
 http://nauka.bg 1

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

62

Българска Наука
Декември 2013Брой 62

w w w . n a u k a . b g
 Н

АУ Ч И 

 П
ОВЕЧЕ !



 http://nauka.bg 2

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

62

Гледайте целия филм:
NAUKA.BG

Продуценти:
Петър Теодосиев   Росен Теодосиев

Сценаристи:
Антоан Тонев   Радослав Тодоров

Режисьор
Борис Грозданов
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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!

Режисьор
Борис Грозданов

http://iztok-zapad.eu/books/book/1189
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В този брой!

БГ Наука е създадено 
от Росен и Петър Теодосиеви, 
автори на популярния бъл-
гарски портал за наука, исто-
рия и технологии 

www.nauka.bg 

БГ Наука може да се
използва като учебно 
помагало по история, физика 
биология и т.н. Материалите 
в списанието са поднесени по 
приятен и удобен начин за 
възприемане. 

БГ Наука е безплатно, 
защото знанието трябва да 
достига до всеки.

БГ Наука е електронно 
издание, за да може всеки 
българин навсякъде по света 
да има достъп до него.

Проф. дмн Николай К. 
Витанов - интервю - 12 стр.

Хапчета знание 
всеки ден - 16 стр.

Северен елен не само за Коледа - 46 стр.

Книги - 35 стр.

В този брой!
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В този брой!

Танковете на Нейно Величество - 
126 стр.

Географският макроскоп- 106 стр.

Пропагандата - 110 стр.

Как социалните мрежи промениха общуването 
изцяло? - 138 стр.

Публий Вентидий - 
пренебрегнатият римски 

герой - 86 стр.

Силуетлифт – минимално инвазивна 
методика за подържане и подмладяване 
на лицето - 102 стр.
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Очаквайте прожекции из страната!
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Целта на проекта „Българска 
наука в действие“ е проучване 
на институции в България, за-

нимаващи се с наука, популяризиране  
на техните дейности и проекти, както 
и отделни български учени, работещи 
върху важни научни проблеми и по-
стигнали важни резултати. 

В рамките на проекта, ние от Сдруже-
ние „Форум Наука“ ще осъществим 
контакти с поредица такива институ-
ции, ще проведем срещи на място с 
техните ръководители и научни еки-
пи, ще заснемем интервюта и репорта-
жи и ще напишем статии, придружени 
със снимков и видео материал. Съ-
браната информация след съответна-
та обработка ще се публикува в елек-
тронното списание „Българска Наука” 
- http://nauka.bg, което е собственост 
на Сдружението. 

От най-добрите материали ще бъде 
създаден електронен сборник, кой-
то ще може да се изтегли безплатно. 
Планираме провеждане на публична 
дискусия в края на проекта – конфе-
ренция по проблеми, свързани с фор-
мулирането на публичните политики 
за развитието на науката в България, с 

участие на представители на научни и 
университетски среди, НПО, държав-
ни институции, студенти и докторан-
ти и всички, проявяващи интерес към 
темата. Ще бъде напечата сборник с 
всички публикации и  доклади от кон-
ференцията, който ще включва  и ма-
териали, свързани с проекта, както и 
най-значимите моменти от проведе-
ните дейности в проекта.

Много бихме се радвали ако вашата 
научна работа и научната институция 
влезе в сборника. Ще бъде чудесно да 
работим заедно за популяризиране-
то на науката и научните работници в 
България.

Дейностите и целите на проекта „Бъл-
гарска наука в действие“ може да на-
мерите в прикачения файл или на съ-
ответните линкове:

h t t p : / / n a u k a . b g / f o r u m / i n d e x .
php?showtopic=15492

h t t p : / / n a u k a . b g / f o r u m / i n d e x .
php?showtopic=15497

Петър Теодосиев -  0885811386
БГ Наука

НАУКА
Ние от Сдружение „Форум Наука“  
имаме спечелен проект “Българска 
Наука в действие“

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=15492
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=15497
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Сдружение „Щастливо 
дете” и електронното 
списание „Българска На-

ука” разработи проект в сфе-
рата на неформалното обра-
зование с цел разширяване и 
обогатяване знанията на мла-
дежи в неравностойно положе-
ние и по-конкретно на незрящи.
 
Проекта „Почети ми“ http://readme.
nauka.bg – имаше огромен успех и 
надмина всички очаквания и плану-
вани резултати.
 
Идеята на този проект „Прочети ми“ е 
да разширим дейностите, които започ-
нахме с проекта „Почети ми“ http://
readme.nauka.bg още преди година. 
Проектът среща голямо одобрение и 
постоянно имаме запитвания за още 
материали.

 Основна част от проекта е участници-
те и доброволците към него да проче-
тат на глас и запишат статии, съобра-
зени с учебния материал и подходящи 
за младежи от 16 до 18 годишна въз-
раст.
 
Материалите ще се обработят от учас-
тниците в проекта чрез техниката, 
която е закупена вече по проект „По-
чети ми“ http://readme.nauka.bg за 
реализацията му.
 
По време на проекта се предвижда 
също така да бъде подготвен за изда-
ване и отпечатване два дайджеста спе-
циално създадени за младежите в не-
равностойно положение, включващи 
най-интересните и най-високо оцене-
ни материали. Това ще бъдат два спе-
циално създадени броя на списание 
„Българска Наука“

Ние отново четем!
НАУКА
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Ние отново четем!
 www.nauka.bg – като всеки брой ще се 
изчете от доброволци и запише на CD. 
Два броя по 500* бройки + два различ-
ни CD-та по 500* бройки. Предвиде-
ли сме по три месеца работа за всеки 
един брой, за да имаме време за под-
готовка, прочит, редакция и разпрос-
транение. Разпространението ще ста-
не лесно и бързо с вече осъществените 
контакти по предния проект „Почети 
ми“ http://readme.nauka.bg .
 
Проектът е насочен към подпомагане 
на децата и младежите с увредено зре-

ние, сираци и младежи в неравностой-
но положение като, чрез улесняване 
на достъпа им до подбраните матери-
али, целим приобщаването им към не-
формалното образование, запознава-
нето им с научна и научно-популярна 
литература, и в крайна сметка подпо-
магане на образованието и интеграци-
ята им.
 
*Бройките не са окончателни, тъй като 
финансовата част на проекта е съкра-
тена с 500 евро.

НАУКА

Свържете се с нас:
admin@nauka.bg
petar@nauka.bg
rosen@nauka.bg
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Моля, представете се...

Николай Колев Витанов, 48 го-
дини, професор по математи-
ка (избиран по системата на 

ВАК), заместник-директор на Инсти-
тута по механика на БАН.
 
Коя научна институция пред-
ставлявате и с какво се занима-
ва тя?

Представител съм на Българската ака-
демия на науките.  Никога не съм се 

срамувал от това, дори по времето, ко-
гато „представители на прогресивната 
общественост“ ме наричаха в лицето  
феодален старец заради откритата ми 
критика към действията на Симеон 
Дянков и към политиката на съсип-
ване на българската наука. Да, аз съм 
един „феодален старец“ на 48 годи-
ни  от Института по механика на БАН. 
Институтът се занимава с изследва-
ния в областта на механиката на флу-
идите, механиката на деформируемо-
то твърдо тяло, механични свойства 
на полимери, роботи биомеханика и 

Проф. дмн Николай К. Витанов - интервю

НАУКА
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математическо моделиране в областта 
на механиката. Напоследък в институ-
та се правят изследвания и в областта 
на динамиката на икономически и со-
циални системи. 

Кое Ви запали към науката и 
кога се случи това?

Към науката ме запалиха учителите 
ми в Математическата гимназия във 
Велико Търново в началото на 80-те 
години на миналия век.  Отначало 
ми беше интересна историята, но екс-
периментите в  часовете по физика и 
химия и най-вече сладкодумният ми 
учител по физика Георги Василев (за 
когото си спомням с благодарност) ме 
насочиха към физиката. 

В коя научна област (или в кои 
научни области) са Вашите за-
нимания в момента?

В момента съм математик – случи се 
когато отидох в Германия и започнах 
да се занимавам с механика на флуи-
дите. С механика на флуидите се за-
нимавам и днес – изследвам нелиней-
ните вълни в плитки и дълбоки води. 
Работя и по въпросите на популацион-
ната динамика  и миграцията– нещо, 
на което някога в България се гледаше 
с пренебрежение, но днес стана много 
актуално покрай наплива на канди-
дат-имигранти.  Работя и по задачи, 
свързани със социалната и икономи-
ческата динамика, включително и по 
задачи, свързани с управлението на 

НАУКА
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сложни научни системи.  Интересно-
то е, че въпреки, че днес значимостта 
и практическата полза от научните 
ми резултати не будят вече съмнение 
у никого, националното финансира-
не на научната ми дейност е повече 
от мизерно – за 13 години съм ръко-
водил само 1 национален проект на 
стойност 7500 лева. И за резултатите 
по него колективът беше награден с 
първа награда на Министерството на 
образованието и науката в областта на 
математическите науки.  Така, че мога 
да претендирам, че съм и суперефе-
ктивен. Иначе – да са живи и здрави 
чужденците, че разбират полезнастта 
на изследванията ми и ги финансират.

Какво беше заглавието на Ва-
шата последна публикация?

Dynamical Features of the quasi-
stationary microRNA-mediated protein 
translation
process supported by eIF4F translation 
initiation factors
Казано на български – математическо 
моделиране в областта на клетъчната 
биология.

Има ли бъдеще науката в Бъл-
гария и как го виждате Вие?

Хм, хубав въпрос.  Науката в Бълга-
рия успешно се затрива.  Развитието е 
поставено на напълно грешна основа.  
Очаква ни сгромолясване в областта 
на качеството на кадрите и на броя им. 
Виж – броят на пишман-професорите 
ще расте. Не виждам добри перспек-

тиви.  Една разбита научна система 
не се възстановява лесно, а българска-
та научна система продължава да се 
разбива – вижте какви са заплатите в 
БАН.  Тръгнали сме да се превръща-
ме в научния бантустан на Европа и с 
всеки ден ще става все по-трудно да се 
откланим от този път. Съжалявам, че 
трябва да го кажа, но това е положе-
нието. Това, към което вървим е – тук 
там свестни учени в море от посред-
ственост. А не беше така.

Как оценявате работата на 
екипа си?

Винаги съм подбирал внимателно хо-
рата, с които работя – и у нас и в чуж-
бина. Поради това нямам оплаквания 
– екипът ми е добър. Работата е много 
и би могъл и да е по-голям. Но колко-
то – толкова.  След като съм напълно 
отрязан от национално финансира-
не,  не може и да се искат и резулта-
ти от дейността ми. Резултати и пол-
зи за държавата търсете там, където 
сте дали парите.  Иронията е, че едни 
прибират парите, а други произвеж-
дат обществено значимите резултати. 
 
Има ли около Вас млади хора, 
които искат да се занимават с 
наука?
 
Има.  И у нас и в чужбина.

Какво бихте казали на хората, 
които все още се колебаят дали 
да се занимават с наука в Бъл-
гария?

НАУКА
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Трябва да съм честен, нали? Науката е 
прекрасно занимание. От което в Бъл-
гария човек днес може да умре от глад.  
Затова не чакайте на държавата.  Съз-
давайте си научни връзки в чужбина. 
Така ще се квалифицирате. И ще сте 
полезни, ако някой ден българската 
наука започне да се третира като евро-
пейската.  

Какво, според Вас, трябва ко-
ренно да се промени в България 
спрямо науката?

Най-напред – заплатите.  Без това 
нищо няма да стане. След това – на-
чинът на финансиране.  И накрая – 
структурата на научно-технологична-

та система.  Нищо от това не се прави. 
И се чакат резултати. Никакво измък-
ване от блатото няма да има. Още по-
вече, че българският учен няма ника-
къв социален статус. 

Занимавали ли сте се с нещо 
друго извън научната работа?

Да.  Ставам за строителен работник, 
редил съм и павета.  Имам квалифи-
кация за стругар и фрезист. Мога и да 
готвя. 

Снимките са от конференция по случай 50-
ти брой на „Българска Наука“ (2012 г.)

НАУКА
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Не, не е шега. На английски зву-
чи така – knowledge pills. Но 
не са буквално таблетки, които 

можете да изпиете с чаша вода и да по-
лучите наготово знания. Почти толко-
ва лесно е. Гледате едно кратко видео 
и научавате нещо веднага. Това е иде-
ята на хапчетата знание. Кратко видео 
съобщение по тема, което ви дава син-
тезирано, кратка и ясна информация.
Ако е вътрешнофирмена комуника-
ция – може да бъде кратко обучение за 
нова система, представяне на продукт 
или технология, указания, разяснения 
по казус…Всичко, което може да спес-
ти време, което отделяме за срещи, из-
чакване на колеги, говорене на празни 

приказки…
Една добра идея от Карол – колега 
разказва книгата, която е прочел. Не 
можем да прочетем всички книги, 
нали? Някои от нас опитват. Но ви-
наги можем да научим нещо повече 
от книгите, които другите са прочели. 
Така както и сп. Българска наука спо-
деля прочетеното със своите читатели.
Всъщност, в мрежата вече се прода-
ват такива хапчета онлайн. И има не 
малко страници, които разказват за 
Knowledge Pills Methodology (KPM). 
Нейн създател е Филипе Карера, който 
през 2003 г. разработва идеята. Прос-
та, пестяща време и пари. Всъщност, 
ресурсът време е ключов днес. Както 

НАУКА

Хапчета знание всеки ден
Милена Петкова, мениджър Знание, Карол

http://www.filipecarrera.com/
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пише Сет Годин, Бил Гейтс притежава 
от него точно толкова, колкото и вие. 
И дори Уорън Бъфет не може да си 
купи повече от него.
И за да учим бързо и лесно, Карера 
предлага да използваме технологии-
те, които обичайно използваме, за да 
подобрим и ускорим получаването на 
знания.
Със сигурност вече се сещате за мно-
го такива клипчета, които сте гледали 
– някой ви показва как да използва-
те програма за видеообработка, какво 
може да прави конструкторът, който 
сте подарили на детето, как да си сгло-
бите мебелите. Но не ви е хрумвало да 
ги наречете хапчета знание.
С помощта на тази технология еки-
път на Карера работи с много малки и 
средни компании в цяла Европа и пуб-
ликуват всички резултати, наръчници 
и видео клипове на специален сайт, за 
да помогне на хората и организациите 
на континента и по света да използват 
KPM. С емоционалните си презента-
ции е променил живота на много хора, 
отворени за новото. 
Накратко – ученето е забавно и лес-
но. Ако отделите еднакво количество 
време да прочетете нещо напълно не-
познато и точно толкова, за да гледа-
те филм по Discovery, в кой от двата 
случая мислите, че ще успеете да въз-
произведете по-голяма част от новото 
знание? На следващия ден за прочете-
ното или за видяното ще ви е по-лесно 
да разкажете?
Още едно сериозно предимство на 
хапчетата знание е, че те винаги са 
под ръка. Можете да ги вземете сутрин 
преди да тръгнете на работа или вечер 

преди да заспите. Можете да си при-
помните съдържанието на снощното 
видео на работното място по всяко 
удобно за това време. Можете да го ви-
дите на телефона си, когато вие реши-
те, защото точно в този момент искате 
да си припомните нещо или да научи-
те това, да което вече две седмици не 
намирате време.
А най-доброто предимство всъщност 
е, да взимате и давате хапчета знания. 
Всеки ден. Защото,  нали знаете - няма 
как да правите едно и също нещо по 
един и същи начин и да очаквате раз-
личен резултат. Променете нещо. Чуй-
те идея. Вижте идея. Вземете си нещо 
от опита на някого и го направете свое 
знание. Своя добра практика. Хапче-
тата знания имат един единствен стра-
ничен ефект – водят до пристрастява-
не и ще искате за знаете още и още.

Самият професор Карера е Digital 
Marketing стратег, нетуъркинг коуч и 
тренер. Преподава Digital Marketing 
в Technical University of Lisbon, 
Networking at ISGB в The Portuguese 

НАУКА

http://www.youtube.com/watch?v=4fVnIUGg1iU
http://www.youtube.com/watch?v=4fVnIUGg1iU
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School of Bank Management, Digital 
Marketing и Social Networking в IPAM 
(Portuguese Institute of Marketing 
Management), отново Social Networking 
в ISLA (Instituto Superior de Línguas e 
Administração). Често канен и в раз-
лични други университети най-вече на 
Стария континент. Автор е на няколко 
книги, все още не издавани на българ-
ски език, но някои от тях са преведени 
на монголски и румънски.
Академичната му подготовка е от ня-
колко университета в Мадрид. Пред-
седател е на Global Network Португа-
лия и на Американското общество на 

обучение и развитие (ASTD).
Отличен е през 2008-ма година като 
Най-забележителен тренер в Евро-
па и света през 2008-ма - European 
Conference of JCI (Turku, Finland) 
и World Congress of JCI (New Delhi, 
India). Същата година в наградите си 
добавя HR Leadership Award от Asian 
Pacific Congress (Mumbai, India).

http://www.filipecarrera.com/

http://youtu.be/4fVnIUGg1iU

НАУКА

http://www.filipecarrera.com/
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КАКВО?

Форум „Демокрит“, със съдей-
ствието на Столична Община, 
организират Европейски уче-

нически парламент на тема: „БЪДЕ-
ЩЕТО НА НАШИЯ ГРАД“. Форумът 
ще събере 70 до 100 гимназисти от 
град София на възраст от 16 до 19 го-
дини, които имат интерес към поли-
тиката на Европейския Съюз и владе-
ят английски език на добро ниво. Под 
ръководството на експерти, младите 
делегати ще участват в обсъждане на 
въпроси от следните теми:

Join in and be part - civil participation 
in the city

Smart city: life in an urban network
Energy efficient houses and flats

Future mobility – New approaches in 
the city

City. Climate. Change.

Петимата най-добре представили се 
млади делегати ще участват в финален 
европейски парламент в края на месец 
юни в Копенхаген. Всички участници 
ще получат предметни награди от на-
шите спонсори под формата на книги 
и научнопопулярни списания. Всеки 
участник ще получи и сертификат, а 
петимата наградени – специални гра-
моти и предметни награди.

НАУКА

Европейски ученически парламент 
(EUSP) 2014
     24-26 ЯНУАРИ 2014 Г., ГР. СОФИЯ

http://eusp.nauka.bg/

http://eusp.nauka.bg/
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КЪДЕ?
В България ЕUSP2014 ще се проведе 
от 24 до 26 януари 2014 г. в гр. София. 
Допълнителна информация за място-
то на провеждане ще бъде съобщена 
в зависимост от броя на записаните 
участници. Очаквайте пълна програ-
ма до 10 януари 2014 г

ЗАЩО?
EUSP 2014 дава уникална възможност 
на млади хора да разберат как се случ-
ват демократичните решения в ЕС и 
да участват в реална симулация по ак-
туален въпрос, свързан с бъдещето на 
градската среда. Експертите по всяка 
една от петте области ще им помогнат 
да задълбочат познанията си в наука-
та, а модераторите и парламентарните 
сесии ще засилят възможностите на 
младежите за анализ, подготовка на 
експозе и умения за участие в дебат.

ВКЛЮЧИ СЕ И ТИ! ЗАПИШИ СЕ 
ОЩЕ ДНЕС!

Регистрацията е отворена до 13 
януари!

http://eusp.nauka.bg/

НАУКА

http://eusp.nauka.bg/
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Спечели стипендия за Singularity 
University в Силиконовата до-
лина, Калифорния Мисиятa 

на Singularity University е да образо-
ва, вдъхновява и подкрепя новатори, 
които чрез прилагане на прогресив-
ни технологии могат да допринесат за 
разрешаване на големите предизвика-
телства пред човечеството.
Конкурсите Global Impact Competition 
(GIC) тарсят проекти, които могат да 
повлияят положително върху живота 
на хората, живеещи в региона, където 
се провеждат.
След огромния успех на първите два 
конкурса в Централна и Източна Ев-
ропа, вече е публикувана обявата за 
набиране на предложения за GIC 2014.
Конкурсът е отворен за проектни 
предложения от Австрия, България, 
Естония, Латвия, Литва, Македония, 
Молдова, Полша, Румъния, Словакия, 
Словения, Сърбия, Украйна, Унгария, 
Хърватия, Чехия и Черна Гора.
Проектите трябва да са насочени към 
подобряване на живота на най-малко 
един милион хора от
Централна и Източна Европа чрез 
прилагане на иновативни технологии.
Победителят ще получи стипендия 
в размер на 30,000 USD, за да участ-
ва в обучителна програма - Graduate 
Studies Program (GSP) през лятото на 
2014 година. Стипендията покрива 

всички разходи за обучение и наста-
няване (с изключение на пътните).
Предложенията могат да се подават 
на www.sucee.eu от 6 декември 2013 до 
31 януари 2014.
Финалистите ще представят своите 
проекти пред комисия, съставена от 
преподаватели от SU и
ръководители на големи компании от 
региона. Финалите ще се проведат в 
Будапеща, Унгария, в средата на март 
2014 година.

Singularity University CEE - Global Impact 
Competition 2014 (GIC 2014)
     

http://www.sucee.eu/

НАУКА



 http://nauka.bg 23

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

62

Срокът за участие в престижната На-
ционална стипендиантска програма 
„За жените в науката“ се удължава до 
10 януари 2014 г. Жени от цяла Бъл-
гария на възраст до 35 години, които 
учат по докторски програми или вече 
имат докторска степен и се занимават 
с научни изследвания в сферата на 
естествените науки, ще имат възмож-
ността да кандидатстват за стипенди-
ите за 2014 г.
 В рамките на четвъртото издание на 
програмата ще бъдат отпуснати сти-
пендии от по 5000 евро на две жени в 
науката за провеждане на научни из-
следвания в собствената им страна – 
България, и за да бъдат насърчени да 

продължат по-нататъшното развитие 
на научната си кариера.
 Кандидатите за стипендии по про-
грамата могат да подадат заявления-
та си до 10 януари 2014 г. по пощата 
в Националната комисия за ЮНЕСКО 
в България, онлайн на уебсайта на 
програмата www.zajenitevnaukata.bg 
или на имейл адрес: snishkova@mfa.
government.bg. Желаещите да участват 
в програмата могат да получат повече 
информация или да изтеглят необхо-
димата за кандидатстване докумен-
тация и от следните уебсайтове: www.
zajenitevnaukata.bg и www.unesco-bg.
org.

„За жените в науката“ се удължава до 10 
януари 2014
     

http://www.zajenitevnaukata.bg/

НАУКА

http://www.youtube.com/watch?v=z4EnbqP5_2E
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Владимир Александров, СУ, кате-
дра Биофизика и Радиобиология към 
Биологически факултет презенти-
ра своята тема: Определяне на де-
фицити на основни елементи в хра-
нителната среда на растения чрез 
биофизичен метод основаващ се на 
флоуресцентния анализ.
 
 

Методът е иновативен не само 
за България и дава възмож-
ност за анализ на физиоло-

гичното състояние на различни ви-
дове растения, вследствие на  стрес, 
причинен от дефицит на  основни хра-
нителни елементи. Работата включва 
съставяне на подходящ математиче-
ски модел и програмиране на неврон-
на мрежа, с която ще може директно 
на полеви условия да се прилага моде-
лът и да се разпознава с висока досто-
верност какви хранителни елементи 
липсват в растението. Методът е бърз, 
евтин и изключително качествен, при 
това се използва без унищожаване на 

Докторантите в конкурса за стипендия 
представиха проектите си 
 

Тримата финалисти в конкурса да докторантска 
стипендия на Карол представиха проектите си пред 

голямото жури от 18 човека част, от което бе и 
БГ Наука.

http://www.karoll.net/obrazovanie/korporativen-universitet-karol/

НАУКА
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обекти и не налага тяхното транспор-
тиране до лаборатория. Може лесно 
да се преработи и да се  още за опре-
деляне на замърсявания с тежки ме-
тали, бактериологични, гъбични или 
вирусни заразявания на растенията, 
за определяне нивото на пестициди, 
инсектициди и фунгициди в растени-
ята, за определяне дали растението е 
генно модифицирано или не. Това би 
позволило спасяване на реколтата, по-
вишаване качеството на реколтата и 
навременното й прибиране и би има-
ло сериозен икономически ефект при 
порлагането на метода в агробизнеса.

Стоименка Тонова, НБУ, депар-
тамент „Икономика“, Докторска 
програма: „Финанси” представи те-
мата: Стратегии за управление на 
риска на инвестиционен портфейл с 
деривати.
 
Проектът разглежда управление-
то на риска на инвестиционен порт-
фейл с прилагането на пет различни 
стратегии, с които се цели намалява-
не или пълно елиминиране на риска 
чрез преобразуване на един финан-
сов резултат в друг, който притежава 
по-желани характеристики. Работата 
предвижда изследване какво е дейст-
вието на конкретните стартегии в съв-
купност – тяхното приложение по от-
ношение на един и същ портфейл в 
различни моменти и върху различни 
базови активи, и цялостният ефект, 
който оказват върху неговото предста-
вяне. Докторантката иска да покаже, 
че у нас използването на стратегии с 
деривати за управление на риска не 
получава вниманието, което заслужа-
ва, а може да се използва от институ-
ционални инвеститори. Тя илюстрира 
нагледно как приложението на страте-
гии с деривати за управление на риска 
дава възможност да се търси по-висо-
ка доходност и едновременно с това 
да се гарантира сигурността на всички 
онези инвеститори, които инвестират 
в колективни инвестиционни схеми и 
чиито средства управляват пенсион-
ните и застархователни компании.

НАУКА
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Таня Славова, УАСГ, Геодезически 
факултет, катедра „Висша геоде-
зия“, представи своя проект:  Лока-
лизиране на дълбочинно разположени 
кухини, посредством гравиметрични 
методи. 

Дисертацията цели да установи на-
личието на кухини, тяхното разполо-
жение, размери и форма. В България 
гравиметрични изследвания са из-
ползвани за изследване на разломни 
структури и регистриране на находи-
ща но за локализиране на кухини у нас 
все още не са прилагани. Този инова-
тивен подход е насочен както към об-
ластта на геодезията като наука и из-
мерванията, свързани с проучването, 
строителството и експлоатацията на 
инженерни съоръжения, така и към 
широк кръг от специалисти в областта 
на геологията, геоморфологията, хид-
рогеологията, биологията, археологи-

ята, палеонтологията.
 
Изследването ще позволи подобрява-
не точността, надеждността, ефектив-
ността при локализиране, определяне 
формата и размерите на подземни-
те кухини и изграждане на цялостен 
модел на кухините, очертаване въз-
можностите за достъп, перспективни 
направления. Намира неограничено 
приложение както в природата, така и 
в урбанизирани райони и дори в сгра-
ди, работата е тиха и не предизвиква 
нарушения на средата. Бяха показани 
портативните уреди, с които се правят 
изследванията на терен.
 
 
Членовете на журито гласуваха за все-
ки един кандидат по 8 критерия с раз-
лична тежест. Резултатите ще бъдат 
обработени и съобщени през декем-
ври. 

НАУКА
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За първи път начинаещи FOREX 
трейдъри направиха първите 
си стъпки на валутния пазар в 

класната стая. Брокери от ИП Карол 
инсталираха платформата за търговия 
MetaTrader 4 в две от компютърните 
зали на УНСС и така студентите има-
ха възможност да се учат, да откриват 
своите първи сметки и да се докоснат 
до динамиката на пазара на живо, под 
менторството на опитни трейдъри. 
Звучи съвсем естествено така да се обу-
чава човек за онлайн търговия нали? 

Да но никой досега не го е правил в 
университетите. А там има много на-
стоящи и бъдещи трейдъри, които все-
ки ден поглъщат огромни количества 
информация за валутните двойки, за 
техническия анализ, за стратегите на 
този или онзи, направил печалба, коя-
то е трудно да повярваш, че някой на-
истина прави на този пазар.
За напълно начинаещите Йордан Ка-
лоянчев, брокер в отдел Международ-
ни пазари на ИП Карол  демонстрира 
как работи платформата, откъде и как 

НАУКА

FOREX Life Trade в УНСС
Милена Петкова, мениджър Знание, Карол
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трябва да започнат, какво и как тряб-
ва да следят. Досега подобни уроци 
се правеха с презентации и не рядко 
обучаваните спираха дотам, защото е 
много трудно да се изправиш сам сре-
щу пазара. Колкото и да си прочел, 
колкото и да си мислиш, че знаеш, 
графиките винаги изглеждат непобе-
дими. Пазарът наистина е враждебен 
и страшен, когато ти липсва опит и са-
мочувствие, че можеш да предвидиш 
и знаеш какво правиш. Дори и тези, 
които никога не са го поглеждали през 
платформа за търговия знаят, че там 
могат да се направят много големи пе-
чалби, но и бързо да загубиш всичко. 
Всъщност, това се случва най-често и 
затова доста хора се пробват, а тези, 
които остават, за да печелят, са мал-
цина.
За студентите с минимален опит 
Димо Димов, ръководител на отдел 

Международни пазари на ИП Ка-
рол представи конкретни подходи и 
стратегии. Някои бяха отваряли демо 
сметки, други дори реални. Но пове-
чето дори не си бяха давали сметка 
кои са наистина важните неща,които 
са необходими, за да правиш печалба. 
Почти всички мислят, че те са в дебе-
лите книги по технически анализ или 
в удивителната способност на някои 
да предвиждат посоката и да виждат 
във фигурите нещо, което другите не 
успяват. Всъщност, тайната е проста 
и ясна като повечето истински неща. 
Дисциплина. Това записаха и дебело 
подчертаха обучаваните, които тайно 
се надяват един ден да са много по-до-
бри от своите учители.
Интересът към двете зали в УНСС на 
21 ноември се оказа много голям и 
обученията с помощта на MetaTrader 
4 ще продължат. Защото както казва 

НАУКА
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Айнщайн, информацията не е знание. 
Единственият източник на знание е 
опитът. Информация за валутните па-
зари има навсякъде. Тя е достъпна за 
всички. Но тя не прави ползвателите 
й нито трейдъри, нито успешни трей-
дъри.

НАУКА
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В третото издание на национал-
ния кръг от международното 
състезание по роботика с Lego – 

First Lego League – взеха участие над 
150 ученици от Варна, Горна Оряхо-
вица и София, разпределени в 22 от-
бора. И тази година България е сред 
70-те страни oт целия свят, в които се 
провежда състезанието. Състезанието 
включва 4 кръга – представяне на на-
учноизследователски проект, техниче-
ско интервю, игра с роботи и отборна 
игра. Проектите на участниците пока-
заха решения за справяне с природни-
те стихии, което е темата на състеза-
нието в цял свят. Сред предложенията 
на децата бяха мобилно приложение 
за откриване на хора, пострадали от 
природни бедствия, покривало за оце-
ляване при цунами и система за осигу-
ряване на вода за гасене на пожари в 
безводни райони. 

Отборът Kasapin40 победи в силна 
конкуренция и ще представи България 
в следващия кръг в Йесеник, Чехия. 
Същият отбор представи България на 
международно ниво и през 2012 г., ко-
гато на полуфиналите в Словакия се 
класира първи от 18 отбора. През съ-
щия сезон на финалите за Централна 
и Източна Европа KASAPIN40 се кла-

НАУКА

Роботи, построени от деца, укротяват 
природните стихии 

https://www.facebook.com/fllbg 
http://robopartans.com/
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сира 5-ти.
Извън състезателната програма де-
цата на възраст между 8 и 9 години, 
които по регламен нямат право да 
участват в състезанието, осъществиха 
мисии с роботи пред публика.  
“Усещането да видиш постиженията 
на толкова много деца и как разпалено 
защитават своите проекти е нещо, кое-
то ме кара да продължаваме напред. 
Всяка година участниците и партньо-
рите стават повече, което показва, че 
децата имат интерес към технологии-
те, а възрастните трябва да им помага-
ме да откриват своя път.”, споделя Ки-
рил Митов, съосновател на Училище 
по роботика “Robopartans”. 
Oрганизатор на регионалния кръг на 
FLL в България e Училището по робо-

тика “Robopartans”. Състезанието се 
проведе с изключителната подкрепа 
на  SAP AG и SAP Labs Bulgaria, Теле-
рик, Сиела, Prestigio, IIIDC и Стома-
тологично студио ВЕНЕЛИНОВ. Учи-
лището по роботика “Robopartans” 
работи за привличането на учениците 
към физиката, информационните и 
комуникационните технологии, ма-
тематиката и като цяло техническите 
науки по един различен и неустоим 
начин – чрез създаването на роботи. 

