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

Търсете книгата в книжарниците!
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Наука”
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Софийски фестивал на
науката – 15

Интердисциплинарен
подход на обучение
по Икономика – 19

БГ Наука е създадено

Интервю с доц. Илия
Пенев – 25

от Росен и Петър Теодосиеви,
автори на популярния български портал за наука, история и технологии
www.nauka.bg
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БГ Наука може да се
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използва като учебно
помагало по история, физика
биология и т.н. Материалите
в списанието са поднесени по
приятен и удобен начин за
възприемане.

Европа на
иновациите – 38

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.
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Китай и предизвикателствата на
Далечния Изток – 51
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Предсказване на времето през
Средновековието – 64
Атомната енергия и човекът
– 82
Анализ на прилаганите гравиметрични методи
за локализиране на дълбочинно разположени
кухини – 72

19-те животни, които убиват наймного хора – 95
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НАУКА
Ние от Сдружение „Форум Наука“
имаме спечелен проект “Българска
Наука в действие“

Ц

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=15492
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=15497

участие на представители на научни и
университетски среди, НПО, държавни институции, студенти и докторанти и всички, проявяващи интерес към
темата. Ще бъде напечата сборник с
всички публикации и доклади от конференцията, който ще включва и материали, свързани с проекта, както и
най-значимите моменти от проведеВ рамките на проекта, ние от Сдруже- ните дейности в проекта.
ние „Форум Наука“ ще осъществим
контакти с поредица такива институ- Много бихме се радвали ако вашата
ции, ще проведем срещи на място с научна работа и научната институция
техните ръководители и научни еки- влезе в сборника. Ще бъде чудесно да
пи, ще заснемем интервюта и репорта- работим заедно за популяризиранежи и ще напишем статии, придружени то на науката и научните работници в
със снимков и видео материал. Съ- България.
браната информация след съответната обработка ще се публикува в елек- Дейностите и целите на проекта „Бълтронното списание „Българска Наука” гарска наука в действие“ може да на- http://nauka.bg, което е собственост мерите в прикачения файл или на съна Сдружението.
ответните линкове:
сп. Българска Наука брой 64

елта на проекта „Българска
наука в действие“ е проучване
на институции в България, занимаващи се с наука, популяризиране
на техните дейности и проекти, както
и отделни български учени, работещи
върху важни научни проблеми и постигнали важни резултати.

8

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

http://nauka.bg

http://nauka.bg/forum/index.
php?showtopic=15492
http://nauka.bg/forum/index.
php?showtopic=15497
Петър Теодосиев - 0885811386
БГ Наука

http://nauka.bg
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Ние отново четем!

С

дружение
„Щастливо
дете” и електронното
списание „Българска Наука” разработи проект в сферата на неформалното образование с цел разширяване и
обогатяване знанията на младежи в неравностойно положение и по-конкретно на незрящи.

Основна част от проекта е участниците и доброволците към него да прочетат на глас и запишат статии, съобразени с учебния материал и подходящи
за младежи от 16 до 18 годишна възраст.

сп. Българска Наука брой 64

Материалите ще се обработят от участниците в проекта чрез техниката,
която е закупена вече по проект „ПоПроекта „Почети ми“ http://readme. чети ми“ http://readme.nauka.bg за
nauka.bg – имаше огромен успех и реализацията му.
надмина всички очаквания и планувани резултати.
По време на проекта се предвижда
също така да бъде подготвен за издаИдеята на този проект „Прочети ми“ е ване и отпечатване два дайджеста спеда разширим дейностите, които започ- циално създадени за младежите в ненахме с проекта „Почети ми“ http:// равностойно положение, включващи
readme.nauka.bg още преди година. най-интересните и най-високо оценеПроектът среща голямо одобрение и ни материали. Това ще бъдат два спепостоянно имаме запитвания за още циално създадени броя на списание
материали.
„Българска Наука“
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www.nauka.bg – като всеки брой ще се
изчете от доброволци и запише на CD.
Два броя по 500* бройки + два различни CD-та по 500* бройки. Предвидели сме по три месеца работа за всеки
един брой, за да имаме време за подготовка, прочит, редакция и разпространение. Разпространението ще стане лесно и бързо с вече осъществените
контакти по предния проект „Почети
ми“ http://readme.nauka.bg .

ние, сираци и младежи в неравностойно положение като, чрез улесняване
на достъпа им до подбраните материали, целим приобщаването им към неформалното образование, запознаването им с научна и научно-популярна
литература, и в крайна сметка подпомагане на образованието и интеграцията им.

*Бройките не са окончателни, тъй като
финансовата част на проекта е съкраПроектът е насочен към подпомагане тена с 500 евро.
на децата и младежите с увредено зре-
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Свържете се с нас:
admin@nauka.bg
petar@nauka.bg
rosen@nauka.bg

http://nauka.bg
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Бизнесът среща науката
И

маме удоволствието да Ви поканим на среща между бизнеса и науката, организирана от Списание „Българска Наука“ и Сдружение „Форум Наука“.

Събитието ще се проведе в библиотеката на Финансовата група Карол на 19
февруари (сряда) от 10.00 ч.
Бизнесът и науката могат да започнат общи дейности в помощта, както на бизнеса така и на науката в България и в рамките на събитието ще се представят
различни възможности за науката и бизнеса в България, а също и практики в
разпространението на информацията и неформалното образование.
Адрес: Библиотеката в сградата на Карол - София, ул. Златовръх 1

сп. Българска Наука брой 64

ПРОГРАМА
10.00 – 10.30 ч. – представяне на сп. „Българска наука“
10.30 – 11.30 ч. – презентации на лекторите – Христо Попов, Владимир Божилов, Галя Пенчева и Светлана Горанова.
11.30 – 12.00 ч. – представяне на резултати от проектите „Прочети ми“ и
„Българска наука в действие“
12.00 – 12.30 ч. – представяне на бъдещи проекти на сп. „Българска наука“
12.30 – 13.00 ч. – дискусия
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Трима презентации ще ни запознаят с връзката между наука и бизнес.
Лекторите са:
Христо Попов е български „сериен“
предприемач с богат опит на международния и българския пазар. Основава
12 компании в сферата на търговията,
бързо оборотните стоки, недвижимите
имоти, интернет търговията и др. Сред
тях са магазините „Фамилия“, които
отварят врати през 2000 г., соковете
100% Think Fresh, и др. Христо Попов
завършва MBA в Cambridge и специализира във Harvard и London Business
School. Започва да трупа професионален опит в McKinsey, след това в отде-

http://nauka.bg
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ла за стратегическо планиране на Shell
в Лондон. После е оперативен директор в Shell за България, а последната
му позиция в компанията е генерален
мениджър на Shell за Тайван. Работил е също така като директор „Бизнес развитие“ за Европа на SAB Mille
и генерален мениджър на Inter Snack

Bulgaria. Гостуващ лектор по предприемачество и стратегии в Cambridge и
YPO. Участвал е на няколко StartUp и
Start it Smart конференции като лектор, както и в множество семинари,
свързани с предприемачеството като
например – „Стартиране на бизнес с
нулев бюджет“.

Владимир Божилов е докторант
във Физически Факултет на СУ „Св.
Кл. Охридски”, катедра „Астрономия” и научен редактор на списание
ВВС ЗНАНИЕ. Научните му интереси
са към Активните Галактични Ядра
– АГЯ (квазари, блазари) на голямо
червено отместване, космологията,
екзопланетите и търсенето на живот
извън Слънчевата система. Участвал
е в обучение под ръководството на

10.30 – 11.15 ч.
презентации на
лекторите:
Христо Попов
Владимир Божилов
http://nauka.bg
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проф. Джон Мадър – Нобелов Лауреат по физика за 2006 година. Активен
популяризатор на науката, спечелва
второ място в конкурса за комуникация на наука ФеймЛаб 2010, участва
в популярното тв-шоу за наука „Красива Наука“. Заедно с доц. д-р Камен
Нам е автор на научнопопулярната
книга „Живот и Вселена”., както и на
множество научнопопулярни статии.
Чест гост е в различни радио и телевизионни предавания в качеството си на
млад учен.
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Галя Пенчева е възпитаничка и
дългогодишен член на състезателния
отбор на Софийска Математическа
Гимназия, с който участва в редица
национални и международни състезания. Завършва Авиационна техника в
Техническите университети на София
и Торино. Любовта към математиката и общуването с умни и любопитни

Светлана Горанова е магистър по
математика от Техническия Университет в Карлсруе, Германия и стипендиант по програмата Еразмус за млади предприемачи в Научния музей
Immaginario Scientifico в Триесте, Италия. След завършването си в България
в края на 2010 година, основава Център по Забавна Математика заедно с
Галя Пенчева. Центърът посреща при
себе си деца на възраст от 4 години до
4 клас, работи с държавни и частни
институции, а също така и осъществява партнъорства с други организации,
работещи за деца в неравностойно положение.
11.15 – 11.30 ч. – презентации на лекторите – Галя Пенчева и Светлана Горанова.

сп. Българска Наука брой 64
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деца надделяват в нейните интереси
и така става съосновател на Центъра
по забавна математика, където преподава. Тазгодишния победител на
ФеймЛаб България, където разказа
доколко математическите функции
приличат на хората – всяка една притежава различни навици и изпълнява
разнообразни задачи.

http://nauka.bg
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Софийски фестивал на
науката

С

офийският фестивал на науката

се провежда ежегодно през месец
май и е сбъдната мечта на много хора.
Това е мястото, където границата между култура и наука не съществува. Събитието е част от Културния календар
на столицата и се провежда в Театър
София и специално изградени шатри
в парка Заимов около театъра. В програмата можете да откриете по нещо
интересно за всяка възраст, професия
или занимание.
Основан през 2011 г. от Британски съвет и форум „Демокрит” под патронажа на Министерството на образованието и науката, още с първото си
издание фестивалът спечели многобройни почитатели. Той е единствен
по рода си в България и се провежда
с подкрепата на Столична община, и
много партньори.

на в областта на политиката за наука,
научна етика, популяризирането на
науката, в това число и като автор на
множество книги и филми по БиБиСи
(напр. „Човешкото тяло“) . Сред чуждестранните гости ще бъде и проф.
Франк Бърнет – първият британски
професор по комуникация на науката
и доктор по невроендокринология, ще
гостува със своето най-ново шоу „Запознай се с мозъка си“. Той ще направи и майсторски клас за журналисти.
Сред българските презентатори на
фестивала ще бъдат някои от звездите на конкурса „Лаборатория за слава
Famelab“, както и изявени учени. Те

сп. Българска Наука брой 64

През 2014 г. фестивалът ще се
проведе от 8 до 11 май.
Специален гост за откриването на
фестивала ще бъде проф. д-р Робърт
Уинстън – лекар, експерт по човешката репродуктивност, микрохирургия и
различни техники на репродуктивната хирургия, включително лечение на
стерилитета, едно от водещите име-

http://nauka.bg
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подготвят събития за деца и възрастни, както и практически демонстрации, в които всеки ще може да се докосне до науката.
Софийският фестивал на науката е
част в Културния календар на столицата и се провежда под патронажа на
МОН, в партньорство с университети,
БАН, медии и компании със собствена
изследователска и развойна дейност.
Съ-учредител е на Българската фестивална асоциация, а през 2013 г. получи награда „Златно перо“ за принос
към културата.

