ ПРАКТИКИ В НЕФОРМАЛНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ - БГ НАУКА
ТЕКСТА Е НАПИСАН ПО СЛУЧАЙ УЧАСТИЕТО НА БГ НАУКА В КОНФЕРЕНЦИЯТА 

„ ИНОВАЦИИ ПРИ ИНТЕГРИРАНЕ НА ФОРМАЛНОТО И НЕФОРМАЛНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТАЛАНТИТЕ И СПОСОБНОСТИТЕ – ГРИЖА 
НА УЧЕНИТЕ, ИНСТИТУЦИИТЕ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ“
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избира. Това е личен избор.

В този вид учене не се получава ди-
плома или сертификат, това е един 
процес, който обогатява личните уме-
ния и постижения, които не могат да 
се впишат в един документ.

1. Списание и онлайн медия

Всичко започна още когато бяхме 
ученици, по онова време думи като: 
учен, наука, списание звучаха толкова 
странно, че никога не бих ги събрал на 
едно място. Тогава започнахме да тър-
сим какво в образователната система 
липсва и коя е причината да има тол-
кова голяма пропаст между учениците 
и учителите, къде е проблема. В един 
момент в четене и търсене на разли-
чен тип статии, материали, форуми 
и сайтове ние осъзнахме, че има лип-
са на това, което в момента наричаме 
БГ Наука или казано по друг начин – 
платформа за неформално образова-
ние.
Още тогава създадохме фирма, коя-
то никога не проработи като такава, 
а едва преди по-малко от две години 
създадохме и сдружение, чрез което да 
имаме възможност да кандидатстваме 
по различни европейски програми в 
сферата на неформалното образова-
ние.
След стартирането на списание 
„Българска Наука“ през зимата на 
2005/2006 г., то успя да спечели чита-
тели и ентусиасти, които да изпращат 
свои материали и да предлагат раз-
лични идеи за подобряването на само-
то издание. Целта, с която стартира и 

продължи да се развива, е то да се раз-
пространява безплатно в интернет, да 
осигури възможно най-добрата, инте-
ресна и подробна информация относ-
но науката, като достъпно я предоста-
вя за възможно най-много потребите-
ли на интернет. 
Списание „Българска Наука“ се из-
дава от ”Българска Наука” ООД и 
Сдружение „Форум Наука“ разви-
ва се с много добро темпо, предлагайки 
на посетителите си най-разнообразна 
интересна и нова информация, поле 
за изява и място за коментари с други 
потребители в многото интересуващи 
ги области на знанието, като бързо се 
превърна в най-голямата и динамична 
научна общност в интернета на Бълга-
рия.  Това не означава, че само учени 
четат или пишат в списанието „Бъл-
гарска Наука”, дори напротив. Огро-
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мна част от авторите са хора чиито 
интереси надхвърлят средното четене 
на дадена тема и стават „специалисти” 
без дори да имат нужното образова-
ние за това. Имаме потребители, кои-
то правят собствени изследвания на 
дадени теми от историята – ровят се в 
архиви, четат документи в оригинал и 
т.н. само и само да се запознаят под-
робно с материя, която частично е из-
следвана от науката. Така неформал-
но всеки сам образова себе си, а чрез 
собствените си изследвания и други 
потребители, читатели. Важно е да се 
каже, че специалисти проверяват вся-
ка теория, публикация и въобще вся-
какъв тип информация постъпила за 
публикуване в списанието „Българска 
Наука”, за да не се допускат грешки и 
неправилно информация бъде смет-
ната за истина.

Огромна част от работата по самото 
списание, сайт и форум се извършва от 
млади хора доброволци. Самия процес 
на работа, което е преводи, редакция, 
техническа работа по самия сайт или 
списание е в същността си неформал-
но образование. Всеки извършен про-
цес научава и затвърждава наученото 
от доброволците, като това се прави 
само от хора искащи да научат повече 
в тази сфера.

Сред работата покрай интернет изда-
нието ние организираме и много раз-
лични събития свързани с науката и 
неформалното образование извън са-
мия интернет.

От 2009 г. до сега участваме като съ-
организатори на „Фестивала на Бъл-
гарското Образование”, организирах-
ме първия за България конкурс за 
Късометражен документален филм, 
участваме в различни семинари на 
БАН, участвахме в организирането на 
първия проект за космическо образо-
вание в България „Космически пре-
дизвикателства” на сдружение „Циол-
ковски”,  Участвахме като съорганиза-
тори и медийни партньори на първия 
за България „Софийски Фестивал на 
Науката”,  организиран от Британски 
съвет – България и много други ини-
циативи свързани с неформалното об-
разование.