Можете да следите какво се случва 
на страницата във Facebook - https://
www.facebook.com/fllbg 

http://robopartans.com/

НАУКА
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На 22 октомври 2013 г. в Засе-
дателната зала на Института 
по полимери при Българската 

академия на науките (ИП-БАН) се със-
тоя представяне на проекта „Надграж-
дане на научния потенциал за устой-
чиво кариерно развитие на младите 
учени, докторанти и постдокторанти в 
приоритетни области на полимерната 
наука”. Проектът се финансира от Ев-
ропейския съциален фонд по Опера-
тивна програма „Развитие на човешки-
те ресурси”, схема BG051PO001-3.3.06   
“Подкрепа за развитието на докто-
ранти, постдокторанти, специализан-
ти и млади учени”. Съгласно Договор 
BG051PO001-3.3.06-0017, безвъзмезд-
ната финансова помощ за осъществя-
ването на проекта е 269 406.93 лева.
Проектът има за основна цел да сти-
мулира развитието и надграждане-
то на научния потенциал на младите 
учени, докторанти и постдокторанти, 
ангажирани в приоритетни области 
на полимерната наука в съответствие 
с изискванията за изграждане на ико-
номика, основана на знанието, да ги 
мотивира и да създаде условия за пъл-

ноценната им изява и реализация, 
предпоставка за устойчиво кариерно 
развитие. Целева група на проекта са 
шест докторанта на обучение в ИП-
БАН и девет постдокторанти и млади 
учени от състава ИП-БАН. Специфич-
ните цели на проекта включват:
• Подобряване на научния потен-
циал, квалификацията и конкурентос-
пособността на докторантите и млади-
те учени в ИП-БАН.
• Създаване на благоприятна об-
становка за подготовка на дисерта-
ционни трудове и научни публикации.
• Подобряване на качеството, ус-
ловията на работа и информационно-
то обслужване на докторантите и мла-
дите учени в ИП-БАН
• Мотивиране на участниците от 
целевата група и засилване на интере-
са на други млади хора към реализа-
ция в сферата на науката и образова-
нието.

По време на представянето директо-
рът, доц. д-р Нели Косева, подчерта 
радващия факт, че през последното 
десетилетие ИП-БАН поддържа зна-

НАУКА

Надграждане на научния потенциал 
за устойчиво кариерно развитие 
на младите учени, докторанти и 
постдокторанти в приоритетни 
области на полимерната наука
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чителен процент млади учени - една 
трета от научния състав на Иститута 
са под 35 години. Младите учени, док-
торанти и специалисти имат сериозен 
дял в научнатe изследвания, свързани 
с приоритетни направления в областта 
на полимерните материали и техноло-
гии, актуални както за нашата страна, 
така и за Европа: разработватне на 
нови методи за синтез и модификация 
на полимери; синтез изследвания на 
блокови и присадени съполимери, по-
лимери с комплексообразуващи свой-
ства, биоактивни полимери, биораз-
градими и биопоносими полимери, 
полимери със спрежение, полимерни 
мембрани и смеси; разработване на 
методи за рециклиране на отпадъчни 
полимерни материали. Значителен 
е и приносът им в осъществяването 
на изследователските проекти на Ин-
ститута. Красноречиво потвърждение 
за размаха на творческия устрем на 
младото поколение учени от ИП-БАН 
е фактът, че те съставляваха 68 % от 
българските участници в конгреса на 
Европейската полимерна федерация в 
Пиза през м. юни тази година. 
За виското ниво на професионално из-
растване на младите в ИП-БАН гово-
рят и множеството награди: 7 от 10-те 
годишни награди „Изявен млад учен 
в областта на полимертие” на името 
на проф. Иван Шопов са спечелени от 
млади учени или докторанти от ИП-
БАН; такива са и 5 награди Марин 
Дринов и Иван Евстатиев Гешов, при-
съждани от БАН на млади изследова-
тели. През 2010 г. д-р Диляна Панева 
(днес вече доцент в ИП-БАН) бе удос-
тоена с националната награда „Пита-

гор” за млад учен, а неотдавна гл. ас. 
д-р Еми Халаджова получи стипендия 
за изключителен принос в областта на 
науката по линия на световната про-
грама на ЮНЕСКО “За жените в нау-
ката“. 
Независимо от установилата се трай-
на тенденция на отлив на младите от 
изследователското поприще, особе-
но характерна за природните науки, 
докторската програма на ИП-БАН 
привлича випускници на висшите 
училища, търсещи   специализация в 
областта на полимерите и полимер-
ните материали. Само през периода 
2008-2013 г. са защитени 10 докторски 
дисертации, като деветима от защити-
лите докторанти са останали да градят 
научна кариера в Института. Oсъщест-
вяването на проекта ще осигури усло-
вия за по-нататъшно подобряване ка-
чеството на обучение на докторантите 
и за повишаване квалификацията и 
компетентността на младите учени в 
ИП-БАН, и по този начин ще допри-
несе за постигане на поставената в 
Националната програма за развитие 
“България 2020” цел – преструктури-
ране на българската икономика в ико-
номика на знанието, базирана на ин-
телигентен и устойчив растеж. 

НАУКА
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Очаквайте прожекции из страната!
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Марин Дринов“

Във второто издание на 
„Глобални предизвикател-
ства пред човечеството“ е 

включена трета лекция, в която 
се разглежда съвременното със-
тояние на планетата в светлината 

на геоложката история на Земята 
и се посочват основните заплахи, 
които тегнат над съвременното 
човечество. Защото знанията за 
дългата, сложна и динамична ис-
тория на нашата планета, както 
и за еволюцията на организмите 
върху нея позволяват да се очер-
таят общи закономерности, кои-
то са много важни за изгражда-
не на солидни знания за нашия 
космически дом и за преценка на 
сегашното състояние на биосфе-
рата. 
Трите академични лекции са са-
мостоятелни тематични едини-
ци, но са свързани с един обект 
– Земята, разгледана в три разре-
за: строеж и динамика, основни 
закономерности на биологична-
та еволюция с акцент върху уско-
рението на еволюционния про-
цес и съвременното състояние на 
планетата, проблемите с ресур-
сите ú, климатичните промени и 
бъдещето на човечеството с диле-
мата: с кораб към други планети 
или повече грижи за собствения 
космически дом и биосферата – 
това невероятно творение на би-
ологичната еволюция.

Глобални предизвикателства 
пред човечеството Акад. Тодор Николов

http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=1083
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 Академични издателство „проф. Марин 
Дринов“

В монографията „Българска народна 
митология“ се изследва системата 
от митологични образи и предста-

ви като неразделна част от българската 

народна култура, светоглед, психика и 
идентичност. Написана е въз основа на 
богат изворов материал от цялата бъл-
гарска етническа територия. С цел да се 
разкрият генезисът, първичната функ-
ция и смисловото съдържание на пове-
рията, запазени в народната памет до 
кр. на ХIХ и нач. на ХХ в., се правят па-
ралели с аналогични явления от митоло-
гиите на други народи. Типологичната 
близост с митологични сюжети, присъ-
щи на различни етнокултурни общности, 
позволява да се разкрият някои общи 
закономерности в развитието на човеш-
каката култура и съзнание. От друга стра-
на, българските митични персонажи са 
разгледани като резултат от еволюцио-
нен развой и трансформация, наслое-
ния и синтез на митологични явления, 
характерни за етническите компоненти 
на българскаката народност. Показано 
е, че етнически специфичното се създава 
в резултат на конкретните условия, при 
които възниква и се развива българският 
народ, от своеобразното преплитане на 
поверия и представи на траки, прабълга-
ри и славяни, от културното влияние на 
народи, с които българите са били в тесен 
контакт. 

Българска народна митология
Иваничка Георгиева

www.baspress.com/

http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=1001
http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=1001
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Студиите в този том, както и в първия, 
имат интердисциплинарен характер и се 
отличават с широк тематичен обхват. Ма-
кар и твърде разнообразни в тематично 

отношение, те са обединени от прониз-
ващия ги в една или друга степен суфи-
зъм – едно от най-сложните и най-устой-
чивите течения в историята на исляма и 
ислямската култура. В тома са включени 
14 студии, публикувани в различни на-
учни издания (списания и сборници). Те 
също са допълнени и основно редактира-
ни. Изданието съдържа 10 плана, както 
и 206 цветни и черно-бели фотографии, 
повечето от които са направени от авто-
ра и са представени в общо приложение. 
Полезен за българския читател е и при-
ложеният подробен речник на турско-
арабско-персийските термини и назва-
ния, срещащи се в двата тома. Книгата е 
предназначена за студенти, докторанти 
хуманитаристи и всички, които се инте-
ресуват от османското културно наслед-
ство (архитектура и изкуство), съхранено 
до днес в България.

Суфизъм, архитектура и 
изкуство на турците в България
Избрани студии Том 2
Любомир Миков

www.baspress.com/

http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=1063
http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=1075
http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=1063
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 Академични издателство „проф. 
Марин Дринов“

В книгата се разглеждат после-
дователно всичките 37 бъл-
гарски планини, някои от 

които са малко познати. Любозна-
телният читател ще научи повече за 

природните им особености – фор-
ми на релефа, интересни скални 
образувания, климат, реки, езера и 
язовири, растителност; за защите-
ните природни обекти – паркове, 
резервати, водопади, пещери и др.; 
за архитектурно-историческите и 
културните забележителности – ма-
настири, свети места, селища – ар-
хитектурни резервати, и др. 
Подробно са описани географското 
положение и отделните дялове на 
планините, като са посочени основ-
ните маршрути и главните изходни 
пунктове, от които най-лесно и бър-
зо туристът може да достигне инте-
ресуващите го обекти. 
Всеки, който обича природата на 
България и желае да бъде в досег с 
нея, би намерил за себе си полезна 
информация в тази книга, която да 
му помогне при бъдещите му срещи 
с красивите български планини.

Планините в България
Васил Николов, Марина Йорданова, Иванка Ботева

www.baspress.com/

http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=1085
http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=1085
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Сборникът съдържа над 1000 автен-
тични песни, записани от Тодор 
Джиджев между 1964 и 1980 г. в 

различни селища от Тракия. Книгата е 
поредна крачка по утъпкания от българ-
ските етномузиколози път за съставяне 
на капитални сборници с нотирани на-
родни песни, представящи фолклорното 
богатство на българските музикалнодиа-

лектни региони. Снабден с разнообразни 
показалци, облекчаващи научните упо-
треби и дирения, сборникът притежава 
потенциала да „проговори” и на непро-
фесионално заинтригуваните от магия-
та на традиционната българска музика 
и словесност. Особена стойност и значи-
мост на книгата придава и приложеният 
към нея компактдиск. 

Съдържание на диска: 

1414 песенни аудиозаписи 
Нотирани песни и текстове към тях 
Пълнотекстова търсачка 
Честотен индекс 
Речник конкорданс 
Словесни и музикални показалци 
Списък на музикалните записи 
Оригинални тетрадки на Тодор Джиджев

Народни песни от Тракия
Тодор Джиджев

www.baspress.com/

http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=1075
http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=1075
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Гюнар Столесен (р. 1947 г.) е 
един от най-известните пред-
ставители на съвременната 

норвежка литература. Автор е на 
романи, пиеси и книги за деца, но 
централно място в творчеството му 
заемат произведенията с криминал-

ни сюжети, които му донасят и све-
товна слава.Главен герой в тях не-
изменно е частният детектив Варг 
Веум, чиито казуси не са интелекту-
ални главоблъсканици или ексцен-
трични екшъни, а проблемни ситу-
ации от всекидневната реалност на 
обикновени хора, изправени пред 
необходимостта да оцелеят или да 
станат жертви в жестоката война с 
престъпни сили, превърнали живо-
та им в бойно поле. Варг Веум е на 
тяхна страна и им помага, като не-
престанно е в двубой между добро-
то и злото. Неговият драматизъм е 
библейски по обхват и интензив-
ност, независимо дали се разиграва 
в екзотична космополитна среда, 
сред стъклобетонната джунгла на 
някой метрополис или в скромен 
жилищен комплекс на град като 
Берген, да речем – родното място на 
Столесен и сцена за изявите на Варг 
Ваум, които самият детектив не би 
назовал подвизи, макар че нерядко 
те са именно такива.
Умело изградена криминална ин-
трига, напрежение, съчетано с ху-
мор и неочаквани лирико-худо-
жествени отстъпления.

Докато смъртта ни раздели
Гюнар Столесен

http://book.nauka.bg/

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=40443
http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=40443
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http://book.nauka.bg/

СВъв фабриката за бои „Пофугл“ 
избухва пожар, предизвикан от 
експлозия, и отнема живота на 15 

души, включително и на управителния 
съвет на компанията. Смята се, че екс-
плозията е умишлена – заради парите от 
застраховката на компанията и на заги-
налите. Собственикът Хагбарт Хелебюст 
остава жив, но след инцидента напуска 

града и се връща само в един-единствен 
ден от годината. Случаят остава неразре-
шен почти 30 години въпреки усилията 
и професионалния опит на полицейския 
следовател Ялмар Нюмарк. През всич-
ките тези години той събира в картонена 
кутия улики, свързани с „Пофугл“. Вече 
70-годишен разказва за инцидента на де-
тектива Варг Веум с надеждата, че той ще 
стигне до истината. Съвсем неочаквано 
Нюмарк е блъснат от кола, в продълже-
ние на месец го лекуват в болница, но още 
на първия ден от прибирането си вкъщи 
умира. Кутията със снимките и матери-
алите е изчезнала от дома му. Варг Веум 
се захваща да разкрие замесените в слу-
чая. Следите обаче неочаквано го отвеж-
дат до поредица убийства, мистериозни 
появи на накуцващ мъж, забравени случ-
ки от времето на Втората световна вой-
на…
По романа на Столесен през 2011 г. из-
лиза норвежкият филм „Нощем всички 
вълци са сиви“ на режисьора Алексан-
дер Ейк, а в ролите са Тронд Еспен Сейк, 
Бьорн Флобер, Ане Дал Торп, Лене Нис-
трьом и др.

Нощем вълците са черни
Гюнар Столесен

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=41112
http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=41112
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В НАЧАЛОТО НА ОСЕМНАЙСЕ-
ТИ ВЕК В ЯПОНИЯ царят смутни 
времена. Това е период на празна 
показност и корупция в двора на 
шогуна в Едо (днешно Токио) и на 
невъздържани развлечения в квар-
талите на удоволствията в древно 

Киото, откъснати от света на соци-
алните неправди. Изкуството про-
цъфтява, ражда се общественият 
театър. И тъй като властта на тър-
говската класа расте, това поставя 
началото на края на привилегиите 
за професионалните воини, саму-
раите, които остро усещат загубата 
им, особено след като са смятали 
печеленето на пари за заслужаващо 
презрение.
В разгара на тези смущаващи про-
мени изблиците на насилие не са 
нещо непознато. Те се проявяват 
най-често под формата на оризови 
бунтове на селяните, чиито данъци 
са увеличени до крайност от шогу-
на, върховния военен управник на 
Япония. Рядката поява на подобни 
изблици сред самураите се дължи 
най-вече на задълбоченото им обу-
чение и забележителната им дисци-
плина.
Но дори самураят има праг на тър-
пимост. Особено ако е безразсъден 
млад даймио, който се сблъсква за 
пръв път с упадъчния и дегенери-
рал дух на императорския двор.

Историята на 47-те ронини
Джон Алин

http://book.nauka.bg/

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=41111
http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=41111
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http://projectoria.com/
Ивайло Димитров е 

доктор по филосо-
фия, защитил дисер-

тация на тема „Въображение 
и познание (Кантови еврис-
тики)“ през 2004 г. Работи в 

наследника на Институт за 
философски изследвания 
(Институт за изследване на 
обществата и знанието) към 
БАН, секция „Онтологиче-
ски и епистемологически 
изследвания“. Теоретични-
те му интереси (съответно, 
публикации и участия във 
философски форуми) са от-
четливо положени в полето 
на критическата метафизи-
ка на познанието. Участва в 
проектни дейности, подкре-
пящи комуникирането на 
научни практики и резулта-
ти. Тайната сила у Кант: Под-
стъпи към критическата ме-
тафизика на способностите е 
първата му книга. 

Тайната сила у Кант
Ивайло Димитров

http://projectoria.com/product/product?product_id=87
http://projectoria.com/product/product?product_id=87


 http://nauka.bg 44

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

62

„Военен стил, краткост и из-
ключителна изчерпателност 
отличават дневника на под-
полковник Иван Алексиев, 
посветен на българския военен 
контингент в Ирак. Изобилие-
то от фактическа информация 
и лични впечатления на офи-

цера, усетил пулса на случило-
то се там е изложено по такъв 
начин, че читателят получава 
пълна картина от първо лице, 
за един от най-важните пери-
оди в историята на новата Бъл-
гарска армия в който в някол-
ко изключително тежки битки, 
но и в ежедневието на мисията 
българският войник за поре-
ден път доказа, че качествата 
му са на нивото на най-добри-
те. Ще разберете и ще усетите 
като българи това от редовете 
на тази книга. Ще узнаете оба-
че не само фактите и хроноло-
гията, но и духът на събития-
та, атмосферата на тази твърде 
тежка чуждестранна мисия на 
българската армия. Ще узнае-
те и нещо повече – какво наис-
тина означава военната служ-
ба отвътре.  С малкото думи 
в книгата, авторът е успял да 
каже изключително много и 
това я превръща от обикновен 
дневник в първата хроника на 
българската военна история от 
21 век.

КЕРБАЛА, 2004
Иван Алексиев
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Северен елен,  карибу, северный 
олень, reindeer, caribou - Rangifer 
tarandus,  Linnaeus, 1758

Субарктически и арктически 
елен, наречен северен в Европа 
и карибу в Северна Америка е 

световно популярен от приказката за 
дядо Коледа и теглената от елени не-
гова шейна. Името rein /deer/ на ви-
кингски хрейн hreinn, която пък идва 
от протогермански храйназ hrainaz 
и прото - индоевропейски кройнос 
kroinos;, което означава рогато жи-
вотно. При уралските езици - сами  - 
поатцу  poatsu , боатцу boazu, боатсой 
boatsoj ; марийски - пуцъ puče  и уд-
мурт  - путцей pudžej; Финското  поро 
poro. В Рурсия северните народи го на-
ричат сокжой. Името  карибу caribou, 

БИОЛОГИЯ

Северен елен не само за Коледа
  Автори:

Димитра Лефтерова, д-р.Чавдар Черников

“..Сам Дядо Коледа - дребничък стар симпатяга, 
весело свиркаше, бързо подканяше впряга: 

- Хайде, еленчета! Дашър и Виксен, и Прансър!
Бързайте, Дондър и Комет,и Кюпид, и Дансър!
Блитцен, светкавице моя, Напред към комина!

Знаете всички, че трябва през него да мина!
Както наесен летят с урагана листата,

тъй и елените литнаха, а след тях и шейната..”
THE NIGHT BEFORE CHRISTMAS

by Clement Clarke Moore
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от френски, произлязла от думата ха-
либу qalipu, която на микмакски оз-
начава снежен копач, поради това, че 
карибуто разкопава снега, за да наме-
ри лишеи за храна. Както и да се на-
ричат всички те са един вид - Rangifer 
tarandus. Вида има няколко подвида, 
съществуващи до днес, които са раз-
нообразни по морфологични форми. 
Разделянето на групи на тези подви-
дове се основава или на географски 
райони: Северно американски и Евра-
зийски подвидове; или на екологични 
групи: високо островни арктически, 
тундрови и горски.

Тундрови подвидове:
Характерно за тях е, че имат дълги, 
разклонени рога.
• Евразийски тундров северен 
елен /Див северен елен/ (R. tarandus 
tarandus) - обитава арктическата тун-
дра на Евразия, включително Сканди-
навския полуостров на  Северна Евро-
па. В Русия вида наброява около 1млн 
индивида.
• Аляска карибу, Поркюпайн ка-
рибу, Карибу на Грант R. tarandus 
granti - разпространен в Аляска, Юкон 
и северозапдна Канада. Много сходен 
на R. tarandus groenlandicus. Наречен 
е на морско свинче, на река Поркю-
пайн, Porcupine River 
• Канадско тундрово карибу R. 
tarandus groenlandicus, разпростране-
но в северозападна Канада, Нунавут и 
Западна Гренландия

Горски подвидове:
Характерно за тях е по- едро тяло, къси 
и тежки рога. 30-40% от женските са 

без рога, което  според някои автори, 
това е адаптация  към горския начин 
на живот.
• Евразийски горски северен елен,  
Финландски горски северен елен  R. 
tarandus fennicus - в див вид обита-
ва два региона на Скандинавския по-
луостров и в Карелия. Неголяма по-
пулация обитава в центъра на южна 
Финландия. Карелската популация 
мигрира навътре в Русия, въпреки че е 
отворен въпроса дали източните пред-
ставители спадат към този подвид.
• Северноамериканското горско 
карибу Rangifer tarandus caribou - Пър-
воначално подвидът е бил разпрос-
транен в северноамериканската тайга 
от Аляска до Нюфаунленд и Лабрадор 
и на юг до Нова Англия, Айдахо и Ва-
шингтон. Горското карибу е изчезнал 
от по - голямата част от районите на 
обитаване и е обявен за застрашен 
вид. Изключение правят районите на 
Квебек и Лабрадор, Канада. В Британ-
ска Колумбия, областта Карибу е кръс-
тена на горското карибу, макар видът 
да е изчезнал там през минали век. 
Съществува стадо защитени елени ка-
рибу в планините Карибу в Алберта.

БИОЛОГИЯ



 http://nauka.bg 48

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

62

Арктични подвидове:
Характеризират се с малко тяло и къса 
муцуна. Малкото тяло намалява по-
върхността на тялото, спрямо обема, 
което е присобление за живот в суро-
вите арктични условия.
• Свалбардски северен елен , Шпи-
цбергенски северен елен  R. tarandus 
platyrhynchus  — най-малкия северен 
елен, обитател на  архипелага Шпиц-
берген/Свалбард  в Норвегия. Понас-
тоящем е най-малочисления подвид 
от всички елени.
• Карибу на Пири R. tarandus 
pearyi, разпространен на северните ос-
трови на Нунавут и северозападните 
територии на Канада.
• Арктически северен елен R. 
tarandus eogroenlandicus —  преди е 
бил разпространен в източната част 
на Гренландия, но след 1900 г. се счи-
та за напълно изчезнал.

Подвида Карибу на Даусон, Rangifer taran-
dus dawsoni е обитавал островите  Хаида 
Гуай / Кралица Шарлот/. Последните 
документирани убити от ловци индивиди 
са от 1908г. На трите убити елена 
черепите  и кожите се пазят до днешен 
ден в Кралския музей на Британска 
Колумбия във Виктория. Направени са 
генетични изследвания на този подвид 
и на съвременни северно американски 
подвидове, но изследванията не показват 
значителни генетични разлики между 
тях.

БИОЛОГИЯБИОЛОГИЯ
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Северния елен e чифтокопитно мле-
копитаещо, което се отнася към сем. 
Еленови Cervidae, подсемейство 
Capreolinae. Живее в северните части 
на Евразия и Северна Америка , като 
се храни не само с треви и лишеи, но и 
с малки бозайници и птици. Северния 
елен е мигриращ вид и благодарение 
на тези миграции лишейния покров 
не се унищожава напълно и успява 
да се развие отново. 90% от менюто 
им включва лишеи  - еленови мъхове 
Cladonia rangiferina, Cladonia alpestris, 
Cladonia sylvatica и др., които се явяват 
основна храна, която елените откри-
ват и под снега. Лишейните вещества, 
получени от храната ги предпазват от 
стомашни паразити. Като всички пре-
живни животни имат четириделен 

стомах. Хранейки се основно с лишеи 
през зимата в стомаха им се отделя 
ензима лихеназа, който разгражда 
лихенина до глюкоза. Освен лишеи 
понякога се хранят и с листа на вър-
би и брези, също така различни треви. 
През пролетта, когато са стресирани 
по изключения може да се хранят и с 
малки гризачи като леминги, риба и 
яйца на птици. Някои стада на чукчи-
те са наблюдавани да се хранят с гъби 
през лятото.
Широките им копита позволяват да 
се придвижват по рохкия сняг и да го 
разкопават, за да търсят храна. Жаж-
дата си утоляват в продължение на 9 
месеца в годината със сняг. Козината 
е топла, плътна  с гъст пухест долен 
слой. Основните косми достигат дъл-
жина до 1-2,5 см.и са с плътност 2000 
косъма на кв.см. Космите са кухи за по-
добра топлоизолация, помагат и при 

Последните елени карибу на Даусон, 
убити от ловци през 1908 на островите 
Хаида Гуай. Снимката е след отстреля на 
животните.
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плуване и преход през река. Долния 
слой е с плътност около 500 косъма 
на кв.см. Когато елена легне на снега, 
не го разтопява, защото козината му е 
устроена да пази топлината на тялото 
му. Северните елени са по своему уни-
кални измежду своите събратя елени 
от сем. Cervidae. Те са изключително 
издръжливи при продължителен бяг, 
което не е изненадващо имайки пред-
вид простора на тундрата. При този 
вид мъжките и женските носят рога, за 
разлика от другите видове елени, при  
които само мъжките развиват рога. 
Рогата на мъжките северни елени са 
пропорционално най -големи спрямо 
тялото, в сравнение с другите видове 
елени. Освен това рогата на северния 
елен са изключително елегантни. При 
женските, рогата са необходими за 
защита и конкуренция за храна и па-

дат при раждане на малките еленчета. 
Елените са социални животни, които 
живеят на стада достигащи до 50 000-
500 000 животни, които се събират по 
време на пролетта. Стадото се състои 
от отделни чифтосващи се групи от по 
10 - 1000 индивида. Брачния период е 
най-често Октомври. Малките се раж-
дат през май - юни след бременност от 
228 дни. Най-често малките са едно до 
две, бозаят до 6 месеца и достигат зря-
лост на 2,5 - 3,5 години. Продължител-
ност на живот до 20 - 25 години. Раз-
мерите на женските достигат 162-205 
см на дължина  и тежат от 80 до 120 
кг. Мъжките поначало са по-големи и 
достигат 180-214 см на дължина като 
тежат 159-182 кг, макар някой особе-
но големи екземпляри са достигали 
318 кг. Подвида R. t. platyrhynchus от 
Свалбард е значително по - малък / 
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феномен известен като островен джу-
джевизъм/ и женските тежат прибли-
зително 53 кг през лятото и 70 кг през 
есента. Мъжките са приблизително 
160 см дълги и около 65 кг през про-
летта и 90 кг през есента. Този елен 
също така е и по-късокрак. Опитоме-
ните елени като цяло са по-късокра-
ки и по-тежки, отколкото дивите им 
събратя. Цвета на козината им вари-
ра значително, както индивидуално, 
така и в зависимост от сезона и подви-
да. Северните популации като цяло са 
по-светли и по -малки, докато южните 
са по-тъмни и по-големи. Това добре 
се наблюдава в Северна Америка къ-
дето  северния подвид карибу на Пири 
е най-белия и най-малкия от всички 
континентални подвидове елени, до-
като най-южния подвид горското ка-
рибу e по-голямо и по-тъмно оцветено. 
Рогата на северния елен са изградени 

от кератин и различни протеини, но 
имат вкостена сърцевина. Освен, че 
са единствения вид елени, при които 
и мъжките и женските имат рога, те 
също са единствените на които рогата 
могат да регенерират. Рогата израст-
ват направо на черепа. Те са меки и 
гъвкави, също са изградени от жива 
кръвоснабдена тъкан, затова са топли 
на пипане. Рогата показват домини-
рането и йерархията в стадото, но те 
имат не само тези цели. Женските за-
пазват рогата през зимата, основно за 
да се защитават и конкурират за хра-
на и ги загубват през пролетта, когато 
се родят малките. Мъжките ги губят 
в началото на зимата и им израстват 
отново през пролетта. Невкостенелите 
рога са известни в народната медици-
на с лечебните си свойства. Отделяния 
от тях екстракт, получен от рогата на 
северния елен се използва във фар-
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макология в качеството си на общо 
тонизиращо и адаптогенно лекарстве-
но средство. През 60 - те години под 
ръководството на проф. Брехман в 
Русия се разработва нов препарат от 
еленови рога „Рантарин”, първия по-
лучен от висококачествен екстракт от 
рога на див северен елен. Освен това 
се произвежда и хранителна добавка 
с имуностимулиращо действие „Цига-
пан” (продава се и в България). Хора-
та опитомяват северните елени, като 
са изолирали част от стадата на диви-
те животни. Домашните северни еле-
ни живеят в полусвободна паша, а от 
дивите животни се отличават по това, 
че са свикнали с хората и в случай на 
опасност не се разбягват напосоки, а 
се събират накуп, надявайки се на за-
щита от хората. От елените хората по-
лучават мляко, месо, кожа, рога, кости 
и също така се използват като ездитни 
животни. От човека, елените получа-
ват сол и защита от хищниците.
По последни генетични изследвания 
на мтДНК се определят най - малко 
два или три отделни и независими 
одомашнявания на северния елен от 
хората в източна Русия и Феносканди-
навия /Норвегия, Швеция и Финлан-
дия/. Най - вероятно това се е случило 
преди 2-3 хил.г. Генетично почти не 
се откриват съществени разлики меж-
ду домашния и дивия северен елен. 
Северния елен винаги си остава див. 
Естествено в неволя става по кротък, 
но и при най-малкото недоглеждане 
на стопанина и гордия син на Севера 
отново бяга на свобода. Дори за издоя-
ване или за да ги приберат на заслона 
е необходимо доста усилие от страна 

на стопаните. Въпреки това северни-
те народи изцяло зависят от елените и 
като правило живота им минава с тях. 
Хората непрекъснато полагат грижа за 
елените. На Север се счита богат този, 
не у когото има много пари, а у когото 
има много елени.

Еленовъдството се практикува в Нор-
вегия, Швеция, Финландия, Русия, 
Монголия, Китай, Аляска, Канада и 
Гренландия от повече от 20 различ-
ни етнически групи. Еленовъдите по-
лагат грижи в големи територии  от 
Арктика през последните няколко 
хиляди години. Тези ареали в ново 
време стават значими за хора  индус-
триален интерес към петрола и газта. 
След падането на желязната завеса 
през септември 1993 г се организира 
международен фестивал на еленовъ-
дите в Тромсо. Присъстват близо 360 
представителя на различни еленовъд-
ни стопанства от Норвегия, Швеция, 
Финландия, Русия и Аляска. Това е 
първия път когато хора от различни 
страни и нации се срещат във връзка 
с еленовъдството. Това събитие беле-
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жи интернационална кооперация на 
циркумполярните еленовъди в осно-
ваването на Световната асоциация на 
еленовъдите.

Карибуто в своите миграции измина-
ва приблизително 5000 км на година, 
което е най-дългото пътешествие на 
сухоземно животно. Миграциите се из-
вършват през пролетта и есента, като 
стадата се придвижват със скорост 19-
55 км на ден. Максималната скорост, 
която достига карибуто е 60-80 км/час. 
Карибуто е много добър плувец и лес-
но прекосява големи реки и езера. При 
плуване достига скорост от 6,5 км/ч, а 
понякога и до 10 км/ч. Плътността на 
популацията е рядка, при подходящ 
хабитат до 0,5 животни на квадратен 
километър. Но по време на миграци-

ите се събират на стада достигащи до 
19 000 животни на кв.км. В Северна 
Америка елена е изключително миг-
риращ, като се мести от карйбрежия-
та през лятото към вътрешността през 
зимата, докато в Европа видът е далеч 
по-седентарен. В Сибир северните еле-
ни извършват ежегодни пътешествия, 
пролетта от гората в тундрата, а през 
лятото, когато в тундрата се появяват 
много комари, обратно в гората. Тези 
преселения се извършват на големи 
стада. Като правило са последвани от 
вълци и други хищници, които напа-
дат изоставащите, стари и болни жи-
вотни. За здравите вълка не е страшен 
до образуване на твърда снежна кора. 
На нея северните елени често си режат 
краката и вълците се възползват от 
това като убиват окуцелите животни. 
Основни врагове в природата са кафя-
вата и полярна мечка, вълците, скал-
ния орел, росомаха. Много страдат от 
ятата комари през лятото в тундрата. 
Най-сериозен враг на елените се явява 
човека с неговата дейност.