сп. Българска Наука брой 64

Уеб сайт: www.sofiasciencefestival.bg
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Лаборатория за слава —
FameLab Bulgaria
марка на Челтнъмските фестивали –
една от водещите британски организации в културата, които организират
четири от най-известните фестивали
в страната: за джаз, литература, музика и наука. Конкурсът FameLab е
създаден през 2005 г. от Челтнъмския
фестивал за наука в партньорство с
Националния фонд за наука, технологии и изкуства (NESTA) и със спонсорство от Pfizer, Silicon 19, Channel 4 и
The Daily Telegraph. През 2007 г. Британски съвет започва да организира
конкурса за първи път извън Обединеното кралство в рамките на един от
най-успешните си регионални проекти в Югоизточна Европа. През 2010 г.
е първото разширение на географския
обхват на конкурса, когато от 9 страните-участнички стават 14. През 2014
г. предстоят конкурси в 25 страни на
4 континента – Европа, Азия, Австралия и Африка, с участници от ЦЕРН,
НАСА и други големи изследователски центрове и университети. По този
начин конкурсът FameLab се превърна в истински глобален феномен! България е една от страните, в които конкурсът се провежда от самото начало
през 2007 г.
До участие в конкурса се допускат

студенти и учени от природоматематическите и инженерни науки, които
трябва в 3 минути да разкажат нещо
вълнуващо от своята област, независимо дали става въпрос за фундаментални или експериментални изследвания. Жури, състоящо се от учени и
журналисти, следят за спазването на
трите критерия на конкурса – научна
достоверност, разбираемо поднасяне
и харизматично присъствие на учения
на сцената.
Условията за участие и регистрация за
конкурса в България са на сайта, посочен по-долу.
Най-ценното на FameLab е мрежата,
която създава, развитието на умения-

сп. Българска Наука брой 64

FameLab® е регистрирана търговска
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та и повишаване на интереса към комуникация на науката в национален и
международен мащаб. От създаването
на конкурса до сега повече от 3500 учени, инженери, математици са участвали в него по света и над 150 финалисти
са се борили за място в международния финал.
FameLab си поставя за цел да подкрепи и насърчи талантливи млади хора,
които искат да развият уменията си за
комуникация, за да представят по-успешно своята наука пред обществото
като цяло, а не само пред собствените
си колеги и научни среди.
Някои от участниците вече успешно се
реализират и в телевизии и радио, но
всички остават отдадени на научните си изследвания и други области на
дейност, като съчетават научната кариера с комуникацията с обществото.
Гордеем се с успеха на всеки един от
тях. Именно международната мре-

18
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жа на участници в конкурса FameLab
е една от причините да сме толкова
запалени по инициативата – виждаме как хора от различни държави и
култури започват да работят заедно,
много често спонтанно, и създават
впечатляващи проекти в областта на
комуникацията на науката.
Щастливи сме, че даваме своя принос
към доказателството за това, че науката е изключително важно средство за
дипломация и междукултурно общуване. Когато представители от толкова
националности се съберат в Челтнъм
за Международния финал, всички бариери отпадат. Науката е универсална,
тя е обединяващ фактор, не е предназначена за елитарна група – в нея всеки
знаещ човек има място.
Уеб сайт: www.famelab.bg

НАУКА

Интердисциплинарен подход на обучение по Икономика с интегриране на
технологични образователни иновации
и уеб 2.0 приложения
гл.ас д-р Милена Крумова,
Технически университет – София

гии и свободно достъпните области от
знания в уеб дава възможност на студента сам да ръководи учебния процес
като развива и надгражда знанията и
уменията в съответствие с нивото му
и индивидуалните му образователни
потребности.
В контекста на иновациите в обучението в общество базирано на знанието и Европейската Квалификационна
Рамка (ЕКР), обучението по Икономика на студентите от I курс специалност
„Компютърно и софтуерно инженерство”, ФКСУ, с преподавател на семинарните занятия гл.ас.д-р Милена
Крумова, СФ, през първи семестър на
2013/2014г. беше подкрепено от платформа за обучение в сътрудничество
http://onespace4ideas.pbworks.
com/. В съответствие с учебния план
и броят на часовете за самоподготовка (60ч.), обучението в платформата
«Onespace4ideas“ имаше за цел да
допринесе за създаването на добавена стойност като развие у студентите
знания за уеб 2.0, подпомогне развитието на концептуалното мислене, да
подкрепи творчеството и да насърчи
развитието на умения за самообучение и рефлексия. В началото на семес-
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К

онцепцията за образователни
иновации в общество базирано на знанието днес, премества
фокуса от предметно и времево базирано към технологично обогатено обучение, което може да носи добавена
стойност за страните в учебния процес. Онлайн и смесеното обучение са
ключова част от модерното обучение,
даващо на студентите разнообразие от
възможности за персонализирана среда на обучение като засилва неформалното учене. С цел да се максимизира ефективността в учебния процес,
могат да се прилагат иновациите при
информационните технологии, чрез
които студентите да напредват спрямо
техните възможности, демонстрирайки знание, сътрудничейки си с колеги,
преподаватели и с колегите, използвайки време колкото им е необходимо. Съществуващите информационни
системи за управление на обучението
(LMS), аналитични инструменти за
анализ на процеса и резултатите от
обучение (LAS), многообразието от
свободно достъпни цифрови ресурси
и богатство от уеб 2.0/3.0 приложения
в различен формат са предпоставка за
ефективното постигане на целите на
обучение. Използването на техноло-
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търа бяха разработени инструкциите
за обучение, които бяха представени
пред студентите наред с концепцията
за интегриране на уеб 2.0 приложения,
бяха представени и учебните задачи (assignments), които всеки студент
трябваше да изпълни. Всеки имаше
индивидуален код за достъп и учебно
портфолио, в което да записва разработените задачи. Чрез «Onespace4ideas“
всеки студент можеше да се запознае
с разработените задачи от колегите и
при желание да зададе въпрос и/или
да направи коментар. За постигане на
целта на обучението по Икономика,
студентите изучаваха различни учебни теми през семестъра, например,
дълготрайни активи, амортизация,
краткотрайни активи, инвестиции и
инвестиционни проекти, производителност на труда, разходи, себестойност на продукцията, цени и мн.др. За
ефективното усвояване на знанията,
за повишаване на интереса в ученето и
мотивацията, всеки студент трябваше
да изпълни 15 учебни задачи интегрирани в иновативни учебни сценарии като 11 от задачите бяха индивидуални, а 4 екипни. За всяка от 15-те
задачи студентите трябваше да използват различни уеб 2.0 приложения
– Padlet, Easely.ly, WordCloud и QRCode Generator, SurveyMonkey, Voci
Avatar, Animoto, QuizCreator, ProProfs,
FlipSnack, MindMeister, Bitrix24, Prezi,
Screenr, Jimdo, Wix и др. Такива задачи бяха например: Учебна задача:
“Разработете Инфограф (easely.ly) на
лекцията „Капитал“, за целта, прочетете записките си от лекцията, помислете, как да изобразите концептуално
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темата, направете схема на визуализация, направете си регистрация в easel.
ly, изберете подходящи изображения
на вашата концепция - думи и фигури, запишете инфографа във вашето портфолио в PDF“. Учебна задача:
“Като използвате ключовите думи от
проведената лекция „Дълготрайни активи“ разработете АНИМОТО видео.
В него включете 65% думи и фрази,
и 35% съответстващи на темите фигури. Изберете и включете музиката,
която най-много ви харесва”. Учебна
задача: “Като използвате лекцията
„Краткотрайни активи“, разработете „жива книга“. За целта, запишете
в Word записките от лекцията, изберете три подходящи на темата, професионални ресурси от YouTube или
SlideShare, логично подредете текста и цифровите ресурси, направете
„жива книга“, линкът запишете във
вашето портфолио”. Изпълнявайки
задачите в „Onespace4ideas“, всеки
екип трябваше да използва Bitrix24 уеб 2.0 приложение за управление на
проекти, в което екипа трябваше да
определи дейностите, отговорниците и крайните срокове за изпълнение
на екипните задачи и да проследява
изпълнението им чрез Gantt график.
За екипните задачи, студентите имаха
избор, дали да посетят организация от
практиката (Театър София; Кино Арена; Зимен Дворец на спорта; и др.) и да
приложат наученото по дисциплината
Икономика до момента като посочат,
кои са дълготрайни и краткотрайни
активи при анализираната организация или да разработят иновативна
идея за иновативен продукт, който ре-
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Екип 1
Такава е идеята разработена от екипа
на Денис Ангелов, Тодор Петров, Георги Христов, Иван Александров и Мартин Топалов, с име “No more гратисчии“. Идеята на проекта има за цел да
сведе до минимум броя на пътниците
в градския транспорт, които не заплащат билетните си такси. Той включва
премахването на остарелите механични уреди (перфоратори) за самотаксуване и заменянето им с електронни

скенери. Към вратите на всеки автобус
ще бъдат добавени фотоклетки, отчитащи броя на влезлите пътници и отделно в автобуса ще има апарати, на
които пътниците ще отчитат своите
билети/карти. Принципа на работа е
следният: пътникът преминава през
фотоклетките, след което трябва да се
отчете баркода на съответното устройство в превозното средство. Ако броя
на пътниците влезли в автобуса е поголям от броя на тези отчели билета/
картата си, се задейства аларма, която
сигнализира на властите на реда.

Денис Ангелов, Иван Александров, Георги Христов, Тодор Петров и Мартин
Топалов
Екип 2
Разработения проект от Павлин
Петров, Петър Христов, Станка Димчева, Николай Петков, Георги Челенков,
Садула Хасан, Христо Борисов, е идея
за създаване на портфейл „PurseIT“ с
вграден огъващ се сензорен дисплей
с вградени приложения, които предоставят информация на собственика
за сумата на парите в портфейла, час,
дата и др. „PurseIT“ осигурява по-голяма защита на парите и вещите поставени в него. Собственикът задава парола, която служи за „заключване” на
портфейла. За да се „отключи” портфейлът трябва да се въведе правилната парола. „PurseIT“ съдържа вградена
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шава проблеми в обществото. За прилагане на интердисциплинарен подход в обучението, както и използване
на иновативните технологии и доближаване максимално на наученото до
реалната практика, една от екипните
задачи бе базирана на предприемаческата методика на ICE HOUSE за
разработване на иновативен продукт.
Те трябваше да определят какви са необходимите активи за производството на продукта или, какви и колко са
необходимите човешки ресурси, какви биха били разходите и цената на
продукта и др. въпроси, от различните изучени теми. При изпълнението
на тази задача, заедно в екип трябваше да опишат идея за продукт и/или
услуга, да опишат проблема, който се
решава чрез този нов продукт и/или
услуга, да опишат решения, които съществуват към момента, да посочат по
какво се различава, продукта и/или
услугата и др. Резултатите бяха повече
от впечатляващи. Студентите разработиха иновативни идеи, които могат да
имат изключителен принос за нашето
общество.

21

сп. Българска Наука брой 64

НАУКА

22

флаш памет на която се съхранява информацията въведена от собственика. Екип 4
Разполага с GPS и проследяващ софту- Идеята на екипа на Симеон Здравчев,
ер.
Константин Папазов, Борис Дръндарски и Венелин Делчев, SMART-BAT,
продукт чрез който се рециклират и
удължава режима на готовност на батериите. Той ще представлява контейнер с дисплей и няколко отвора, в зависимост на вида на батерията, както
и отвор за монети. За всеки различен
вид изхвърлена батерия ще се полуПавлин Петров, Петър Христов, Стан- чава различен брой монети. В завика Димчева, Николай Петков, Георги симост от вида на батерията, потреЧеленков,Садула Хасан, Христо Бори- бителя ще получава монети. За всяка
изхвърлена алкална батерия ще се
сов
получава 1 монета, за литиево-йонни
батерии - 4 монети, за акумулатор - 6
Екип 3
Екипът на Десислава Тюфекчиева, Те- монети и т.н. SMART-BATT е оборудодор Златев, Александър Младжов, ван със система за рециклиране на баБорислав Петровски, Петър Лазаров, терии на място. Тя се изразява в мехаПламен Койнов, избра да разработи низъм за подмяна на акумулаторните
иновативна идея за създаване на мо- елементи в батериите с нови и евентубилно приложение, което следи све- ално препрограмиране или подмяна
тофарите в София, както и трафика по на контролера на заряда. Както и довъзловите кръстовища, и задава по из- бавяне на силициеви нанотръбички,
брана от потребителя дестинация най- чрез които на практика се удължабързия и отнемащ най - малко време ва живота на батериите с до 60 дни.
Продукта ще спомогне за опазването
път за достигане до крайната точка.
на околната среда, предотвратяване
на допълнително замърсяване и ще
задоволява нуждата от допълнителни
енергоизточници на потребителите
Обучението според студентите:
Павлин Петров: Според мен иновативното обучение стои в основите на
Десислава Тюфекчиева, Теодор Зла- всяка развита страна. „Човек се учи
тев, Александър Младжов, Борислав докато е жив”, именно затова всеки
Петровски, Петър Лазаров, Пламен специалист трябва да продължи проКойнов
фесионалното си развитие, незави-
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симо от неговата професия, защото
възможността да постигнеш и да можеш нещо повече винаги съществува.
Мисля че иновирането на обучението
трябва да се осъществява успоредно с
развитието на всеки аспект от индустрията, защото това бележи напредъкът на човечеството.
Георги Челенков: Занимавам се с дизайна, реализацията и представянето на нашия продукт – иновативния
портфейл. „Не... Това не е шега!“ Това е
резултатът от иновативното обучение
по дисциплината “Икономика” в ТУСофия. Чрез богат набор от интерактивни уеб 2.0 приложения, аз и моите
колеги изпълняваме индивидуални и
екипни задачи, определени от преподавателя Милена Крумова, чрез които
непрекъснато поставяме на изпитание
своите икономически познания, способността да се придържаме към поставените крайни срокове и умението
за работа в екип. Развивайки своята
креативност и разширявайки спектъра на знанията си, формираните екипи ежедневно се изправят пред реални проблем, чиито решения се крият
в отлично разбиране на преподадения
материал и перфектна координация
между отделните участници. Разработените задачи се качват в уеб-портал,
достъп до който получават единствено
участниците в уеб2.0 приключението.
Николай Петков: Преди да започна
обучението си по икономика не знаех
за web 2.0 приложенията. В процеса
на работа се сблъсках с много различни и интересни приложения от тази
платформа. Работата с тях позволява
на студентите да покажат не само зна-