Друг интернет медиен проект, който 
се занимава с неформално образова-
ние е радио Бинар. 
В това радио, което е изцяло изнесе-
но в интернет може да се чуят и видят 
предавания на различна тематика, 
тъй като самото студио е снабдено и с 
видео камери, които показват в реал-
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но време самите водещи и гости. Ав-
томобили, литература, музика, култу-
ра и наука  са само част от темите на 
радиото. Тук ще спомена повече за на-
учното предаване „Рибен буквар”. „Ри-
бен буквар” е седмично предаване за 
наука, което се излъчва на живо всеки 
петък от 18 до 20 часа по интернет ра-
дио Бинар.

Екипът на предаването - Александри-
на Ал-Джасем и д-р Иван Христов, се 
фокусира върху научни теми, които 
са актуални и предлага на разбираем 
език академична и умерена дискусия 
върху различни проблеми от областта 
на науката. Всеки път специалисти от 
различни области са гости в студио-
то на „Рибен буквар” - за обсъждане и 
отговори на въпроси от аудиторията в 
чата на Binar.bg.

2. Младежки проекти и об-
мени

Европейската Комисия заедно с ло-
калните министерства на всяка дър-
жава занимаващи се с младежите про-
мотира конструктивен диалог между 
правителствата, младите хора и тех-
ните организации. Целта е създаване 
на активно гражданство сред младите 
хора, увеличаване на социалната ин-
теграция и гарантиране, че младежко-
то измерение е взето предвид в други-
те политики на ЕС.
Тази политика се подкрепя от кон-
кретни действия под формата на спе-
цифична програма за младите хора: 

„Младежта в действие“.
Ролята на Комисията е да гарантира 
гладкото и ефективно управление на 
тази програма и да наблюдава негово-
то изпълнение на национално и евро-
пейско ниво. 
Комисията също е отговорна за осигу-
ряване на съгласуваност на програма-
та, както и по-нататъшното развитие 
на различните й дейности, по-специ-
ално чрез разработване на цялостна 
стратегия и приоритети.
Освен това Комисията се стреми да га-
рантира прозрачност на действията на 
ЕС в областта на младежта, както и на 
ефективното разпространение и из-
ползване на резултатите от програма 
„Младежта в действие“.

 Ние от Сдружение „Форум Наука” се 
занимаваме активно с разпростране-
ние на информация относно младеж-
ки проекти по програма „Младежта в 
действие. Чрез списанието, Facebook 
страницата на списанието и самият 
сайт Nauka.bg ние публикуваме ре-
зултати от провели се проекти. Също 
така  Сдружение „Форум Наука” е про-
вело няколко международни проекта 

ХУМАНИТАРИСТИКА



 http://nauka.bg 139

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

57

по същата програма, като сме взели 
участие в страните: Италия, Естония, 
Германия, Турция, Армения, Беларус, 
като по-късно тази година ще изпра-
тим младежи в Италия, Унгария, Пол-
ша, Румъния и др.

Неформалното образование в подоб-
ни проекти е същинското средство за 
научаване на нови знания на участни-
ците . Проекта в Естония, който беше 
насочен към медиите и как младите 
хора „виждат” медийните продукти. 
Участници от седем  европейски дър-
жави обмениха идеи и опит в диску-
сии за ефекта на медиите и тяхната 
връзка с културата, стереотипите и 
обществото. Чрез различни упражне-
ния за творческо четене, откриване на 
погрешни логически доводи в медий-
ни публикации, писане на прес съоб-
щения и дискусии за ефекта на рекла-
мата участниците си дадоха сметка за 
силата на медийното влияние.
 Между 7 и 22 Юли 2012 г. в Аугсбург , 
Германия се проведе проект с участие-
то на група представители на Сдруже-
ние „Форум Наука”. Проектът преми-

на под надслов „Образование , работа 
и живот в бъдещето“ и участие в него 
взеха  младежи - представители от 
Естония, България, Италия, Турция, 
Германия, Австрия, Унгария и Полша. 
Младежите използваха двете седмици 
прекарани в Аугсбург, участвайки в 
многобройни дискусии и екипна рабо-
та,  и имаха за цел да направят своите 
предложения за подобрение услови-
ята на живот, образование и работа 
и да представят своите визии за едно 
устойчиво бъдеще.