БИОЛОГИЯ



 http://nauka.bg 54

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

62

Съвременните елени се счита че са се 
появили за пръв път в Евразия, Ста-
рия свят и са започнали да се раз-
пространяват в Новия Свят, Северна 
Америка по време на плиоцена преди 
около 3,5 млн години. Най-старите на-
мерени фосили от Rangifer в Северна 
Америка са отпреди 1,6 млн години/ 
зъби , Юкон/, по-нови са съответно от 
45 500 г/ краниален фрагмент, Юкон/ 
и 40 600 г /рога, Квебек/. Произхо-
дът на карибу се е случил преди 80 
000 - 10 000 г по време на последното 
заледяване и не е още добре изяснен. 
По време на това последно заледява-
не карибу е бил широко разпростра-
нен от двете страни на Лорентидите, 
на юг и на север. Осемте съвременни 
подвида се счита, че са произлезли от 
три изолирани рефугиума . Трите ре-
фугиума са определени като Берин-
гов, Евразийски и Южен. Беринговия 
рефугиум, простиращ се от Евразия, 
Аляска и Юкон, дава основа на поя-
ва на северноамериканските тундро-
ви подвида  Rangifer tarandus granti 
и Rangifer tarandus groenlandicus, ар-
ктичните подвидове Rangifer tarandus 
platyrhynchus, Rangifer tarandus pearyi, 
and Rangifer tarandus eogroenlandicus, 
евразийския тундров подвидов 
Rangifer tarandus tarandus и евразий-
ския горски подвид Rangifer tarandus 
fennicus. Евразийския рефугиум най-
вероятно е бил малък изолиран рефу-
гиум в Западна Евразия и също дава 
начало на R. t.tarandus и  R. t. Fennicus, 
което предполага дифилетичен произ-
ход на тези два подвида. Южния рефу-
гиум в Северна Америка, простиращ 
се от Ню Джърси, Кентъки, Мисури, 

Илинойс и Айова до планинския реги-
он на югозапад – Ню Мексико и Нева-
да дава начало на американското гор-
ско карибу Rangifer tarandus caribou. 
Доказателства за студени, тундрови 
условия и фосили от тундрови живот-
ни, включително карибу са намерени 
в този регион, определен като Южен 
рефугиум. По последни публикации, 
този рефугиум е разделен на три от-
делни рефугиума, които са се обосо-
били при последното заледяване.  На 
основа на генетични изследвания  / 
секвениране и сравняване на част от 
контролния регион на цитВ гена от мт 
ДНК/ на няколко съвременни попу-
лации и фосили на Rangifer tarandus 
caribou , е установено, че съвременни-
те популации се разделят на три хап-
логрупи, произлезли от трите отделни 
рефугиума по време на заледяванията 
и смесили се бързо при експанзията 
на вида. Продължава изясняването на 
точния модел на свиване и разширява-
не на ареала на вида, от гледна точка, 
че за видове с начин на живот, адапти-
ран към студени условия,  разширяват 
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ареала си по време на самите заледя-
вания и  го свиват по време на затоп-
ляне. Следващи изследвания върху 
филогеографията на северния елен 
биха дали по-голяма яснота за моде-
ла на разпространение на арктични и 
субарктични животни, което да се има 
предвид за консервация на вида.
Диви северни елени в Норвегия набро-
яват приблизително 30 000 и около 10 
000 в Свалбард. Популацията в Нор-
вегия се счита за стабилна и се кон-
тролира ловуването. Във Финландия 
горския северен елен R. t. Fennicus е 
доведен почти до изчезване до 1900 г, 
но сега възстановява популацията си в 
резултат на миграция на елени от Ка-
релия и развъждане на животни, кои-
то са били уловени и след това пускани 
на свобода. Горския северен елен оста-
ва много рядък за Финландия/ около 
1200 индивида в източната субпопу-
лация и около 1000 индивида в запад-
ната/. В Европейска Русия северните 
елени намаляват и вече не се срещат 
в големи части от тундрата и тайгата. 
Не е изяснено малката съществува-
ща популация на Колския полуостров 
дали е автохтонна или е произлязла от 
полуодомашнени елени. Подвида R. t. 
pearsoni обитаващ Нова Земя има мал-
ка популация, наброяваща под 1000 
индивида, която продължава да нама-
лява. В Азия северните елени са зна-
чително повече, отколкото в Европа, 
макар да няма точни данни за броя им. 
През 1950 са наброени приблизително 
400 000 индивида. В Северна Америка 
карибу има многочислена популация. 
В Исландия съществува малка попула-
ция от приблизително 1000  индиви-

да, а в Лапландия приблизително 0,5 
млн индивида.Стадата на Поркюпайн 
карибу в североизточна Аляска и при-
лежащата северозападна Канада, така 
също стадата от централна Арктика са 
потенциално застрашени от проучва-
нията и  добива на нефт, индустриал-
ното развитие на областите. В Руската 
федерация най-сериозната заплаха за 
елените остава бракониерството. Като 
цяло видът Rangifer tarandus според 
червената книга на IUCN се счита за 
слабо засегнат. В Русия видът е вклю-
чен в червената книга като рядък вид, 
на който популацията се възстановя-
ва. Rangifer tarandus  е включен в При-
ложение III на Бернската конвенция. 
Подвид R. t. fennicus е строго защитен 
от Анекс II на Европейската директива 
за хабитатите и видовете. В източната 
част на Русия има строги мерки за лов 
на елени, но въпреки това бракониер-
ството продължава. В Норвегия лову-
ването също е под строг контрол. Във 
Финландия строго се ограничава дви-
жението на дивите и опитомените ста-
да, за да не се смесят. Вземат се мерки 
за увеличаване на популацията на R. t. 
pearsoni  на Нова Земля. В Китай видът 
е рядък, само няколко стотин индиви-
да са останали там. Повечето техни 
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хабитати са унищожени при пожар 
през 1986г . Включен е в Китайската 
червена книга. По последни данни 
като цяло видът има намаляващи чис-
леността си популации /в Британска 
Колумбия с 40%, в Онтарио 50%, Ал-
берта 60%/, като това трябва да се има 
предвид за бъдещи мерки.  Все повече 
видът е уязвим от дейността на хората, 
замърсяванията и  от климатичните 
промени. Ако искаме този вид да не 
остане само в приказките за дядо Ко-
леда и да се сещаме за него само на Ко-
леда, трябва да вземем необходимите 
мерки за неговото опазване. 

 Интересни факти за северния 
елен
Когато хората мислят за северния 
елен, обикновено се сещат за Рудолф и 
неговите приятели, които теглят шей-
ната на дядо Коледа. Много още може 
да се каже за тези очарователни съз-
дания, обитаващи севера на Евразия и 
Северна Америка.
1. В Европа ерата на северните еле-
ни е била преди 16 000 години, когато 
те са скитали свободно на стада. Пър-
вобитните хора са разчитали на тях за 
кожи, месо и кости за инструменти.
2. При северния елен и мъжките и 
женските имат рога. Женските запаз-
ват рогата си, докато родят през про-
летта, за да могат да се конкурират 
за храна. На мъжките рогата опадват 
всяка зима. Единствено при северните 
елени всяка година прорастват нови 
рога.
3. Северните елени ядат лишеи 
растящи при субарктичен климат, съ-
държащи вещества, които спомагат за 
поддържане на телесната температура 
и съответно живота на елените през 
ледените условия на зимата.
4. Най-големия подвид северен 
елен е Финландския горски северен 
елен, който достига до 240см дължи-
на от муцуната до върха на опашката. 
Финландския горски северен елен има 
по-дълги крака от останалите подви-
дове елени. Той е адаптиран към жи-
вот в гората и е развил по - широки ко-
пита, които му помагат да рови снега 
за лишеи. Рогата му растат сближени, 
така че да може с лекота да се при-
движва между дърветата.
5. За саамите, коренното население 
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на северна Финландия, северните еле-
ни са важни животни, както за култу-
рата им, така и за препитанието. Саа-
мите имат приблизително 400 думи за 
храна, инструменти, други продукти и 
части, заимствани от северния елен.
6. Във Финландия еленовъдството 
е професия на жителите, населяващи 
района, докато в други части на Скан-
динавия, еленовъдството е ограниче-
но само за коренното население.
7. Мъжкия северен елен издава по-
силни звуци, отколкото женския, осо-
бено през брачния период. Когато из-
дава рев, той издува малка торбичка, 
намираща се зад кожата на гърлото.
8. Северните елени имат силно раз-
вито обоняние, което им помага да на-
мират лишеи под снега. Обонянието 
им позволява да надушат лишеи под 
60 см снежна покривка.
9. Северните елени са приспособе-
ни към живот в сняг и студ. Телата им 
реагират на промяната на температу-
рата с необходимата за това реакция. 
Когато навън стане прекалено студе-
но, притежават способността да нама-
ляват температурата на техните край-
ници до нива близки до температура 
на замръзване. Това позволява тялото 
им да запазва топлината си и да не из-
мръзва. През зимата лицевата козина 
нараства така, че да покрива муцуната 
и по този начин да я предпази от сне-
га.
10. Може да се каже, че северния 
елен е една силна, енерго-спестява-
ща бягаща машина. Малко еленче на 
приблизително 7 кг, може да надбяга 
човек, а възрастния елен е по принцип 
по-ефикасен от всеки друг сухоземен 

бозайник.
11. Северните елени имат слаб био-
логичен часовник. Обитаващите Ар-
ктика, където през лятото почти изця-
ло е ден, а през зимата е нощ, елените 
нямат нашия 24 часов ритъм на ден и 
нощ, на сън и будуване. Всъщност те 
придремват няколкократно през де-
нонощието по различно време и с раз-
лична продължителност.
12. През зимата очите им от златист 
цвят се променят в тъмно син. Това 
е приспособление към улавянето на 
слабата светлина през зимния аркти-
чески период.
13. Наистина северния елен има 
червен нос като в приказката, най-ве-
че когато е много студено или продъл-
жително е дърпал шейна. Това е в ре-
зултат на обилното кръвоснабдяване 
на носа на северните елени с цел да го 
поддържа топъл, освен това гъсто кръ-
воснабдения нос участва в регулация-
та на температурата на тялото на еле-
на.
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14. Козината на северните елени 
мени цвета си през различните сезо-
ни.
15. За разлика от нас хората, белия 
дроб на северните елени е триделен. 
Това се налага поради необходимост-
та от повече кислород при активните 
движения на елена.

Имало ли е северни елени на те-
риторията на България?
 Има няколко факти в подкрепа на 
това, че този вид  е живял и по нашите 
географски ширини. 
  - Северните елени представляват 
една от доминиращите групи животни 
на така наречената мамутова фауна. В 
Евразия той се е появил за пръв път 
през ранния плейстоцен и е доживял 
до днешен ден. В Източна Европа е от-
белязан в средата на плейстоцена. Съ-
временния ареал обхваща арктическа-
та и субарктическа зона на Стария и 
Новия свят. В късен плейстоцен е бил 
широко разпространен в цяла северна 
Евразия. Максимума на ареала се от-
белязва в края на късен плейстоцен. В 
руските равнини ареала се е съкратил 
в историческата епоха. Като цяло аре-
ала на разпространение на северния 
елен е бил свързан със заледяванията 
и периодите на затопляне между тях, с 
появата и разтопяването на ледници-
те. По време на междуледниковите за-
топляния, северния елен е отстъпвал 
на север. Екологичната пластичност 
на този вид му е позволила да се съх-
рани до сега. Съкращаването на ареа-
ла му в днешно време се дължи най-
вече на дейността на човека. 
- северния елен е мигриращ вид, като 

такъв извършва големи миграции и се 
придвижва свободно, с цел намиране 
на храна и благоприятни условия за 
живот
 - по последни данни кости от северни 
елени са намирани в Германия, Фран-
ция и по най-нови в Полша.
 - северния елен плува много добре, 
т.е реки и езера не представляват гео-
графска преграда за него
 - Името rangifer, което Линей дава на 
този вид елен е използвано от Албер-
тус Магнус в не неговото De animalibus 
: „Dicitur Rangyfer quasi ramifer”. Тази 
дума може би е заимствана от саами-
те от думата raingo. За името tarandus, 
което Линей слага като епитет, се сре-
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ща в Quadrupedum omnium bisulcorum 
historia fol. 859-863, Cap. 30: De Tarando 
на Улизе Алдрованди. Тези имена са 
споменавани още от Аристотел, Те-
офраст, както и от Плиний Старши в 
своята „Естествена история”. Явно е, 
че такова животно е било познато на 
тези естественици.
- може сега европейските видове да са 
по седентарни и да не мигрират както 
своите събратя от Русия и Америка, но 
няма доказателства да се счита че са 
били седентарни и в миналото.

 - По данни на Боев З. в публикация 
за природната среда на България през 
плиоцена и кватернера, се спомена-
ва, че има находки от вида намирани 
в находища в България, но данните за 
това не са публикувани.
По следващи изследвания, биха пока-
зали до каква степен северния елен е 
бил разпространен по нашите земи. 

Автори:
Димитра Лефтерова 

д-р.Чавдар Черников
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Въведение

Филогеографията е относител-
но нова дисциплина, която се 
занимава с пространствения 

аранжимент на генетичните линии, 
по – специално между близкород-
ствени видове. Името филогеография 
е дадено през 1987 (Avise et al., 1987). 
Приблизително десетилетие по – рано 
учените използват митохондриална 
ДНК за да изяснят как  близкород-
ствени видове са генеалогично свър-
зани с вероятен общ предшественик/ 
митохондриалния геном е много под-
ходящ за тази цел/. При генетични 
изследвания на различни видове са 
разкрити точни начини на простран-

ствена подредба на  мт ДНК генетич-
ни линии. Така да се каже, генеалогия 
се свързва с географията. След 1987 г., 
филогеографията става удобен способ 
за решаване на генеалогични въпро-
си на пространствените и времевите 
параметри на  микроеволюцията. Във 
физиката Теорията на относителност-
та на Алберт Анщайн ни дава концеп-
цията, че времето и пространството 
са взаимосвързани и изкривяванията 
на времево – пространствения конти-
нуум могат  предсказуемо да повлия-
ват пътя на свободните частици. При 
филогеографията, няма подходящи 
математични закони, определящи 
точно начина на пространствената 
конфигурация на генетичните линии/ 

Филогеография – ретроспекция 
и перспектива
  Филогеографията е нова дисциплина, обединяваща няколко дисциплини като 

генетика, молекулярна билогия, еволюционна биология, зоология, биогеграфия, бота-
ника и др. В България липсва литература по въпроса, затова в списание „Българска На-
ука“ ще публикуваме в няколко поредни броя информация за тази дисциплина. Старти-

раме с една преводна стария на човека дал името на тази дисциплина - Джон Авайз.
 Джон Чарлз Авайз, роден през 1948 година е амеркански еволюционен генетик, еколог, 

консервационист и природен историк. Професор по Екология и еволюционна биология 
в Калифорнийския университет в Ървин. Той пръв дава името на новата дисциплина 

филогеография през 1987 година, като първите изследвания които прави в неговата 
лаборатория са посветени на генетичното родство и размножителното поведение 

при рибите и други животни.
Д-р. Чавдар Черников

/John C. Avise*.Phylogeography: retrospect and prospect. Journal of Biogeography (J. Biogeogr.) 
(2009) 36, 3–15/

Превел: Димитра Лефтерова
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еволюционните процеси са твърде 
вариабилни и индивидуално различ-
ни за това/. Въпреки това за немалко 
видове сравнително филогеографски 
изследвания разкриват демографска-
та и историческата природа на вътре-
видовата еволюция. Започвам този 
преглед с някой вече стандартни опи-
сания за изследвания на цитоплазме-
ния геном и генногенеалогичната тео-
рия (Hudson, 1990), които най – често 
се използват при филогенетичните 
изследвания. След това ще илюстри-
рам, чрез някои практически примери 
ключови открития и новопоявили се 
принципи на филогеографията, преди 
да завърша с някои мисли за бъдещи-
те насоки на тази процъфтяваща дис-
циплина. Тази статия предлага въвеж-
дащи основи в областа, за повече и по 
– подробни обяснения и по  - обшир-
ни цитати може да разгледате първа-
та филогеографска литература Avise 
(2000).

Молекули и анализи

Митохондриалната ДНК еволюи-
ра бързо при животните

Митихондриалната ДНК ни връща об-
ратно към протобактерия, която се е 
сляла ендосимбиотично с пре - еука-
риотна клетка рано в историята на 
живота на земята. По време на еволю-
цията, този цитоплазмен геном е загу-
бил голяма част от своята  ДНК и сега 
типично е представен в животинската 
клетка само с 37 гени всички свързани 
в една циклична молекула с прибли-
зителна дължина от 17 000 нуклео-

тидни двойки. Два от тези гени коди-
рат рибозомни РНК-и, 22 специфично 
различни транспортни РНК молеку-
ли и 13 кодират белтъчни субедени-
ци които се колаборират с нуклеарно 
кодирани белтъци в биохимичните 
пътища на електронния транспорт и 
окислителното фосфорилиране, което 
помага за генериране на клетъчната 
енергия. Молекулата на мтДНК също 
така включва и контролен регион (CR) 
където се инциира репликацията на мт 
ДНК. Репликацията на мт ДНК е асин-
хронна с клетъчното делене и често в 
цитоплазмата на всяка соматична или 
клетки от гаметогенезата може да има 
стотици или хиляди копия.
Митохондриалния геном на животни-
те е много компактен, не е обременен 
с интрони или дълги интрагенни учас-
тъци на некодиращи последователно-
сти, характерни за нуклеарния геном. 
Тези генетични облекчения трябва да 
са силно селектирани при конкурент-
ните цитоплазмени условия, когато по 
– малките мт ДНК молекули вероятно 
се реплицират по – бързо, отколкото 
по – големите и следователно при-
тежават значително предимство при 
предаването в поколенията.

Предвид важната функционална роля 
на мт ДНК в животинската клетка 
и генералната структурна икономи-
ка на клетката, преди 1980 г. е имало 
спекулации с това, че този геном би 
трябвало да еволюира бавно в нукле-
отидната си последователност. Изне-
надващо, това не  се доказва на прак-
тика: както първо показват Wes Brown 
et al. (1979), животинската мт ДНК 

БИОЛОГИЯ



 http://nauka.bg 62

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

62

акумулира нуклеотидни субституции 
неколкократно по – бързо отколкото 
едноверижна нуклеарна ДНК. Някол-
ко фактора вероятно водят до бърза-
та еволюция на мтДНК: относително 
недостатъчни механизми за поправка 
на ДНК в митохондриите;  оксигенни-
те условия в митохондриите обусло-
вени от наличието на среда богата на 
кислород; липсата на функционални 
ограничения поради факта, че мтДНК 
кодира само няколко типа белтъци 
и не продуцира протеини директно 
свързани с нейната репликация, тран-
скрипция и транслация; факта, че 
мтДНК е „гола” не е свързана с хисто-
нови белтъци, които сами по себе си са 
консервативни и могат да ограничават 
еволюционното ниво на нуклеарната 
ДНК. Бързата еволюция на мтДНК е 
също така отразена в сегашно време 
сред много от животинските видове, с 
висока вариабилност на нуклеотидна-
та последователност,  основа на фило-
географските анализи.

Популациите на мтДНК молеку-
ли присъстват в соматичните и 
пре - полови клетки

Големи популации на мтДНК молеку-
ли /често хиляди и повече/ типично 
присъстват във всяка клетка, така по-
тенциално усложняват генетичните 
анализи, нещо което не съществува за 
нуклеарните гени. /Всеки автозомен 
ген, присъства само в две копия на вся-
ка диплоидна клетка и в едно копие на 
всяка полова/хаплоидна//. Въпреки 
това на практика повечето от инди-

видите са хомоплазмени по мтДНК, 
което означава че техните мтДНК мо-
лекули са принципно идентични по 
нуклеотидна последователност. Хете-
роплазмени животни /тези които по-
казват вътреиндивидуално различие 
на мтДНК/ са регистрирани рядко, и в 
тези случаи молекулите се различават 
по една или няколко нововъзникнали 
мутации.

Защо хомоплазмията предоминира 
е неясно, но е по – вероятна възмож-
ността мтДНК молекули при пре - по-
ловите клетки да преминават през от-
носително популационно стеснение, 
такова че големия брой на молекули 
при всяка зигота да са получени от по 
– малко молекули в пре – мейотични-
те пре - полови клетки. Така всяка ге-
нетична транзиция от  хетероплазмия 
в хомоплазмия или от хомоплазмия в 
хетероплазмия може да се получи от 
генетичен дрифт в относително мал-
ко на брой генерации животни/ както 
и се оказва експериментално/. Друга 
теоретична възможност е тази, естест-
вения отбор да е в полза на хомоплаз-
мията, или механизма на генната кон-
версия периодично да хомогенизира 
мтДНК последователности в клетъч-
ните линии. Независимо от тези слу-
чаи, хомоплазмията е важна за фи-
логенетичните изследвания, понеже 
всяко индивидуално животно носи 
един, специфичен митохондриален 
генотип.

Майчиното унаследяване харак-
теризира животинската мтДНК

БИОЛОГИЯ



 http://nauka.bg 63

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

62

Друга отличителна характеристика 
на мтДНК е майчиното предаване на 
молекулата, тъй като цитоплазмата на 
зиготата основно произлиза от яйце-
клетката. Всяко поколение получава 
мтДНК първоначално, освен ако не е 
изключение, от майка си, а не от ба-
щата.
Женското предаване на мтДНК е по-
добно на мъжкото предаване на фа-
милните имена. В много човешки съ-
общества сина и дъщерята наследяват 
името на баща си, което само сина 
предава на поколенията. По същия 
начин синовете и дъщерите наследя-
ват мтДНК от майките си, но само дъ-
щерите ги предават на поколенията. 
Има няколко ключови различия: пре-
даването на фамилните имена е услов-
ност приета от социума неотдавна /за 
пръв път се използва в Китай по време 
на Хан династията, приблизително в 
началото на новата ера/, докато пре-
даването на мтДНК се случва от хи-
ляди и милиони години; фамилните 
имена са характерни за хората, докато 
мтДНК „фамилни имена” присъстват 
природно при всички животински ви-
дове; освен това фамилните имена са 
съставени от няколко букви, докато 
мтДНК „фамилни имена” са съставени 
приблизително 17 000 нуклеотидни 
двойки /въпреки, че само част от тях 
се взема при типичните молекуляр-
ни изследвания/. Друга отличителна 
черта е, че всяко човешко фамилно 
име може да има няколко независими 
предшественици и така е полифиле-
тично. Това се получава понеже из-
точника на много фамилии е някаква 
професия /като Бейкър /пекар/ или 

Смит /ковач//, или видна историче-
ска фигура / като Уилямс напр/, или 
превръщането на по – ранна система 
на патримония при която към име-
то на даден човек се добява суфикс / 
Джонсон или Джаксон напр/. Обра-
тно,  всеки отделен мтДНК генотип 
принципно, с голяма сигурност  е мо-
нофилетичен.
Понеже мтДНК се предава по единия 
родител, рядко, ако въобще някога 
рекомбинират. МтДНК се унаследява 
хаплоидно и безполово. Понеже при 
мтДНК няма пренареждането, което 
се случва по време на мейозата и син-
гамията, която се получава при сли-
ването на половите клетки и засяга 
нуклеарната ДНК, мутациите които 
нармално определят генетичните ва-
риации на мтДНК често се наблюдават 
в животинските популации. мтДНК 
генотипове се определят като хапло-
типове, които варират помежду си с 
частични мутации натрупани и преда-
дени от женския предшественик. По-
неже мтДНК бързо еволюира, много 
и различни хаплотипове съществуват 
сред видовете. 
Учените могат да използват тези ха-
плотипови последователности, за да 
определят майчината история на ин-
дивидите и популациите.

Генома на клетъчните органели 
има различни еволюционни пра-
вила при растенията.

Растенията имат два вида цитоплазмен 
геном – митохондриална ДНК /в ми-
тохондриите/ и хлоропастидна ДНК 
/в хлоропластите/. Хлоропластите по-
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добна на митохондриите също имат 
ендосимбионтен произход и също 
хлоропластидния геном е загубил част 
от гените си по време на еволюцията. 
Днес тези растителни органелни ге-
номи са  подобни на животинската 
мтДНК по своята структура /затво-
рена циклична молекула/, начин на 
репликация /многобройни копия в 
клетката/, и не – Менделово унасле-
дяване.  Но също така те се различават 
от животинската мтДНК и  помежду 
си по няколко важни молекулярни и 
еволюционни характеристики, както 
за пръв път е описал Palmer (1990).
Растителната мтДНК е много вариа-
билна по размер, варирайки от 20ки-
лобази до 2500 килобази при различ-
ните видове. Наследява се по майчин 
път, но не винаги така. Изненадващо 
растителната мтДНК еволюира бързо 
по отношение на генната подредба /
генното реаранжиране е често среща-
но/, но по – бавно спрямо първичната 
нуклеотидна подредба. Така,  еволю-
ционната динамика на растителната  
и животниската мтДНК се различават 
диаметрално. Ниското ниво на еволю-
ционна динамика на последовател-
ността на  растителната мтДНК /около 
100 по – бавна, отколкото на живо-
тинската/ плюс други технически ус-
ложнения означават, че тази мтДНК е 
слабо подходяща за филогеографски 
изследвания между видовете. 
Растителната хлоропластна ДНК има 
други еволюционни правила. Тя сла-
бо варира по размер между видовете 
/от 120 кб до 217 кб при фотосинте-
зиращите сухоземни растения/, като 
промяната на размера се дължи на 

удължаване на региона на дълга по-
следователност от повтори. Молеку-
лата има около 120 гени, които коди-
рат рибозомни и транспортни РНК – и 
плюс някой полипептиди участващи 
в белтъчния синтез и фотосинтезата. 
Хлр(Хлоропластите)ДНК се предава 
по майчин път при повечето видове, 
от двамата родители при някой видо-
ве и по бащин път при други видове /
повечето голосеменни/. Молекулата 
еволюира бавно, главно с генен ре-
аранжимент, но също и с промяна на 
нуклеотидната последователност /
около 3 – 4 пъти по – бързо отколкото 
растителната мтДНК, но много по – 
бавно от животинската/. Поради тези 
причини хлрДНК е доказано удобна за 
използване при оценка на филогене-
тични отношения при немалко таксо-
ни растения. С усърдно секвениране, 
достатъчно генетични вариации могат 
да бъдат разкрити, за филогеографски 
оценки между отделни видове.
Растителната хлрДНК принципно има 
много копия в клетъчната цитоплаз-
ма. Въпреки това повечето индивиди 
показват една хлрДНК хаплотипна 
последователност /и така са хомоплаз-
мени/, а различните индивиди, меж-
ду видовете  често показват сериозни 
различия в последователността на 
хлрДНК. Така растителната хлр ДНК 
значително прилича на животинската 
мтДНК и учените могат по същия на-
чин да  използват нейния хаплоидна , 
нерекомбинираща природа, за да оце-
нят генеалогичната история на расти-
телните популации. Това проследява-
не може да бъде по майчина линия, по 
бащина линия или неспицифично и 
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на двамата родители, в зависимост от 
начина на генетично предаване на хлр 
ДНК при отделните видове. 

Нуклеарните локуси също имат 
генеалогична история

По принцип едно копие нуклеарни 
гени (scn) може също да осигури ог-
ромна последователност като основа 
за филогеографски изследвания на 
вътревидово ниво, но има три техни-
чески и биологически ограничения, 
които спират развитието на тези из-
следвания: относително ниското ниво 
на еволюция на последователностите  
на много от нуклеарните локуси; труд-
ността да се изолират нуклеарни ха-
плотипове, от диплоиден организъм; 
феномена на вътрегенна рекомбина-
ция.
Първото усложнение може да се пре-
възмогне с идентифициране на мони-
торингови scn последователности кои-
то еволюират много по – бързо спрямо 
останалите. Например интронните по-
следователности на протеин кодира-
щите гени често еволюират по – бързо 
отколкото прилежащите им екзони. 
Втората пречка може да бъде преодо-
ляна с използването на природната 
или изкуствена система на хаплотип-
ната изолация. Например, гени на Х 
или Y- хромозомите на бозайниците /
или Z  и W – хромозоми на птиците/ 
са хаплоидни /хемизиготни в случая/ 
при всеки представител на хетерогаме-
тен пол, както са всички scn локуси на 
мъжките от видове като пчелите или 
мравките с хаплодиплоидно полово 

определяне.. Когато гените в хаплоид-
но състояние не са осигурени природ-
но /както са в случая на диплоидните 
организми/, е възможно да се пречис-
ти нуклеарен хаплотип от всеки вид 
използвайки молекулярни методи /
такива като изкуственото клониране в 
биологични вектори/. Независимо от 
използваните методи за генеалогични 
цели е важно да се изследват хаплоти-
повете индивидуално, защото иначе 
фазите на дадените хаплотипове /cis 
vs. Trans/ могат да останат неопреде-
лени при диплоидния индивид, което 
ще докаже хетерозиготността по мно-
го нуклеотидни позиции по продъл-
жение на гена.
Третата пречка заслужава уточнение 
защото недвусмислено е най –сероз-
ната. Във всяка популация на полово 
размножаващи се организми, мейо-
зата и сливането на гаметите продъл-
жително пренарежда несвързани гени 
в нови мултилокусови комбинации. 
Тези рекомбинационни процеси мо-
гат да се случат и в рамките на даден 
локус, мокар че успешния мейотичен 
кросинговър  се извършва между раз-
лични алели. Всеки рекомбиниран 
алел който се получава е като част на 
ДНК, омесена като амалгама, частите 
на която може да са имали напълно 
различно еволюционно минало. Така, 
вътрегенните /или вътреалелни/ ре-
комбинации се усложняват или пред-
ставят неточно, което иначе казано е 
почистващ генеалогичен подпис от 
нуклеарния геном. Това контрастира 
с историческата чистота, характери-
зираща „ благословенно безбрачния” 
хаплотип на нерекомбиниращите ци-
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топлазмени геноми (Dawkins, 1995). 
Въпреки това scn нуклеарни ДНК ха-
плотипове са използвани успешно 
при различни филогеографски из-
следвания (Hare, 2001), с едни от най 
– информативните резултати дошли 
от интрон последователности на про-
теин кодиращи гени. Понататък, дори 
и когато  техническите и биологични-
те трудности на получаване на ясни 
генеалогични данни от scn нуклеарни 
ДНК последователности се окажат до-
казано непреодолими, не толкова ди-
ректна информация за популационна-
та история може все още да се добие 
от конвенционалните популационни 
генетични анализи, които се фоку-
сират върху наблюдаването на често-
тата на филогенетични неподредени 
алели. Изследванията на алозими и 
микросателити, например, се използ-
ва рутинно за измерване на попула-
ционна алелна честота, което от своя 
страна може да бъде използвано при 
пространствено генетичните анали-
зи на близкородствени популации. 
По специално когато такива данни са 
акумулирани на многобройни несвър-
зани локуси, историческата информа-
ция често се случва да бъде сравнена с 
по – ясни генеалогични методи, които 
обикновенно се прилагат за цитоплаз-
мените геноми.

Генеалогични концепции

Всички членове на популацията 
са свързани генеалогично

Въпреки многото различни генетич-
ни линии /аналогични на фамилните 

имена/, които  могат да присъстват в 
популацията, те всички носят част от 
един общ предшественик , съществу-
вал в някаква историческа точка. За 
да хванем тази концепция, разглеж-
даме първо майчината история на съ-
ществуващи индивиди при който е да 
е вид. Ако истинското популационно 
родословие е известно, всеки генеа-
лог ще може да проследи майчините 
линии обратно във времето, и евен-
туално ще достигне до пра- пра – пра 
– пра – пра... пра бабата, няколко ге-
нерации назад, които са общи за всич-
ки сега съществуващи индивиди.Така 
всички сега съществуващи индивиди 
ще водят обратно в родословието до 
един общ предшественик по майчина 
линия. След това разглеждаме исто-
рията на съществуващата популация 
по бащина линия. Проследявайки об-
ратно във времето по бащина линия 
и  евентуално общия пра – пра – пра 
– пра...пра дядо ще бъде най – вероят-
но достигнат по подобен генеалогичен 
принцип. Важна особеност на майчи-
ната и бащина генеалогия, че те са като 
разклонено родословно дърво,/ не са 
мрежести/,въпреки че то е вградено в 
цялостното организмово родословие, 
което има твърде много разклонения 
вследствие от взаимното кръстосване. 
Всяка такава разклонена диаграма / 
събрани пътища, които са строго май-
чини или бащини/ , може да се счита 
като генно дърво или генетична гене-
алогия на организмовото родословие.
Трябва да се прави разлика между 
идеализираните генни генеалогии от 
една страна и не идеалните практи-
чески получени генни дървета от дру-
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га. Типична майчина генеалогия, на-
пример, е зададената по дефиниция 
действителна история на генетично 
предаване от майка на майка по гене-
рациите, и типично бащино дърво е 
действителната история на генетично 
предаване от баща на баща на баща. 
Такива генеалогични истории не са 
познати директно от видовете в при-
родата, но техните основни функции 
могат да бъдат оценени от подходяща 
ДНКпоследователност, сравнена меж-
ду живи организми. Цитоплазмените 
геноми в частност могат да осигурят 
информация за майчината история, а 
Y хромозомата при бозайниците може 
да осигури информация за бащината 
история.