нията си по съответната дисциплина,
но и артистичността си. Самите приложения не изискват по-специални
знания в софтуерен план, работи се
лесно с тях, а резултатите са наистина
впечатляващи. Запознанството ми с
web 2.0 платформата ще ми бъде полезно не само по икономика, но и по
много други дисциплини в процеса на
обучението ми.
Садула Хасан: В съвременния свят в
който живеем е свят на висока конкуренция, който се развива с много бързи темпове, а иновативното обучение
е един неизбежен инструмент. Според
мен в общото обучение на всеки специалист независимо от областта или
от професията му не е достатъчно само
дипломирането му а непрекъснатото
му професионално развитие и най-важния модел е иновативното обучение.
Всъщност иновативното обучение ще
помогне и ще позволи всеки да бъде
конкурентоспособен в съответната си
област.
Петър Христов: За мен обучението по
икономика е важно и би било полезно
в бъдещото ми кариерно развитие. По
тази причина останах много доволен
от иновативните идеи на нашият преподавател Милена Крумова. Прилагането на разнообразни технологии в
обучението ни, и по-точно на Web 2.0
приложения, се оказа едно доста вълнуващо и полезно съчетание, което показа доста добри резултати. Използвайки тези нови за мен технологии аз,
освен че затвърждавах знанията си по
икономика, усвоявах и нови знания и
умения. Смятам, че този начин на обучение помага за развитието на много
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качества като креативност, самостоятелност и умения за работа в екип. Бъдещето ни е силно зависещо от технологиите и те биха могли единствено да
помогнат в развитието ни.
Тодор Петров: Извършването на учебна дейност с помощта на уеб приложения е един различен за българската
образователна система метод. Обучението по икономика показва, че един
такъв модерен подход може да бъде
много по-полезен и по-ефективен от
остарелият и неефективен метод на
преподаване и учене, който остава непроменен вече десетки години в България. Избора, който има студента за
изпълнението на всяка една от задачите от учебния план, му дава свободата наистина да развие своето мислене, а не просто механично да препише
протокола от колегата.
Общия брой на студените, които активно участваха и разработиха множество
цифрови ресурси беше повече от 260.
През семестъра платформата беше посетена повече от 21500 пъти, а разработените цифрови ресурси, резултат
от поставените задачи с използване на
уеб 2.0 приложения надхвърли 3000.
Както през семестъра, така и в края на
семестъра беше проведен feedback за
работата с платформата. Основни резултати от обучението са, че часовете
за самоподготовка имат голям принос
за знанията на студентите. Те са среда,
както за формално, но много повече за
неформално обучение, която студентите могат да обсъждат, размишляват
и дискутират поставените учебни задачи, интересът към ученето е много
по-висок, когато се прилагат иновативни методи на преподаване, когато
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подходът на преподаване е наситен с
примери от практиката и студента има
право и алтернативи за избор. Днешните студенти имат много добри способности за работа с технологии и с
минимални усилия в подходяща технологична среда, могат да придобиват
и да създават нови знания ефективно
и с висока степен на удовлетвореност.
Двигател в обучението на студентите
е личната им мотивация, която може
да бъде стимулирана с индивидуален
подход и обогатена с многообразие от
уеб 2.0 приложения. Иновативните
сценарии за обучение с интегриране
на уеб 2.0 имат синергичен ефект, както за процеса на обучение, но най-вече
за резултатите от обучението.

С пожелание за успех на всички студенти!
С Уважение, Милена Крумова

НАУКА

Доц. Илия Пенев
институт за ядрени изследвания
и ядрена енергетика – интервю
Моля, представете се...
Доц. д-р Илия Пенев Пенев, 69 г. м
докторат от 1974 г., ст.н.с., сега доц. от
1982 г.

клас, и от тогава се занимава с тази наука. Тогава много се впечатлих от процеса на делене на тежките ядра, затова
и следвах ядрена физика.

Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя?
Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика - широк спектър на
изледвания в областта на теоретичната и експериментална ядрена физика,
ядрена енергетика, елементарни частици, радиоекология и радиохимия.

В коя област на науката се занимавате в момента?
Дипломната ми работа, дисертацията и цялата ми дейност е в областта
на експерименталната ядрена физика, както и приложение на ядрените
методи в естествените и хуманитарни
науки, в радиоекологията и археологията.

Има ли бъдеще науката в България и как го виждате Вие?
Крайно ограничено бъдеще, може
би хуманитарните имат някакво подобро, например археологията. Естествените науки са в дълбока криза,
цялото общество, индустрия и производство не се нуждае от резултатите от
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Кое Ви запали към науката и С какво заглавие беше последнакога се случи това?
та Ви публикация?
С физика реших да се занимавам в 7 PIXE Analysis of Some Artefacts from
the First Bulgarian Capital Pliska in IXXI Centuries – част от поредица статии
посветени на анализ на археологични
обекти с помощта на различни ядрени
методи. Повечето от тези анализи се
правят за първи път в България.
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научните изследвания в областта на
естествените науки, поради ниското
образователно и технологично ниво в
момента. Инвестициите се регулират
от невежи и ниско образовани хора.
Ясно е че хотелиерството, алкохолният туризъм, казината и проституцията
не се нуждаят от наука. Някои отрасли,
като винопроизводство, са в подем, но
те усвояват това, което е направено в
други страни преди десетилетия. Липсата на какво и да е било високотехнологично производство и хвърлянето
на огромни средства в сферата на обслужването доведе до свиване на научните изследвания в областта на естествените науки, което ще продължи.
Това е отразено и в образователната
система – тотално липсват студенти в
областта на тези науки и в нито един
частен университет не се предлагат
тези специалности, нито един частен
университет не разполага, с каквито и
да е било съвременни учебни или изследователски лаборатории в областта
на естествените науки. А държавните
все повече западат. В близките 15-20
години очаквам все по-голямо свиване на тези науки, респективно все попримитивно производство (естествено
с ниски заплащания!). Заплащането
на интелектуалния труд, в това число на изследователския, е на мизерно ниво, което го прави неатрактивен
и отблъскващ способните ученици и
студенти или пък при желание за работа от тяхна страна те заминават в
чужбина, където всички големи фирми имат научно-развойни бази. Имам
десетки лични примери в това отношение, а пък всички ученици, които
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се класират на физически и математически олимпиади директно заминават за следване в чужбина. Нивото на
нашите университети също неуклонно
пада.
Как оценявате работата на
екипа си?
Екипът ми си замина – кой в чужбина, кой другаде, кой на гробищата, от
група 6-7 човека съм само аз и то пред
напускане.
Има ли млади хора, които искат да се занимават с наука?
Вече не познавам такива.
Какво бихте казали на хората,
които все още се колебаят дали
да се занимават с наука в България?
Директно да бягат в Германия Франция, Холандия или в САЩ. Оставането
тук е загуба на време и квалификация,
следването тук също е загуба на време,
нивото е най-ниско в България.
Какво, според Вас, трябва коренно да се промени в България
спрямо науката?
Финансирането, подготовката на кадри, рязко съкращаване на броя на
университетите, за всяко место трябва
да има не по-малко от 4-6 кандидата.
Занимавали ли сте се с нещо извън научната работа?
Винаги – фотография, археология, нумизматика, туризъм, хладно оръжие и
реставрация на старинни къщи.

НАУКА

Верижна реакция причинява невероятен срив на антарктически
леден шелф

Източник: http://www.livescience.com/
Превод: Стефан Михов

И

зследователи казват, че мистериозното разпадане на гигантския антарктически шелф,
който е бил е стабилен цели хилядолетия, е причинено от верижни реакции
от пресушаващи се езера на повърхността на леда.
Откритието предполага, че след време
други ледени шелфове ще бъдат уязвими от рязки сривове, според учените.
Невероятното отчупване на антарктическия леден шелф Ларсен Би през
2002 г, което покрива над 3000 ква-

Две мистерии с една симулация
Компютърни симулации разрешават
две мистерии наведнъж: какво е накарало езерата да изчезнат и как леденият шелф се откъсва толкова бързо.
Този модел анализира тревогата, която е създадена от езерата на ледения
шелф. Учени откриват, че пресъхването само на едно от тях, може да предизвика образуването на пукнатини в
леда, които от своя страна могат да доведат до изпразването на много други
езера, причинявайки появата на пукнатини под други езера, като се полу-
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дратни километра е бил стабилен за
хилядолетия, но се срива на хиляди
айсберга само за няколко дни.
Преди леденият шелф да се разпадне,
върху него съществуват повече от 2
750 езера. Те са образувани върху ледника от лед и сняг, който постепенно
се топи с течение на годините.
“Езерата стоят на едно място, вместо
да се оттичат от ледения шелф в океана, тъй като той е плосък” – каза главЛеденият шелф Ларсен Би на 31 яну- ният автор на изследването Алисън
ари, 2002. Езера от разтопен лед са Бануел от Чикагския университет.
изпъстрили повърхността му. Ви- Учените отбелязват, че дни преди
жте следващата снимката от 2013 сриването на ледения шелф, много от
по-долу.
тези езера са пресъхнали, като все още
Снимка: NASA
не се знае защо.
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Към 5 март(2002), плаващата долина се е разпада и започва да отплава.
Снимка: NASA.
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чава верижна реакция.
“Въпреки, че предишни изследвания
предполагат, че широко разпространеното отчупване на ледения шелф
Ларсен Би е най-вероятно причинено
от изсъхването на почти 3000 повърхностни езера, досега нямаше изследване, което да обясни как и защо тези
езера са изсъхнали само за няколко
дни, за да предизвикат такова бързо и
експлозивно отчупване” – казва Бануел. – “Нашето предположение, че изсъхването на едно езеро може да предизвика много пропуквания, които
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биха могли да изсушат стотици заобикалящи езера чрез верижна реакция.
Водят се дебати дали верижната реакция е била тази, която е допринесла за
рязкостта на експлозивното отделяне
на Ларсен Би.”
Ще има ли още отчупвания?
Бануел казва, че ако сегашното затопляне продължи, отчупването, причинено от езера може да застраши други
антарктически ледени шелфове и да
предизвика откъсването им по подобен драматичен начин.

НАУКА

следващият разпаднал се.)
Бануел заключи, че тази идея ще бъде
напълно доказана само след следващия срив на леден шелф.
Бануел и нейните колеги Дъглъс Макаил и Олга Сегиенко публикуваха
своите открития в броя от 28 ноември
на“Geophysical Research Letters”.