 Разнообразната програма на учас-
тниците в проекта включваше посе-
щения както на исторически забеле-
жителности като например Фугерай /
Die Fuggerei/ - най-старата европейска 
социална институция за подпомагане 
на бездомни, така и разходка из про-
изводствения поток на съвременната 
високотехнологична компания KUKA 
robotics – водещ производител на про-
мишлени роботи.
В периода 20 – 27 октомври Сдру-
жение „Форум Наука“ взе участие в 
проекта „От минало към настояще“. 
4 момчета и 3 момичета представиха 
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България в рамките на младежкия об-
мен, който се състоя в Диарбекир, Тур-
ция. Проектът събра екипи от Полша, 
Румъния, Литва, Испания и разбира 
се, организацията-домакин – Турция. 
Основна тема на младежкия обмен бе 
културното наследство на държавите 
като предпоставка за по-добро бъде-
ще. Целта на проекта бе да представи 
исторически паметници, поговорки, 
традиции и национални ценности, за 
да се обсъди как те да бъдат запазени 
за бъдещето.

Друга програма финансирана от Ев-
ропейската Комисия занимаваща се 
с неформално образование е сектор-
на програма “Грюндвиг” , тя насоче-
на към всички възрастни, които искат 
да развият своите умения и квалифи-
кация. Тя предлага възможности за 
участие в европейски образователни 
проекти чрез индивидуална и групова 
мобилност.

3. Почети ми 

Идеята на проекта е да се разпростра-
нят статии от сферата на неформално-

то образование, пригодени за незря-
щи младежи - да се прочетат с необхо-
димото ниво и дикция и да се запишат 
на технически носител. Статиите бяха 
подбирани специално, за да отговарят 
на образователната система и да обо-
гатяват знанията на младежите. Всич-
ки статии се прочетоха от участниците 
в проекта и от включени доброволци 
с необходимите умения. Прочитането 
стана чрез закупване на два микро-
фона и допълнително обработване на 
записа със специален софтуер (Audio 
Recorder), като по този начин се оси-
гуряват мобилност и гъвкавост в рабо-
тата на доброволците. След прочита-
нето, всички предвидени статии се за-
писаха на дискове, пригодени за полз-
ване от незрящи хора. Записаните ди-
скове бяха 1000 броя, за да се достигне 
до максимално много слепи младежи. 
Предвидено бе и закупуването на 20 
броя mp3 player-а (те се записаха ръч-
но от екипа с прочетените статии), 
които се дадоха на специални библи-
отеки, специализирани места и опре-
делени слепи младежи, които нямат 
компютър и не могат да използват ди-
ректно CD. Създадохме сайт специал-
но за проекта, като използвахме името 
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и хостинга на уеб-сайта www.nauka.bg, 
за да се разпространят всички записа-
ни статии в интернет. Целта е да пре-
одолеем комуникационното и инфор-
мационно ограничение на младежите 
в неравностойно положение, да раз-
пространим знанието по интересен и 
достъпен начин. Искаме да помогнем 
на слепи младежи да се запознават с 
повече научна и научно-популярна 
информация в сферата на образова-
нието и новостите в научната област на 
съвременния свят. Доброволчеството 
се засегна в осъществяването на целия 
проект. Идеята на инициативата е до-
броволци да извършат цялото му осъ-
ществяване за социалното включване 
на незрящите младежи. „Социалното 
изключване“ е факт при незрящите 
младежи в България, които учат – те 
нямат достъп до допълнителна, полез-
на и интересна информация, свързана 
с образователния процес и материал. 
Ние ангажирахме млади доброволци, 
които да се включат в рамките на про-
екта. Ще разпространим идеята и ще 
акцентираме върху това в ежедневи-
ето на всеки млад човек да присъства 

мисълта и осъзнаването на ролята му 
като активен гражданин, на необхо-
димостта от помощ за младежи в не-
равностойно положение, както и на 
чувството за глобална солидарност и 
отговорност към сериозния проблем 
за социалното изключване на младите 
незрящи хора. 
В проекта се включиха над 100 добро-
волеца, които участваха активно в це-
лия процес на проекта. Целите на про-
екта бяха да обогатят както незрящите 
с знания и опит така и всички вклю-
чили се в проекта. Така доброволците 
придобиха голям опит в четенето на 
различни текстове, записа им и обра-
ботката им след това. 
Сайта на проекта бе създаден отново 
от доброволци: http://readme.nauka.
bg