Клоните на генното дърво растат 
при всяка популация или видове

На пръв поглед може да изглежда 
така, че сумата от бащината и майчи-
на история изчерпва всяка картина на 
генетично родословие. На това е далеч 
от истината на всяка популация на по-
лово размножаващи се организми, за-
щото повечето от нуклеарните гени са 
предадени и от двата пола. Представе-
те си например факта ,че един инди-
вид от неблизкородствено родосло-
вие има осем пра – пра родители и от 
всеки наследява приблзително 1/8  от 
неговата автозомална ДНК,  така само 
два от тези пра – пра родители / 25%/ 
ще бъдат индивидуални майчини и 
бащини прародители.
Принципно всяко организмово родо-
словие може да бъде декомпозирано 
на многобройни генни генеалогии / 

фиг.1/  които са аналогни на майчи-
ното и бащино гореописано родо-
словно дърво, но което ще включва 
предаването по бащин /М/ и майчин 
/F/ предшественик /както е за всеки 
нуклеарен автозомален локус/. На-
пример един хипотетичен път може 
да включва редуващи се полове /  F, 
M,F,M,F,M,F,M…/
от предходните поколения, а друг може 
да бъде M, M, F, F, M, M, F, F…. При 
всяко родословие което е G генерации 
дълго, теоретичния брой на отделни 
„ генни дървета” от този вид /както е 
определено от полово – специфични 
генеалогии/ е просто 2G. В реалния 
свят няма автозомен ген, който да е 
предаден само по майчина линия или 
само по бащина линия, вместо това и 
двата пола са включени /макар и не 
точно определен полово специфичен 
начин по няколко поколения/ .  При 
всяко събитие, на всяко поколение, 
броя на предаваните пътища възмож-
ни за алелите на отделен автозомален 
ген е увеличен четирикратно (M fi F, F 
fi M, M fi M и F fi F) спрямо мтДНК(F 
fi F само) или Y хромозомата(M fi M 
само). Това също предполага че вре-
мето на предаване по генерациите на 
автозомален ген е очаквано четири-
кратно по – назад в историята ,  всич-
ки други условия са еднакви, от тези 
на мтДНК и на Y хромозомата. Тази 
базова читрикратна разлика също 
може да също да се види като произти-
чаща от двукратния ефект получен от 
диплоидноста на автозомалните гени 
/ за разлика от хаплоидната мтДНК/ 
съчетан с друг двукратен ефект, ре-
зултат от предаването от двата пола /
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за разлика от предаването по единия 
пол на мтДНК и Y – хромозомата/. 
По – общо казано,  многочислени от-
делни нуклеарни генни генеалогии 
съществуват в родословието на всяка 
полово размножаваща се популация. 
С други думи несвързани сегменти на 
ДНК имат квази - независимо истори-
ческо предаване,  така както техните  
генеалогични структури се унаследя-
ват различно, най – малко до известно 
родословие, от локус на локус.

Фиг.1 Хипотетично генно дърво или 
хаплотипно дърво /по  - платните 
линии/ на 20 поколения организмово 
родословие. Квадратите са мъжки-
те, кръгчетата – женските, а ли-
ниите свързват  родителите с тех-
ните деца. Концепцията на генните 
дървета и генеалогичните процеси 
са основни за появата на филогео-
графията като отделна дисциплина 

на биогеографията.
Генеалогията и историческата 
демография са преплетени.

Родословното сортиране съпътства 
организмовата репродукция и прави 
този вид генни генеалогии,обсъждани 
по – горе. По отношение на майчина-
та генеалогия, например, родослов-
ното сортиране няма да може да се 
осъществи само ако всяка женска във 
всяка генерация се унаследи само от  
една дъщеря, при този случай няма да 
има йерахични майчини разклонения 
и предаване на наследствеността. Но 
в една реална популация, различни 
женски водят неравномерно до общия 
обем наследници, така че всяко май-
чино родословно дърво неизбежно се 
разклонява на няколко клони, наслед-
ниците се размножават или умират. 
Различните начини на размножава-
не поддържат неизбежния процес на 
предаване на поколенията.
За да илюстрираме това, да си пред-
ставим че една женска роди дъщеря, 
съгласно статистически приетото раз-
пределение на Поасон се означава /с 
отклоненията/ равно на  1.0. Поасон 
допуска че успешните дъщери, насле-
дили майка си е независимо и случай-
но събитие. Съгласно този модел, оч-
акванията майката да няма дъщери 
наследници в следващото поколение / 
или иначе казано очакването на май-
ка без дъщери / е e=0.368 / където e е 
база на естествения логаритъм/ и ней-
ната възможност за  1, 2, 3, 4 и 5 и по-
вече дъщери е съответно 0.368, 0.184, 
0.061, 0.015 и  0.004. Тези значения се 
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добавят към едно поколение, но из-
численията / които са по – сложни/ се 
отнасят за много поколения. Те показ-
ват, например, че около 98% от всички 
основаващи майчини линии/матри-
линии/ е вероятно да изчезнат след 
100 поколения, дори и когато размера 
на популацията остава стабилен, а ос-
таналите 2% от матрилиниите оцеля-
ват и продължават да се разможават.
Голям извод от такава статистическа 
теория е този, че исторически демо-
графски фактори /такива като броя 
и вариациите на потомството на едно 
семейство/ може да се отрази на ге-
нната генеалогия по статистически 
придвидим начин. Например, точки-
те на общите предшественици в ге-
нната генеалогия са по – стари в по-
пулациите с голям ефективен размер, 
при условие че всички други условия 
са равни. Така, практическите дан-
ни за дълбочината и разклоненията 
в структурата на генното дърво /като 
данни от мтДНК/ могат да се тълкуват 
съгласно генногенеалогичната теория 
, за да се изясни демографската исто-
рия на популацията. Някой от прозре-
нията на тази теория може да изглеж-
дат нелогични. Например произхода 
от един предшественик в майчината 
генеалогия не предполага, че само 
една женска е живяла в това поколе-
ние, а просто показва че другите жен-
ски в това предшестващо поколение 
не са оцеляли до днешен ден с женски 
наследници. Друга важна точка е тази, 
че наследствието при майчината гене-
алогия не предполага, че другите жен-
ски в популацията са се провалили в 
предаването на генетичен материал 

на поколенията. Нуклеарните гени, от 
много от тези други индивиди могат 
добре да се представят в наследници-
те от алелите, които се предават не по 
майчин път в родословието. Анало-
гични твърдения и концепции могат 
да се направят и за бащините и всички 
други генеалогични пътища в рамките 
на разширяващото се животинско ро-
дословие.

Пространствено структурирани-
те популации са генеалогично 
свързани

Филогеографските изследвания нор-
мално се отнасят за многобройни по-
пулации разпространени по земята. 
Поведенчески и физически пречки на 
разпространение често са присъства-
ли или присъстват в тези популации. 
Специално при тези видове с огра-
ничена подвижност /възможност за 
придвижване/, популациите могат 
да бъдат частично изолирани една от 
друга на разтояние. Физическите фил-
три или бариери /такива като реки 
за сухеземните видове, или планини 
за равнинните видове/ често усилват 
ефекта на ограничената подвижност в 
развитието на популационната струк-
тура. Някой такива филтри могат да 
бъда полупропускливи и да позволя-
ват случаен обмен на генетични ли-
нии, но други могат да блокират ге-
нния обмен въобще за дълъг период 
от еволюционно време. В последния 
случай, точката на общия предшестве-
ник за всяка генна генеалогия ще бъде 
не по - малко стара от появата на тази 
бариера. Целите на филогеографските 
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оценки е да се използва генното дър-
во, за да се покажат историческите и 
съвременни сили, които образуват се-
гашната генеалогична архиктектура 
на популациите и близкородствените 
видове.
За всеки вид който генетично се раз-
деля от някаква преграда на разпрос-
транението му, генеалогичния на-
чин зависи от продължителността на 
действие на тази бариера, както и от 
историческата демография на раз-
делените популации. Да разгледаме 
например, случайно чифтосващи се 
видове от предшествена популация, 
които се разделят на две отделни по-
пулации (A и B) от някакво изолиращо 
събитие. Първоначално е най – веро-
ятно популациа А и В да са полифиле-
тични спрямо майчиния произход /
или мтДНК отношения/, което означа-
ва, че някой индивиди от А са генеало-
гично по - близко до някой индивиди 
от В, отколкото с други индивиди от 
А /или обратно/. След няколко поко-
ления, при сортирането на отделните 
линии, в крайна сметка може да се по-
лучи така, че популация А да стане па-
рафилетична спрямо В /или обратно/, 
което означава, че някой индивиди от 
А ще са генеалогично по – близко до 
някой индивиди от В, спрямо други 
индивиди от А, но  всички индивиди 
от В са станали монофилетична еди-
ница по време на комбинирана генеа-
логия на популациите А и В. След още 
няколко поколения, А и В евентуално 
могат да станат реципрочно монофи-
летични по отношение на майчиния 
предшественик, което означава всич-
ки индивиди от съответната попула-

ция са едни на друг близки и  генеало-
гично родствени по този специфичен 
компонент от родословието. Тази ге-
неалогична транзиция от полифилия 
през парафилия до реципрочна мо-
нофилия в генното дърво е очаквана 
от генногенеалогичната теория, все-
ки път когато  смесени предшествени 
популации се разделят на изолирани 
еденици /фазата на полифилия може 
да се пропусне, ако предшествената 
популация вече е била разделена пре-
ди това от някаква бариера/.  Времева 
продължителност на транцизионните 
генеалогични етапи също зависят от 
големината на дъщерната популация, 
защото целия генеалогичен процес се 
повлиява от сортировката на линии-
те или реорганизацията на линиите 
произтича от диференциалната ре-
продукция. Важна концепция е тази, 
че даден генеалогичен начин сам по 
себе си може да бъде еволюционно 
динамичен /по – скоро от статичен/ 
последван от събитие на разделяне на 
популацията.

Генеалогичните съответствия  са 
доказателство за дълбочината на 
филогеографската структура

Предвид очакваната хетерогенност но 
генеалогичните пътища между видо-
вете и многообразието на поведенчес-
ки, екологични и еволюционни сили 
които оформят генното дърво, как 
може филогеографските истории на 
популациите да бъдат реконструирани 
посредством молекулярни данни с го-
ляма достоверност? Специфично, как 
може исторически дълбоки /древни/  
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популационно генетични подразде-
ления да бъдат емпирично отличени 
от тези които са еволюционно плит-
ки /скорошни/? Отговорите на тези 
въпроси се намират в принципите на 
генеалогичното съответствие (Avise & 
Ball, 1990).
По принцип, най – малко четири раз-
лични аспекта на генеалогичното съ-
ответствие или съгласуването сред бе-
лезите може да се определят.
 Аспект I съответствие е в генния ло-
кус: ако много нуклеотидни субсти-
туции на последователността на ДНК 
твърдо отличават един хаплотип от 
друг, дълбоко /противоположен на 
плитък/ историческо разделяне може  
сигурно да се добави в разклоненията 
на генното дърво при изследванията. 
Това е истина понеже акумулирането 
на нови мутации е бавен процес, зато-
ва значително време трябва да е мина-
ло преди даден нерекомбиниращ ДНК 
хаплотип да покаже големи разлики 
в последователностите. Ако генеало-
гичното разделяне е документирано 
само за едно генно дърво, разделяне-
то в това отделно дърво е можело да 
стане и по други причини /такива като 
балансиращия отбор, който може да е 
в полза на продължително възпиране 
на крайно отличаващи се алели на да-
ден локус/.
Аспект II съответствие е в мулти - ло-
кусов план: ако дълбоко разцепване 
на много генни дървета твърдо отли-
чава същия набор от популации, ево-
люционните сили отговорни за това, 
трябва да са имали значително геном-
но влияние. Най – походящия канди-
дат за такъв широкобхватен ефект на 

локуси е продължителното спиране на 
генния поток, такъв който възниква 
от продължителни физически, пове-
денчески пречки на разпространение. 
Така всяко емпирично документира-
не на съответствие в Аспект II, твърдо 
предполага дългосрочно историческо 
разделяне на популационно ниво.
Аспект III съответствие е в мулти ви-
дов план: ако пространствено после-
дователно генеалогично разцепване се 
показва сред няколко близко разпрос-
транени видове, отговорните за това 
еволюционни сили трябва да са били 
със широко разпространен ефект на 
ниво биотична система или екосисте-
ма. Накрая, аспект IV съответствие се 
отнася за всяко м съответствие между 
няколко линии на емпирични доказа-
телства. Например, ако генното дърво 
се резцепва при отделни видове и ге-
ографски е следвано от продължител-
ни препятствия в разпространението 
, които се знаят или се предполагат 
от независимо доказателство / мор-
фология, подвидова таксономия или 
физическа геология/ дълбоко филоге-
ографско разцепване между видовете  
твърдо може да се предположи. Някой 
от генногенеалогичните концепции, 
разглеждани в този раздел,  може да 
изглеждат езотерични. Въпреки това 
те всички са заимствани от живия 
свят с интерпретация на практически-
те филогеографски модели, както ще 
покажа в следващия раздел.

Практически филогеографски 
модели
Здрава генеалогична стурктура 
характеризира слабо разпрос-
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транените видове

Първите основни филогеографски из-
следвания на мтДНК включват югоиз-
точния джобен гофер, доста седента-
рен копаещ гризач (Avise et al., 1979). 
В генетично изследване на 87 живот-
ни, разпространени в Джорджия, Ала-
бама и Флорида, са определени повече 
от 20 различни мтДНК хаплотипове. 
Някой от тях се различават само по 
един или два изследвани нуклиотидни 
позиции, докато други имат по – голе-
ми различия. Всички тези мтДНК ха-
плотипове  са доказано пространстве-
но локализирани и близко свързаните 
хаплотипове  нормално са географски 
близки. В добавка, дълбоко генеало-
гично разцепване отличава всички 
гофери от източната от тези от  запад-
ната част на  видовия ареал. Плитки-
те разцепвания на генното дърво са 
показателни за рутинна изолация на 
разстояние, докато дълбоките раз-
цепвания /изчисления на 3% нуклео-
тидна разлика/ вероятно регистрират 
по – дълга история на генетично раз-
деление   - може би повече от мили-
он години от своя общ женски пред-
шественик. Така ранни практически 
изследвания маркират раждането на 
филогеографията като отличаваща се 
дисциплина.
През последните 30 години, подобни 
филогеографски оценки, базирани на 
мтДНК последователности са проведе-
ни буквално стотици на слабо подвиж-
ни животински видове, различни мал-
ки бозайници, влечуги, земноводни до 
безгръбначни като сухоземни охлюви 
и щурци. За толкова разнородни орга-

низми, филогеографските резултати 
са типични като тези по- горе описа-
ни: за всеки вид, близки, подобни или 
идентични мтДНК хаплотипове са ге-
ографски локализирани и малък брой 
/типично от 1 до 6/  дълбоки генеало-
гични разцепвания, обикновенно от-
делят регионалните популации, които 
вероятно се диференцират в отделни 
рефугии (Avise, 2000). По дълбоките 
разцепвания обикновенно се свързват 
с известно или вероятно препятствие 
за разпространение, такива като Па-
намския провлак, който се образува 
преди около 3 млн години и разделя 
много тропични морски видове /риби, 
бодлокожи и др/ на Атлантическа и 
Тихоокеанска популация, които сега 
са доста различаващи се помежду си.
Сходни филогеографски оценки, ба-
зирани на хлр ДНК са направени на 
няколко растителни вида. Например, 
между 85 популации на обикновенния 
бук генетично са изследвани в рамки-
те на ареала на разпростаренение на 
вида в континетална Европа. 11 рал-
зични хлр ДНК хаплотипа са отличени 
(Demesure et al., 1996). Някой от тези 
хаплотипове са различаващи се по 
една или две позиции, докато  други са 
различаващи се по повече. Главните 
открития са, че един хлр ДНК хапло-
тип предоминира в по- голямата част 
от Европа, докато други близкород-
ствени на него са близко географски 
локализирани и един крайно разли-
чаващ се набор от хаплотипове има в 
Крим. По – широко разпространения 
хаплотип е вероятно последовател-
ността на предшественика от западна 
Европа /от който другите билзкород-
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ствени хаплотипове са възникнали 
с по – скорошна мутация/, а отлича-
ващите се хаплотипове от Крим ве-
роятно показват наличието на втори 
плейстоценски рефугиум за този вид в 
източна Европа.

Подвижните създания също мо-
гат да бъдат генеалогично струк-
турирани

Много организми имат голям потен-
циал на разпространение,  като въз-
растни форми /например крилатите 
насекоми, или рибите на откритите 
води/, като ювенилни форми /напри-
мер морските безгръбначни с дълго 
живееща пелагична ларва/, или като 
гамети /например растителните ви-
дове с полен, разпространяващ се от 
вятъра/ Дори и при тези подвижни 
видове, исторически бариери на раз-
пространение могат понякога да бъдат 
непреодолими. Например Панамския 
провлак блокира вътреокеанския ге-
нен поток на почти всички морски 
видове след появата си преди 3 млн.г. 
Това е рефлектирало в съвремието при 
голям брой от морските риби, скари-
ди, морски костенурки и други видове, 
на които популациите от Атлантика и 
от Тихия океан са различни от двете 
страни на провлака. Те показват доста 
дълбоко историческо разделение при 
молекулярни изследвания на мтДНК 
и други гени  (Knowlton et al., 1993; 
Bermingham et al., 1997).
Понякога дълбоко генетично разцеп-
ване разделя съществуващи попу-
лации, които сега не показват да са 
разделени от някакви пречки в раз-

пространението. Типичен пример е 
морската лещанка (Fundulus 
heteroclitus), която обитава амер-
канското атлантическо крайбрежие, 
където е регистрирано голямо гене-
алогично различие между северна-
та и южната популация на основа на 
мтДНК и секвениране на  нуклеарни 
гени, кодиращи лактат дехидрогеназа 
(Bernardi et al., 1993). Този пример на 
аспект II съответствие може да е дока-
зателство на присъствие на видовете 
в два отделни изолирани рефугиума 
по време на плейстоцена където гене-
тичната диференциация се  натрупва, 
последвано от разширяване на ареала 
и вторичен контакт. Не може да не  се 
каже, че естествения отбор също не 
оказва влияние за получаване на този 
краен филогеографски резултат. На-
пример, естествения отбор в миналото 
може да развие някой от генетичните 
различия, които да останат в алопа-
трията, и обратно естествения отбор /
от факторите на околната среда  като 
температура на водата/ могат да ин-
хибират хаплотипния обмен между 
северния и южния региони. Подобен 
пример включващ аспект II на съот-
ветствие, и за който подобни обясне-
ния могат да се направят се отнася за 
ракообразното Tigriopus californicus, 
разпространено покрай американско-
то тихоокеанско крайбрежие (Burton 
& Lee, 1994).
Някой организми с голям потенциал 
на разпространение могат да пока-
жат очевидна популационна гене-
тична структура, резултат по скоро от 
филопатрия /поведенческа вярност 
към определени места/ отколкото от 
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физически бариери сами по себе си. 
Няколко китоподобни видове, напри-
мер, матрифокални /социално орга-
низирани около женските/, и имат 
очакван генетичен почерк, който е 
матрилинеална популационна гене-
тична структура. При мтДНК изслед-
вания на гърбатите китове (Megaptera 
novaeangliae), популациите на всеки 
от трите океана  са доказано подраз-
делени по майчини кланове, които 
вероятно възникват и се поддържат 
от женската привързаност към отдел-
ни миграционни пътища. (Baker et al., 
1993). Тази привързаност вероятно се 
развива, още когато малкото следва 
майка си в пътя на миграциите и, от во-
дите на високи към ниски географски 
ширини. Мигриращите птици са също 
така силно подвижни, но няколкото 
изследвани вида показват значителна 
филогеографска структура на основа 
на гнезденето /а също така понякога и 
по миграционните пътища и местата 
на зимуване /. При тъмногръдия бре-
гобегач (Calidris alpina), например, пет 
мтДНК клона отговарят на регионал-
ните популации  на гнездене в Евро-
па, източен Сибир, централен Сибир, 
Аляска и Канада (Wenink et al., 1996). 
Този вид на популационна генетична 
архиктектура при мигрантите на дъл-
ги дистанции е очевиден резултат на 
верността на поколенията към отдел-
ните миграционни пътища.

Не всички видове са филогене-
тично подразделени

Въпреки че доста видове показват зна-

чителна филогеогорафска структура, 
съществуват изключения, и те могат 
да бъдат доста информативни за ши-
рината на филогеографските прин-
ципи. Един вид, който видимо няма 
очевидно филогеографско разделе-
ние е червенокрилия дрозд (Agelaius 
phoeniceus), един от най – популяр-
ните птици в Северна Америка. В ге-
нетични изследвания на 127 индивида 
от целия континент, са определени 34 
различни мтДНК хаплотипа,един от 
тях е  най – срещащия се /практичес-
ки повсеместен/ , доказано в сърцеви-
ната на „ звездоборазуването” на гене-
алогията, към който всички останали 
хаплотипове /всеки сам по себе си 
рядък/ са независимо свързани (Ball 
et al., 1988). Такъв „звездообразуващ” 
тип е очакван почерк за видове, кои-
то са се разпространили в последно 
време от един географски източник; 
най – често срещания и най – повсе-
местнен хаплотип е вероятно този на 
предшественика, от който по – редки-
те хаплотипове са възникнали чрез от-
делни мутации. Така генеалогичните 
данни от мтДНК предполагат че, след-
вайки отеглянето на ледниците / за-
почнало преди 18 000 г./, червенокри-
лия дрозд разширява широко неговия 
ареал и размера на популацията си, 
като колонизира континента от пър-
воначален Плейстоценски рефугиум.

Друг пример от този основен тип е 
показан от американската змиорка 
(Anguilla rostrata). Този вид е катадро-
мен, което означава че индивидите 
прекарват по- голямата част от живота 
си в реки и езера, но евентуално миг-
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рират към морето, за да хвърлят хай-
вера си  и умират /за разлика от ана-
дромните видове като сьомгата, която 
живее в морето, но мигрира в реките, 
за да хвърли хайвера си/. Миграции-
те за хвърляне на хайвера от емери-
канските змиорки в Саргасово море, 
в западната тропична среда на Атлан-
тическия океан, където мигрантите от 
източна Северна Америка се събират 
за случайни чифтосвания  - панмик-
тични. Получените ларви после евен-
туално поемат по своя път обратно в 
пресноводните хабитати. Дали този 
странен жизнен цикъл означава, че 
ювенилните змиорки от техния ши-
рокообхватен пресноводен ареал са 
част от един добре смесен генофонд? 
Филогеографските данни получени от 
мтДНК и нуклеарни гени са напълно 
в съответсвие с тази възможност. Ха-
плотиповете и алелите са повсеместно 
разпределени /и във близки честоти/ 
сред изследваната популация на зми-
орките от Мейн до Луизиана(Avise et 
al., 1986).
За всеки такъв вид, които има един, 
добре смесен генофонд, генногене-
алогичната теория, може да се при-
лага към генеалогичните данни, за 
да се оцени дали вида има дълговре-
менен ефективен популационен раз-
мер. Ефективния брой на индивидите 
(Ne) се отнася за размера на идеали-
зирана популация, която има същите 
генетични свойства /същото време на 
общо развитие/ като това, наблюда-
вано в реалната популация.  Обикно-
венно, дългосрочно или еволюционно 
Ne е доста по – малко от N /размера 
на преброеното/ по една или няколко 

следни причини: броя на чифтосващи 
се мъжки може да варира от броя на 
чифтосващи се женски; популациите 
в природата обикновенно варират по 
размер във времето, и могат да пре-
минат през известни стеснения; ня-
кои индивиди могат да оставят повече 
потомци от други, създавайки здраво-
словно разнообразие в семействата; 
могат да се случат селективни поми-
тания при които позитивно отбрани 
мутационни помитания се случват в 
популациите или видовете, като така 
свиват предшествениците до по – мал-
ко нидивиди, отколкото може да има;  
или други фактори, такива като пери-
одичните изчезвания или реколониза-
ции, които могат да доведат видовете 
да покзват по – ниско Ne отколкото мо-
гат да се предвидят от наличното пре-
брояване. Генногенеалогичния под-
ход за изчисляване на еволюционното 
Ne, включва оценка по молекулярни 
данни, хистограма на еволюционното 
време за поделения предшественик 
на всички двойки изследвани инди-
види, и последващо сравнение на  „не-
съотвестващото разпределение“ на 
наследствените очаквания /според 
неутралната теория/ за хипотетични 
популации с различни ефективни раз-
мери. За змиорките, чифтово изчисле-
но по мтДНК последователности, раз-
клоняване се превръща на времето за  
развитие на всички поколения като се 
има предвид, че продължителност на 
всяко поколение е 10 години и че тях-
ната мт ДНК еволюира със стандартна 
стъпка /2% секвенционна разлика на 
млн години/. Резултантното несъче-
таващо се разпределение доказва, че 
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е близко по сила и вид на очаквания-
та за общото развитие на поколения-
та за една популация с еволюционно 
ефективен размер Ne = 5,500 женски 
(Avise et al., 1988). Качествено подоб-
ни изводи са направени за няколко 
други вида, които показват генетично 
добро смесване. Типично /както при 
американските змиорки/, еволюцион-
но ефективните популационни раз-
мери са в един порядък по – малки, 
отколкото реално преброените попу-
лационни размери, може би защото 
всеки вид е минал през популационни 
стеснявания, един или няколко пъти в 
своята еволюция и/или поради други 
демографски фактори /упоменати по 
– горе/,  които могат да намалят  дъл-
госрочно ефективния популационен 
размер под нормалните нива на  пре-
брояването.

Историчните процеси също се 
отразяват на биотичните съоб-
щества

Няколко регионални, за дадена при-
рода, генетични анализи сравняват 
филогенетичните изводи сред мно-
го близко разпространени видове 
(Bermingham & Moritz, 1998). Забеле-
жителни,  но последователни откри-
тия са тези, че видовете с подобни 
ареали или екологии, често са гене-
алогично структурирани по подобен 
начин.
Това предполага, че исторически био-
географски процеси са не само видо-
во – идиосинкратни по техния ефект, 
а вместо това имат също така съгла-
сувано оформяне на генетичните ар-

хиктектури на дадените регионални 
биоти.
Един пример на аспект III на генеало-
гично съответствие е осигурено от ге-
нетични изследвания на крайбрежна 
фауна на югоизточните САЩ, където 
популации от Мексиканския залив 
при всеки от няколко вида са силно ге-
нетично различаващи се от доста по-
пулации по Атлантическото крайбре-
жие (Avise, 1992). Дълбоки генетични 
разделения между Атлантическите 
и тези от Мексиканския залив попу-
лации не са универсални при всички 
изследвани видове /американската 
змиорка дава точен пример/, но по 
способ на подреждане предполагат, че 
значителна част от крайбрежната био-
та е била генетично повлияна по един 
общ съгласуван начин. Филогеограф-
ските фактори отговорни за този слу-
чай не са напълно изяснени, но работ-
на хипотеза е тази, че предшествени 
популации в Мексиканския залив и в 
Атлантика са исторически разделени, 
може би по време на Плейстоцена, и са 
натрупали генетични различия, кои-
то днес се поддържат от екологични 
препятствия /такива като океанските 
течения или разлики в температура-
та на водата/ за междурегионален ге-
ннен поток. Съгласувани генеалогич-
ни способи, за които историческите 
обяснения са по-ясни, включват фло-
рата и фауната в Европа. Генетични 
изследвания осигуряват сигурни до-
казателства, че три Европейски реги-
они не са били покрити от ледници по 
време на Плейстоцена – Иберийския, 
Апенинския и Балканския полуостро-
ви – и са били първоначални рефуги-
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уми за много животински и растител-
ни видове, които в към днешно време 
реколонизират континента (Hewitt, 
2000; Weiss & Ferrand, 2006). Фило-
географски отпечатъци са очевидни 
днес при пространствения аранжи-
мент сред много видове от различни 
генеалогични клонове /често нарича-
ни вътревидови „филогрупи”/, които 
ни връщат обратно през различни ко-
лонизационни пътища към един или 
два от тези плейстоценски рефугиуми. 
В много случаи, пост плейстоценския 
район на разширяване също води до 
такива отличаващи се филогрупи във 
вторичен контакт по границите на 
групите, където може да има хибриди-
зация. Тези гранични зони са концен-
трирани в специфични ареали /отбе-
лязани в Алпите, централна Европа и 
Скандинавия/,  може би защото лед-
никовите рефугиуми са общи, истори-
ите на постглациална експанзия и на 
физически пречки на разпростране-
ние също.

Историята понякога се повтаря 

Друга илюстрация на всичките чети-
ри аспекта на генеалогичното съот-
ветствие включва рибите от югоиз-
точните САЩ. За всеки от няколкото 
вида изследвани по мтДНК , а някои 
и по нуклеарните гени, популациите 
в западните реки /които се отвеждат 
в Мексиканския залив/ са генетично 
различни от популациите в повечето 
източни реки /отвеждащи се в Атлан-
тическия океан/ и полуостров Флори-
да (Avise, 2000). Подобни гранични 
зони също съществуват там, където два 

форми се припокриват и хибридизи-
рат. Тези открития твърдо предпола-
гат присъствието на два отделни рефу-
гиума, в които генетичните различия 
са се натрупали и от които е настъпило  
последващо разпространение. Въпре-
ки, че тези филогеографски начини са 
генерално съгласувани сред много так-
сони, дълбочината на генеалогичното 
разцепления се различава значител-
но от вид на вид. Една възможност е 
просто, че молекулярните еволюцион-
ни степени се различават при тези так-
сони, но е по интригуваща хипотезата 
че, тези различни съвременни видове 
може да са били исторически повли-
яни по различно време. През 2-те млн 
год на плейстоцена, контитенталните 
ледници са се образували и изчезва-
ли циклично и така са ограничавали и 
освобождавали отделните рефугиуми. 
Може би някои от съвременните по-
пулации риби в източните и от запад-
ните водоеми водят обратно към един 
и същ рефугиум, но по различно вре-
ме от глациалните цикли. За това ще 
е необходимо в един от рефугиумите 
по време на глациалните цикли пред-
шествена популация да е изчезнала и 
да е заменена по-късно от колониза-
тори от друга. Мрежестия резултат би 
бил съгласуван в пространствен аран-
жимент на генното дърво, но с раз-
лична времева дълбочина на техните 
разцепвания. Тази вероятност, въпре-
ки че е силно спекулативна, е също 
подкрепена от различни типове от би-
огеографични доказателства: структу-
ра на съобществата. Няколко видове 
риби в югоизточните/Атлантически/ 
или западните /Мексикански залив/ 
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реки, предполагат че популациите 
някога обитавали една или друга от 
тези ареали са изчезнали /или може 
би са дивергирали толкова много, че 
им е даден нов таксономичен статус – 
вид/. Ако е така, това ще помогне да се 
обясни не само общите фаунистични 
модели, споменати по – горе, но също 
така защо тези две биогеографични 
провинции са принципно съгласувани 
с две главни молекулярни филогрупи, 
съществуващи сред отделните видове.

Дори и митохондриалното  генно 
дърво само по себе си може да 
даде ключови  биологични про-
зрения

Въпреки, че филогеографските анали-
зи най – добре се базират на нуклеар-
ни и на митохондриални генни дан-
ни, мтДНК генеалогия сама по себе си 
може да е достатъчна за някой цели 
поради своята специална връзка с 
женската популационна демография 
(Avise, 1995). Да си представим, на-
пример, един вид при който женските 
са седентарни, а мъжките се придвиж-
ват на големи разстояния и се чифтос-
ват на случаен принцип с женски от 
различни места. Матрилиниите при 
тези видове ще бъдат точно структу-
рирани, а нуклеарната генеалогия ще 
бъде географски разпределена на слу-
чаен принцип. Въпреки това крещящо 
разногласие между мтДНК и нукле-
арните гени дърво, матрилинеарната 
структура сама по себе си означава, 
че всяка географска локация е авто-
номна от гледна точка на размножи-
телния резултат и това от друга страна 

може да има сериозни последствия за 
управлението на популацията и ней-
ната консервация. За да се аргумен-
тираме по – конкретно, да разгледаме 
зелената морска костенурка (Chelonia 
mydas). Тези костенурки се събират 
по различни места от световните тро-
пични океани и излизат на брега, за 
да снасят яйца. Иначе прекарват по – 
голямата част от живота си в морето, 
хранейки се на места, които могат да 
бъдат отдалечени на стотици и хиляди 
километри от местата за полагане на 
яйцата и така извършват Херкулесови 
репродуктивни миграции. Генетич-
ните изследвания показват, че групи-
те за полагане на яйца се различават 
едни от други по мтДНК хаплотипове 
(Bowen & Avise, 1996), което означава, 
че женските имат привързаност към 
местата за полагане на яйца /защото 
ако нямат, мтДНК хаплотипове тряб-
ваше да са смесени в различните места 
за полагане на яйца/. Така, ако косте-
нурките от всички места за полагане 
на яйца се чифтосват на случаен прин-
цип и техните нуклеарни геноми са из-
месени като резултат от това случайно 
чифтосване /а практически те не са/, 
превързаността на женските към мес-
тата за полагане на яйца, документи-
рано от мтДНК ще показва значителна 
степен на демографска автономност за 
всяко място. Този извод има консерва-
ционно значение: ако на някое от мес-
тата за полагане на яйца се унищожи 
от природата или от човешка дейност, 
установяването на ново място на това 
място за гнездене е малко вероятно и 
още повече за кратко време. /Естест-
вено, изоставянето на някое от тези 
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места също се случва, но затова видът 
има много места за полагане на яйца/. 
Възниква и друг интересен контекст 
на матрилинеарната история сама по 
себе си. Зелените костенурки ни дават 
такъв пример. Едно от главните мес-
та за полагане на яйца на този вид е 
остров Асенсион, един малък скалист 
вулканичен остров намиращ се посре-
дата между Южна Америка и Африка. 
Всеки сезон, женските, които иначе се 
хранят край Бразилското крайбрежие 
се отправят в едно 4 400 километрова 
одисея за полагане на яйца до остров 
Асенсион и обратно. Защо предприе-
мат такова пътешествие, което изис-
ква невероятни физиологични усилия 
и навигационни умения, когато има 
близки места за полагане на яйца, на-
миращи се по крайбрежията на Южна 
Америка? Една интригуваща възмож-
ност   предположена преди години от 
Архи Кар /първия биолог, изучавал 
тези костенурки/ е че тези костенурки 
са започнали да полагат яйца на този 
остров още когато този остров е про-
то  - остров преди 80 млн год.. Тогава 
Южна Америка и Африка са били раз-
делени от много тънка морска ивица. 
През изминаващите хилядолетия кон-
тинентите бавно са се раздалечавали 
от тектоничните движения, местата 
за снасяне на яйца на женските посте-
пенно са се отдалечавали при всеки 
миграционен цикъл със сантиметри 
на поколение. Тази хипотеза, ако е ис-
тина, трябва да бъде потвръдена от не-
нарушена матрилиния от поколения 
предшественици прези окло 80 млн 
год до сега, които са гнездяли всички 
на остров Асенсион, и също така пред-

полага голямо различие на мтДНК 
последователности акумулирани меж-
ду тези костенурки, снасящи яйца на 
Асенсион и другите, снасящи айца в 
Южна Америка или другаде. Хипоте-
зата на Кар е подложена на практиче-
ско тестуване и резултатите са фалши-
фицирани (Bowen et al., 1989). мтДНК 
хаплотипове на женските костенурки 
от Асенсион се различават от тези по-
лагащи яйца в Южна Америка, но сте-
пента на различие на последовател-
ностите е много малка, показваща че 
матрилиниите на костенурките, пола-
гащи яйца сега на Асенсион ни връщат 
към предшественик колонизатор мно-
го по – ранен, преди около 100 000 го-
дини най – много.