сп. Българска Наука брой 64

Според Бануел е важно учените да определят риска от сривове в антарктическия леден шелф, защото тези големи ледени блокове служат за язовири
за ледниците плаващи в тях. Премахването на тази опора е причина за поголямо количество лед в океана, което
увеличава морското ниво значително.
Предположенията му са, че следващите подобни случаи най-вероятно ще
бъдат ледените шелфове Скар Инлет,
последван от Рос и Рон-Флинчър. (На
скорошна среща на учените занимаващи се с проблема, Тед Скамбос, от
Националния Информационен Център за Лед и Сняг в Болдер, Колорадо,
заключи, че леденият шелф Скар Инлет, който е остатък от Ларсен Би ще е

http://nauka.bg

29

НАУКА

Стивън Хокинг: Няма
черни дупки

Източник: http://www.livescience.com/
Превод: Стефан Михов
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Анотираната снимка обозначава няколко функции на симулацията, включително и
хоризонта на събитията на черната дупка.
Снимка: Годдард Спейс Флайт Сентер, НАСА./ Шнитман, Кролик и Ноубъл,
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Никой няма да ви вини, ако сте си помислили, че известният английски
физик Стивън Хокинг се шегува с вас,
докато сте чели новия му материал.
Непубликуваната работа на Хокинг,
със заглавие “Опазване на информация и прогноза за черни дупки”, качена в предпечатната услуга arXiv заявява, че “черни дупки не съществуват”.
Не забравяйте, че точно желязната
теория на Хокинг за изпаряващите се
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черни дупки революционизира нашето разбиране, че тези гравитационни
обекти не са безсмъртни. Чрез квантови ефекти те изпускат частици (и
следователно маса) посредством “радиацията на Хокинг” с течение на времето. Също така астрономите намират
нови и вълнуващи начини за намиране на черни дупки. Те дори разработват интерфометърна мрежа, която
скоро ще има възможност да изобра-
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Боен клуб на черните дупки
Всичко довежда до конфликт между
две фундаментални идеи във физиката, които контролират самата структура на нашата вселена - сблъсъкът на
теорията на относителността на Айнщайн и квантовата динамика. Случва
се така, че екстремната среда около и в
черната дупка е перфектното място за
сблъсък между двете теории. Но какво
е първото правило на бойния клуб на
черните дупки? Не говорете за „огнената стена“(firewall), освен ако не искате да започнете спор с теоретичен
физик.
На лекция в Калифорнийския Технологичен Институт (Caltech), Хокинг и
други изтъкнати физици-теоритици
имаха възможността да опишат проблема. Например, физикът от Caltech,
Кип Торн, описа парадокса на “огнената стена” като “гореща тема в теоретичната физика”.
Най-основното в тази гореща тема е
нещото, което прави черните дупки –
черни – хоризонтът на събитията. В
най-основната си форма, хоризонтът

на събитията на една черна дупка е
мястото, при достигане на което дори
светлината не може да избяга от захвата на черната дупка. Ако светлината не
може да се измъкне, това означава, че
космоса ще изглежда като черна сфера. Това е еднопосочна улица в космоса – всичко влиза, нищо не излиза.
Един злощастен астронавт
В света на общата теорията на относителността, един астронавт, който има
нещастието да падне в черна дупка, не
би забелязал нищо неприятно, минавайки през хоризонта на събитията.
Това би било доста мирно събитие, без
драма. “Въпреки, че след това сте обречени и ще се сблъскате с много големи гравитационни сили, които ще ви
разкъсат”, казва физикът от Caltech,
Джон Прескил, 2013г..
Въпреки това квантовата физика опровергава твърдението за хоризонт на
събитията, както е предсказан от общата теория на относителността.
През 2012 група физици, оглавена от
Джоузеф Полчински от Калифорнийския университет в Санта Барбара, показа своето откритие за черните дупки. Ако черните дупки наистина не
унищожават информация и тя може
да избяга от черната дупка чрез радиацията на Хокинг (твърдение на самия
него), следователно трябва да има бушуващ ад тъкмо в хоризонта на събитията, който наричат “firewall”.
В такъв случай, вместо да падне в спокоен хоризонт на събитията, нашият
нещастен астронавт ще бъде изпепелен даже преди да бъде разкъсан. Това
е самата антитеза на “без драма” твър-
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зи директно хоризонт на събитията на
черна дупка.
Променил ли е мнението си Хокинг?
Само плод на нашето въображение ли
са черните дупки? Верни ли са лудите
теории за “различния” космос?
За щастие не.
Стивън Хокинг не си е променил мнението за черните дупки, но поставя
сложен физичен парадокс под светлината на прожектора. Парадокс, който
мъчи сърцето на теоретичната физика
през последните 18 месеца.
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дението и следователно парадокс.
Този очевиден конфликт между това,
което предсказва общата теория на относителността и това, което предсказва квантовата динамика – две много
значими области във физиката, е точно нещото, което теоретичните физици се опитват да разберат. Това явно
е още една ситуация, в която гравитацията и квантовата динамика не се
разбират, а разрешаването е ключово
за начина по който гледаме на Вселената.
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“Очевидни хоризонти”
Когато Хокинг, един от ключовите
участници в дебата за “firewall”, пише
кратък доклад на темата, независимо
дали е публикуван или не, светът забелязва.
Решението на Хокинг на парадокса
премахва хоризонта на събитията на
черните дупки, премахвайки и самия
парадокса. Без хоризонт на събитията
– без “firewall”. Но ние знаем, че всички черни дупки имат хоризонт на събитията – линията, след която си завинаги изгубен в черната дупка. Какво
стана с това твърдение?
Хокинг смята, че замисълът зад теорията за хоризонта на събитията трябва
да бъде преработен. Вместо хоризонтът на събитията да бъде крайна линия, след която дори светлината не
може да избяга, Хокинг предлага “очевиден хоризонт”, който променя формите квантовите вариации в черната
дупка. Това е една неясна тема за екстремната физика. Очевиден хоризонт
не би нарушил нито общата теория на
относителността, нито квантовата ди-
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намика, ако мястото след очевидния
хоризонт е заплетена и хаотична бъркотия от информация.
“По този начин, като прогноза за времето на Земята, информацията ще
бъде изгубена, въпреки че няма да има
загуба на унитарност” – каза Хокинг.
Това значи, че въпреки че информацията може да избяга от черната дупка,
неговата хаотична природа подсигурява, че тя не може да бъде интерпретирана, заобикаляйки парадокса за
“firewall” напълно.
Няма нужда да се казва, че този научен
труд не беше достатъчен, за да убеди
Полчински. “Изглежда той (Хокинг)
се опитва да замени “огнената стена” с
“хаос-стена”, които може би са едно и
също нещо” – каза той.
Голяма част от този теоретичен дебат е трудна за разбиране и резултат
на изчисления на физични събития,
които не можем да изпитаме в нашия
ежедневен живот. Но не се заблуждавайте, че точно този дебат е само интелектуален спор в средите на теоретичната физика. Неговите основи са
свързани с нарастващия дискомфорт,
който изпитваме що се отнася за разминаването на общата теория на относителността и квантовата динамика
(най-вече ролята, която гравитацията
играе в квантовия свят). Това е проблем, който не може да бъде разрешен
със сегашното ни разбиране за вселената.
Това в крайна сметка са научните въпроси, заради които строим ускорители на частици.

НАУКА

Невероятна технология: Как да
търсим за напреднали извънземни
цивилизации

Източник: http://www.livescience.com/
Превод: Стефан Михов

на звезда и извличане на възможно
най-много енергия от нея. Структура
още позната като Дайсънова сфера.
Ако такива обекти съществуват, астрономите биха могли да засекат ненужната топлина, която произвеждат, използвайки телескопи, които се взират
в космоса чрез инфрачервена светлина.
“Главната цел е да търсим извънземни,
които не искат да комуникират. Моят
въпрос беше “Как се намират тихи извънземни?” Те трябва да отделят своята отпадъчна топлина. Единственият
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П

огледнете снимка на Земята,
направена през нощта и ще
видите, че светът изглежда
все едно свети, буквално. В момента
учените започват да търсят знаци за
развити извънземни цивилизации по
излъчваната светлина от технология,
използвана за събиране на енергия от
звезди, дори от цели галактики.
Теоретичният физик и математик
Фриман Дайсън първи предлага идеята, че напреднали извънземни цивилизации могат да развиват технология, която да използват за обграждане
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начин да направят това е излъчвайки много инфрачервена радиация.” –
казва Дайсън.
В момента астрономи от Щатския университет в Пенсилвания започват да
конкретизират търсенето на Дайсънови сфери. Но Дайсън казва, че тепърва
започва и може да отнеме стотици години, и че намирането на Дайсънови
сфери не е неизбежно, но със сигурност е възможно.
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Топки огън
Голяма част от усилията, положени в
Търсенето на Извънземен Интелект
(SETI) са насочени в слушане за радиосигнали, изпратени от интелигентни цивилизации, както е описано
във филма “Контакт”. Но този подход
предполага, че извънземните искат да
комуникират с нас. Дайсъновите сфери намират решение на този проблем,
защото дори една цивилизация, която
не иска да комуникира с другите, ще
излъчва отпадъчна топлина.
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Диаграма на Дайсънова сфера
Снимка: Wikimedia
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Руският астрофизик Николай Кардашев класифицира дълголетните цивилизации в три вида: такива, които
контролират ресурсите на някоя планета (Вид I), на звезда (Вид II), или на
галактика (Вид III). Дайсъновата сфера представлява цивилизация от Вид
II.
Епизод от “Стар Трек: Следващото поколение” описва отговорът на космическият кораб “Enterprise” на бедствено обаждане от транспортен кораб,
който е катастрофирал във външния
корпус на Дайсънова сфера. Но Дайсън никога не си е представял структурата като твърда .
“Въобще не е задължително да е сфера,” – казва Дайсън. – ”просто едно
място, където извънземните генерират много енергия.” Той описва структурата като “изкуствена биосфера”,
която може да бъде облак от предмети, циркулиращ около звезда, достатъчно близо, за да поеме цялата звездна енергия. Твърдата сфера би била
твърде слаба, за да издържа теглото си
срещу гравитацията на звезда.
Дайсън смята, че една извънземна цивилизация с температура на повърхността около 27 градуса би излъчвала
инфрачервена радиация с дължина на
вълната около 10 микрона. Атмосферата на земята отделя много радиация
с такава дължина на вълната, така че
телескоп в космоса да работи възможно най-добре. Но нужната технология
не е налична когато Дайсън предлага
идеята.
Търсене на Дайсънови сфери
През 1983, международен екип стартира инфрачервения спътник IRAS

НАУКА

лича на галактическия прах, погледнат чрез инфраред, но има разлика в
гамата цветове, отговарящи на неговата композиция.
Галактики-Дайсънови сфери
Кариган измерва инфрачервения
спектър, използвайки спектрометъра на IRAS, но открива само няколко потенциални Дайсънови сфери на
няколко стотин светлинни години от
земята (една светлинна година се равнява на около 9.5 трилиона километра). Той и неговите колеги използвали Allen Array на институтa SETI, за да
слушат радио сигнали произлизащи
от тези обекти, но не открили такива.
Какво ще стане, ако извънземните цивилизации са разработили Дайсънови сфери, които използват енергията
от цели галактики? Кариган се опит-

сп. Българска Наука брой 64

(Infrared Astronomical Satellite), първата обсерватория, която да изобразява
цялото небе в инфрачервена светлина.
“ Оказва се, че цялото небе е пълно с
източници на инфрачервена светлина.” – казва Дайсън. Повечето от тях са
галактически прах и други естествени
източници.
Наскоро Ричард Кариган, заслужил
учен във Фемилаб, близо до Батавия,
Илиноиз, използва IRAS за да търси
Дайсънови сфери. “Когато започнах,
имаше минало, изпълнено с опити, но
не и на систематична скала.” – казва
Кариган.
Дайсъновата сфера трябва да се държи
като “черно тяло”, хипотетичен обект,
който абсорбира цялата електромагнитна радиация, падаща върху него и
който излъчва енергия в зависимост
от температурата. Черното тяло при-
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ва да търси за галактики-Дайсънови
сфери, защото те биха били най-лесни за намиране. Сега Джейсън Райт,
астрофизик в щатския университет в
Пенсилвания, прави същото нещо, използвайки инфрачервения космически телескоп WISE (Wide-Field Infrared
Survey Explorer).
“WISE беше стартиран от НАСА само
и единствено за астрофизици.” – каза
Райт. – “просто се оказа перфектен за
намиране на Дайъснови сфери.” Ако
галактика -Дайсънова сфера излъчва
средни инфрачервени лъчи, те биха
били много ярки, според Райт.
Райт и неговите колеги още не са намерили никакво доказателство за Дайсънова сфера, която да блокира между
50 и 100 процента от светлината на
галактиката ѝ. Сега екипът се опитва
да конкретизира изследваната част от
една галактика с Дайсънова свера още
повече: “Мисля, че можем да стигнем
между 20 и 30 процента дори и със сателита WISE.”, каза той. Екипът планува да продължи да изследва найобещаващите кандидати за Дайсънова
сфера, използвайки други телескопи
и да продължат да търсят Дайсънови
сфери около индивидуални звезди.
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Друга идея, която самият Дайън предлага, но която астрономите не са пробвали още, е да се търси за “спирачни
следи” в небето, от космически кораби, които са намалили скоростта си от
близка до тази на светлината. Дайсън
казва, че такива кораби биха оставяли
дълги следи от йонизиран газ, който
може да бъде видим за някои телескопи.
Ако астрономите успеят да намерят
следи от Дайсънови сфери и други
извънземни технологии, това би предизвикало международни усилия да
ги разгледаме, използвайки различни
астрономически инструменти. Дори
учените да не намерят извънземна цивилизация, търсенето би могло да открие интересна нова физика.
“В най-лошия случай, ще можем да
установим горната граница на количеството звездна светлина, използвана от извънземните цивилизации, а
в най-добрия ще намерим нещо много интересно и необикновено – било
то нов клас астрофизичен обект или
нещо толкова странно, че ще трябва да
използваме инструментите на SETI, за
да го разберем напълно” – казва Райт.