4. Филми, книги, енцикло-
педии

Издателствата в България в последни-
те няколко години издават все повече 
научно-популярна литература, а дори 
и научни трудове, които се купуват и 
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разпространяват. Има търсене на ка-
чествени книги с достоверно съдър-
жание и доказали се автори като екс-
перти и професионалисти в различни 
сфери. 
Много хора избират да четат книги, 
които ги образоват по някакъв начин, 
а не просто ги разсейват от ежедневи-
ето. 
Създават се много филми на истори-
чески теми, които провокират зрите-
лите да се интересуват все повече и 
запознават с миналото и историята на 
хората. Забелязва се и голям интерес 
към различни анимации за деца, кои-
то са свързани с историята на нашата 
планета.
Списание „Българска Наука“ в края 
на 2010 година издаде книгата „(Не)
обикновените животни“ на д-р Ча-
вдар Черников. Книгата е посветена 

на тези, животни, за които не се знае 
почти нищо и колкото и да изглеждат 
необикновени в нашите очи те в своя-
та природа са обикновени.
През изминалата 2012 година създа-
дохме документален филм посветен на 
100 години от Балканската война „На 
Нож!“ – филма имаше изключително 
голям успех, като обиколихме над 20 
града в България и прожекциите про-
дължават и през тази 2013 година. В 
момента работим над втори филм за 
втората балканска война, който ще 
има премиера на 16-ти юни.

5. Фестивали, изложби, му-
зей, театър и др.

В България от 2011 година се провеж-
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да „Софийски Фестивал на Науката“ от 
Британски съвет и Форум „Демокрит“ 
под патронажа на Министерството на 
образованието, младежта и науката. 
Това е събитие, което доближава нау-
ката и учените с хората и най-вече де-
цата. На този фестивал всеки може да 
се докосне до науката и да я разбере. 
„Софийски Фестивал на Науката“ има 
за цел да доближи хората до науката, 
да популяризира самата наука и раз-
личните й отрасли. Да запознае обще-
ството с дейността на учените, да по-

каже колко интересна и забавна може 
да бъде самата наука. 
По време на фестивала се провежда 
финала на конкурса „Лаборатория за 
слава“.
FameLab® е регистрирана търговска 
марка на Челтнъмските фестивали – 
една от водещите британски органи-
зации в културата, които организират 
четири от най-известните фестивали в 
страната: за джаз, литература, музика 
и наука.
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Другият голям фестивал в България е 
„Фестивал на Българското Образова-
ние“ организиран от „Професионален 
форум за образование“ в НДК. Този 
фестивал среща различни образова-
телни институции, неправителствени 
организации и всички, които работят 
в сферата на образованието. 
Различните музеи особено в столица-
та работят активно за привличане на 
нови посетители, като организират 
различни мероприятия, изложби, ден 
на отворени врати, лекции и честване 
на различни годишнини. Тези съби-
тия са от изключително значение за 
културния живот на столицата и ня-
кой от тях се отбелязват в културни-
ят календар на София. За тази година 
има над 70 различни събития в Кален-
дара за култура на София. 

Започва изложбата, която разкрива 
тайните на човешкото тяло. В следва-
щите няколко месеца ще можете да се 
запознаете от близо със същността на 
своето тяло – мускул по мускул и нерв 
по нерв. От 25 април на третия етаж на 
ЦУМ се помещава световно известна-
та изложба “Bodies Revealed”.
Експонатите в изложбата представля-
ват истински човешки тела и органи, 
обработени по специфичен начин, 
който позволява запазването им. В 
нея могат да бъдат видяни различните 
части от тялото ни и да се разбере тях-
ната функция. 

Все повече и повече театрални трупи 
излизат на сцената и представят раз-
лични нетрадиционни постановки в 
съвсем нов стил. Създават се отворени 
пространства за създаване на култура. 
В тези „пространства“ всеки може да 
отиде и да създаде, да участва или да 
представи своя идея...

Списание „Българска Наука“ всяка го-
дина организира по един голям кон-
курс, в който взимат участие голям 
брой от хора, млади и стари, които съз-
дават, документални филми, пишат 
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есета, научни статии, картини и др. 
Всяка година ние организираме кон-
курс с награда, която да предизвикаме 
все повече и повече хора да се включат 
в нашите инициативи. Последният ни 
конкурс бе за рисунка посветена на 
100 години от Междусъюзническата 
война, като по време на Фестивала на 
Българското Образование ние напра-
вихме изложба. Тази изложба в про-
дължение на цяла година ще обиколи 
цяла България и ще има за цел както 
да покаже младите творци така и да 
припомня за тази 100 годишнина.
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Гледайте целия филм:
NAUKA.BG

Продуценти:
Петър Теодосиев   Росен Теодосиев

Сценаристи:
Антоан Тонев   Радослав Тодоров

Режисьор
Борис Грозданов