Преспективи на филогеография-
та

През последните три десетилетия 
филогеографските преспективи /
митохондриалната и на други гени 
дървовидна система от които тези 
преспективи възникват/ добавят 
много неортодоксални прозрения за 
еволюционните генетични процеси 
(Avise,2007). Таблица 1 кратко сумира 
21 такива концептуални и емпирични 
приноса. Филогеографията като дис-
циплина се развива фантастично през 
последните 30 години и не показва 
признаци на забавяне. Напротив, аз 
виждам възможности за разширение 
по най – малко три припокриващи се 
фронта.

Таблица 1. Много неортодоксални 
преспективи на еволюцията са въз-
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никнали от молекулярни открития на 
мтДНК и чрез филогеографски прес-
пективи, мотивирани от тези откри-
тия. За пояснение, вижте долния текст 
и също така Avise (2000, 2007).

Популационна йерархия. Всич-
ки популации на мтДНК молекули 
присъстват в соматичните и полови 
клетъчни линии и така добавят едно 
изцяло ново ниво на популационно 
генетичната йерархия.
Стеснения при половите клетъч-
ни линии. Хомоплазмията типична 
за животинската мтДНК, предполага 
че при популационни стеснения в по-
ловоклетъчните линии вероятно ще 
се предадат митохондриално наслед-
ствено.
Консервативна функция и бър-
за еволюция. Бързата еволюция на 
животинската мтДНК е предизвика-
телство за идеята, че функционалните 
ограничения задължително налагат 
ниска скорот и ограничават промени-
те в последователностите на ДНК.
Асексуално предаване. Цитоплаз-
мените геноми при видовете с поло-
во размножаване нормално показват 
клонално / еднородителско, нереком-
биниращо/ генетично унаследяване.
Матрилинеарни истории. Бързото 
ниво на мтДНК еволюция, съчетано с 
майчино унаследяване на молекулата, 
означава че могат да се възстановят 
вътревидовите майчини истории.
Индивидите като оперативни 
таксономични единици. Поне-
же всяко животно има специфичен 
мтДНК хаплотип, всеки индивид може 
да се разглежда като една „оперативна 

таксономична единица” за генеало-
гични оценки.
Концепция за генното дърво. При 
организмите с полово размножаване, 
мтДНК осигурява прототип пример за 
неанастомозираща или не – ретику-
ларна, немрежеста генна генеалогия, 
или” генно дърво”.
Разширена концепция за генно-
то дърво. По принцип, мултигенера-
ционно родословие на всеки вид, раз-
множаващ се по полов път съдържа в 
нуклеарния геном, многобройни неи-
зоморфни генни дървета.
Генни дървета срещу видови 
дървета. Генните дървета за несвър-
зани нуклеарни локуси могат и често 
се различават топологично от състав-
на видова филогения; несъответстви-
ята между видовите и генните дърве-
та, дължащи се на идиосинкратично 
сортиране на линиите, могат също да 
характеризират съществуващите так-
сони които са се отделили в миналото.
Генеалогични топологии. Във 
връзка с дадени генни дървета, фи-
логенетичния статус на всяка двойка 
родствени видове е само по себе си 
еволюционно динамично, с общ вре-
меви ход на събитията, следващо за 
популацията или вида разделение, 
което да е полифилия, парафилия или 
реципрочна монофилия.
Генеалогично съответствие. По-
ради идиосинкратичната природа  на 
индивидуалните генни дървета, дъл-
боки разцепвания на популационно  
или видово ниво могат да се разпоз-
наят само във връзка с някой от раз-
личните аспекти на „генеалогичното 
съответствие” /наличие на един и същ 
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белег при двата алела, сред локуса, 
сред вида, или по различни линии на 
доказателства/
Генеалогия и демография. Сред 
някои видове, процесите на развитие 
описват връзките между генеалогия 
и популационна демография и показ-
ват , че генеалогия и демография за са 
внимателно преплетени концепции.
Генеалогия и пол. Ключови демо-
графски и поведенчески параметри 
често се различават между женските  
и мъжките по начина на отразяване на 
полово - специфичните генеалогични 
структури.
Ефективен популационен раз-
мер. Емпирични генно – дървесни 
изследвания, обяснени чрез теорията 
за съвместното развитие, показват че 
повечето видове имат изненадващо 
малки еволюционно ефективни попу-
лационни размери.
Вътревидови популации. Емпи-
рични данни показват, че отделнити 
видове често са подразделени на ясно 
разграничени генеалогични единици 
/вътревидови филогрупи/.
Брой филогрупи. Емпирично, об-
щия брой на ясно разграничените 
вътревидови филогрупи на вид обик-
новенно са малко (c. 1–6).
Пространствена ориентация.
Вътревидовите филогрупи най –често 
алопатрични и обикновенно са прос-
транствено ориентирани по начин, 
които видимо е с добър биогеографски 
замисъл.
 История на природата. Генеало-
гичните данни показват това, че до-
пълнително към историческите би-
огеографски събития, поведение и 

историята на природата на видовете 
също се отразява на филогеографски-
те модели.
Таксономия и консервация. Фи-
логеографските данни и концепции са 
много уместни за таксономични реше-
ния и също така за консервационната 
биология.
 Филогенетични доводи. По прин-
цип, и противно на конвенционалния 
разум, езика и концепциите на фило-
генията /генеалогията/ са силно свър-
зани на вътревидово ниво.
Микроеволюцията, подобно на 
макроеволюцията има история. 
По принцип, вътревидовата еволюция 
рядко образува вид равновесни резул-
тати /такива като тези получени при 
островния модел на популационна 
структура/ които да са математично 
обяснени, обект на традиционната по-
пулационна генетична теория; вмес-
то това вътревидовите генетични ар-
хиктектури са наследени исторически 
/генеалогично/ и идиосинкратично 
по биографичен контекст. Полезре-
нието  на филогеографията ясно раз-
познава и побира тази фундаментална 
реалност.

Разширяване на емпиричните 
анализи на многобройни нукле-
арни локуси

Много филогеографски анализи досе-
га са били фокусирани първоначално 
на цитоплазмените геноми /поради 
няколко логически защитени причи-
ни, дискутирани по – рано/. Получе-
ната информация от тези относително 
лесно получени резултати бе голя-
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ма, но в търсенето на  нови средства, 
един значителен напредък в тази об-
ласт носят генеалогичните резултати 
от изследването на потенциално ин-
тересния, но трудно достижим нукле-
арен геном. Преодоляването на техни-
ческите трудности /такива като бързо 
изолиране на нуклеарни хаплотипове 
от диплоидни индивиди/ и естестве-
ните пречки /по – специално как да 
се справим с вътрегенната рекомби-
нация/ може да е обезсърчително, но 
всеки изследовател, успешен в тези 
начинания, веднага би станал научен 
пионер. Целите са, да се възстанови 
генната генеалогия от многобройни 
несвързани нуклеарни локуси с идея-
та да се търси модел на вътре - локу-
сово генеалогично съответсвие / или 
липсата му/, което ще носи сериозни 
интрепретации на историчните запи-
си на всеки вид. 

Разширяване на генногенеало-
гичната теория

Генно генеологичната теория е въз-
никнала първоначално с ориента-
ция към един локус, така съществу-
ва една голяма стая за адресиране на 
вътрелокусови вариации в генноге-
неалогичните резултати като функ-
ция на различни генетични фактори 
/такива като степента на свързаност 
между локусите/ и за миналото и бъ-
дещето на популационно демограф-
ските параметри. Значителна мулти-
локусова генногенеалогична теория 
също ще трябва да се съгласува към 
много варианти на пространствени 
популационни архиктектури, кои-

то природата може потенциално да 
сътвори. Свързана с тези усилия ще 
е необходимостта към по нататъшно 
интегриране /свързване/на очаквани-
ята от генногенеалогичната теория и 
други аналитични методи (Excoffier, 
2004) с емпиричните данни в по тяс-
но свързани, интелигентни компле-
кси. Целта на комплексите трябва да 
бъде твърда „статистическа филоге-
ография (Knowles & Maddison, 2002; 
Templeton,2004; Knowles, 2008), която 
да отразява реалистична интеграция 
на популационната генетика и фило-
генетичните методи.

Разширяване на филогеограф-
ските анализи към други таксони

Въпреки, че  стотици от практически-
те изследвания във филогеография-
та са публикувани, само една малка 
част от биологичния свят е изследва-
на по отношение на филогеографски 
преспекиви. Така че бъдещите усилия 
трябва да разширят филогеографски-
те оценки към много други таксони. 
Доста от тази работа би била моти-
вирана от желанието да се разберат 
идиосинкратичните генеалогични 
истории на отделните видове, което 
може да е от специален интерес пора-
ди таксономичните неточности, кон-
сервационни отношения, очаровател-
ни природни истории или от други 
биологични мотивации, които да са 
видово специфични. Главния изсле-
дователски фокус също така може да 
е поставен върху сравнителни филоге-
ографски оценки на мулти видови ре-
гионални биоти. Основани на минал 
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опит /такъв като с различни таксо-
ни в югоизточните САЩ и в Европа/, 
поделени филогеографски модели /
съгласуваности/ рефлектиращи на ви-
димите исторически събития може би 
ще бъдат доказани в  характеризира-
нето на много видове от много регио-
нални фауни и флори. Наистина, ко-
лаборативни усилия са вече напът да 
разкрият филогеографски модели на 
няколко континента и при различни 
субконтинентални региони, като це-
лите им са да реконструират главните 
насоки на скорошновремевите  исто-
рии на изолиране и разпространение 
във всеки един ъгъл на света.

Мястото на филогеографията сред на-
уките за биоразнообразие

Преди началото на „филогеографска-
та революция” в края на 1970г и на 
1980г, относително малко връзки са 
правени между биолозите изучаващи 
вътревидовите /микроеволюционни/ 
генетични процеси и тези анализира-
щи надвидовите /макроеволюцион-
ни/ генетични модели. Досега тази 
област беше на  популационните гене-
тици., които се занимават с промени-
те в популационните алелни честоти, 
произлели чрез мутации, генетичен 
дрифт, генен поток, естествен отбор и 
полов отбор. В последно време с това 
се  занимават филогенетиците и сис-
тематиците, които работят най – вече с 
еволюционните отношения на видове 
и надвидови таксони. Основни дисци-
плини с които работи популационния 
генетик са статистиката, математика-
та, екологията и популационната де-

мография, и вероятно с малко от фи-
логегорафските принципи. Работата 
на систематика е свързана с отделни 
таксономични групи в музея или на 
полето, но вероятно с малко от прин-
ципите на популационата генетика. 
Това положение на отношения е и 
жалко и иронично, защото попула-
ционната генетика  и филогенетична-
та биология трябва да са част от време-
вия еволюционен континуум. Понеже 
филогеографията се отнася до изслед-
вания на близкородствени организми 
и свързани видове, тя би трябвало да 
се подразбира като клон от попула-
ционната генетика по своя специален 
фокус върху генеалогията /не само 
върху алелните честоти/ както и се 
вижда от историческите генетични 
записи в отделни части на ДНК. Най 
– точно казано, вътревидовата генеа-
логия може да се интрепретира като 
филогения, разглеждана по отблизо. 
Понеже филогеографията си взаимо-
действа с генеалогията / микрофило-
гения/ тя също може да се разглежда 
като клон и на филогенетичната био-
логия. Но се отличава от традицион-
ната филогенетика по своя специален 
фокус върху популационната история 
и демография. Традиционно настрое-
ние сред систематиците е,  че филоге-
нията няма значение на вътревидово 
ниво, понеже генетичните линии са 
гъсто преплетени и анастомозиращи 
при едни размножаващи се по между 
си  популации. Както видяхме, реги-
они от свързани нуклеотиди/ мтДНК 
или хлрДНК са само два примера/ 
имат дървовидна история сред видо-
вете и разклонените структури на тези 
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генни генеалогии носят значителна 
аналогия / макар и често в различен 
времеви мащаб/  на филогенетични-
те дървета сумирайки историческите 
взаимоотношения сред репродуктив-
но изолирани видове и таксони. Освен 
това, систематиците рядко разглеждат 
и имат предвид историческата попу-
лационна демография  при реконстру-
ирането на видовите филогении, а на-
истина историческите демографии на 
родствени организми имат важно и 
продължително влияние на начина на 
наследствените вериги, свързващи по-
пулациите и видовете по време на ево-
люционния процес. Филогеографията 
и генногенеалогичната теория  биха 
били изяснителни отколкото генеало-
гията и историческата популационна 
демография са, взаимно свързани. На-
края, филогеографията работи с прос-
транствените и времеви параметри 
на генеалогията и така може да бъде 
разглеждана като клон на биогеогра-
фията /може би нейния най  - естест-
вен дом/. Тя отново се различава от 
традиционната биогеография по своя 
специален фокус на родствените по-
пулации и на подрабната генеалогич-
на информация. Тя също се различава 
от екогеографията/ важен поддял на 
биогеографията; Gaston et al., 2008/ 
по своя специален фокус на историч-
ните причини, като допълнителни 
към селектиращите сили и другите 
екологични процеси, опериращи през 
повечето съвременни времеви рам-
ки. Посредством своите иновативни 
генеалогични преспективи и своите 
значителни връзки с няколко различ-
ни области, филогеографията ще про-

дължи да осигурява  здрав емпиричен 
и концептуален мост между няколко-
то главни еволюционни дисциплини 
които имат ограничена комуникация 
помежду си. (Fig. 2).

Фигура 2. Генералното място на фи-
логеографията и някой от нейните 
емпирични и концептуални свързва-
щи функции, сред науките за биораз-
нообразието (modified from Avise, 
2000).
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Човекът изградил една от най-
блестящите военни кариери в 
историята на Римската репу-

блика се казва Публий Вентидий. Въ-
преки че семейството му било бедно и 
неизвестно, достиженията му позво-
лили да стане консул и той получил 
най-високи отличия на римската дър-
жава. Но за разлика от хвалебствия-
та по адрес на Цезар, Помпей, Крас и 
Лукул, името му рядко се споменава в 
античните извори, а и сега. Плутарх 
пише за него като за “единствения чо-
век, който някога е триумфирал над 
партите”. Сведения за живота му да-
ват Авъл Гелий, Касий Дион и Апиан. 
Упоменат е и в животоописанията на 
Плутарх за Антоний, както и в „Стра-
тагемите” на Фронтин. Публий Венти-
дий е роден вероятно през 91-90 г. пр. 
н. е. Аскулум. Почти нищо не се знае за 
неговият произход, детството и мла-
достта му, и дори името му е предмет 

на спор. Според Гелий и Фест, живяли 
няколко столетия след него, фамилия-
та му е Бас, но съвременните изследо-
ватели отхвърлят това твърдение. По 
време на Съюзническата война през 
89 г. пр. н. е. разбунтувалият се Аску-
лум е превзет от войските на римския 
генерал Помпей Страбон, а Вентидий 
и майка му попадат в плен и участват 
в триумфалното шествие през Рим. 
Според Гелий, младият Вентидий впо-
следствие е принуден да започне тър-
говия с мулета, за да се изхранва.
Плиний пише, че той постъпва в ар-
мията като обикновен войник и участ-

ИСТОРИЯ
Публий Вентидий -
пренебрегнатият
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ва във войната срещу галите, започна-
та от Цезар. В коментарите на Цезар 
липсват сведения за Вентидий, но 
явно е забелязан и оценен от великия 
пълководец, защото след като реорга-
низира Сената през 45 г. пр. н. е., бив-
шият продавач на мулета е назначен 
на поста плебейски трибун. След Мар-
тенските иди Вентидий започва да 
служи на Антоний, който го назнача-
ва за претор през 43 г. пр. н. е. В едно 
от писмата на Цицерон се споменава, 
че през тази година Вентидий дейст-
ва в Пиценум, където набира войници 
за армията на Антоний /оттеглил се в 
Цисалпийска Галия след разрива му с 
Октавиан и Сената/. Той има три ве-
терански легиона и контролира Анко-
на, и превзема Римини, за да попречи 
на похода на републиканския гене-
рал Панса. Но в битката при Mутинa 
на 2-ри, април 43 г. пр. н.е. Антоний 
е разгромен. Вентидий решава да из-
тегли неговите войници на запад през 
Апенините и да се съедини с Антоний 
в Лигурия. В Рим сенаторите обявяват 
Вентидий и Антоний за врагове на оте-
чеството и изпращат през месец май 
войска под командването на Лепид 
да ги разгроми. Лепид обаче се опася-
ва от популярността на Антоний сред 
войниците си и не се решава да ата-
кува. В крайна сметка войниците на 
Антоний и на Лепид се побратимяват 
и той преминава на страната на сърат-
ника на Цезар. В края на юли Полион 
и Планк също се присъединяват към 
коалицията с техните легиони, и тази 
значителна армия навлиза в Италия. 
Октавиан предава Сената и се среща с 
Антоний и Лепид край Бонония. След 

два дни преговори, съдбата на Римска-
та република е решена. Антоний, Ок-
тавиан и Лепид сключват т. нар. „вто-
ри триумвират”, поделят си властта и 
провинциите. Вентидий е възнагра-
ден за своята вярна служба. По молба 
на Антоний той управлява като консул 
суфект /заместник на Август/ до края 
на 43 г. пр. н. е. 
След победата на цезарианците при 
Филипи, между Антоний и Октавиан 
се разгаря т. нар. Перузинска война. 
По това време Вентидий е в Трансал-
пийска Галия, а Полион – в Цисалпий-
ска Галия. През 42 г. пр. н. е. Луций 
Антоний /братът на Марк Антоний/ 
превзема Рим и бърза на север, да се 
съедини с тях. Самият Антоний обаче 
е на изток /където прекарва времето 
си с Клеопатра/ и Вентидий и Поли-
он нямат конкретни указания как да 
действат. От хаотичното командване 
се възползва Салвидиен, пълководе-
цът на Октавиан се завръща от Испа-
ния и затваря Луций Антоний в Перу-
зия. На помощ на Салвидиен идва и 
Марк Агрипа с легионите си. Венти-
дий и Полион, поради разногласия, не 
се противопоставят по никакъв начин 
на Агрипа, първият остава в Римини, а 
вторият – в Равена. В трова време тре-
та армия, водена от Планк пристига 
на помощ на обсадения Луций Анто-
ний. Но въпреки численото превъз-
ходство, антонианците не се решават 
да предприемат деблокиране на об-
садата, оставяйки защитниците й на 
произвола на съдбата. През 40 г. пр. 
н. е. Антоний най-накрая пристига в 
Италия и се среща с Октавиан в Брин-
дизи. Мирът и статуквото са възстано-
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вени и през 39 г. пр. н. е. Вентидий е 
изпратен на Изток като легат на Анто-
ний, за да изгони партите, нахлули в 
провинция Азия. Нашествениците са 
подкрепени от републиканеца Квинт 
Лабиен /син на Тит Лабиен/, бил се на 
страната на Брут и Касий. През 40 г. 
пр.н.е., възползвайки се от войната в 
Италия, Квинт навлиза заедно с Па-
кор /синът на партския цар/ в Сирия 
и Мала Азия, разбива няколко римски 
отряди и заповядва да убият управи-
теля на Сирия - Луций Децидий Сакса. 
Той даже започва да сече монети, на 
които се нарича Imperator Parthicus 
/‘генерал на партите‘/.
Вентидий пристига в Азия в начало-
то на 39 г. пр. н. е. начело на 2 леги-
она и започва да набира голямо ко-
личество прашкари, които смята да 
протипопостави на партските конни 
стрелци. С бързина и внезапност в Це-
заров стил Вентидий напада отрядите 
на Лабиен още преди последният да е 
разбрал за неговото дебаркиране. Ла-
биен спешно се оттегля в Сирия, къде-
то получава подкрепления от партите. 
Решителната битка за Азия става по 
склоновете на планината Тавър. Рим-
ляните заемат хълмовете, а партските 
катафракти прибързано ги атакуват, 
уверени в победата си и дори необеди-
нили се със силите на Лабиен. Венти-
дий изчаква катафрактите да се при-
ближат достатъчно близо и след това 
нарежда на прашкарите да обстрелят 
противника с оловни топки. Интен-
зивният огън обърква катафрактите, в 
това време легионите мятат пилумите 
си и контраатакуват надолу по склон, 
избивайки кавалерията. Малка част от 

тях успява да се спаси. Лабиен е убит, 
докато се опитва да избяга в Киликия. 
След като урежда делата в Киликия, 
Вентидий се насочва към Сирия, къ-
дето го чака нова партска армия под 
командването на генерал Фарнабат. 
Противникът този път е заел отбрани-
тена позиция в т. нар. Амански про-
ход. За да го подмами в равнината, 
Вентидий нарежда на помощника си 
Помпедий Сило с част от кавалерия-
та да атакува позициите на партите. 
Партите се хващат на приманката и 
започват да преследват римската ко-
нница. В това време римската пехота 
и прашкарите ги атакуват от засада и 
ги обкръжават. В клането партските 
сили са напълно унищожени, загива и 
Фарнабат. При известието за това Па-
кор се оттегля обратно отвъд Ефрат, 
а Вентидий без съпротива си възвръ-
ща Сирия и Палестина. Според Касий 
Дион, еврейският цар Антигон /под-
държан от партите/, уплашен за прес-
тола си, дава огромна сума на Венти-
дий. След това, Вентидий с легионите 
си се оттегля в Кападокия, където вой-
ската го провъзгласява за „император“ 
/победоносен пълководец/. 
През пролетта на 38 г. пр. н. е., дока-
то легионите на Вентидий са още в 
зимните си квартири, Пакор събира 
нова армия и отново нахлува в Сирия. 
В градовете на провинцията положе-
нието е неспокойно избухват народ-
ни вълнения и доста представители 
на римската власт са малтретирани и 
убити. За да избегне всеобщо въстание 
срещу Рим Вентидий трябва да дейст-
ва с решително и бързо. За да забави 
противника си, той прибягва до нова 
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военна хитрост, влязла в историята. 
Според Дион и Фронтин, Вентидий 
знае, че принц Фарней от Кирестика 
/малко княжество в Северна Сирия/ 
е привиден съюзник на римляните и 
симпатизира на партите. С оглед на 
това той решава да изиграе предателя 
като му разкрива фалшивите си опа-
сения, че ако партите форсират Ефрат 
при Кирестика, той няма да има дос-
татъчно сили да им се противопоста-
ви. Подлъган от информатора си, Па-
кор решава да не форсира Ефрат при 
Зевгма /където е най-краткият път до 
Сирия/, а повежда войските си по об-
ходния маршрът към Кирестика, като 
прекарва 40 дена в строене на мост 
над Ефрат. В това време Вентидий има 
достатъчно време да събере силите си 
и да укрепи лагера си на един хълм. 
След като партите преминават безпре-
пятствено реката, уверени в силите 
си, те атакуват римския лагер. Венти-
дий изчаква докато партите стигнат 
на 500 крачки от позициите му и след 
интензивен обстрел от прашкарите 
заповядва на легионите да атакуват 
противника. Катафрактите са изтлас-
кани в подножието на хълма и въпре-
ки че оказват ожесточена съпротива са 
унищожени. В мелето загива и Пакор. 
Щом разбира това, останалата част от 
войската на партите се разбягва. Така 
решителната победа на Вентидий е 
своеобразен реванш за Каре /където 
римската войска е разгромена на три-
умвирът Марк Лициний Крас – убит/. 
Битката е увековечена в „Fasti” на Ови-
дий, в “Германия” на Тацит и от Велей 
Патеркул в неговата „История”.
След победата Вентидий лесно поту-

шава бунтовете в Сирия, като изпраща 
главата на Пакор в размирните гра-
дове. Той подпомага с войска претен-
дента за еврейския престол Ирод във 
войната му срещу Антигон. Също така 
предприема експедиция срещу Само-
сата, където местният владетел Антиох 
е дал убежище на разбитата армия на 
Пакор. Антиох предлага 1000 таланта, 
за да се откупи. Вентидий обаче започ-
ва обсадата, очаквайки пристигането 
на Антоний и неговото решение. По-
следният дебаркира в Сирия, но успе-
хите на Вентидий го изпълват със за-
вист и скоро победоносният генерал е 
отстранен от командването. Обсадата 
обаче е неуспешна и след преговори 
Антиох изплаща на Антоний само 300 
таланта за компенсация.
В края на 38 г. пр. н. е. Вентидий се 
връща в Рим, за да отпразнува своя 
напълно заслужен триумф на 27 ноем-
ври. Няма други упоменания за съдба-
та му по-нататък освен факта, че е бил 
погребан с публични почести /веро-
ятно малко след 38 г. пр. н. е./. Така 
победителят на партите не успява да 
види заключителния етап от борбата 
между от Октавиан и Антоний която 
завършва при Акциум през 31 г. пр. 
н.е.

Автор: Владимир Попов

Повече материали свързани с 
античността

http://nauka.bg/forum/index.php?showforum=97
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Центурион

1. Раждането на „Центурион“

През 1943 година британски-
ят генерален щаб издава спе-
цификация за разработка на 

танк, който трябва да бъде достоен за 
борба срещу германските бронирани 
зверове. Дебелината на челната броня 
е предвидена да бъде не по-малко от 
125 милиметра и способна да издържи 
попадение на 88 милиметровия сна-
ряд на тигровите оръдия, а дъното на 
корпуса трябва да намалява поразява-
щото действие на противотанковите 
мини. По отношение на двигателя е 
предписан бензиновия мотор “Мете-
ор” – танков вариант на авиационния 
двигател „Мерлин“ на „Ролс-Ройс“, с 

който е снабден легендарният „Спид-
фаиър“. Оръдието е длъжно да причи-
нява фатални поражения върху тигри-
те – нещо, с което британските танкове 
към момента не са могли да се похва-
лят. Максималната маса на машината 
е определена да бъде 40 тона. Но чети-
ри месеца след началото на разработ-
ката по проекта (получил кодово наз-
вания А41), конструкторите достигат 
до извода че указанията за бронеза-
щита и максимална маса в своята съв-
купност са неизпълними. Генерални-
ят щаб взема в предвид изложените от 
тях аргументи и установява нова гра-
ница – 60 тона максимум. Окончател-
ната спецификация е одобрена през 
февруари 1944г. и проектът получава 
зелена светлина. През май същата го-
дина е готов първият макет, веднага 

Танковете на 
Нейно Величество 

Автор: Николай Драгостинов

Центурион Mk.1
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след което макетната комисия на гене-
ралния щаб поръчва още 20 образеца. 
Първият опитен танк е готов през 
септември 1944 година, а последни-
ят през януари 1945. По време на по-
бедоносния май, когато приключват 
предварителните изпитания, шест от 
новите танкове заминават за Европа 
за попълнение на военни формирова-
ния с придобит боен опит. На практи-
ка серийното производство постъпва 
в армията след окончателния край на 
военните действия. Първите машини 
са кръстени А41 „Стар“, но това име 
остава за кратко и бива сменено с все-
известното „Центурион“ Mk.1, като са 
произведени 100 броя от тази модифи-
кация. При нея челната броня на кор-
пуса е 76мм, страничната – 51мм, а ку-
полът се състои от трима души екипаж 
и 152 милиметрова защита. Ъгълът на 

вертикално движение на оръдието е от 
-10 до +20 градуса. Бензиновият дви-
гателят е 12-цилиндров с мощност 640 
конски сили. Масата на целия танк е 
48 тона, целият екипаж се състои от 
4 души, като единствено механик-во-
дачът е позициониран в корпуса. Това 
обаче съвсем не е последната модифи-
кация от този клас.

През 1946 година е изготвен първи-
ят „Центурион“ Mk.2. За разлика от 
предходния модел, при него куполът 
е оборудван с наблюдателни прибори 
обезпечаващи абсолютен кръгов об-
зор. Тежката картечница „Пулстен“ е 
сменена със 7,92 калибровата „Беса“. 
На мястото на едно от картечните 
гнезда е поставен авариен люк. Бо-
екомплектът се състои от 70 снаряда 
и 400 патрона. Общата численост на 
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произведените танкове от тази моди-
фикация надхвърля 700 броя.
„Центурион“ Mk.3 е допълнен с 51 
милиметров гранатомет за стрелба с 
димни гранати.
„Центурион“ Mk.4 е преобразуван в 
самоходна артилерийска установка с 
95 милиметрова гаубица. 

„Центурион“ Mk.5 се появява в края 
на 1952 година. Картечницата „Беса“ 
е подменена с американската 7,62 ми-
лиметрова М1919А4 в рамките на про-
вежданата унификация на стрелково-
то въоръжение в НАТО. Капацитетът 
на резервоара за изминаване на раз-
стояние (170 км) е подобрен с увели-
чаване на събираемостта от 550 л. до 
900 л.
„Центурион“ Mk.7 постъпва на въоръ-
жение в британската армия през 1954г. 

Всички предишни дейности по модер-
низацията на танка са осъществявани 
от специалисти на фирмата „Викерс 
Армстронг“, която фокусираше своята 
работа върху купола и въоръжението. 
Със седмата модификация обаче се за-
ема фирмата Лейналд Моторс, която 
обръща вниманието си върху корпуса. 
В резултат е постигнато рационално 
разместване на боекомплекта и апара-
турата на управление на механик-во-
дача.
„Центурион“ Mk.9 постъпва на въоръ-
жение през 1959 г. При него е усиле-
на бронезащитата в предната част на 
корпуса, но най-главното подобрение 
е рязкото увеличаване на мощността 
с поставянето на 105 милиметрово-
то оръдие L7, дълго време считано за 
най-доброто в НАТО. С него са въоръ-
жени основните западни танкове, като 
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например американският М60, гер-
манският „Леопард-1“, швейцарският 
Pz61, и др. Вариантът Mk.9/1 е снабден 
също и с прибори на нощно наблюде-
ние. 

2. „Центурион“ по света.

Работа по модернизация на този клас 
танкове не се извършва само в Обеди-
неното кралство. Държавите които го 
внасят за попълване на своите армии, 
също осъществяват редица промени.
В края на 50-те години ЮАР закупу-
ва от Великобритания над 200 прото-
типа „Центурион“, въоръжени с 83,4 
милиметрови оръдия. Бойният опит в 
Ангола и Мозамбик показва слабости-
те на огневата мощ в борбата на тези 
машини срещу танковете Т-54 и Т-62. 
Логично, модернизацията им бива фо-
кусирана преди всичко върху въоръже-

нието. Доставянето на по-съвременни 
танкове става невъзможно заради ем-
баргото срещу вноса на военни техно-
логии, наложено от ООН във връзка с 
политиката на апартейд. Поради тази 
причина цялата дейност по модерни-
зация на танковете се осъществява от 
държавната корпорация „ARMSCOR“. 
На мястото на старите оръдия са по-
ставени 105 милиметровите L7, до-
ставени от Израел. В предната част на 
купола са монтирани 81 милиметрови 
димни гранати. Работата по нова сис-
тема за управление на огъня отнема 
повече време. Точността бива подо-
брена с лазерния далекомер „Елам“. 
За провеждане на бойни действия в 
тъмно време е осигурена установка за 
нощно наблюдение за командира, ме-
ханик-водача и прицелчика, заедно с 
новите перископически прибори ENP. 
Английският мотор „Метеор“ бива 

Олифант-1Б
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подменен с американския AVDS-1750, 
а събираемостта на резервоара е увели-
чена до 1280 л. До края на 70-те годи-
ни са модернизирани 221 танка, които 
получават новото име „Олифант-1А“ и 
„Олифант-1Б“. Вторият модел възник-
ва през 80-те години с поставянето на 
топлоизолационна обвивка на купола 
от стъклопластика.