NASA Mars Rover Curiosity Sees ‘Evening Star’ Earth
Първата снимка на Земята, гледана от Марс като “вечерница”:
http://nauka.bg
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Европа на иновациите
http://ec.europa.eu/
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Европейският конгрес за иновации
(Innovation Convention), символично
начало на ред събития на тема иновации, ще се проведе в Брюксел на 10 и
11 март. Иновациите са ключов фактор за излизане от настоящата икономическа криза и за връщането на Европа обратно на пистата на растежа.
Събитието дава възможност на бизнес
лидери, изследователи и политици на
най-високо равнище да се ангажират
и допринесат в дебата за иновациите.
За вдъхновяващите лектори и невероятните изобретения, които променят
играта, научете повече тук.
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Конференцията Транспортни изследвания (Transport Research Arena
Conference) ще се проведе във френския бизнес център Paris-La-Defense
от 14-ти до 17-ти април 2014 г. в Париж. Тя ще събере представители на
бизнеса, изследователи и политици на
ключови позиции във всички видове
транспорт – автомобилен, железопътен и морски – под мотото: Иновативната мобилност мобилизира иновациите.
Конференцията Транспортни изследвания

НАУКА

Ще се учим ли от Фибоначи?

посветени на обучението на начални и
прогимназиални учители.
В този наистина общоевропейски проект участват 24 страни: Франция (координатор на проекта), Обединеното
кралство, Испания, Австрия, Германия, Белгия, Швейцария, Финландия,
Словения, Сърбия, Гърция, Естония,
Люксембург, Румъния, Швеция, България, Дания, Полша, Ирландия, Нидерландия, Норвегия, Босна и Херцеговина, Република Македония, и
Украйна. През декември 2013 г. проектът FIBONACCI получи наградата
на френското правителство „Звезда на
Европа”.
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Любопитство, критично мислене, решаване на проблеми … - качества, важни за оформянето на
мисленето на всеки бъдещ лидер,
иноватор или предприемач.
Амбициозният европейски проект
FIBONACCI (ФИБОНАЧИ), взел назаем името на изключително талантливия италиански математик, има за цел
да разпространява прилагането на изследователския подход в образованието по математика и природни науки в
целия Европейски съюз. Изследователският подход в обучението насърчава студентите да търсят контакт с
преподавателите, да задават въпроси,
а не пасивно да възприемат инфор- Интернет страница на проекта
мацията. По проекта вече е създадена FIBONACCI / Лауреати на наградата
мрежа от 60 висши учебни заведения, Звезда на Европа
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39

НАУКА

Линкей ще ни види и зад борда
Морските инциденти от последните години рязко ни припомниха, че да евакуираме кораб в беда
навреме и с успех, е трудна работа с голям риск от човешки жертви.

рабоплаването като спасителни жилетки и умни димни детектори, които
сигнализират за изчезнали пътници,
миниатюрни сензорни мрежи, UAVмонтиран радар и модерни системи
за подкрепа при взимане на решение
за евакуация са някои от продуктите, които ще се появят на пазара след
завършването на проекта. Координатор на проекта е Кипър, участват още
партньори от Гърция, Швейцария,
Италия, Испания, Германия и Обединеното кралство.
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Проектът LYNCEUS (Линкей) в момента разработва нова мрежова радиотехнология, която ще позволи на
корабната охрана, в случай на тревога,
да вижда местоположението на всеки
пътник с цел безопасна евакуация. За
LYNCEUS е особено важно местополо- Интернет
жението на хора зад борда: приложена LYNCEUS
е свръхмодерна безжична технология,
вградена в умни спасителни жилетки.
Иновативни продукти свързани с ко-
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Проследяване на смъртоносния
азбест
Азбестът в строителството е забранен в ЕС от 2005 г., но си остава неговото смъртоносно наследство. Според международната
организация на труда (МОТ), до
100 000 работници умират всяка година в ЕС от професионални заболявания, като водещите
са тези свързани с азбеста. Азбестът поразява строители и разрушители чрез наследените изолации, резервоари за вода, таванни
плоскости, подови настилки и
релефни стайни мазилки.

сп. Българска Наука брой 64

Проектът ALERT разработи преносим
азбестов детектор (ARAD), който може
да стане животоспасяващ за работниците. Екипът разработва първият в
света преносим детектор за азбестови
влакна във въздуха, работещ в реално
време. Очаква се този евтин инструмент, с размерите на ръчна бормашина, да даде възможност на строители и
проучватели да проверяват за наличие
на минерала при изграждане и събаряне на сгради. Проектът се координира
от Обединеното кралство и включва
партньори от Испания, Холандия, Великобритания, Италия и Естония.
Интернет страница на проекта ALERT
/ Контакти
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Оптимизация в
нанотехнологиите
Енергетиката, науките за околната среда, медицината, безопасността на храните и транспорта са само някои от областите,
които не просто са развити, а на
практика са революционизирани от нанотехнологиите. А за да
се използват нанотехнологиите
по най-добрия начин, изследователите и фирмите се нуждаят
от най-модерните и ефективни
инструменти.

като разработиха нанотехнологично
устройство, което е „швейцарското
ножче” на нанотехнологиите. То дава
възможност на оператора да използва
само един апарат за редица процедури, които преди изискваха редица апарати. Това пести време и пари, а също
така премахва риска от замърсяване
или окисляване на пробата при пренасяне от апарат в апарат. Проектът
FIBLYS се координираше от Германия
с партньори от Чешката република,
Франция и Швейцария. Партньорът
от Чехия е координатор на текущия
проект UnivSEM.
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Проектът FIBLYS и неговият пряк Интернет страница
наследник, проектът UnivSEM, на- UnivSEM / Контакти
правиха голям пробив в тази област,
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Впечатляващо увеличение на фракталната структура на антените в отделна кристална златна
люспичка. © Институт за изследване на светлината (Б.Хофман) – проект FIBLYS FP7
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Електрошок за маслините
Европейският съюз произвежда
над 2 милиона тона чист зехтин
годишно. Чрез подлагане не маслините на електрически удари
ще можем да извлечем още повече от този хилядолетен ресурс,
като заедно с това запазваме антиоксидантите и пестим енергия.
Технологията OILPULSE подлага маслините на пулсиращи „електрошокове”, уголемяващи мембранните пори,
което опростява извличането на маслото и увеличава полученото количеството зехтин. С тази технология пада
и температурата на процедурите, а
това от своя страна повишава качеството на зехтина и намалява разхода
на енергия. Ако технологията се окаже подходяща за бизнеса, тя може
да бъде приложена и за механичното извличане на други ядивни масла,
както и към масла за производство на
биодизел. Проектът събира производители и изследователи от Германия,
Италия, Испания и Турция.
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Видео / История на проекта OILPULSE
/ Контакти
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По-умният градски транспорт ство.
трови по-малко
Проектът, координиран от Франция,
Две трети от европейското насе- е събрал 25 партньора от 8 държави
ление са градски жители, а еми- (Испания, Швеция, Италия, Белгия,
сиите от градския транспорт дос- Полша, Германия, Обединеното кралтигат 23% от всички транспортни ство и Франция). Проектът включва
емисии в ЕС. Една по-оптимално градските управи и големите оператоорганизирана градска мобилност ри в областта на ITS и на обществения
може следователно да доведе до транспорт. Шестте града в пилотното
значително повишаване на ка- изследване са Лион, Мадрид, Торино,
чеството на живота в града.
Гьотеборг, Бирмингам и Вроцлав.
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Докладът на Обединения изследователски център (JRC), озаглавен Количествен израз на ефектите от плановете за оптимална градска мобилност Доклад на JRC / Интернет адрес на
показва, че с разумни мерки емисиите проекта OPTICITIES / Контакти
на CO₂ могат да бъдат намалени до 8%
към 2030 г. Мерките включват повишаване на ефективността на градското
движение, инвестиции в пешеходни и
вело-инфраструктури, многопрофилни свързващи платформи, паркови и
ездитни райони, както и установяване
на зони с ниски емисии.
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Един европейски изследователски
проект, който трябва да помогне на
европейските градове да се справят
със сложните предизвикателства на
мобилността, е току-що стартираният
OPTICITIES. Въз основа на публичночастни партньорства и експериментирайки с иновационните услуги ITS
(Умна транспортна система), проектът
очаква намаление с 1.5 милион тона
CO2 по-малко годишно, както и 10%
по-малко ползване на частни автомобили, което ще освободи 3.6 милиона
квадратни метра публично простран-
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Нови статии – Нови книги

К

акто знаете, науката прави всекидневни открития, които все
по-често се публикуват под
формата на интересни новини и разработки. В списанието и сайта „Българска наука” има място за тези публикации, които ще могат да достигнат
и до хората, които не работят в областта на науката.
Знаете, че списанието и сайтът са плод
на доброволна и дългогодишна работа
и всичко, което се случва тук става само
с наши лични усилия, време и енергия.
И именно в тази връзка, имаме нужда
от вашата подкрепа за превод на тези
научни материали, а в замяна предлагаме цял списък с „книжни” подаръци.

ADMIN@NAUKA.BG
NGO@NAUKA.BG

Всеки, които изпрати статия или превод на новини или изследвания от
сферата на науката ще получи една от
новите книги. Повече информация за
заглавията може да намерите в раздела: нас:
http://nauka.bg/forum/index.php?showforum=174
сп. Българска Наука брой 64

Контакти:
Skype: BG-Science
meil: admin@nauka.bg
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Три романа за Шерлок Холмс
Сър Артър Ингнейшъс Конан Дойл

сп. Българска Наука брой 64

„Етюд в червено” – мрачна и обаятелна история, в завръзката на която стои
загадъчно убийство, което на пръв поглед изглежда невъзможно за разкриване; освен това именно този роман
е официалният дебют на фамозния
дедуктивен следовател и точно с него
стартира бляскавата му литературнодетективска кариера. Следва „Знакът
на четиримата”, където в сложната
фабула се намесва откраднато съкровище. Накрая попадаме в „Долината
на ужаса”, хипнотизирани от сюжет,
майсторски развит чрез задкулисното
присъствие на проф. Джеймс Мориарти, един от най-коварните престъпни
умове в света и заклет враг на Холмс.
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„Три романа с Шерлок Холмс” е амбициозно и реализирано с размах заглавие, което допълнително въздейства
на читателите с великолепните и оригинални илюстрации, дело на аклариключенията на Холмс и мирания български художник Петър
Уотсън, както и мистериите, Стаминиров.
в които двамата се забъркват,
сега могат да бъдат преживени по нов
и неочаквано свеж начин – чрез изданието „Три романа с Шерлок Холмс”,
в което са включени някои от найпопулярните и въздействащи произведения на Дойл. Книгата започва с

П

http://iztok-zapad.eu/
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Един ден в древен Рим
Алберто Анджела

C

лед „Един ден в древен Рим”
(ИК „Колибри”, 2010), където
разказва за живота на столицата на Римската империя по времето на
Траян, Анджела ни предлага книга за
самата огромна империя от същия пе-

http://www.colibri.bg/
http://nauka.bg
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риод – II в. сл.Хр. Проследявайки пътешествието на една сестерция, която
минава от ръка на ръка, авторът ни
отвежда в Лондон и Париж, в Испания и Египет, в Индия и Месопотамия
и, разбира се, в Рим, откъдето тръгва
и където се завръща. Научаваме как
са се секли монети, как се е добивало
злато, как са се правили хирургически
операции, какви вицове са си разправяли римляните, как са се забавлявали. Добиваме панорамен поглед върху
необозримата територия, на която е
протекла първата глобализация в историята на човечеството с единна валута, единен първи език – латински,
но и запазени местни езици, с единни
закони, но и запазени местни традиции. Запознаваме се с един свят пожесток, но и в някои отношения посправедлив от нашия.
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Латински и гръцки крилати думи
Георги Батаклиев

сп. Българска Наука брой 64

си книга. Всеки твърди, че с другите
членове на семейството са се случвали далеч по-забавни неща, които си е
заслужавало да бъдат описани. Тогава
Даръл им съобщава, че в следващата
си книга смята да навакса пропуснатото. Така се ражда „Птици, зверове
и роднини“, своеобразен „римейк” на
„Моето семейство и други животни”
и втора книга от знаменитата трилогия. Не по-малко смешна от първата,
тя обогатява идиличната картина на
райския остров, където любимецът на
поколения читатели Джери Даръл научава все повече за света на животните и техните тайни.
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Е

дна вечер семейството на Даръл – майка му, брат му Лари
и сестра му Марго, се е събрало
в Лондон и, вкиснато от отвратителния английски климат, упреква писателя за това, че ги е осмял в първата
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Тракийска религия
Димитър Попов

гиозни вярвания. В изследването
са разгледани същността на доктрината на безсмъртието при
траките и на механизма на функционирането й, на вездесъщите
фигури на Великата богиня-майка и на нейния син – Слънце (и
съпруг едновременно): Върховния бог, на царя-жрец (царя-бог)
– най-истинната рожба на техния свещен брак. Авторът обръща внимание също и на жреците,
и на жреческите колегии.

Т

ракийска религия“ е опит
да се обобщят наблюденията на автора върху проблематиката на тракийските рели-

http://iztok-zapad.eu
http://nauka.bg
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Това второ, подобрено и допълнено издание на „Тракийска религия“ би представлявало интерес не само за тесни специалисти
в областта, но и за всеки, който е
увлечен от древността.
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(Не)обикновените животни
Чавдар Черников
(Не)обикновените животни... Би било вярно да се каже, че животните и взаимоотношенията между тях описани в книгата са необикновени и уникални, но все пак мисля, че скобите са на място, защото всичко, което се случва в живата природа е просто
част от живота на планетата Земя. Читателят ще се срещне със скорпиони, отровни
жаби, охлюви и октоподи, дори отровни птици, ще се запознае с малко познатите
страни на паразитизма, любовното поведение и канибализма в животинското царство.
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чай
Поръ а
т
Книга
Сега!
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Търсете книгата в книжарниците!
http://nauka.bg
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ИСТОРИЯ
Китай и предизвикателствата
на Далечния Изток (1400-1450г.)
В началото на XV век Китай навлиза в нов период от
своята история. След прогонването на монголите през 1368
г., империята започва своето
постешенно
възстановяване,
набирайки военна и икономическа мощ. Настоящата статия
е насочена към основните пречки, стоящи на пътя на китайската хегемония в югоизточна
Азия, както и към способите
възприети от императорите
Мин и тяхната администрация
за справянето с тези проблеми.
Историята на кратко
Когато през XIII в. мощта на монголите поглъща Азия, дори Китай не
успява да устои на техния устрем. Северен Китай се оказва лесна плячка
– земите са във владение на номадите
от династията Дзин, които век и половина по-рано са прогонили династията Сун отвъд Жълтата река. Номадите
са занемарили отбраната на Великата
стена и плащат със земите и живота
си за своята непрозорливост. Въпре-

ки огнестрелните си оръжия и могъщия флот, владетелите на Сун също се
подчиняват на Чингизидите и Китай
става владение на една нова династия
– монголската Юен. Монголският период продължава от 1279 до 1368 г. и е
свидетел на небивало отваряне на Китай към останалата част от Азия, както и първите контакти с Европа. Ислямът и Християнството пускат първите
си корени в Поднебесната империя, а
търговията с останалата част от света
носи огромни печалби. Същевременно, монголите се възползват от флотата на завладяната Сун и опитват на два
пъти да завладеят Япония, но островите на изгряващото Слънце остават недостижими. Въпреки това, търговския
флот се развива и са установени трайни връзки с индонезийските острови и
Индокитай. Но монголския период се
оказва колкото плодотворен за търговията, толкова и непоносим за китайците, които рядко приемат чужденец
да седи на трона. Небесният мандат
е златната ябълка, която всеки лидер
мечтае да откъсне и в средата на XIV
век един мъж на име Джу Юенджан
оглавява най-масовата бунтовническа
фракция сред китайците – “Червени-
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Автор: Александър Стоянов
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те забрадки”. Използвайки интриги,
сила и измама, Джу успява да елиминира своите съперници и поема пълен
контрол над фракцията, след което се
заема да подчини и останалите бунтовнически лидери в южната част на
Китай.
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Император Хуну - Възстановителят на Китай, който прогонил монголите и поставил
началото на нова династия
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През 1368 г. армиите му превземат столицата на Юен – Пекин и Джу обявява себе си за император на цял Китай
под името Хуну (Могъщ войн) с което
става известен и периода на неговото
управление1.Хуну се заема да укрепи
държавата си, стабилизира финансите и започва колонизация на провин-

http://nauka.bg

цията Юнан, която до тогава служи
като буферна зона между Китай, Сиам
и Бирма.2 Именно тази политика на
китайска колонизация ще доведе до
поредицата от бунтове и конфликти,
които ще се окажат тежко изпитание
за династията Мин през XV век. По
отношение на Тибет, не е съвсем ясно
до каква степен Китай налага своето
влияние над планинците, но най-вероятно е съществувала някаква форма
на суверенитет, съгласно който тибетските вождове са плащали определена
контрибуция на Китай. Подобно било
и положението на Корея, чийто крале
признали китайското превъзходство в
замяна на вътрешна автономия3.
Смъртта на Хуну в 1398 г. довела до
династична криза, тъй като стария
император пренебрегнал синовете си
и завещал трона на своя внук Джу Юнвен. Срещу младия император застанал чичо му, управителят на Пекин,4
Джу Дъ, който използвал своят силен
гарнизон за да извърши преврат и да
завземе трона. Джу Юнвен загинал в
пламъците на двореца си в Нандзин,
заедно с цялото си семейство. Джу
Дъ, който поел трона под името Юнлъ
обявил че премества столицата в резиденцията си в Пекин. За да придаде
на града нужните имперски пропорции, владетелят започнал преселване
на китайци от богатите южни градове,
които заселил в новата столица. Този
ход бил колкото мащабен, толкова
и вреден за икономиката на южните
провинции, а и предизвикал недоволство сред населението. Юнлъ не спрял
до там. За строежа на новия му дворец
– Забранения град, били наети множе-

ство майстори, а държавната хазна не
била пожалена при финансирането на
скъпото начинание. Същевременно,
за да изхранва своята северна столица,
Юнлъ инвестирал огромни средства и
безброй човешки животи във възстановяването на Великия канал, който
свързвал Яндзъ и Пекин, с цел по-лесната доставка на храни за бързо растящата столица.

Император Юнлъ – при чието управление
империята Мин достигнала своя териториален зенит, но и поела по пътя на военното
и икономическо изтощение

По отношение на външната си политика, Юнлъ се оказал не по-малко разточителен. Възползвайки се от междуособиците в династията Чан, Юнлъ
изпратил армиите си да завладеят Ви-

етнам (Дай Виет), който бил подчинен
през 1407 г. Окупацията на Виетнам
се оказала скъпа и нерентабилна, но
императорът заложил своя престиж в
удържането на юга и нямал намерение
да отстъпи.5 Освен това, Виетнам осигурявал така нужния дървен материал за изграждане на огромната флота,
която Юнлъ изпратил през океаните,
начело на своя доверен слуга Джън
Хъ. Съкровищната флота, както била
наречена, кръстосала Индийския океан, натоварена с богати дарове от различни владетели от Занзибар на запад
до Тернате в Молукските острови на
изток. Престижът на империята нараствал сериозно за сметка на свиващата
й се хазна. Същевременно виетнамците, подложени на дискриминация, подобна на тази, която китайците търпели от монголите, се вдигнали на бунт,
водени от аристократа Ле Лой, който
успял да спечели някои от големите
виетнамски фамилии на своя страна.
Войната във Виетнам се проточила, а
заедно с това се засилил и натиска върху хазната, която трябвало да издържа
голяма (поне 100 000 души) армия,
разположена на над 2000 километра
от снабдителния център на империята – Пекин. Когато Юнлъ умрял през
1424г., войната във Виетнам била изцедила имперската хазна и следващите
императори – Хунси (Чжу Гаочи 14241425 г.) и Сюанде (Чжу Чжанцзи 14251435 г.) започнали да търсят начини
да излязат от обречения конфликт. В
крайна сметка, през 1427 г. бил подписан мир – Ле Лой бил признат за суверен владетел на Дай Виет, което било
сериозен пробив в концепцията за
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монархична доминация на китайския
император над всички негови съседи.
Контрибуциите, които Дай Виет трябвало да изплаща не могли да уравновесят загубата на престиж, пари и войници, които били хвърлени в южната
кампания.
Смъртта на Сюанде, се оказала сигнал
за нов изблик на недоволство. Племенните вождове в провинция Юнан се
разбунтували срещу продължаващата
китайска колонизация и се обединили
около тайският боен водач Си Рен Фа,
който изградил стабилна база в северна Бирма и от там подел поредица от
разорителни кампании на китайска
територия. Армиите, изпратени срещу
Си Рен Фа постигнали частичен успех
и често ставали жертви на партизанската война, която тайландците копирали от Дай Виет. В крайна сметка Си
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Рен бил победен, а синът му, останал
без подкрепа от местните вождове,
бил предаден. Въпреки това, кампанията не донесла никакви финансови
или териториални придобивки за Китай и завършила с ново пренапрягане
на хазната и загубата на още войници.
Но най-голямото изпитание за династията Мин тепърва предстояло. След
края на кампаниите в Юнан, императорът, съветван от своите евнуси, лично се заел с отбраната на крепостта
Туму. Битката била изгубена и Чжентун (Чжу Цичжен 1435-1449 г. и 14571464 г.) бил пленен от монголите-ойрати. Това предизвикало династична
криза, последвана от междуособици,
които разтърсили Китай в продължение на седем години, Чжентун се завърнал в Китай през 1450г. с благословията на монголите, което спокойно

КАРТА – КИТАЙ И ЮГОИЗТОЧНА АЗИЯ 1418-49г.
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може да се тълкува като умел ход от
страна на ойратите с цел дестабилизиране на империята Мин. Чжентун
бил поставен под домашен арест от
брат си Чжу Циюй (император Джинтай 1449-1457 г.). Последвал заговор,
който през 1457 г. довел до връщането
на Чжентун на трона. Възстановения
император си избрал ново тронно име
– Тяншун (Послушен към Небесата),
но това не могло да заличи изгубения
престиж на императорската институция, както и административните катаклизми, през които преминала страната. Тяншун отказал да застане начело на армиите си отново и по този начин поставил традиция, която щяла да
се спазва до краха на династията Мин
през XVII в. Всякаква мисъл за външна експанзия била забравена и Китай
се затворил за околния свят, слагайки
край на търговията и откривателските
експедиции.
Крахът – неизбежност и преодоляване
Когато една огромна империя, с население, което надвишавало това на Европа се окажела въвлечена в конфронтации, продължаващи десетилетия,
ефекта върху нейната икономика и ресурси бил колосален. Империята Мин
била една от най-централизираните
държави на Новото Време и този факт
имал двойствен ефект върху нейната
военна ефективност. От една страна
армията от писари и чиновници разполагала с по-ясна представа от която
и да е друга администрация за потенциала на империята. От друга - свръх-