На въоръжение в сухопътните войски 
на Йордания „Центурион“ постъпва в 
началото на 60-те години. През 80-те 
на мястото на остарелите английски 
прототипи са установени американ-
ският мотор AVDS-1790 и трансмисия-
та CD-850. Танковете са оборудвани 
с белгийската система за управление 
на огъня SABCA, близка по конструк-
ция и характеристики до COBELDA, 

установена в танковете „Леопард-1“. 
Стабилизирането на оръдието и зад-
вижването на купола е подобрено от 
американската фирма Кадилак Гейдж 
Текстрон. Модернизираният танк е 
кръстен „Тарик“. 
Израел има богата история на модер-
низиране и експлоатация на „Центу-
рион“. През 50-те години доставянето 
на съветските Т-54А на Египет повди-
га въпроса за опасността пред израел-
ската армия да изостане в надпревара-
та по въоръжаване. Затова през 1956 
година започват преговори с Велико-
британия за покупка на оръжие и две 
години по-късно е подписан договор. 
Великобритания трябва да достави 16 
броя „Центурион“ Mk.5 и още 14 от но-
вите Mk.7. Първите танкове пристигат 
през 1959 г. През май 1960 г. е склю-

Танкове „Центурион“ на военен парад, Тел Авив, Израел, 1965 година.

ИСТОРИЯ



 http://nauka.bg 95

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

62

чено ново споразумение за доставка 
на още 60 броя Mk.5. По този начин в 
началото на 60-те години „Центури-
он“ се превръща в най-съвременния 
танк във въоръжените сили на Изра-
ел. Почти веднага започва и неговата 
модернизация. На кулата е поставена 
7,62 калибровата картечница „Брау-
нинг М2“. През 1961 г. с Великобрита-
ния е сключен договор за превъоръжа-
ване на всички 90 танка с новото 105 
милиметрово оръдие L7. Докато рабо-
тата по изпълнение върви в ход, през 
1962 година е сключен нов договор за 
доставка на още 45 броя Mk.5 на които 
оръдието вече е поставено. Доставката 
на танкове продължават до 6 дневна-
та война през 1967 г. Към началото на 
бойните действия, армията на Израел 
разполага с 385 модернизирани броя 
„Центурион“ от различни модифика-
ции. Разглеждана е и възможността за 

превъоръжаване на танковете със 120 
милиметровото оръдие L11. Англича-
ните изразяват готовност да го прода-
ват.

Въпреки че през този период „Цен-
турион“ е най-мощният танк в изра-
елската армия, репутацията му сред 
танкистите не е висока заради ниската 
надеждност на двигателя. Затова през 
1967 г. е взето решение за подмяната 
му. През май същата година е склю-
чен договор с американската фирма 
Теледайн Континентал за поставяне 
в 400 танка на дизеловия двигател 
AVDS-179-2AC. Механичната тран-
смисия „Мерит-Браун“ е сменена с 
хидромеханичната „Алисън CD-850-
6“. Събираемостта на резервоара също 
е подобрена. Първите преминали през 
тази модернизация „Центуриони“, са 
предадени на израелската армия през 

Израелската модификация Шот
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май 1970 г. и получават собственото 
име „Шот“, наричани също неофици-
ално „Бен-Гурион“. Към началото на 
1973 г. по-голямата част от израелски-
те танкове са модернизирани по този 
начин. По-късно върху тях е поставе-
на динамическата защита „Блейзър“, 
която увеличава масата с 850 кг, но по 
мнение на експертите ефективността 
й е еквивалентна на 10 тона броня. По-
ставени са и лазерни далекомери. 
Като цяло, Израел получава около 
1100 танка клас „Центурион“ от раз-
лични варианти.

Във въоръжените сили на Швеция, 
танковете „Центурион“ са обозначе-
ни като Strv-101 и Strv-102. Всички са 
въоръжени със 105 милиметрово оръ-
дие. Решението за тяхната модерниза-
ция е прието през 1981 г, което отново 

опира до моторно- трансмисионната 
установка и подмяната й с американ-
ските AVDS-1790 и CD-850. Установе-
ни са нови системи - разработената от 
фирма „Бофорс“ за управление на огъ-
ня, и за дневно прицелване с лазерен 
далекомер и 10 кратно увеличение на 
„Ериксон“. На купола са установени 71 
милиметрови осветителни ракети.

II. Чифтен

Опитите за създаване на британски 
универсален танк започват през 1957 
година, когато „двутанковата“ теория 
започва да се възприема като остаря-
ла. Началото на разработката прак-
тически съвпада с първите стъпки по 
създаване на западногерманския Лео-
пард-1 и френския AMX-30. Но подхо-
дът на англичаните при проектиране 
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рязко се отличава от континенталните 
концепции, които са под влияние на 
еуфорията по ракетните оръжия през 
тогавашния период. Мнозина считат, 
че срещу тях не може да се противо-
постави никаква броня, поради което 
фокусът на редица танкови специа-
листи е насочен към увеличаване на 
подвижността в ущърб на бронезащи-
тата. Англичаните, както обикновено 
консервативни, отхвърлят това виж-
дане и разумно се аргументират че 
нарасналата употреба на ракети няма 
да измести употребата на артилерия 
и противотанкови мини. Голямо впе-
чатление им прави опитът, получен 
при използването на танковете „Цен-
турион“ във войната в Корея, където 
дебелата броня неведнъж е спасявала 
живота на танкистите. По тази причи-
на тяхното решение е бронезащитата 
на новия танк да не бъде намалявана. 
Освен това си поставят за цел постига-
не на същата маневреност, към която 
се стремят колегите им от континен-
талните страни, както и да ги изпрева-
ри по огнева мощ.
Основният боен танк „Чифтен“, също 
като „Центурион“ е проектиран от спе-
циалисти в Държавният научно-изсле-
дователски институт за военни маши-
ни (FVRDE – Fighting Vehicle Research 
& Development Establishment) в коопе-
рация с инженерната фирма Виккерс 
и Лейналд. Тяхната фирма отговаря за 
разработването на купола. Две години 
след началото на проектирането, през 
1959 г. от Кралския танков завод (Royal 
Ordinance Factory) в Лийдс е произве-
ден първият опитен образец на танка, 
изпитанията на който започват в нача-

лото на 1960 г. През 1962 г. приключ-
ват изпитанията на общо шест прото-
типа, а през май 1963 г. танкът е приет 
на въоръжение в британската армия. 
Производството му се осъществява от 
два завода – държавният в Лийдс и 
Викерс Армстронг в Нюкасъл. 
„Чифтен“ има класическо оформле-
ние – отделението за управление е 
в предната част, бойното е в средата, 
а двигателят – в задната част. Чел-
ната броня на корпуса има дебелина 
120мм, страничната – 38мм, задната – 
25.4мм, дъното – 16мм. Челната броня 
на купола е с дебелина 195мм, а покри-
вът – 45мм. 
Увеличението на защитата на е дос-
тигнато освен чрез увеличаване на 
дебелината, също благодарение на ра-
ционалното разполагане на бронира-
ните листове и рязко намаляване на 
височината. Челната повърхност има 
наклон 72 градуса. Куполът е със слож-
на форма – дизайнът е проектиран 
по начин, който така да се каже „об-
гръща“ екипажа с цел намаляване на 
повърхността. Амбразурата под оръ-
дието е намалена до ширина 225мм, 
което намалява уязвимостта на челна-
та зона. За първи път в световното тан-
ково строителство механик-водачът е 
разположен в полу-легнало положе-
ние, в резултат на което височината на 
предната част на корпуса е намалена 
до 1178мм. За да се усили защитата от 
мини при мястото му е закрепен до-
пълнителен бронелист на 50мм от дъ-
ното на корпуса. Формата на корпуса 
и купола е най-удачната в средите на 
западните танкове от 60-те и 70-те го-
дини от гледна точка на балистичната 
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защита. Облегалката на механик-во-
дача може да се установи в три фикси-
рани положения с наклон 45, 50 и 55 
градуса.
В триместния купол е разположено 
основното и помощното въоръжение. 
Англичаните стигат до извода, че най-
ефективният способ за поразяване на 
добре бронирана цел от разстояние 
2000 метра изисква 120 милиметро-
во нарезно оръдие. Дистанцията 2000 
метра тогава е общоприет сравнителен 
критерии в условията на европейското 
танково военно дело, при което види-
мостта се ограничава до 4000 метра. 
Работата над 120 милиметровото оръ-
дие L11 започва в Държавния танков 
завод през 1954 година и към начало-
то на разработката на „Чифтен“ то на 
практика е готово. Решението на ан-
гличаните да приемат толкова мощно 
оръдие на своя основен танк, рязко се 
отличава от подхода на континентал-
ните специалисти, които поставят на 
своите машини 105 милиметровото 
L7. Може да се каже, че по отношение 
на въоръжението и бронезащитата, 
британците изпреварват своите коле-
ги от Западна Европа с 10-15 години. 
По такъв начин тяхната концепция се 
оказва доста близо до тази на съвет-
ските танкови строители. 
Ъгълът на вертикално движение на 
оръдието е от -10 до +20 градуса. На 
цевта е установен топлоизолационен 
кожух и ежектор. Зареждането е ръчно 
с помощта на хидромеханически уред, 
като опитен екипаж може да произведе 
8 изстрела в минута. Приет за оптима-
лен е следният режим на стрелба: през 
първата минута - 10 изстрела в минута, 

през следващите четири минути - по 
шест изстрела и прекъсване докато се 
охлади цевта. Боекомплектът съдър-
жа 53 изстрела. Специално за новото 
оръдие са разработени два типа сна-
ряди – бронебойният и подкалибрен 
L15A4, както и бронебойно-фугасният 
L31 с пластично взривно вещество и 
деформираща глава. На последният се 
обръща специално внимание, защото 
този боеприпас се приема за универ-
сален - заменящ както традиционните 
фугасни снаряди, така и кумулативни-
те. Скоростта на снаряда L-15A4 е 1370 
метра в секунда, а на L31 – 670 метра 
в секунда. Оръдието е обединено с две 
картечници: едната е 7,62 калиброва-
та L8A1, а другата – 12,7 калибровата 
L-21A1. При мястото на мерача е уста-
новен монокулярния перископически 
мерник „Barr and Stroud“ TLS N9 Mk.1 
и телескопическия далекомер AFV 
N26 Mk.1 достигащ 10-кратно увели-
чение. Наблюдателните уреди имат 
независима стабилизация в областта 
на зрението. Монтираният в купола 
бинокулярен перископически мерник 
на командира AFV N37 Mk.3 достига 
15-кратно увеличение. Прицелването 
на оръдието е възможно както от него-
вата позиция, така и от тази на мера-
ча. Също така, в купола са установени 
девет перископически наблюдателни 
прибора AFV N49 с общо поле на зре-
ние 360 градуса. Танкът е снабден и с 
прибор за нощно наблюдение, който в 
прибрано положение се съхранява във 
външна кутия от лявата страна на ку-
пола.
Максималната скорост на завъртане 
на купола е 22 градуса в секунда. Зад-
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вижването е електрическо. В предната 
част са разположени два блока димни 
гранатомети. Има две радиостанции – 
„Плеси“ C.42 и „Плеси“ B47. Танкът е 
снабден и със система за защита срещу 
ОМП.
Вътрешният обем на моторното отде-
ление представлява 6 кубически ме-
тра и в него е поместен многогоривни-
ят двутактов шестцилиндров двигател 
L60 създаден от Лейналд, с мощност 
585 конски сили. Запалването му в 
нормални условия се осъществява 
чрез електростартер, а в студена среда 
– с помощта на хидростартер. Меха-
ничната трансмисия TN-12 е от фирма 
„Мерит-Вилсън“. 
Ходовата част на „Чифтен” практи-
чески е идентична с ходовата част на 
„Центурион“. Гъсеничната верига е с 
открити панти и сменяеми възглав-
нички за придвижване по асфалт. За 
прикритие от леки кумулативни взри-
вове и шрапнели са прикрепени чети-
ри стоманени листове с дебелина 10-
15мм от всяка страна.
Концепцията за добре брониран танк с 
мощно въоръжение и ограничена под-
вижност, която има танкът „Чифтен“, 
предизвиква нееднозначна реакция в 
средите на западноевропейските во-
енни специалисти и танкостроители. 
Критиката се фокусира главно върху 
отслабената подвижност на машина-
та. Въпреки това обаче, танкът полу-
чава добър прием от страна на въоръ-
жените сили на множество държави, 
които за разлика от Западна Европа 
не са в състояние на студена война, а 
участват в горещи конфликти по раз-
лични фронтове. 

„Чифтен“ Мк.1
Мк.1 е предсериен модел за учебните 
подразделения на британската армия. 
Произведени са 40 бройки от него. 

„Чифтен“ Мк.2
Това е първият сериен вариант на този 
клас танкове. Произведени са 532 ма-
шини, които започват да постъпват в 
британската армия през ноември 1966 
г. Първите попълнения са в Рейнски-
те подразделения на територията на 
ФГР. През 1968 г. два Mk.2 са изпра-
тени в САЩ. Основната задача е изпи-
тание на 120 милиметровото оръдие 
върху различни цели и условията за 
екипажа при военна стрелба. Амери-
канците са удовлетворени от резул-
татите, при които един от екипажите 
успява да постигне скорострелност 12 
изстрела в минута. 

„Чифтен“ Mk.3
През 1969 г. 199 танка Mk.2 са модер-
низирани във вариант Mk.3 с устано-
вяване на дизеловият двигател L60 
Мк.6 снабден с нова въздушна фил-
трация и усъвършенстван електроге-
нератор. Модернизацията включва и 
нов командирски люк с прикрепена 
към него 7,62 милиметрова картечни-
ца L37A1.

„Чифтен“ Mk.3/3
Освен занижената подвижност, като 
„ахилесова пета“ на „ифтен“ се явява 
и системата за управление на огъня. 
Създаването на Mk.3 е първи опит за 
нейното привеждане към съвремен-
ните изисквания. Вместо 12,7 мили-
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метровата картечница L21A1, за подо-
брение на прицелването е установен 
лазерният далекомер „Barr & Stroud“ 
LF-2. Модернизацията завършва с 
производство на 29 танка от този мо-
дел. 

„Чифтен“ Мк.4
През 1970 г. от са произведени два оп-
итни образеца от този модел, при кои-
то запасът с гориво е увеличен за смет-
ка на боекомплекта.

„Чифтен“ Mk.5
В този вариант са модернизирани 97 
танка Mk.3. На тях е установен по-
мощен дизелов двигател (750 конски 
сили), прибори за нощно наблюдение, 
в системата за управление на огъня е 
интегриран електронен балистически 

калкулатор, а в предната част на кор-
пуса са установени възли за монтаж 
на булдозерна лопата с хидравлическо 
управление. На върха на цевта на оръ-
дието е поставен апарат за уравнове-
сяване линията на оптическия при-
цел. Подобрено е радио оборудването 
и системата за защита от ОМП.

„Чифтен“ по света

През 1970 г. Иран сключва сделка с Ве-
ликобритания за покупка на 707 танка 
чифтен с перспективната възможност 
за доставка на допълнителни 1200 
единици. Но проблемът със слабата 
подвижност предизвиква сериозно 
безпокойство, поради което иранци-
те отправят искане за нова модерни-
зация. Работата в това направление 

“Чифтен” Мк.4
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започва през 1974 година и по проект 
моделът е кръстен „Шир Иран“ (Иран-
ски лъв) като за основа е използван 
„Чифтен“ Мк.5. Установен е нов дви-
гател „Кондор“ CV-12TCA с мощност 
1200 конски сили, хидромеханична 
трансмисия „Дейвид Браун“ TN-37 и 
подобрен механизъм за обръщане. 
Втората партида танкове (125 маши-
ни) получават обозначението „Шир-1“ 
(F.V.4030/2) при които е планирано 
подобряване на окачването. Но през 
1979 г. в резултат на ислямската рево-
люция в Иран и последвалият остър 
политически завой, всички подписа-
ни с Великобритания споразумения 
са анулирани. През общия период на 
търговия и модернизация между две-

те държави са доставени 700 „Чифтен“ 
Mk.3 и Mk.5 за нуждите на иранската 
армия. 
В годината когато настъпват проме-
ните в Иран, англичаните успяват да 
сключат сделка с Йордания за достав-
ка на 274 непродадени „Шир-1“, кои-
то в последствие са преименувани на 
„Халид“.
„Чифтен“ постъпва и във въоръжените 
сили на Оман, след договор за достав-
ка на 27 машини, подписан през 1981 
г. 
Кувейт също сключва договори за дос-
тавка на този клас танкове – през 1976 
г. купува 175 единици, още 45 през 
1989, и допълнителни 20 през 1995.
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Summary
Traditionally, facial lift has been confined 
to a choice of skin removal. In the past 
decade new techniques have emerged. 
One of them is Silhouette lift. A 3/0 
polypropylene thread with bioabsorbable 
cones with multiple point fixations  are 
used in this technique, without use of 
skin removal. The patient has aesthetic 
improvement of the face. The technique 
has the potential to be efective clinical to 
for minimaly invasive facial rejuvenation. 

Въведение
Силуетлифт е най-новата технология 
за подмладяване на лицето с мон-
тиране на перманентни полипропи-
ленови конци. За пръв път у нас се 
прилага методът Силуетлифт, като 
наблюдавахме добри естетични резул-
тати. По-младите пациенти са в тър-
сене на по-малко инвазивни методи 
за подмладяване на лицето. Поради 
това се появяват алтернативни мето-
ди, като методите са задържащи кон-

ци.  По време на остаряването на ли-
цето една от основните промени е така 
наречената хипотрофия, което освен, 
че се наблюдава в областта на кожата 
а също така в мастните, мускулните и 
др. структури. Ето затова конфигура-
цията на т.нар. Silhouette Sutures поз-
волява ново позициониране на фасци-
алните тъкани чрез тракция на меките 
тъкани и с последващо образуване на 
колаген около същите.
Описание на конеца:
 - Права игла с фабрично закре-
пен на нея конец 3-0 полипропилен, 
дълъг около 25 см.
Описание на конусите:
Върху всеки конец има закрепен върху 
фабрично направен възел по един ко-
нус в диаметър 1,1 мм диаметър и база 
2,5 мм. Изработени от кополимери на 
glycolic acid and lactic acid. По фабрич-
ни данни конусите са резурбируеми за 
около 12 месеца.
Извита игла, която се намира в прок-
сималният край на конеца и осигуря-

МЕДИЦИНА
Силуетлифт – минимално ин-
вазивна методика за подържа-
не и подмладяване на лицето

Д-р Христо Лозанов д.м.  Катедра Ортопедична травматология и 
реконструктивна хирургия

др. Владимир Василев



 http://nauka.bg 103

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

62

ва закрепването за дълбоката темпо-
ларис фасция (deep temporal fascia).

Метод
Представяме един случай с направен 
Силуетлифтинг на лице на 43 годишна 
пациентка с мелоптоза първа към вто-
ра степен и анамнестични данни за ат-
рофиращо лице. Операцията включва 
4-ри етапа:
Първо: Чрез разрез около 1 см. В об-
ластта на слепоочието се прониква 
чрез иглата, която въвежда конеца.
Второ: Окачване на конеца в позиция, 
когато се придърпа назад след като 
вече е въведен чрез конусчетата под-
редени върху него се анхорира тъкан-
та околовръс.
Трето: Фиксиране за мястото на про-
никване чрез прошиване на фасциа 
темпоралис.
Четвърто: Натягане под  шевната ли-
ния, като конците се захващат за дъл-
боката темпоралис фасция и при натя-
гането  (като ефекта от натягането се 
изследва чрез изглаждането на назо-
лабиалните гънки) се изглаждат назо-
лабиалните гънки.

Техника
Хирургичната процедура може да 
бъде направена с обща с локална анес-
тезия. Пациентът се поставя в легна-
ло положение и след предоперативна 
маркировка с хирургичен маркер се 
прави инцизия с големина 1-2 см. В 
окосмената част успоредно на зигома-
тичната арка. Навлиза се в дълбочина 
по остър и тъп начин, като се достига 
до темпоралис фасцията. Същата се 
надрязва след което се маниполира по 

горе описания метод.

Резултати
Пациентката бе добре проследена през 
1 година за период от 4 години. Не се 
наблюдава асиметрия нито пареза. 
Методът осигурява добра проекция на 
бузите, повдигане на горния ъгъл на 
устата и подобрява ъгъла на мандибу-
лата. 
Техниката е лесна за изпълнение при 
пациенти, които желаят местна упой-
ка се изпълнява за около 30 – 40 ми-
нути и може да бъде комбинирана с 
други естетични и реконструктивни 
операции на лицето.  В нашият случай 
след четири годишно проследяване 
методът даде отлични естетични ре-
зултати, тъй като се спира развитието 
на мелоптозата.
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Книгопис
Nicanor Isse, MD. Silhouette Sutures 
for Treatment of Facial Aging: Facial 

Rejuvenation, Remodeling, and Facial 
Tissue Support. 2008 published by 
Elsevier Inc.
Gloria Mabel Gamboa, MD, FACS*, and 
Luis O. Vasconez, MD, FACS. Sutures 
Suspension Technique for Midface and 
Neck Rejuvenation. Annals of Plastic 
Surgery. Volume 62, Nuumber 5, May 
2009.
Vazquez GD. Facial percutaneous 
suspension. Plast Reconstr Surg. 2005; 
116:656 – 660
Sulamanidze MA, Fournier PF, Paikidze 
TG, et al. Removal of facial soft tissue 
ptosis with special threads. Dermatol 
Surg. 2002;110:1541 – 1553.

DONATE
помогни на БГ Наука

Ако списанието Ви харесва

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=SQ27XD4RY57HW
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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 книжарниците!

http://iztok-zapad.eu/books/book/1189
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През 1975 г. френският молеку-
лярен биолог, футурист и попу-

ляризатор на науката Ж. дьо Росней 
публикува своята книга наречена 
„Макроскопът” (De Rosnаy, 1979). Тя е 
замислена като популярно въведение 
в системния подход и системното ми-
слене. В нея той обосновава нуждата 
от прилагането на нов инструмент в 
изследването на безкрайно сложните 
системи – съставени от огромно раз-
нообразие от елементи, взаимовръзки, 
взаимодействия и непрекъсната ди-
намика, която ги трансформира. Ин-
струмент аналогичен на микроскопа 
предназначен да изследва безкрайно 
малките системи и телескопа предназ-
начен да изследва безкрайно големите 
системи. Този инструмент той нарича 
макроскоп. Според него макроскопа 
не е конкретен инструмент, а следва 
да се възприема като символичен ин-
струмент съставен от множество мето-

ди и техники взети от различни дисци-
плини. Така той определя макроскопа 
като нов начин на виждане, разбиране 
и действие, като „виждане на цялото” 
и „опит за синтез”.
Развитието на технологиите през по-
следните десетилетия доведе до внед-
ряването на много от тях в науката и 
ежедневния живот. Най-съществената 
е свързана с развитието на изчисли-
телната техника, персоналните ком-
пютри и интернет, които доведоха до 
редица промени в модерното общество 
и до революция в информационната 
сфера и комуникациите. Наред с тях в 
сферата на науките за Земята и в част-
ност в географията се внедриха редица 
нови специфични технологии, които 
дадоха възможност на някои учени да 
видят в идеята за макроскопа, не прос-
то символичен инструмент, а съвсем 
конкретен изследователски инстру-
мент. Според професора по география 

ЗЕМЯ
Географският макроскоп
 Автор:  Йордан Цветков
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Фиг. 1. Основни технологии и източници на информация 
изграждащи географския макроскоп

ЗЕМЯ
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от Канзаския университет Дж. Добсън 
(Dobson, 2011), като съставни части 
на макроскопа от географска глед-
на точка могат да бъдат разглеждани 
технологиите на географските инфор-
мационни системи (ГИС), глобални-
те системи за позициониране (GPS) и 
системите за дистанционно сондиране 
на Земята. Към тях той добавя и гео-
графското образование и изтъква, че 
всички те взети заедно позволяват на 
учените и обществото да видят Земя-
та както никога досега. От своя стра-
на Х. Шелнхубер (Schellnhuber, 1999) 
определя макроскопа в по-широк сми-
съл, като „диагностичен” инструмент, 
който предоставя данни необходими 
за „лечение”, а неговите възможности 
сравнява с „Втора коперникова рево-
люция”.

Този нов инструмент позволява полу-
чаването на нова емпирична инфор-
мация за структурата и процесите в 
околната среда, но също така позволя-
ва изграждането нови модели на тези 
структури, които от своя страна дават 
възможности за качествено нов ана-
лиз и синтез. Всичко това разширява 
значително хоризонтите в изследва-
нето на природно-социалните систе-
ми в пространствен и времеви аспект, 
в установяване на тяхната гъвкавост 
и устойчивост под влияние, както на 
природни фактори така и на всe по-
засилващото се човешко въздействие. 
Това е от особено значение именно 
сега на съвременния етап в контекста 
на демографски взрив в условията на 
глобални екологични промени и на 
все по-нарастващите нужди в прак-

тиката при търсенето на стратегии за 
устойчиво развитие в глобален, регио-
нален и локален мащаб.
Този географски инструмент не само 
е най-мощния подобен до сега, но от 
не малко значение е и това, че макро-
скопът днес е достъпен не само за спе-
циалистите по геонауки, но на прак-
тика до всички интернет потребители. 
Елементи на макроскопа са достъпни 
чрез уеб-базирани приложения като 
Google Earth, ArcGIS Explorer и др. 
Тези най-лесно достъпни приложения 
се допълват и от все по-бързото раз-
витие на безплатния ГИС-софтуер с 
отворен код (напр. QGIS, GRASS GIS, 
gvSIG, MapWindow GIS, SAGA и др.). 
Част от функционалните възможнос-
ти на ГИС постепенно се интегрират и 
в мобилните устройства (смартфони, 
таблети, PDA). Всичко това значител-
но улеснява неговото популяризиране 
и бързото му навлизане и използване 
както за чисто професионални, така и 
за любителски цели.
Едно от предизвикателствата пред съ-
временното общество в използване-
то на този инструмент е свързано със 
системата на образованието, а именно 
необходимостта от пълноценно обуче-
ние на бъдещите специалисти, които 
да владеят този инструмент, както да 
го прилагат, така и да интерпретират 
адекватно неговите резултати. Принос 
в това отношение могат да имат всички 
науки за Земята. От особено значение 
в този процес е ролята на географи-
ята, тъй като тя има дълги традиции 
в изследването на пространствените 
аспекти и закономерности във взаи-
моотношенията между природата и 

ЗЕМЯ
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обществото, с което се явява своеобра-
зен интегратор между естествените и 
обществените науки. Наличието на та-
кива традиции, обаче не е достатъчно 
условие на географията за да изпълни 
тази си роля. Необходимо е географ-
ската наука и образование да бъдат 
по-гъвкави и адаптивни към новите 
тенденции в съвременната наука и 
към промените в обществото. На пър-
во място географията следва в много 
по-голяма степен да се отвори към вза-
имодействие с други науки, като в гео-
графското образование от една страна 
се засили обучението по информа-
тика, статистика и математика, а от 
друга обучението по фундаментални 
природни науки (физика, химия, би-
ология) и обществени дисциплини 
(икономика, право). На следващо мяс-
то в географското образование следва 
да се осъществи много по-пълноценно 
допълване между теория и практика, 
като се акцентира върху приложните 
аспекти на географията. Необходимо 
е също така да се засили комуникаци-
ята и интеграцията между различните 
национални географски школи, като 
това следва да намери своето отраже-
ние и в географското образование. Не 
на последно място не бива да се забра-
вя, че ролята на географията има своя 
конкретен израз в поведението и отго-
ворността на самите географи.

Литература:

De Rosney J. 1979. The Macroscope: A 
New World Scientific System (Translated 
from French by R. Edwards). N. Y.: 
Harper & Row.
Dobson J. 2011. Through the 
macroscope: geography’s view of the 
world. – ArcNews, vol. 33, no. 4, winter 
2011/2012. http://www.esri.com/news/
arcnews/winter1112articles/through-
the-macroscope-geographys-view-of-
the-world.html
Schellnhuber H. J. 1999. “Earth system” 
analysis and the second Copernican 
revolution. – Nature, vol. 402, 
supplement, pp. C19-C23.

ЗЕМЯ
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Propaganda will never die out. 
Intelligent men must realize 
that propaganda is the modern 
instrument by which they can 
fight for productive ends and bring 
order out of the chaos.

Edward Bernays

Bernays’s honest and practical 
manual provides much insight 
into some of the most powerful 
and influential institutions of 
contemporary industrial state 
capitalist democracies.
Noam Chomsky for the book of Bernays

Вилнюс, Европейската комисия 
и пропагандата на Хоризонт 2020
Както читателят е забелязал, доста от 
идеите ми за популярни статии се по-
явяват, когато съм на едно или друго 
мероприятие в чужбина. Там човек 
излиза от нашенските хаос и лудост и 
има възможност да погледне на неща-
та под друг ъгъл. А погледът от разли-
чен ъгъл винаги е интересен.

Фигура 1. Из улиците на Вилнюс. 

Идеята да напиша тази статия ми 
хрумна, когато се разхождах из ули-
ците на Вилнюс (където има какво да 
се види – фиг. 1) и където имаше го-
ляма конференция, посветена на ин-
формационните и комуникационните 
технологии в новата програма на ЕС 
за наука – Хоризонт 2020.  Стараят 
се хората, мислех си, да си популя-
ризират държавата и града. И добре 
използват факта, че в момента рота-
ционното председателство на ЕС е при 

ХУМАНИТАРИСТИКА

ПРОПАГАНДАТА
ОБУЧИТЕЛНО ЧЕТИВО ЗА УЧЕНИ ОТ ЕСТЕСТВЕНИТЕ НАУКИ ИЛИ ИНАЧЕ 
КАЗАНО – НИКОЙ НЯМА ДА ТИ ОЦЕНИ ПОСТИЖЕНИЯТА, АКО НЕ ПРАВИШ 

НИЩО, ЗА ДА ГИ ПОПУЛЯРИЗИРАШ.

АВТОР: ПРОФ. ДМН НИКОЛАЙ К. ВИТАНОВ
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тях.  Нелоша пропаганда – мислих си. 
И мисълта за пропагандата започна да 
копае в съзнанието ми.

Няколко часа по-късно, си вървяхме 
с Галя Ангелова от Институт по ин-
формационни и комуникационни тех-
нологии – БАН из експоцентъра на 
Вилнюс и разглеждахме изложбата на 
прототипи, съпътстваща конференци-
ята. Аз същевременно си мислех за две 
неща. Спомнях си с благодарност за 
госпожа Тотка от министерството на 
транспорта и информационните тех-
нологии, с чиято помощ значителна 
част от българските участници са тук, 
а от друга страна си мислех за похвал-
ната методичност, с която представи-
телите на Еврокомисията пропаганди-
рат новата програма Хоризонт 2020.  
И тъй думата пропаганда се появи за 
втори път в съзнанието ми.

Вечерта се прибрах в хотела и пуснах 
компютъра. В татковината – окупация 
на ректората на Софийския универси-
тет.  Окупаторите се кълнат, че не са 
платени и че зад тях не седят полити-
чески партии.  Представители на дру-
гата страна обясняват точно обратно-
то – че протестиращите са платени. И 
аз се питах – защо и едните и другите 
тъй много се обясняват, докато дру-
гите държави напредват с техноло-
гичното и с общественото развитие? 
Пропаганда, брато, пропаганда, ми 
подсказваше съзнанието. И тъй като 
думата пропаганда се появи за трети 
път, взех та се замислих за следното. 
Значи тук, във Вилнюс се пропагади-
рат научно-технологичните постиже-

ния, а у нас – кой бил платен, кой не, 
кой не скачал дали е червен или с го-
лямо шкембе и още кой пил или не е 
пил из коридорите на университета. 
Няма я значи пропагандата на пости-
женията на учените от естествените 
науки и инженерите. Няма я, защото 
все още не осъзнават колко е важна – 
фиг. 2

 
Фигура 2.  Пример за пропаганда 
от вече не тъй близкото минало.

 Затова, реших да ви разкажа за про-
пагандата. За да знаят учените от ес-
тествените и инжерените науки как 
по-добре да представят постиженията 
си.  

Ще кажете – ах, какви са тези глупос-
ти! Нашите постижения са прекрасни, 
обществото трябва самичко да ги оце-
ни и да ни залива с реки от пари. Така 
е, обаче обществото има обществено 
съзнание, а то, общественото съзнание 
не знае (особено в България) за пол-
зата от вас, скъпи учени и инженери.  
Ама как така? – ще попитате вие. Ами 
така – общественото съзнание се на-
сочва към други теми чрез пропаганда 
– например вижте фиг. 3.

ХУМАНИТАРИСТИКА

http://www.iict.bas.bg/
http://www.iict.bas.bg/
http://www.iict.bas.bg/
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Фигура 3. Още ли ви се струва незна-
чително? Особено този предизбор-
ният плакат от 1933 г.?  За тези, кои-
то не знаят немски, преводът му е: 
„Нашата последна надежда. И следва 
едно име.”  А как ви се струва чичкото 
с детенцето по-горе? Какъв мил чичко, 
нали? Или този, другият – как да при-
влечеш млади мъже в училище за ле-
тци: със женско краченце със жарти-
ерка, разбира се. И какво си мислите 
драги учени – кое е по-привлекателно 
за един младеж – два километра дълга 
формулка или краченче със жартиер-
ка?  Е, трябва да ви е станало ясно, че 
друг подход трябва тук и че общество-
то самичко трудно ще оцени постиже-
нията ви. Които иначе са прекрасни. 

За германския възпитаник г-н 
Витанов и познанията му за аме-
риканската пропагандна маши-
на

ХУМАНИТАРИСТИКА
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Аха, ще потрие някой ръце, г-н Вита-
нов е учил и живял доста по Германия 
и като ще ни разказва за пропаганда-
та, най-накрая ще научим доста за ме-
тодологията на Гьобелс – фиг.4.   

Фигура 4. Един безспорен май-
стор на пропагандата – Йозеф 
Гьобелс.

Е, някой път може и да ви разкажа за 
личността и методологията на Гьо-
белс, но няма да е днес. Днес ще си 
говорим за началото на съзиданието 
на пропагандната машина на съвре-
менната империя – САЩ.  И тя е тясно 
свързана с името на Едуард Бърнейс – 
фиг. 5.

Фиг 5. Дами и господа – бащата 
на американската пропагандна 
машина – Едуард Бърнейс.

И по-специално ще обсъдим накои от 
основните идеи на клаческата книга 
на Бърнейс, озаглавена „Пропаганда“ 
и издадена през 1928 г. (нали се се-

щате, това е преди Гьобелс и оттогава 
американската пропагандна машина 
се развива и усъвършенства, поради 
което ви и занимавам с нея). Нo в края 
на обсъждането, разбера се ще прило-
жим основните идеи на  Бърнейс към 
анализ на текущите събития в Бълга-
рия. 

Нека още тук да отбележа, че няма да 
се спираме на всички въпроси, които 
се разглеждат в книгата на Бърнейс. 
Няма да се спрем на пропагандата и 
жените, както и на пропагандата в 
сферата на образованието. Няма да се 
спрем на пропагандата в сферата на 
изкуството и ще кажем само няколко 
думи за значението на пропагандата 
в сферата на науката. Може би някой 
друг път ще засегнем и тези обширни 
теми. Тук ще обсъдим по-подробно 
само що е това пропаганда и какви са 
приложенията й в сферата на иконо-
мическата и политическата дейност. 
Като за начало – стига.  

Организирането на  обществения 
хаос чрез пропаганда

Е, как започва тая книга от 1928 годи-
на, бе, г-н Витанов, че ни занимаваш с 
такива вехтории. Ами книгата започва 

така:
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The conscious and intelligent 
manipulation of the organized 
habits and opinions of the masses 
is an important element in 
democratic society.
Edward Bеrnays

Глътнахте ли си граматиката? Май не 
сте очаквали такова нещо. И май „вех-
торията“ си е много актуална. Както 
всяко нещо, писано от голям майстор. 
И получило голямо развитие от 1928 
година насам – фиг. 6.

Бърнейс ни казва следното:
1.  Хора, за които не сме и чували вли-
яят на нашето съзнание, формират 
вкусовете ни и ни подсказват идеи.
2. Така и трябва да бъде, за да има ор-
ганизация в демократичното обще-
ство, където много хора трябва да си 
сътрудничат, за да може обществото 
да функционира гладко.
3. Гореспоменатите хора имат отлич-
на представа за психичните процеси и 
възможните социални конфигурации.
4. Тези хора осъществяват задкулисна 
координация на многообразните мне-
ния на масите и насочват към форми-
ране на доминантно обществено ме-
ние.

Фигура 6. – Пример за пропаган-
да днес.

Фигура 7. Малка илюстрация на 
резултат от работата на задкулис-
ния пропагандист.

Защо трябва да се обръща внимание на 
пропагандата?  Гледаме фиг. 7 и четем 
Бърнейс, който ни казва, че пропа-
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гандата, е това, което спома-
га за гладкото функциониране 
на обществото, основано вър-
ху конкуренцията между хора-
та.  За да функционира гладко 
едно такова общество, хората 
трябва да позволят общество-
то да бъде организирано от два 
процеса: лидерство и пропаган-
да. 

Какво да добавим тука към думите 
на Бърнейс. Ами може би следното – 
имаме 4 варианта за тези 2 процеса: 
явно лидерство и явна пропаганда (не 
знам защо, ама тук си спомням за Хит-
лер и Гьобелс). После имаме като въз-
можност явно лидерство и задкулисна 
пропаганда. След него идва задкулис-
ното лидерство и явната пропаганда. 
И накрая – задкулисното лидерство 
и префинената задкулисна пропаган-
да. Впрочем  дали това последното го 
няма и у нас?  Но за да отклоня внима-
нието ви от тези опасни мисли, ви по-
казвам фиг. 8. Гледайте блондинката, 
блондинката-а-а, а не какво пише.

Фигура 8. Една блондинка за разтуха.

 
И тъй, да караме нататък. Бърнейс 
пише, че когато цивилизацията се 
развива и усложнява, то нуждата от 
задкулисно управление и направле-
ние на хората се увеличава и се разви-
ват и съответните методи и средства, 
за да се прави това. И част от тези ме-
тоди са манипулацията на новините 
и инфлацията на личността. Демек, 
хващаме един ритнитопковец и с яка 
пропаганда по радиа и телевизии го 
правим да изглежда акъллия като Но-
белов лауреат по физика, например. 
След което го туряме на висок пост, а 
ние зад кулисите му дърпаме конците. 
Като ни е ясно, че тая работа ще изгър-
ми, защото ритнитопковецът си е рит-
нитопковец и няма как с течение на 
времето да не се оплете в кълчищата 
на управлението на сложната социал-
но-икономическа система. 

В обществото има хиляди групи и вся-
ка от тези групи цели да прокара ня-
какви интереси.  Доста от групите си 
и взаимодействат и през това взаимо-
действие се трансформират възгледи 
и мнения от една група към други гру-
пи.  Този механизъм на трансформи-
ране, пише Бърнейс, е механизмът, по 
който демокрацията е организирала 
колективното си съзнание и е упрости-
ла мисленето на масите – фиг. 9.  И е 
недопустимо да разбереш, че 
такъв механизъм съществува и 
да не го използваш.
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Фигура 9. Горе – групата на почита-
телите на един герои обменя мнение 
с други групи и така влияе върху об-

щественото съзнание. Долу – други 
групи имат друго мнение. И всеки се 
бори да наложи своето мнение в об-
щественото съзнание.

И тъй, Бърнейс си поставя за 
цел да обясни структурата на 
механизма за формиране и на-
сочване на колективното съз-
нание и да даде насоки, как това 
колективно съзнание да се ма-
нипулира от специалист, кои-
то иска да създаде условия за 
възприемане на дадена идея или 
на даден продукт от общество-
то. 

И преди да продължа, уважаеми чи-
татели, особено вие учени от естестве-
ните науки и инженери,  тук е момен-
тът да ви кажа – добре дошли в света 
на пропагандата. Четете и мислете.  
А моята цел е, като ви разкривам ня-
кои от механизмите на пропагандата, 
е да ви извадя от състоянието на мал-
кото мишле, на което чрез трохички 
и приплясквания му показват накъде 
трябва да върви. Превърнете се в нещо 
по-голямо и по-хищно, за да не могат 
разни (и в голямата си част силно не-
кадърни) нашенски манипулатори да 
ви навират по мишите дупки. 

Що е пропаганда и има ли тя поч-
ва у нас
 
По-възрастните читатели вече цъкат 
с език, защото знаят, че заглавието 
на този параграф е цитат от заглави-
ето на една книжка и само една дума 
е сменена. Но нека се върнем обратно 
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към пропагандата. Икономическата 
власт, пише Бърнейс, води след себе 
си политическа власт и ето как ин-
дустриалните революции са довели 
до отнемане на властта от кралете и 
предаването и в ръцета на по-широки 
маси. Повече хора, значи повече 
умове и повече мнения и ето как 
идва необходимостта от съгла-
суване на тези мнения, за да се 
упражнява ефективно власт-
та (което грубо казано значи парата 
да излеза от едни джобове и да влиза 
в други джобове, ама доста по-малко 
на брой). Та тези малкото, пише Бър-
нейс, намерили начин да въздействат 
на мнозинството. Този начин се нари-
ча пропаганда и ....

Propaganda is the executive arm of the 
invisible government.
Edward Bеrnays  

Тъй, тъй. Преседна ли ви сега, каквото 
дъвчехте? И май ви стана интересно? 
Хайде още от същото: 
Пропагандата, е механизмът, 
който осигурява масивното 
разпростра- нение на идеите. В 
широк смисъл, пропагандата е 
организирано усилие да се раз-
пространи определен възглед 
или доктрина.
Едуард Бърнейс

Тъ-ъ-ъ-й. Значи пропагандата е нещо 
като схема за разпространение на на-
какви идеи и тази схема води до на-
сочено действие за получаване на об-
ществена поддръжка, например за 
дадено мнение или начин на дейст-

вие. Значи п-ъ-ъ-ъ-ъ-ъ-ълним общест-
веното съзнание с пропаганда и по-
лучаваме поддръжка за нашите идеи 
или начин на действие.  Както казва 
великият пропагандатор Алф, драги 
ми читателю:
„Ти не си ко-о-о-тка, ти не си ко-о-отка, 
ти си геврек!”.  Звучи почти като „Ти 
не ми-и-и-ислиш с ума си, ти не ми-и-
и-ислиш с ума си, ти мислиш каквото 
ти кажа аз да мислиш!”  И веднага об-
ратно към Бърнейс:
Propaganda is perfectly legitimate 
form of human activity. Any 
society, whether it be social, 
religious or political, which is 
possessed of certain beliefs, and 
sets out to make them known, 
either by the spoken or written 
words, is practicing propaganda.

Кратко и ясно от самия класик на 
пропагандата. Какво да добавя пове-
че? Може би, че трябва организирано 
действие за разпространение на съ-
ответните идеи и че слабата органи-
зация,  леженето по кръстовища или 
затварянето в окупирани универси-
тетски зали до нищо не води. А-а-а-а, 
ще кажете, значи то било неуспешно, 
защото част от механизма липсва-а-а-
а. Браво и ето как феодалният старец 
Витанов, дето само пие кафето и от 
него полза няма,  май почна полека да 
ви превръща в нещо по-голямо и по-
хищно, дето по-добре ще си защитава 
интереса. И за да видите, какви са въз-
можностите на пропагандата, ето ви 
малко пропаганда от велосипедната 
индустрия – фиг 10.
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И така, понаучихме нещо за пропаган-
дата. Ами какво е модерната пропа-
ганда? 

Внимание тук – модерната про-
паганда, пише Бърнейс, е после-
дователно усилие 
да се създадат или оформят събития
за да се повлияе отношение-
то на публиката към дадени 
действия, идеи или групи. 

Фигура 10. Какво да кажа тук – види-
те ли, драги учени в кулите от слонова 
кост, защо обществото не се интересу-
ва от вас? Защото, грубо казано – ня-
кои хора умеят успешно да бъзикат 
инстинктите му. 

Оп-па-а-а-а – да се създадат или оф-
ормят значи.  Да създадем значи съби-

тие, като окупация на университетска 
зала например, че да оформим об-
щественото мнение, че правителство-
то е лошо, корумпирано и т. н.. Или 
пък да представим окупацията на Ор-
лов мост тъй, като че там са налягали 
наркоманчета и тъй да повлияем об-
щественото мнение за протестиращи-
те студенти. Та вече се сещате защо ве-
черно време, освен с готвене, отмарям 
и с гледане на новини. Там са съвре-
менните грандиозни представления, 
които ни поднася пропагандата  (виж 
и фиг. 11).
 

Фигура 11. Борбата е безмилостно 
жестока. Борбата, както казват, 
е епична... От кого ли беше този 
цитат младежи?
 
Практиката за създаване на обстоя-
телства и образи в съзнанието на ми-
лиони хора е твърде разпространена, 
пише Бърнейс (фиг.12)  Важното 
е действието да е непрекъсна-
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то, за да може общественото 
съзнание да се тренира така, 
какно се тренира физиката  на 
взвод войници.  Тренираното 
масово съзнание може да окаже 
такъв натиск, пред който да са 
безсилни и законодатели и учи-
тели и редактори на вестници. 

Фигура. 12. Общото обществено съзна-
ние, пък и това на младежта се трени-
рат от ранна детска възраст от големи-
те пропагандни машини. 

Всяко едно движение, което не 
успее да впечатли общественото 
съзнание, пропада.  
(Кажете сега драги представители на 
научно-техническата интелигенция, 
че не съм написал с огромни букви 
един от основните ви проблеми в тази 
страна).

И трябва да бъдат впечатлени както 
бизнесът, така и писателите, журнали-

стите и т. н.  Така пропагандата проме-
ня картината на света в съзнанието на 
отделния човек и в колективното съз-
нание (фиг. 13).

Фигура 13. Един продукт на мо-
гъща пропаганда машина, която 
днешната младеж не помни. 

Днес лидерите не могат да правят, 
каквото си искат без подкрепата на 
масите и за да спечелят тази подкрепа, 
активно използват методологията на 
пропагандата.  Затова, пише Бър-
нейс, пропагандата е тук, за да 
остане.   

Особено важно за пропагандатора е да 
спечели за своята кауза хората, чиято 
дума се чува от хиляди, десетки или 
стотици хиляди хора.  Така автома-
тично се печели подкрепата на рели-
гиозни, патриотични, индустриални, 
социални и местни групи, чиито чле-
нове възприемат като свое мнението 
на съответните влиятелни персони 
(фиг. 14). 
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Фигура 14. Пропаганда на итали-
анската национална идея. Може 
ли да познаете къде на картинка-
та е Джузепе Гарибалди? 

Такава практика е силно използвана 
през Първата  и Втората световни вой-
ни в комбинация с осмиване или сата-
низирането на противника (фиг. 15). 

Фигура 15. Осмиване на против-
ника. 

След Първата световна война изку-
ството на пропагандата се развива 
още повече.  Пропагандата оттогава 
не се интересува вече само от индиви-
дуалното и колективното съзнание, а 
разглежда анатомията на общество-
то с неговите взаимосвързани групи. 
Индивидът е разглеждан вече 
не само като клетка в социал-
ния организъм, но като клет-
ка, принадлежаща на различни 
органи, организирани в социа-
лен организъм.  Подразни някой 
нерв на тоя организъм (с подхо-
дяща форма на пропаганда) и 
можеш да получиш подходяща-
та реакция на желаното място 
(фиг. 16).

Фигура 16. За повишаване на 
продажбите в края на годината – 
дядо Коледа!  Чувствително мяс-
то в съзнанието на всеки човек 
още от ранна детска възраст. 

Желанието за някакви реформи, пише 
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Бърнейс, колкото и да е широко раз-
пространено, не може да бъде 
трансформирано в действия, 
ако не бъде фокусирано чрез под-
ходяща пропаганда така, че да е 
в състояние да оказва достатъ-
чен натиск върху факторите, 
от които зависи осъществява-
нето на промените (и които чес-
то са, така да го кажем, скептични към 
съответните промени). 

Пропагандата често се използва от 
различни малцинства, за да внушат 
на мнозинството, че за него е полез-
но това, което малцинството иска да 
постигне. Но всяка пропаганда, пише 
Бърнейс, си има пропоненти и опонен-
ти и всяка една от тези групи се стреми 
на привлече на своя страна обществе-
ното съзнание. 

Но кои са тези, които стоят зад 
модифицирането на обществе-
ното мнение чрез влияние върху 
общественото съзнание? 

Ако направите един списък, кой има 
влияние върху много хора в едно об-
щество, пише Бърнейс, списъкът скоро 
ще стане доста голям.  Ако погледнете 
този голям списък, бързо ще устано-
вите, че той съдържа лица, върху чи-
ето съзнание също се влияе. А това 
влияние се оказва от личности, 
чиито имена са известни на 
малцина. 

Съществуват невидими за обществото 
управници, пише Бърнейс, чиито ре-
шения определят живота на милиони 

хора.  И: 
1. Обществото изобщо не разбира до 
каква степен думите и делата на най-
известните му представители си дик-
туват от невидимото управление зад 
кулисите. 
2. Но още по-страшно е, че обществото 
и не подозира до каква степен мисли-
те и навиците на неговите членове са 
моделирани от това вевидимо упра-
вление.  
3. И не става дума само за невидимо 
управление в областта на политиката. 
Става дума за такова управление и в 
други области, като например модата.

Невидимото управление на общество-
то се концентрира в ръцете на мал-
цина, пише Бърнейс, поради ма-
нипулацията на социалната 
машинария, която контролира 
мненията и навиците на маси-
те.  И за да е тази манипулация 
ефективна, невидимата власт 
концентрира все повече функ-
ции по осъществяване на про-
пагандата в ръцете на специа-
листите по пропаганда (фиг. 17). 
И тези специалисти се наричат спе-
циалисти по връзки с обществаността 
(или на „модерен български“ – пъблик 
релейшън  мениджъри).
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Фигура 17. Общественото мнение 
трябва да бъде манипулирано и 
контролирано за да е едно упра-
вление успешно. С такива и да-
леч по-фини методики. 
 
Днес организираната власт от всяка-
къв вид зависи от общественото мне-
ние и една управление е дотолкова 
управление, доколкото го приема об-
щественото мнение. Общественото 
мнение е невидимият партньор, бла-
годарение на който с успех са се увен-
чавали усилията на различни групи, 
които това мнение е подкрепяло (фиг. 
18). 

А специалистите по връзки с общест-
веността на дадена група са тези спе-
циалисти, които трябвя дя осигурят 
подкрепата на общественото мнение 
за дадените действия или идеи.  Тези 
специалисти, според Бърнейс, са съ-
ветници на своите клиенти (фиг. 19) и 

ги съветват по начин, подобен на кой-
то адвокатите им ги съветват по прав-
ни въпроси. 

Фигура 18. И щом общественото мне-
ние е толкова важно, то трябва да бъде 
обработвано, формирано и манипули-
рано с грамаден арсенал. За да върви 
общественото развитие относително 
гладко и горе-долу в предначертана-
та посока. Докато.... един ден маши-
нарията откаже, след което в нея ще 
бъдат направени някои изменения и 
тя отново ще бъде пусната в действие.  
Добре дошли в Матрицата, дами и гос-
пода.  

1. Специалистът по връзки с обществе-
ността  съветва клиента за обществе-
ните връзки, свързани с дейността му, 
била тя икономическа, политическа 
или друга. 
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2.    И тези съвети имат за цел така да 
оформят действията на клиента, че 
тези действия да привлекат интереса 
и да получат одобрението на хората, 
да бъдат подкрепени и признати за 
релевантни от съответните целеви об-
ществени групи. 
3. Съветникът по връзки с обществе-
ността в общия случай не е специалист 
по рекламата, той може да потърси ус-
лугите на специалисти по рекламата, 
ако има такава нужда.  
4. Специалистът по връзки с обществе-
ността трябва да бъде добър анализа-
тор, който бързо открива проблемите, 
свързани с обществената подкрепа за 
действията и идеите на неговия кли-
ент. 
5. Този специалист трябва да подси-
гурява клиента си като му препоръч-
ва начини на действие, които правят 
действията и идеите на клиента мак-
симално приемливи за общественото 
мнение. 

Фигура 19. И още за действията 
на специалистите по връзки с об-
ществеността.

Действията на специалиста по 
връзки с обществеността
1. Най-напред, след като получи зада-
чата си, добрият специалист анализи-
ра проблемите на клиента си и търси 
това, което клиентът му може да пред-
ложи на обществото и обществото да 
го намери за приемливо. 
2. Безмислено е да се предлага на 
обществото продукт или идея, 
пише Бърнейс, която общество-
то би сметнало за некачестве-
на. 
3. След това добрият специалист ана-
лизира обществените групи в светли-
ната на поставената му задача. Напри-
мер, кои обществени групи трябва да 
бъдат повлияни и кои са лицата, кои-
то могат да повлияят тези обществени 
групи.  Икономически групи,  въз-
растови групи, географски гру-
пи, културни ггрупи, езикови 
групи, доктринални групи, всич-
ки те, пише Бърнейс, са рупори-
те, през които специалистът 
по връзки с обществеността 
може да говори на обществето 
от името на своя клиент. 
4.  След анализа идва формулиране-
то на правилата, които да управляват 
действията и навиците на клиента във 
всички тези аспекти, където клиентът 
влиза в контакт с обществени групи.  
5. Следва приложението на тези пра-
вила на практика чрез подбрани так-
тически похвати, като се внимава зато-
ва, какво е влиянието на тези действия 
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върху обществените групи. Едно не-
похватно действие или един 
неверен слух често могат да 
унищожат цялото начинание. 
Затова специалистът по връз-
ки с обществеността трябва 
да е в състояние ефективно да 
се справя със слухове и подозре-
ния, пише Бърнейс. Той трябва да 
ги спира още при източника им и да 
може да ги контраатакува бързо с по-
истинна и по-подробна информация. 
Но най-ефективният метод за борба 
със слуховете и подозренията е да се 
установят такива взаимоотношения и 
да се създадат такива комуникацион-
ни канали със съответните групи, че 
слуховете и подозренията изобщо да 
не могат да пуснат корен. 

За психологията на пропаганда-
та
Доста отдавна съществуват интересни 
наблюдения върху поведението на хо-
рата (фиг. 20).

Фигура 20. Китайците отдавна са 

забелязали някои неща.

И тъй, според Бърнейс, е възможно 
невидимо управление на обществото 
чрез манипулация на мотивите, кои-
то движат активността на отдалните 
хора в различните групи.  Групата, 
пише Бърнейс, има ментални 
характеристики, различни от 
менталните характеристики 
на отделния човек.  Групата се 
мотивира от импулси и емоции, 
които не могат да бъдат обяс-
нени на основата на психологи-
ята на индивида.  И ако човек 
разбира механизма действие 
и това, което мотивира гру-
повото съзнание, той може да 
манипулира това съзнание.  До 
някаква степен обаче, а не из-
цяло, както ни предупреждава 
Бърнейс. Пропагандата се основава 
на знание, получено чрез наблюдение 
и анализ на проявите на обществено-
то съзнание.  Но, предупреждава Бър-
нейс, не бива да се очаква да се пред-
скажат резултатите от действието на 
пропагандатоа с математическра точ-
ност, тъй като повече или по-малко 
елементи на ситуацията могат да са 
вън от неговия контрол и винаги мо-
гат да се случат неочаквани събития. 
Пропагандата се занимава с човешки 
същества, а на тях им е присъща нера-
ционалност и възможност за спонтан-
ни действия. Поради това, пропа-
гандата е наука, но и изкуство, 
където опитът и бързата ре-
акция са много ценни.  Последно-
то изречение не е от Бърнейс. Ами от 
кого е, ще попитате. Ами от един от 
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нас двамата драги читателю. От тебе е 
значи.  И за да те поздравя за хубава-
та мисъл, на фиг. 21. има едно ценно 
практическо правило от всепризнат 
майстор на пропагандата. 

 Фигура 21. Един човек с опит и 
бърза реакция. Успял да заблуди 
цял един народ. 

Ако можете да влияете на лидерите на 
една група, вие автоматично влияяете 
и върху цялата група. И сега неща ин-
тересно. Не е нужно да събирате 
хората в групи, за да събудите 
стадните им инстинкти, пише 
Бърнейс.  Съзнанието на човека 
запечатва послания към група-
та, дори когато той вече не е в 
групата, а е сам в къщи и заве-
сите са пуснати.  И тези запе-
чатани послания влияят върху 
желанията, оценките и реше-
нията му – какво да купи или за 
кого да гласува. 
Груповото съзнание, според Бър-
нейс, не мисли в истинския сми-

съл на думата. Вместо мисли са 
налице импулси, навици и емо-
ции.  И първият импулс, който 
идва в груповото съзнание, е да 
се следва  някакъв пример или 
някакъв лидер, на който се има 
доверие.

Но каква става когато приме-
рът или лидерът го няма и ко-
лективното съзнание трябва 
да се оправя само – пита се Бър-
нейс. И отговаря – тогава ко-
лективното съзнание използ-
ва клишета, подходящи думи 
или образи, които отразяват 
идеите и опита на цялата гру-
па.  Например, лепнете поддходяща 
щампа („соросоид“) или клише („дър-
жавата била лош стопанин“) на нещо 
и то вече е дискредитирано, тъй като 
успешно емоцията на големи групи е 
насочена в подходяшата посока. 

Хората, пише Бърнейс, рядко 
са наясно с истинските причи-
ни, които мотивират техните 
действия. Те може да си мислят на-
пример, че купуват кола заради техни-
ческите и характеристики, а всъщност 
те я купуват защото искат да покажат 
статус пред съседа (който не може де 
си позволи да си купи кола от този 
клас) или пък защото цветът е розов. 

А защо това е така?  Тук Бърнейс се об-
ръща към учението на Зигмунд Фройд 
(фиг. 22), според което много от 
човешките мисли и действия са 
компенсаторни заместители 
на желания, които човекът е 
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бил принуден да потиска.  

Фигура 22. Зигмунд Фройд и от-
ношението му към изгарянето на 
неговите книги от нацистите.

Та, заключава Бърнейс, успешният 
пропагандист трябва да раз-
бира истинските мотиви за 
действията на човека и групи-
те от хора, а не да се основава 
на причините, които хората 
му казват, че са в основата на 
действията им. И продължава 
– не е достатъчно да познаваме 
само механичната структу-
ра на обществото – групите в 
него и връзките между тях. Ако 
това е механиката на парния 
локомотив на обществото, то 
човешките желания са парата, 
която привежда в движение ло-
комотива. Само като ги разби-
ра, успешният пропагандист 
може да контролира големият 
и слабосвързан механизъм, как-
въвто е модерното общество.  
Ако например произвеждате бекон и 
искате да го продавате успешно, след-
ва да се запитате – кое е това, което 
влияе върху хранителните навици на 

хората? Съответните доктори, разби-
ра се. Тогава отивате при подходящо 
подбрани от съответните доктори и 
ги убеждавате да започнат да гово-
рят колко е полезна за здравето да се 
яде бекон. И така.  Още един пример 
– пропагандата в стар стил би апели-
рала към индивида – „ЕЙ ТИ, купи си 
дъвка ЛИСИК ПЕНЧО  СЕГА!“ за да 
пречупи с директна атака евентуална-
та му съпротивата да си купи продукта. 
Пропагандата в нов стил би опитала не 
да атакува директно, а да премахне съ-
противата, чрез насочване на емоции-
те на клиента така, че да направи про-
дукта желан: „О-оо, дъвката ЛИСИК 
ПЕНЧО  освежава така, че човек отива 
на седмото (осмото, деветото, десетото 
или каквото там е подходящо) небе!“. 
Много ефективен метод  за насочване 
на емоции е апелът към инстинктите – 
едно е например да рекламираш бира, 
като показваш на мъжете хубава би-
рена бутилка, а съвсем друго е когато 
бирената бутилка е свързана с блон-
динка с мерки, съобразени с вкусовете 
на съответната страна (по спортен вид 
на запад и по-тантуреста на изток). Се-
ксът продава, дето има една приказка 
(фиг. 23).

ХУМАНИТАРИСТИКА



 http://nauka.bg 127

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

62

Фигура 23. Първата картинка – бутил-
ка бира. ТИ – ПИЙ БИРАТА, БЕ! Вто-
рата – брееей, това ли е сервитьорка-
та? Я дай пет халби!

И в допълнение разбира се правим съ-
бития, на които Хайди Клум или Клау-
дия Шифър сервират бира на Харисън 
Форд, Джордж Клуни, Том Круз и т.н. 
– тоест, вкарваме и влиятелни персо-
ни в пропагандната схема.  И т.н., и т. 
н.  И неусетно диретната атака – „ТИ, 
купи си бира“ е заменена с процес, в 
които емоциите на индивида или ма-
сата превземат крепостта на съпроти-
вата и индивидът или групата си казва 
„Абе, я да си пия една бира!“. 

Един от най-ефективните ме-
тоди на пропагандата, пише 
Бърнейс, е да се използва схема-
та – формирай групи за да раз-
пространяваш идеи.  Например – 
рекламирай сапун, като организираш 
състезания по направа на скулптори 
от сапун (както прави Проктър енд 
Гембъл).  При тези състезание се кон-
центрират и пускат в движение моти-
ви и групови навици като естетически 
мотиви, импулса на конкуренцията 
и на следването на авторитет или на 

пример, ексхибиционизма и работата 
в група. И всичко това се концентрира 
и пуска в действие от простия механи-
зъм  на груповото лидерство и автори-
тет.  И този механизъм, като натеснат 
бутон кара хората да работят в полза 
на продажбите на сапун на основата 
на удоволствието, което те изпитват от 
това да правят скулптури от сапун.  И 
колкото повече съвпадащи  и припо-
криващи се интереси бъдат пуснати в 
действие от бутона на груповия меха-
низъм, толкова е по-ефективна пропа-
гандата на дадена идея или стока. 

Пропагандата с сферата на биз-
неса

За съвременния бизнес, връзката с об-
ществеността не е само по отношение 
на продажбата на продуктите му, но и 
по отношение на създаване на подхо-
дяща представа за самия бизнес в об-
щественото съзнание. В допълнение, 
особеностите на масовото производ-
ство са такива, че то е евтино, когато 
е непрекъснато. Тогава една фирма не 
може да си позволи просто да пропа-
ганзира продуктите си на клиентите, 
тя трябва да насочи пропагандата си 
и към създаване на достатъчен брой 
нове клиенти, които да обсорбират 
продукцията и евентуалното и увели-
чаване (фиг. 24).
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Фигура 24. Така де – хем полезно за 
едни, хем доходоносно за други.

И затова, фирмата трябва да се бори 
с другите фирми от същия бранш, а 
също и с фирми от други бран-
шове и страни, които също 
искат левчетата на потре-
бителите да идат в техните 
джобове или пък с тези левчета 
да бъдат купени от техните 
акции или дългови книжа.  

Този, който пропагандира в полза на 
някой бизнес трябва добре да си дава 
сметка за стандартите, изисквания-
та и навиците на обществените групи 
и особена на групите, откъдето идват 
потенциалните клиенти на бизнеса.

Никога не трябва да се забравя, 
пише Бърнейс, че обществото и 
неговите групи не са аморфни 
маси, които могат да се мо-
делират както си искаме или 

пък да им диктуваме каквото 
си решим. Не, бизнесът и обще-
ството имат свои персонални 
особености, които трябва да 
бъдат максимално приведени 
в съгласие и съществуване по-
средством пропагандата.  

Бизнесът, продължава Бърнейс, тряб-
ва да може да обясни себе си по начи-
ни, които общество ще разбере и ще 
бъде готово да приеме.  И както биз-
несът не възприема безпрекословно 
диктат от обществеността, така и той 
не може да диктува безпрекословно на 
обществеността. Бизнесът трябва 
да се стреми да изучава и разби-
ра променящите се обществени 
изисквания и да се стреми да ги 
удовлетворява. Не може само 
да вземаш (парите на хората), 
пише Бърнейс, трябва и да им 
даваш нещо насреща. 

Съвети към бизнес-пропаганда-
тора

Съществуват два вида планове 
за работа на бизнес-пропаган-
датора, пише Бърнейс.  И те мо-
гат да бъдат използвани поот-
делно или заедно. 
 1. Единият е непрекъснатото 
въздействие върху обществено-
то съзнание  с цел публиката да 
получи желаната представа за 
нещата, свързани с бизнеса. 
2. Вторият план е планът на 
точковите въздействия, които 
концентрират общественото 
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внимание върху детайли, харак-
терни за съответния бизнес.  

Кой от двата метода да се приложи 
или пък да се приложат ли и двата ме-
тода заедно, зависи от внимателното 
изучаване на  ситуацията и специфич-
ните възможности за постигане на на-
белязаните цели. 