централизацията водела до бюрократизация на военното дело, забавяне
в реакциите и цялостна тромавост на
имперската военна администрация.
Цялата логистична система на Китай,
подобно на Русия от времето на Петър
I, била концентрирана около столицата Пекин. Следователно всяка армия,
която трябвало да се изпрати на война първо се организирала в столицата,
снабдявала се и едва след това поемала
в поход на стотици километри по различните фронтове. По-нататъшното й
снабдяване отново ставало чрез сложна система за транспортиране на припаси и муниции от Пекин към съответния фронт. И ако тази система работела добре, когато военните действия се водели по северната граница на
империята (разположена на няколко
стотин километра от Пекин-бел.авт.),
войните в Бирма и Виетнам се превръщали в логистична катастрофа. Изпращането на храна, муниции и барут
за армиите, опериращи на над 2000
километра от столицата било задача,
с която никоя администрация от XV
век не можела да се справи адекватно.
И тук трябва да отдадем заслуженото
на китайците, които се справяли учудващо добре предвид огромните географски и административни пречки,
с които трябвало да се борят. Въпреки
множеството неудачи и проблеми, армиите все пак успявали да провеждат
кампании и да печелят победи срещу
врагове, които се снабдявали на собствена територия и при подкрепата на
местното население.
Паралелно с логистичните проблеми,
китайците трябвало да се борят и с
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пречките, налагани от човешкия фактор. Голяма част от войниците, които
се използвали в кампаниите, не били
професионалисти, а селяни, мобилизирани от различни краища на огромната империя. Тези хора преминавали някаква форма на бойна подготовка, но в общи линии не били готови
за реалностите, които ги очаквали на
бойното поле. Отделно от това, голяма
срещу които средностатистическият
китайски войник нямал никакъв имунитет. Употребата на местни храни и
продукти като заместител на липсващи доставки от Китай неминуемо водело до хранителни проблеми, които
можели да отнемат живота на множество войници или най-малкото да
предизвикат епидемии от дизентерия.
Освен това, самите хранителни продукти, внасяни от Китай били трудни
за консервиране в различните климатични условия. Например, можем да
предположим, че свинското месо се
разваляло лесно в по-топлите южни
провинции, което водело до скорбут и
хранително отравяне. Питейната вода
също била проблем, предвид огромната численост на контингентите, които
трябвало да бъдат снабдявани.
Ето защо не е учудващо че войниците умирали с хиляди и контингентите
се нуждаели от постоянни подкрепления. Този постоянен прилив на новобранци от своя страна оказвал тежко
влияние върху китайските провинции, които и без това били притиснати
от нуждата за производство на огромни количества храна, както и от принудителния труд, който бил свързан
с поддържане на сложната напоител-
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част от китайците живеели в климатични зони, подобни на умереноконтиненталния климат в Европа, докато
военните действия се водели в тропичен и субтропичен климат, в рамките
на който и флората и фауната били
доста по-различни, от тези в централен
Китай. В допълнение, индокитайските
джунгли били развъдник за най-разнообразни тропически заболявания,
на система на страната, както и строежите на имперските проекти като
например Великия канал и постоянното поправяне на Китайската стена.
Подобен колосален разход на човешка сила оказвал сериозен натиск върху стабилността в страната и бил един
от основните фактори за зараждане
на социално напрежение, избухването
на бунтове и съпротивата срещу централната администрация. Не е изненадващо, че именно след 1430 г. Култа
на Белия лотос ( другото название на
“Червените кърпи” - бел.ред ) се възродил с нова сила, но този път не бил
насочен срещу външни завоеватели,
а срещу китайската династия. Същевременно, редица управители на провинции се опитали да наложат почти
самостоятелна власт над подопечните
си територии, с което Пекин трябвало
да се справи бързо, с цел да предотврати евентуална гражданска война.
Ситуацията изглежда доста критична и наистина е изненадващо, че една
държава можела да се изправи пред
толкова много проблеми без да колабира. Факт е, че нито една европейска
монархия от този период не би могла
да се справи с подобно напрежение,
въпреки че дори Франция (която била

ИСТОРИЯ
най-богатата и гъстонаселена държава
в Стария Свят – бел.авт.) била около 6
пъти по-малка като население и близо 20 пъти – като територия6 и трудно можела да се окаже въвлечена във
война на такива огромни разстояния.

Държава

Всъщност, първия голям конфликт, в
който европейските държави изпращали армии с размерите на китайските във Виетнам на над 2000 км извън
собствената си територия била Първата Световна война!

Максимална
армия в една
кампания
215 000
20 000
8 000
25 000

Найотдалечен
фронт в км
2330
500
440
750

Джунглите на Индокитай остават един от най-тежките терени за водене на война и
през XX век, както се обеждават САЩ
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Китай
6 500 000
66 660 000
Франция
350 000
11 000 000
Англия
130 000
2 500 000
Османска
300 000
5-6 000 000
империя
Московска Рус
430 000
10 000 0007
25 000
730
Таблица – Съпоставка на основните европейски сили и Китай в периода
1400-1450 г.
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В отговор на множеството предизвикателства, китайската държавна машина разработила поредица от мерки,
с които да преодолее проблемите. На
първо място, имперските мандарини
се стремели да използват максимално добре дипломацията и поредицата
от съюзи и клетви, с които съседите
на Китай били обвързани спрямо Пекин. По време на конфликтите в Бирма и Виетнам, Пекин се опитал да изиска от своите васали в тези региони
да подкрепят китайските действия за
сметка на местните опоненти на Поднебесната империя. В борбата с Ле
Лой китайците преговаряли с бойни
водачи и благородници в Лаос, докато
победата в Бирма била постигната не
със силата на оръжието, а с привличането на бившите поддръжници на Си
Рен Фа, които предали сина му и прекратили набезите на китайска територия. Престижа на който се радвала
династията Мин в началото на XV век
бил огромен. Богатството, мощта и потенциала на империята лесно впечатлявали съседите й, които й отстъпвали
като технологично ниво, развитие на
администрацията и размера на военната сила. Не бива да забравяме, че
Китай, макар и управляван от различни династии не спирал да съществува
вече над петнадесет века и присъствието му на политическата карта на Азия
било еквивалентно на позицията на
Хималаите на географската.
Във военно-техническо отношение
китайците разполагали с предимството на огнестрелните оръжия8, океанската флота и несравнимото укрепително дело. Това била империя, коя-
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то трудно можела да бъде покорена.
Слабостта на китайската военна мощ,
обаче, се проявява когато става дума
за офанзива. Крепостите били впечатляващи, но те пазели Китай и играели твърде малка роля когато трябвало
да се щурмуват джунглите на Бирма и
Тайланд. Огнестрелните оръжия, макар и важни, били статични и служели най-вече за обсада. Във Виетнам и
Бирма крепостите за превземане били
малко и китайците лесно ги подчинили. Партизанската война в джунглата
била от съвсем друго естество и в този
случай оръдията били безполезни. Същевременно китайските мускети били
добро средство за водене на открит бой
в умерените ширини и степите на Източен Сибир, но във влажните джунгли на тропически Индокитай барута
бил на практика безполезен. По този
начин, цялостното техническо превъзходство на Поднебесната империя се
свеждало до нула по отношение на индокитайските опоненти. Океанската
флота на Пекин била впечатляваща,
но операциите, които се водели били
изцяло сухопътни и освен евентуалното снабдяване по вода на армиите,
флотът оставал като цяло безполезен.
Докато морето било под китайски контрол, основните виетнамски пристанища можели да бъдат удържани, но
без хинтерланда им и при негативното отношение на местното население,
подобна окупация ставала безполезна. Единственият шанс на китайците
било нанасяне на решително поражение на вражеските сили. Ле Лой се
оказал достатъчно хитър за да избегне
подобен изход и през първите осем го-

дини от своя бунт, виетнамците водели
партизанска война, докато водачът им
бавно изграждал своята армия, обучавал я и набирал нови и нови сили.
Така, когато през 1427г. най-сетне се
стигнало до открит сблъсък, се оказало, че виетнамците превъзхождали
врага си трикратно, без да му отстъпват по опит и въоръжение. Китайските
армии, от своя страна, били съставени
до голяма степен от зле мотивирани
селяни-новобранци, които заменили
постоянно топящия се контингент опитни войници, които започнали кампанията в 1418 г. Не бива да ни изненадва че на свой терен, при числено и
качествено превъзходство Ле Лой излязъл победител от конфликта.
От друга страна, в Бирма ситуацията се развила по друг сценарии. Въпреки пораженията които Си Рен Фа
нанесъл на китайците, в откритите
сражения имперските армии успели
да прекършат вражеската съпротива.
Това се дължало до голяма степен на
факта, че Си Рен разчитал изключително на елемента на изненадата, без,
по подобие на Ле Лой, да изгради една
постоянна армия. В това отношение
характера на тайландските племенни
структури имал своята роля. Докато
Ле Лой надграждал върху традицията на вековната виетнамска монархия,
която била покорена едва десетилетие
преди бунта му, Си Рен Фа трябвало
да обединява бойни вождове, които от
поколения воювали помежду си и никога до тогава не познавали политическото обединение. Освен това, за разлика от виетнамците, част от тайландските кланове в централен Индокитай

останали верни на съюза си с Пекин и
отказали да подкрепят Си Рен.
Слабостта на китайските армии в този
случай била свързана с невъзможността да се завладеят вражеските опорни
пунктове, които освен че били скрити
в джунглите, били разположени по високите планински била на Бирма и северен Тайланд. В подобен терен придвижването на големи армии и обсадна
техника било мъчно постижимо. Така
се стигало до ситуация, в която китайците успявали да отразят вражеските
набези, но не и да нанесат окончателен удар на врага. Поради тази причина кампаниите в Бирма продължили
повече от десетилетие, ангажирайки
големи китайски контингенти, което
се оказало тежко бреме за имперската
хазна.
Ако краткия анализ, направен до тук,
се съпостави с писанията на Сун Дзъ,
съставени седемнадесет века по-рано,
става ясно, че още преди Христа, китайските пълководци добре разбирали
преимуществата и ограниченията на
военната мощ на Поднебесната империя. Сун Дзъ не напразно съветва да се
пестят силите на държавата, да се търси кратка кампания, която да завърши
с решителен удар върху противника.
Според великия теоретик на китайското военно дело, кратката лоша война била по-добра от дългата, но добре
водена. Сун Дзъ предупреждава, че
една дълга война ще изцеди хазната
и ще доведе до сериозни смутове сред
собственото население. Когато бойното поле и противника предполагат
прекалено голямо съсредоточаване на
ресурси, теоретикът съветва да се из-
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бягва конфронтация, да се търсят други пътища и да се изчака внимателно
удобен момент, в който врага да бъде
ударен изненадващо.
Защо, тогава, Китай влиза в поредица
от десетилетни войни, без изглед за решителна победа? Не са ли чели китайците собствените си трактати? Това са
въпросите, които всеки здравомислещ
човек си задава на този етап. Истината
е, че причините са множество и няма
как да бъде даден еднозначен отговор. От една страна, командването на
армиите се поверявало на дворцовите
евнуси от личната свита на китайския
император. Докато тези мъже били
несъмнено умели в придворните войни, познанията им за полевите военни кампании по границите на Китай
били относително скромни. Тъй като
позицията им се крепяла на благоволението на императора и близостта
им до него, евнусите-пълководци не
можели да си позволят за дълго да отсъстват от Двора. Поради тази причина те често се хвърляли в зле премислени офанзиви, които коствали живота на хиляди войници и предрешавали изхода на цели кампании. Това се
случило и в Бирма и във Виетнам на
няколко пъти. Същевременно, противниковите лобита в Двора се борели
срещу полевите генерали, чийто евентуален престиж веднага се отразявал
на сложната имперска придворна политика. Едни евнуси били заменяни с
други при първия провал, което пречело на командирите да си създадат
една по-добра и по-постоянна представа за театъра на бойните действия.
Генералите-евнуси се сменяли почти
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ежегодно, като понякога някои се връщали за нов команден мандат, само за
да бъдат отстранени повторно.
Но да се стоварва цялата вина върху евнусите би било погрешно. Както
вече споменахме, запазването на императорския престиж било изключително важно за владетелите и те не
можели да рискуват току така да се
оттеглят от конфронтации, още повече, че за владетелите Мин Виетнам и
Бирма се смятали за част от китайските земи и следователно отстъпването
им можело да доведе до опасно спадане на престижа, което обикновеното население да свърже с отслабналата божествена подкрепа. Това от своя
страна щяло да се окаже сигнал за
гражданска война и бунтове из цялата
страна. Паралелно с това, вътрешните
междуособици в самата династия допринасяли за нестабилността на империята. Местни управители, роднини на владетеля, се вдигали на бунт,
прецедент, зададен още от Юнлъ през
1402г. По този начин Пекин трябвало
да пренасочва значителни ресурси от
фронтовата линия за потушаване на
вътрешните междуособици, както и
на селските бунтове и Култа на Белия
лотос.
Същевременно, северната граница
със степното море, контролирано от
монголите се нуждаела от постоянна
охрана и голяма част от имперските
професионални гарнизони и артилерийския арсенал били концентрирани
по отбранителната линия от фортове
по граница с номадите. Заплахата от
инвазии от север останала постоянна през цялата епоха Мин и в крайна