Тенденцията на големия бизнес е да 
става още по-голям, пише Бърнейс.  И 
поради това, броят на хората и общест-
вените групи, с които този бизнес вли-
за в контакт, се увеличава. Появава се 
необходимост от успешни отношения 
с акционери, с търговци, с конкурент-
ни бизнеси и бизнеси от други сфери 
на икономиката и разбира се, успешни 
отношения с евентулно увеличаващи-
ят се брой клиенти. 

Бизнес пропагандата (както и пропа-
гандата изобщо) може да стане особено 
ефективна, ако начинът на осъществя-
нето и е подходящ. Важен принцип 
в работата на пропагандиста 
е принципът на общия интерес 
– трябва де се търси общият 
интерес на тези, които прода-
ват стоката и на обществото. 
Това силно спомага за общест-
веното благоразположение не 
само към продаваната стока, 
но и към нейния производител 
(който работи за обществения 
интерес, а не само за собстве-
ните си печалби).  
Ако нямате благоразположеното об-
щество зад себе си, вашето начинание 
най-вероятно ще се провали.

Но не бива да се смята, че след като 
веднъж благоразположението е до-
шло на страната на един бизнес, то 
вечно ще остане там.  За да остане бла-
горазположението, трябва да се пола-
гат усилия и да се поддържа подходящ 
контакт с обществеността  навсякъде, 
където обществеността има допирни 
точки със съответния бизнес.  Тенден-
циите към намаляване на благоразпо-
ложението трябва навреме да бъдат 
засичани и контрирани чрез действия 
за разсейване на съмнението или чрез 
съвети, модифициращи действията на 
клиентите да степен, че причината за 
намаляване на благоразположението 
да отпадне. 

Особено голям е натискът върху голе-
мите бизнеси, които са публична соб-
ственост. Държавата е лош стопанин, 
държавата е лош стопанин – дерат се  
„експерти“ от всевъзможен калибър. 
И услужливо не ви говорят за десетки-
те хиляди фалити на частни бизнеси – 
там стопаните са „добри“ и затуй дър-
жавната собственост трябва да мине в 
частни ръце, та да бъде успешно фали-
рана и разпродадена, а с парите да се 
построи някоя къщица и да се купи ня-
кое джипче (както наблюдаваме вече 
25 години). И за да се прикрие, че тук 
нещо не е така, пропагандата е ярост-
на – и пак и пак „държавата е лош сто-
панин“. Къде е контрапропагандата, 
питам се аз. Лесно е да се покаже, че 
не държавата е виновна, а поставени 
на високи постове марионетки, които 
имат за задача да разсипят бизнесите, 
които са публична собственост, та да 
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ги продадат по-евтинко на тези, кои-
то са ги сложили на тези позиции. Но 
същите хора се стремят да заглушат 
контрапропагандата. Докато могат, 
защото откровените лъжи не могат да 
бъдат поддържани много дълго време 
дори и от най-изкусния пропагандист. 
И когато истината лъсне, трябва да се 
взимат пропагандни мерки за ограни-
чаване на щетите – нали така! От мене 
да знаете – който успешно може да 
прави това, той е истинският майстор 
на пропагандата. Но това не стига – 
освен майстори, трябва и добре изгра-
дена пропагандна мрежа, като тази в 
Америка (фиг. 25).

Фигура 25. Има още доста много 
да учим от американците. 

Пропаганда и политика

Гласът на народа, пише Бър-
нейс, отразява съзнанието на 
народа, а това съзнание се об-
работва от лидерите на групи, 
на които членовете на групите 
вярват и от хората, които зн-
наят как да манипулирет об-
щественото мнение.  А общест-
веното менение е композирано 

от предразсъдъци, символи, кли-
шета и вербални формули, на-
бити там от лидерите и мани-
пулаторите. 

И сега нещо много важно, понеже не-
прекъснато слушаш драги читателю, 
как българският избирател, проклет-
ника, бил силно апатичен. Питаме 
Бърнейс – защо това е така и той ни 
отговаря: 

Политическата апатия на 
обикновения избирател е след-
ствие от това, че политици-
те не могат да се оправят до-
бре с общественото съзнание 
– не могат да представят себе 
си и платформите си с думи и 
действия, които да имат ре-
ално значение за изберателя.  
А добро преставяне в демокра-
тичните общества може да се 
постигне само чрез пропаганда.

Политиката е голям бизнес, 
пише Бэрнейс. И това е бизнес, 
свързан с продажбата на идеи.

Добрият политик трябва да познава 
публиката си – какво тя иска и какво 
тя би могла да приеме. Но и полити-
кът, дори да е добър, има нужда от до-
бър специалист по връзки с общест-
веността. Политикът не бива да си 
мисли, че е добър във всички аспекти 
на политическия бизнес. Там трябва 
да има добри платформи, планове, 
бюджети, речи, дейности и личности, 
за чието качество и действия полити-
кът в повечето случаи проста не може 
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да се грижи сам -– около него трябва 
да има добри специалисти. 

Първата стъпка в една политическа 
кампания е да се изяснят нейните 
цели и да се обяснят добре, като им се 
придаде  подходяща форма – иначе 
казано, да се изработи политическата 
платформа.  И тази платформа трябва 
да се представи така, че общественост-
та да погледне благосклонно на нея, 
а не да има впечатлението, че това 
се неща, написани на пясъка, празни 
приказки, които ще бъдат отмити от 
първата по-висока вълна от проблеми. 

И първата стъпка при подготовката на 
платформата, трабва да е анализът на 
обществото и на проблемите на обще-
ството – трябва да се изготви списък 
с обществените желания и искания и 
на тяхна основа да се прави план за 
действие на политик или партия при 
положение, че изборите бъдат спече-
лени. 

Политиците, по подобие на бизнес 
рекламата, трябва максимално да за-
лагат на първичните инстинкти на хо-
рата, а не само на емоциите, които ду-
мите могат да предизвикат (фиг. 26).

Фигура 26. Не си мислете, че ин-
стинктите са били използвани 
само в западната пропаганда. И 
на изток е имало такова нещо, 
макар и в по-ограничен мащаб.

Но това използване трябва да бъде 
внимателно и да съвпада с целите и де-
тайлите на политическата кампания, 
да бъде адаптирано към обществените 
групи, към които са насочени полити-
ческите послания и да се съобразят с 
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възможностите на различните видове 
медии за разпространение на идеите. 

Много са важни и медиите, чрез кои-
то политическата кампания се донася 
в домовете на хората.  Това може да 
са радиото, телевизията, интернетът, 
пресата, масовите митинги и т. н. Това 
са малка част от възможните носите-
ли. Могат да се използват и много дру-
ги, но за да има ефект от този пренос, 
носителите трябва да са синхронизи-
рани. 

Трябва добре да се знае, пише 
Бърнейс,  че методите на пропа-
гандата са ефективни само при 
избиратели, които определят 
политическите си предпочита-
ния на основата на желанията 
и предразсъдъците на някак-
ва група, към която тези хора 
принадлежат. Където същест-
вуват специфични зависимо-
сти и лидерство на началник, 
тези зависимости и лидерство 
могат да действат в посока на 
нулиране на свободната воля на 
избирателя. 

Политическият лидер, продължава 
Бърнейс, трябва да е създател на об-
стоятелства, а не креатура на обстоя-
телствата.  Иначе казано например, 
политическият лидер не трябва да 
чака вестниците да се сетят за него, а 
активно да работи да създава новини, 
които да бъдат отразявани от вест-
ниците.  И преди да се пристъпи към 
създаването на новината обществено-
то съзнание трябва да се подготви да 

я възприеме – трябва внимателно да 
подберат времето, мястото и начинът 
на създаването на новината. 

Пропагандата може да помогне на по-
литика, но пропагандата не може да 
свърши цялата работа на политика. 
Пропагандата, пише Бърнейс  е 
безполезна за политик, който 
няма какво да каже на публика-
та и то нещо такова, което тя 
да бъде готова да възприеме. 

Успешният политически лидер тряб-
ва да използва пропагандата,  за да 
води хората като  има точна знание 
за обществото и модифицира обстоя-
телствата за да манипулира и насочва 
общественото съзнание. Така че, спо-
ред Бърнейс, не е достатъчно само да 
се изучава и да се следва обществено-
то мнение. Върху това мнение трябва 
и да се въздейства.  
Функцията на пропагандато-
ра, пише Бърнейс, е далеч по об-
хватна от това да бъде инфор-
матор на пресата. Той трябва 
да интерпретира и обосновава 
дейностите на политика пред 
хората, а също и да интерпре-
тира активността на общест-
вените групи за  нуждите на 
дейността на политика.  Той 
трябва да може да анализира 
обществените тенденции и да 
държи полиците информирани 
за обществото и обществото 
информирано за политиците.  
Той трябва да е механизмът, 
който осъществява управление 
чрез обучение (обучение, както 
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на обществото и неговото съз-
нание, така и на политиците 
и тяхното съзнание). Но обуче-
нието  не е достатъчно, пише 
Бърнейс. Успешният пропаган-
датор трябва да може да пра-
ви пропаганда посредством съз-
даване на обстоятелства с цел 
да концентрира вниманието 
върху значителни събития и да 
драматизира важни въпроси.  
Така дълравникът на бъдещето, 
пише Бърнейс, ще може да фо-
кусира общественото съзнание 
върху най-важните аспекти на 
политическата си дейност и да 
води големи и хетерогенни маси 
избиратели към ясно разбиране 
на това какво правят и към ин-
телигентно действие (в съот-
ветствие с набелязаната поли-
тика). 

Малко за пропагандата в сферата 
на науката

Интересно е, че Бърнейс още през 
1928 (!!!) година обръща внимание от 
нуждата от пропаганда на научната 
дейност (пиша това заради всички ди-
нозаври на родната наука, които пове-
че от десетилетие ми натякваха, че се 
занимавам с глупости като популяри-
зирам и пропагандирам науката в об-
ществото). 

Та, някога, пише Бърнейс, науката е 
била охранявана от общества от про-
светени хора и от големи научни ор-
ганизации. Днес това вече не е доста-
тъчно. Днес трябва да се привличат 

средства и от индустрията, а общест-
вените средства трябва да се разпре-
делят по много пера. Поради това се 
променят връзките на науката с обще-
ството и индустрията и възниква необ-
ходимостта от пропаганда на науката 
(фиг. 27).  

Фигура 27. Никак не е лошо, нали! 
Хайде сега открийте характерни-
те похвати на пропагандата тук. 

Бизнесът печели много, когато въз-
никне значителна иновация, основа-
на на научно откритие. Затова някои 

ХУМАНИТАРИСТИКА



 http://nauka.bg 134

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

62

фирми са готови да влагат големи 
пари, а други чакат просто да се поя-
ви някак си иновацията и те, без да са 
вложили и стотинка в научни изслед-
вания, да започнат да я прилагат. Като 
оставим настрана доколко морално 
е това и предположим, че има добро 
сътрудничество между науката и биз-
неса, то пропагандата на науката днес 
е задача както на групите от учени, 
така и на бизнеса, който има интерес 
продуктите му, основани на научните 
иновации, да намират купувачи в об-
ществото.  Пропагандата, като 
инструмент на комерсиална-
та конкуренция, пише Бърнейс, 
отваря нови възможности за 
изобретателя и изследователя. 
Това се опитвам да вкарам в общест-
веното съзнание на българските уче-
ни вече повече от десетилетие. В на-
чалото беше убийствено трудно дори 
да им говоря, че постиженията трябва 
да се пропагандират. „Нашите пости-
жения говорят сами за себе си. Няма 
кякво да ги пропагандираме. Работа 
на обществото е да ги разбере и да ни 
финансира. Работа на бизнеса е да ни 
финансира. Нашата работа е да пра-
вим научни изследвания“ – говореха 
ми те  и бащински ме потупваха по ра-
мото, обяснявайки ми как е по-добре 
да се гледам много добрата научна ка-
риера и да не се занимавам с глупости 
като популяризация и пропаганда на 
науката. Но аз гледах, какво става на 
Запад и твърдо знаех, че един ден това 
нещо ще дойде и у нас. Днес нещата 
са малко по-други, въпреки, че горео-
писаният клас твърдоглавци още не е 
изчезнал. Но както е казал един кла-

сик (на когото е именувана най-значи-
телната система от научни институти 
в Германия) – противниците на една 
идея не се убеждават. Те измират.  
Така, че нито твърдоглавците, нито аз 
ще променим позицията си. А като из-
мрем, нека младежта съди, кой е бир 
крив и кой – прав. 

Пропагандата в нашата таткови-
на днес

Трудно ми е да започна тоя параграф. 
Но хайде, нека началото е такова. Ето 
ви една последна картинка (фиг. 28).

Фигура 28. Още за пропагандата 
и за нейната връзка с общество-
то.

Нека да вървим по стъпките на Бър-
нейс. Според него има едно малцин-
ство, което упрявлява обществото, 
като чрез пропаганда синхронизира 
множеството мнения на хората и се 
опитва да налага в общественото съз-
нание такива импулси, навици, кли-
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шета и прочие, че обществото да се 
развива относително гладко и горе-до-
лу в предначертана посока. Като гле-
дам как българското общество се мята 
насам-натам, аз си правя извода, че в 
татковината невидимото малцинство 
май не е само едно, а са няколко и ин-
тересите на тези малцинства са корен-
но различни. Пропагандната инфра-
структура на всички тези малцинства 
е неразвита, а компетентността им е 
такава, че силите са доста изравнени 
за момента.  Няма да продължавам 
тези разсъждения – ти читателю не си 
глупав, нито си прост и сам можеш да 
завършиш разсъждението. Само едно 
ще ти кажа – не се притеснявай – това 
ще свърши. Историята показва на-
пример, че всеки триумвират се свеж-
да да управление на двама, което пък 
свършва като единия надвие другия. 
И тъй нататък.

Българското общество по отношение 
на групите в него не е добре изучено. 
Откъде знам ли – ама един от най-мо-
дерните методи  за изучаване на со-
циални групи не се прилага. Без него 
знанията за групите, тяхното взаимо-
действие и предпочитания са повърх-
ностни.  А с повърхностни знания и 
въздействието върху общественото 
съзнание и направляването му са си 
въпрос на късмет, а не на научен ме-
тод.
 
Е, ще кажете, ама сложи си ръка на 
сърцето и признай г-н Витанов, че 
има опити за оформяне на събития и 
създаване на положителни и отрица-
телни образи на политици, бизнеси 

и потребителски продукти. Добре де, 
има.  Но те са позорно малко за една 
напреднала държава, каквато трябва 
да е нашата. Откъдето следва, че сме 
развиващи се и тук.

Я остави това, г-н Витанов, ще кажете, 
и дай коментар по нещо по-актуално. 
Защо например пропагандата на про-
тестите не бе успешна? Ами защото, 
както пише Бърнейс, безсмислено е да 
се предлага на обществото  една идея, 
която то би сметнало за  некачествена.  
И ето какво стана – идеите на протеста 
(доколкото ги има извън искането за 
оставка на правителството) успешно 
бяха свързани от контрапропагандата 
с неудачите на последните 25 години. 
Лицата на протестите успешно бяха 
негативирани (с термина соросоиди). 
И като няма подкрепа от обществено-
то съзнание – инициативата се про-
валя, съвсем като по учебник.  И от-
тук нататък какво? Ами общественото 
съзнание е движено от импулси, казва 
Бърнейс. Импулсите, свързани с глада 
и мизерията могат пак да запалят про-
тестите. Но правителството контрира 
с не по-малко важен инстинкт от глада 
и това е инстиктът за сигурност. Тук со-
циални мерки, там коледни надбавки, 
на трето място увеличение на бюдже-
та. И за сега това работи. Не се очер-
тава повишаване на цени на стоки от 
първа необходимост, пропагандира се 
възможност за по-добро бъдеще. Про-
правителствената пропаганда засега 
надделява и не е чудно, че напоследък 
депутатите биват освирквани сутрин 
само от един единствен протестиращ. 
Надявам се тоза пример да ви стига. 

ХУМАНИТАРИСТИКА



 http://nauka.bg 136

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

62

Унищожаването на българската 
наука чрез пропаганда

Посветено на всички полити-
ци и администратори на нау-
ката, които с чиста съвест ще  
кажат „Това не се отнася до 
мене!“

Нека сега анализирам малко пропа-
гандата, насочена към разбиването на 
българската наука.  Някога в Америка, 
най-богатият човек, първите 4 бук-
ви от фамилията на който означават 
„скала“, казал : „Не ми трябва мислещ 
народ, трябва ми народ от работни-
ци“.  И сега още едно клише, здраво 
набито в главата на групата от българ-
ския народ наречена неолиберален 
елит – „Прост народ по-лесно се уп-
равлява“. Тъй – народът значи трябва 
да изпростее. Как? – като му съсипем 
образователната система и науката, та 
да го лишим от възможността за добър 
живот на основата на икономическо 
развитие чрез национални иновации 
и висока производителност на труда 
на основата на национални техноло-
гии. На образователната система няма 
да се спирам – средното образование, 
с което се гордеехме, днес е успешно 
разбито по неолибералному, а висше-
то образование е така разнебитено, че 
от Брюксел са ни писали слаба оцен-
ка за него. И „вели-и-и-иките“ юнаци, 
отговорни за това, днес са по мишите 
дупки. Та преди 4 години трябваше 
по план да бъде угробена и науката. И 
дойде от Америка „месия“ от топ 100 
на „месиите“ и  използвайки народ-

ните пари за пропаганда срещу нау-
ката, каза - „Тия от БАН са феодарни 
старци“.  И започна да набива в об-
щественото съзнание стереотипите, че 
тия там само кафие пият и заплатки 
събират.  Кратко и ясно. И му повЕр-
ваха и ръкопляскаха, когато учените 
мръзнеха по студените институти и с 
месеци не получаваха заплати. Тъй де, 
нещастници дето нищо не правят и 
като кърлежи смучат народната пара, 
та „пицата е постна“. А „гуруто“ си ре-
монтира двореца Кричим, че предво-
енният интериор някак не отговарял 
на възгледите му за министерски жи-
вот. И тъй, докато хората почнаха да се 
самозапалват по улиците и да гинат от 
глад вследствие на „успешната поли-
тика на гуруто“. Е „гуруто“ бе уволнен 
(пък как не се посвениха да уволнят 
„специалист“ от топ 100 на списък, пра-
вен от такива като него? И я още един 
неудобен въпрос – а кой го препоръча 
тоз юнак за министър на финансите?). 
Но пропагандата беше успешна – бъл-
гарската наука и БАН са така разбити, 
че десетилетия ще трябва да минат, за 
да се пооправят нещата.  Задачата е 
изпълнена – и сега си  припиликвай-
те за младежи в науката. А младежта 
не е проста – като гледа какво правите 
с нас, тези от средното поколение,  си 
вдига чукалата и хайде на Запад.  А на 
хоризонта се задава огромен провал 
и с кадровия състав, и с технологич-
ното състояние на българската наука. 
И една оперативна програма, особено 
пък тай както е направена, няма да го 
предотврати. Да го напиша пак за не-
разбралите – няма да го предотврати.  
И понеже това се усеща, отново почва 
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да скрибуца плочата – „ами оправяй-
те се по европейски проекти“. Е, ще 
се оправяме, както и досега. Но да ви 
кажа нещо – един елит, който не може 
да поддържа национална научно-тех-
ническа интелигенция, а я оставя на 
милостта на чуждестранни фактори, е 
жалък. И думата жалък е комплимент. 
Защото като се позамисли човек, ще 
почнат да излизат думи и като некадъ-
рен, че и други.  Но, хайде стига дотук.

Беше ми трудно да започна този пара-
граф, но знам как да го завърша. Това, 
което ще ни измъкне от калта на ми-
зерията е поставянето на българската 
икономика върху релсите на инова-
циите (карайте ми се колкото щете, че 
използвам клишета, важното е да ос-
ъзнаете какво ви казвам).  Иновации 
без наука, състояща се от приложни 
и фундаментални изследвания няма. 
Дори не може да си откраднете някоя 
технология, щото ако нямате квали-
фицирани учени и инженери, няма 
да я разберете как работи.  Затова ще 
бъда кратък: Учени, пропагандирайте 
науката! Политици, грижете се за нау-
ката! Там ви е спасението. Вашето и на 
тая държава! Не вярвате ли уважаеми 
политици? Ами тогава спокойно мога 
да ви предскажа, че ако я карате като 
досега, ще се гърчите като последни в 
Европа и ще ви сочат с пръст като рет-
роградни екземпляри, неспособни да 
управляват модерна държава.  А нали 
вече разбрахте – общественото съзна-
ние е опасна работа. И ако европей-
ското обществено съзнание е негатив-
но настроено, то ще вървите от провал 
към провал. Докато и националното 

обществено съзнание се настрои дос-
та отрицателно.  И тъй количестве-
ните изменения ще продължават да 
се трупат.  До пълното и окончателно 
затриване на българската наука. Или 
пък до нещо друго. Може пък да успе-
ете да угасите туй, що не гасне. Защото 
две неща са безкрайни – Вселената и 
човешката глупост. И докато безкрай-
ността на Вселената е предположение, 
то безкрайността на човешката глу-
пост май е твърдо установен факт.  

Повече за автора вижте на стр. 
12 в същия брой, където проф. 
Витанов дава много интересно 
интервю специално за сп. „Бъл-
гарска Наука“
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През последните 13 години со-
циалните мрежи набраха по-
пулярност и се превърнаха от 

он-лайн сайт за споделяне на инфор-
мация с приятели до начин на живот 
и основен канал за комуникация меж-
ду хората. Според проучване на Ipsos 
Open Thinking Exchange (OTX) от на-
чалото на 2013 година близо 60% от 
хората, които имат достъп до интернет 
в света, имат профил в поне една со-
циална мрежа и прекарват повече от 3 
часа на ден в мрежите. Това са близо 
13% от денонощието ни. 
Прехвърлянето на живота във вир-
туалното пространство логично води 
след себе си до цялостна промяна на 
начина ни на общуване, насочено към 
улесняване на комуникацията и уве-
личаване на изпращания поток ин-
формация и разширяване на неговата 
аудитория.
Какво се промени?
Като начало промяната стартира с 
промяна на езика и начина на изра-
зяване. Тази промяна започна още с 
появата на първите програми за чат 
комуникация и навлизането на емо-

тиконите (личицата, изписани с по-
мощта на препинателни знаци, а вече 
и под формата на картинки и анима-
ции) и съкращенията.  Социалните 
сайтове като Туитър, които налагат 
лимит на броя символи в една публи-
кация, допълнително стимулират въ-
веждането на специфична система за 
комуникация чрез съкращения. Ня-
кои популярни термини като LOL (ид-
ващо от „Laughing Out Loud” – „Смее-
не на глас”) водят до нови думи, които 
имат по-широко значение от първо-
началното им. Сега LOL се използва 
за добавяне на шеговит или забавен 

КАК СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ 
ПРОМЕНИХА ОБЩУВАНЕТО  

ИЗЦЯЛО?
АВТОР: ЦВЕТА КАЛЕЙНСКА
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тон на някое съобщение, почти като 
вид пунктуация. Не винаги означава 
буквално смях. Не малко от подра-
стващите, особено в англоговорящите 
държави, комуникират основно чрез 
съкращения. Вече е нормално да чуеш 
„Omg brb asap“ (чете се буква по бук-
ва), произтичащо от начина на писа-
не в чата и означаващо „Oh, my god I 
will be right back as soon as possible“, в 
превод „О, господи! Ще се върна въз-
можно най-скоро“. И това е само ма-
лък пример как интернет лексиката се 
превръща в самостоятелен междуна-
роден език. Но прекалената употреба 
на абревиатури или разговорни думи 
не винаги е подходяща. Потребите-
лите в социалните мрежи трябва да 
се научат кога е подходящото време 
и място за различните типове писане. 
Дори и Туитър да прощава за съкра-
щенията, то по-големия брой символи 
във Фейсбук окуражава правилното 
писане. Макар че съкращенията се на-

мъкват във Фейсбук, имейлите, бло-
говете и дори в печатните издания, то 
повечето автори знаят как да пишат 
правилно и често го правят. 
Друг страничен ефект на ограниче-
нията при публикуване в Туитър е 
способността да стигнеш по-бързо до 
това, което искаш да кажеш. Салон-
ните разговори вече ги няма. Кажете 
довиждане и на дългите въвеждания. 
Обширният изказ на ранните поколе-
ния отстъпва, за да даде път на нов на-
чин на писане, който е по-сбит и прис-
тъпва направо към темата. Писането в 
блогове също е помогнало за това, тъй 
като най-успешните блогъри знаят, че 
имат само няколко секунди да привле-
кат вниманието на читателя, преди 
той/тя да затвори страницата. Крат-
ките въздействащи изречения и ясно-
то мнение са на път да станат най-по-
пулярния начин за комуникация чрез 
писане.
С навлизането на социалните мрежи в 
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ват и границите между писменото и 
устно общуване. Докато преди писане-
то бе самотна дейност, то сега се пре-
връща в приоритетно социален начин 
на комуникация и доста често измест-
ва устното такова. Преди съществува-
нето на интернет, повечето хора са пи-

шели, за да комуникират с конкретен 
друг човек. Това напълно се променя с 
налагането на социалните мрежи като 
ключов комуникационен канал. До го-
ляма степен в социалните мрежи е ряд-
кост да предаваме съобщение до само 
един краен получател. Самата логика 
на организация на мрежите определя, 
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че нашето съобщение е предварително 
без дефиниран адресат и дори да има 
такъв упоменат в съобщението то цели 
да привлече вниманието на повече 
хора. Тоест комуникационният канал 
има вече неясна структура и инфор-
мационният поток се разпръска меж-
ду потребителите, превръщайки всеки 
монолог в многостранен разговор. 
И разбира се, с навлизането на соци-
алните мрежи стремежът за бързо 
разпространение на получена инфор-
мация се засили значително. Орато-
рите забелязват реална промяна в на-
чина, по който трябва да комуникират 
със своята публика. Докато преди те 
виждаха погледа на своите слушате-
ли, то сега виждат само лаптопи и те-
мета. Това е защото много от присъст-
ващите се опитват да записват или да 
публикуват в Туитър новости около 
презентацията. Говорейки пред такъв 
тип публика е обезпокоително прежи-
вяване за някои, но е само една от про-
мените, с които трябва да свикнем.
Новият тип общуване доведе и до 
пълна промяна на избора на изразни 
средства. Думите за предаване на ва-
жни съобщения често са заместени от 
невербален израз – снимка, рисунка, 
видео, мелодия и т.н. Това е най-ясно 
забележимо в случаите за съобщаване 
на новини за ключови житейски съби-
тия или промяна на статуса, напр. ди-
пломиране, сватба, раждане на дете и 
т.н.

Как се наложи промяната?
Социалните мрежи, в съвременния си 
вид използват безброй маркетинго-
ви и психологически похвати да оку-

ражат потребителите си да споделят 
максимално за случващото се в лич-
ния им живот. Малки трикове опреде-
лят цялостната визия и стратегия на 
мрежите.
Да вземем за пример Фейсбук. Замис-
ляли ли сте се защо Фейсбук никога не 
променя базовия дизайн на страни-
цата си за вход? Още при своето съз-
даване за структуриране на страни-
цата е използвана класическа схема, 
поставяща акцент върху изчистените 
геометрични фигури и цветовото въз-
действие. От една страна началната 
страница не съдържа много инфор-
мация. Тя разчита на любопитството 
на потребители, което ги подтиква да 
искат да научат повече за страницата, 
което обаче е възможно единствено 
след регистрация. За да е сигурно, че 
потребителят ще се досети какво тряб-
ва да направи полетата за вход и съот-
ветно формата за регистрация заемат 
близо 70% от цялата видима част на 
сайта. А полето за вход изпъква в го-
лямо набиващо се синьо поле. Веднъж 
регистрирал се, потребителят вече е 
в хватката на социалната мрежа. От 
друга страна, своята роля играе и цве-
товото внушение. Синьото (основният 
цвят на страницата) е често използван 
цвят в рекламните кампания. Той ни 
въздейства на под съзнателно ниво 
като успокоява нервното напрежение 
и забавя пулса, така ние се чувстване 
спокойни и съответно в безопасност. 
Именно поради тази причина синьо-
то е често използвано за създаването 
на лога и дизайни за новостартира-
щи марки и обекти, които се нуждаят 
от доверие „на сляпо“ от потребите-
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ля.  За социална мрежа това доверие е 
още по-необходимо, тъй като успехът 
на този тип медия зависи изцяло от 
степенна на откритост в общуването 
на потребителите. Помислете отново 
– колко от логата на най-успешните 
социални мрежи са сини? Точно така 
– логата на най-популярните такива, а 
именно Фейсбук, Туитър и ЛинкдИн.
Веднъж регистриран, потребителят 
вече е под влиянието на най-силния 
психологически механизъм за вну-
шение, а именно натискът на групата. 
Любопитството да види какво са пуб-
ликували всички негови приятели, 
които мрежата веднага му е отворила 
на екран е трудно преодолимо. Самата 
новина за присъединяването на потре-
бителя веднага автоматично се появя-
ва на челно място на стените на позна-
тите, които имат електронната поща 
на човека. Естествено харесванията 
на новината бързо започват да се мно-
жат...групата одобрява решението за 
присъединяване към мрежата. По-
ласкан потребителят решава да пуб-
ликува снимка и процесът се повтаря 
– групата одобрява чрез харесвания и 
коментари и стимулира активното по-
ведение. И така масовото одобрение 
подтиква потребителят да мултипли-
цира действието си безброй пъти по-
лучавайки усещането за удовлетворе-
ние и интегрираност в групата.       
Допълнителен стимул се явява и лип-
сата на социалните бариери,  същест-
вуващи в комуникацията на живо. Тъй 
като детайлите около личния ни живот 
могат да бъдат публикувани толкова 
лесно, то потребителите са склонни да 
заобиколят бариерите, които биха по-

ставили, когато говорят на тази тема. 
Още повече, нещата, които публику-
ват остават онлайн за неопределено 
време. Макар и в момента снимка на 
приятел, който надига шотове, да из-
глежда безобидна, то тя може да не 
изглежда толкова забавна на бъдещ 
работодател, който търси повече ин-
формация за него в мрежата. Въпре-
ки че повечето сайтове позволяват на 
потребителите си да определят кой 
може да вижда публикациите им, тези 
ограничения често се забравят, затова 
може да бъде трудно да се контроли-
ра публикуването и да не се отразява 
така, както се предполага. Социалните 
мрежи бързо преминават бариерите 
на личното пространство. Хората пуб-
ликуват във Фейсбук неща, които веро-
ятно никога не биха казали на толкова 
много хора по телефона. Тези малки 
пикантни новини ни дават цял един 
нов свят за комуникационни възмож-
ности, когато се виждаме с приятелите 
си лично. Преди социалните мрежи, 
започването на разговор между коле-
ги относно кърменето може би е било 
неловко. Но след като видят снимки и 
публикации онлайн, става много по-
лесно да се захване темата. 
Макар и да има много предимства и 
недостатъци на прекаленото споделя-
не, това само доказва, че социалните 
мрежи не са толкова изолиращи, как-
то смятат някои.

Източници на информация:
 http://www.marketingcharts.com/
wp/interactive/social-networking-eats-
up-3-hours-per-day-for-the-average-
american-user-26049/attachment/
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ipsos-us-average-socnet-time-spend-
per-day-jan2013-2/

Tsvetta е консултиращ стратег по со-
циалните мрежи за корпорацията db5 
в Ню Йорк. Родена е във Велико Тър-
ново и през 2008 се премества в САЩ 
за да получи висшо образование. През 
2012, Tsvetta завършва колежа “Св. 
Франциск” с дипломи по Маркетинг 
Мениджмънт, Международен Биз-
нес и Икономика. По настояще е сту-
дентка в Градския Университет на Ню 
Йорк в кампуса Барух, където учи ма-
гистратура. През 2010 е коронясана за 

Мис България Диаспора САЩ и започ-
ва кариерата си на модел, въпреки 165 
сантиметровия си ръст. Пред камери-
те или зад кулисите на големи социал-
но мрежови кампани, Tsvetta е доказа-
на сензация зад океана. Българското 
гуру в онлайн индустрията в Амери-
ка има опит с големи компании като 
филмовото студио Парамаунт, Тойота, 
НАСКАР и Сони. Свободното си време 
моделката е посветила на обучаването 
на жени лидери и стимулиране обра-
зоването на младите хора в България. 
Владее свободно 5 езика.

DONATE
помогни на БГ Наука

Ако списанието Ви харесва
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http://www.marketingcharts.com/wp/interactive/social-networking-eats-up-3-hours-per-day-for-the-average-american-user-26049/attachment/ipsos-us-average-socnet-time-spend-per-day-jan2013-2/
http://www.marketingcharts.com/wp/interactive/social-networking-eats-up-3-hours-per-day-for-the-average-american-user-26049/attachment/ipsos-us-average-socnet-time-spend-per-day-jan2013-2/
https://www.facebook.com/tsvetta
http://dogsbollocks5.com/
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=SQ27XD4RY57HW
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