сметка именно номадите-джурчени съл, термини като “назадничавост” и
донесли гибелта на династията през “изостаналост” трябва да се използват
XVII в.
доста предпазливо. Факт е, че Китай
се затворил за света, но също така е
факт, че Мин се справили с гигантско
Заключение
икономическо, политическо и военно
предизвикателство, което не било по
Когато погледнем цялостното военно силите на нито една друга държава в
и икономическо напрежение на което тогавашния свят.
бил подложен Китай през първата по- Логистичните проблеми, неудачите
ловина на XV век, не бива да ни изне- в командването и пораженията в нянадва факта, че след 1430г. Започнало кои от кампании създават погрешно
постепенното затваряне на страната впечатление относно реалната военза външния свят. Отказа от офанзив- на мощ на Китай. Когато оценяваме
ни кампании бил съчетан с изоставя- способността на една държава да води
нето на океанската флота след смър- офанзивни операции не бива да затта на Джън Хъ през 1433 г. Провала бравяме икономическите и географна войната във Виетнам, изтощител- ски фактори, които влияят на подобните кампании в Бирма и пораже- на агресивна политика. Техническите
нието от ойратите на север закрепили аспекти на китайското военно дело
схващането, че Китай трябвало да се сами по себе си не са достатъчни за да
прибере в едни по-лесно защитими дадат изчерпателен отговор на всички
граници и максимално да ограничи въпроси, които кампаниите в Бирма
вредното външно влияние в страна- и Виетнам повдигат. Същевременно,
та, чийто културни измерения може- не можем да не се удивим от факта, че
ли да се окажат негативен стимул за четири века преди Първата Световна
местното население, което и без това война, без да се познава двигателя с
се бунтувало често. В този смисъл, вътрешно горене, съвременните флоразпространяването на нови религи- ти и авиация, както и телеграфа и жеозни и социални идеи било повече от лезопътния транспорт, Китай успява,
нежелано от страна на имперската ад- макар и с относителен успех, да води
министрация. Затварянето на грани- война на огромно разстояние от своиците и ограничаването на чужденците те снабдителни и мобилизационни
било средството за прекратяване на центрове.
подобни културни “инвазии” и се оказало успешен метод за каптивиране
на многомилионното население и в
крайна сметка довело да създаване на
така необходимото вътрешно спокойствие, макар и на цената на известно
технологично изоставане.9 В този сми-
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(Endnotes)
1
В Китай, както и в Япония, императорите имат две имена – едно рожденно
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и едно, с което се възкачват на трона.
Периода на тяхното управление става
известен с тяхното тронно име, а годините на управлението им се датират
пак според това име. Например година 12 от периода/управлението на император Хуну
2
Провинция Юнан се намира в югозападната част на Китай и днес е гранична зона с Бирма, Лаос и Виетнам.
3
Титлата използвана от корейците е
“уан” и се превежда най-общо като
“крал”. Въпреки това, приравняването на владетелски титли без оглед на
различието в традициите и културите
трябва да се върши само най-условно, тъй като всяка специфична титла
е натоварена с определено значение.
В рамките на статията съм предпочел
за по-голямо удобство да използвам
“западните” названия на съответните
владетелски позиции.
4
Реално титлата е “януан” т.е. принц на
Ян. Ян било древно царство в североизточен Кирай със столица Янзи (Пекин). В случаяа “уан” се превежда като
“принц”, а не като “крал” защото става
въпрос за “губернаторска” позиция, а
не за владеене на автономна държава.
Виж Бележка 3
5
Когато става въпрос за 15ти век и поспециално за Китай, престижът на
владетеля бил изключително важен.
Противно на макиавелианските повели, запазването ан престижа на един
владетел било от особено значение за
всеки управляващ. Пресъижа отразявал доверието и вярата на поданиците, както и респекта, който владетеля
внушавал на съседите си. По-голям
престиж означавал по-голяма стабил-
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гова флота нанесла съкрушително поражение на португалската флотилия
в Жълто море. Това било и първото
поражение за португалците след влизането им в Индийския океан през
1498г. Освен това, след 1540г., китайците наемали португалски майстори
оръжейници за да подобрят собствения си артилерийски парк с цел по-добрата защита на границите. Тези взаимоотношения се ограничавали строго
чрез поредица от патенти и привилегии, като на португалците било изрично забранено на комуникират с китайското население, а търговията минавала през ръцете на администрацията.

Александър Стоянов
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ност и по-високо международно положение. Когато става дума за източните монархии, където владетеля бил и
божество, престижът придобвал още
по-висока стойност. Нещо повече, Небесният мандат, свързан с доверието
на боговете бил неразривно свързан
с престижа на монарха. Да загубиш
престиж означавало да загубиш благоразположението на боговете.
6
Площта на кралство Франция към
1400г. Била около 350 000 км² при
население от около 11 000 000 души.
За сравнение, площта на Империята
Мин била около 6 500 000 км² при
население 66 660 000 души. Виж Таблицата в текста.
7
Цифрата вероятно се отнася до цялата руска територия, а не само за Московска Рус.
8
До колко китайските огнестрелни
оръжия превъзхождали виетнамските
все още е въпрос на сериозен исторически дебат. Въпреки това, можем да
предположим, че китайците имали
ако не качествено, то поне количествено превъзходство по отношение на огнестрелните оръжия. Така например,
през 1406г., китайските войски, които
започнали окупацията на Дай Виет
включвали около 21 000 войници, въоръжени с “шенджъ чон” което представлява вид ръчно огнестрелно оръжие, вероятно подобно на аркебузата.
Подобно количество стрелци в Европа
се достига едва през втората половина
на XVI век.
9
Не бива да се подценява техническото изоставане на империята Мин на
фона на европейските монархии. Така
например, през 1535г. китайската бре-
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азвитието на световният климат
има изключително значение за
съвременната историческа наука. Климатичните промени имат неоспоримо влияние над демографските,
стопанските и политическите фактори, важни за изграждане на пълна и
обективна оценка във всяко едно историческо научно изследване. Съвременният изследовател не би могъл да
вникне напълно в светогледа на средновековния човек, без да е наясно с
влиянието на природните процеси,
характерни за даден географски в определен времеви период.
От хилядолетия човечеството е съпътствано от стремежа да търси начини за
точно предсказване на атмосферните
явления и техните последствия. Много преди създаването на съвременните
синоптични прогнози и обособяването на метеорологията като наука през
XVII в., ловците, земеделците, пастирите, войните и моряците разбират
важността на умението да се предрича времето. Натрупването и систематизирането на знания, вярвания и
представи за произхода, същността
и действията на атмосферните явления, за връзката между тях и характера на времето през различните части
на деня, през различните периоди на
месеца или през различните сезони,
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т.нар. народна метеорология, е важен пласт от традиционната духовна
култура на всяко общество. Първите
реални опити за систематичен, научен подход за прогностиране на климатичното време, се наблюдават при
развитието на античната наука.
Преди да се разгледа темата за метеорологичните прогнози във Византийския културен ареал, трябва да се дефинират някои основни термини, като
„метеорология”, „климат” и „време”.
На първо място, метеорологията, според представата на Аристотел, който
за пръв път я разграничава от астрономията, е наука за небесните явления. В
своя капитален труд, „ Метеорологика”
(IV в. пр.Хр.), античният философ излага тезата си, че всъщност метеорологията обхваща не само атмосферните
явления, но и хидрологията, сеизмологията, появата на комети и метеорити и всичко, свързано с въздействието
на „сухите изпарения” от земята и отнесено по този начин в атмосферата .
Аристотеловите идеи са доразвити от
ученика му Теофраст (370 — ок. 285
г.пр. Хр.), астронома Хипарх (190 –
150 г. пр.Хр.) и римския учен Гален
(129 — ок. 200 г.) . За пръв път Хипарх
дава термина „климат”, като дефиниция за наклона на слънчевите лъчи
към земната повърхност. В съвремен-
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ните извори, особено историческите
съчинения, хрониките и житийната
литература. В тези произведения са
описвани не само необичайните метеорологични явления и природни
катаклизми, но и всекидневни атмосферни процеси като: висока и ниска
температура, бури, небесна дъга, мъгла, градушка и др. Тук допринасят и
множеството запазени бележки и приписки на средновековните балкански
книжовници, в които също се срещат
споменавания на различни климатични промени.
В областта на византийските естественонаучни познания огромно въздействие продължават да оказват и
достиженията на античните елински
учени, включително и метеорологията. Произведението на Аристотел,
„Метеорологика” е коментирано от
византийските учени Олимпиодор
Млади, Михаил Псел, Йоан Итал, Михаил Ефески, Евстратий Никейски .
Известно влияние се наблюдава и в
съчиненията, посветени на божественото сътворение на Света, т.нар.
Шестодневи, по-известни от които са
тези на Василий Велики и Йоан Ек-
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ната научна теория, многогодишният
статистически режим на явленията
в атмосферата, характерен за дадена
местност в зависимост от географското и́ положение, се нарича климат.
Понятието „климатично време” обозначава физическото състояние на
атмосферата над дадено място, в даден времеви интервал. Времето се характеризира с определени метеорологически величини (температура,
налягане, влажност на въздуха, вятър,
облачност и валежи) и атмосферни
явления (мъгла, гръмотевична буря,
виелица, дъга)
Средновековният учен не разполага с
модерните изследователски прибори,
рожба на Новото време. Голяма част
от физическите и химични фактори,
определящи промените на климата
не са познати през Средновековието,
поради липсата на нужната измервателна апаратура. Съответно опитите
за прогнозиране на състоянието на
атмосферата, се базират най-вече на
наблюдение на видимите и́ характеристики и на натрупаното с годините
практическо знание. Документирането на тези наблюдения е сравнително
често срещано във Византийския свят.
Причината е значителното влияние
на атмосферните явления върху много аспекти от човешкото ежедневие.
Поражда се стремежа тези явления да
бъдат опознати, овладени и използвани в селскостопанската практика, в
мореплаването и военното изкуство.
В съчинения от различни жанрове се
срещат пасажи, отнасящи се до описание на климатични особености. Найценни за изследователите са наратив-
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зарх . В тях се преплитат елементи на
богословско-философски съчинения,
полемика, нравоучително слово и
природонаучен труд. Например Йоан
Екзарх, прави опит да даде обяснение
за същността на някои от описаните от
него атмосферни явления, като появата на дъжда:
„ Когато [морето] се огрява от слънчевите лъчи, то издига нагоре леките части на водата във вид на изпарения и дим и когато тази влага се
възнесе до високите места, тя се охлажда; и изстинали заедно до стената на облаците, частиците се превръщат в дъжд и падат на земята” .
На друго място се описва как, според
вида на двете небесни светила може да
се предполага какво ще бъде времето:
„.. за всичко това говори Господ, като
казва - „когато вечер небето е червено, казвате, че ще има буря”. Защото, след като мъглата, която във вид на
пара се издига от земята, потъмнее и
закрие лъчите на слънцето за погледа
на човека, то изглежда като разпале-

66

http://nauka.bg

ни въглища или, казано обикновено,
като че слънцето е станало червено
като кръв; тогава става ясно, че по тези
места ще има буря и че там се е издигнала много влага във вид на пара ”.
Теологичните и рационалните обяснения се преплитат с антични представи.
Интересен извор, съдържащ подробна информация за естественонаучните представи на Балканите през Късното средновековие, е приписваната
на Константин Костенечки (ок. 1380
- третото десетилетие на XVв.) компилация „ Отломки по космография и
география” . Съчинението е съставено
на основата на първоизточници, главно от византийски произход: Симеон
Сит, Михаил Псел, Василий Велики.
Показателни са описите на някои от
основните климатични явления – облаци, дъжд, градушка, мълния и гръмотевица, небесна дъга. От опитите за
разгадаване на някои от тези атмосферни елементи, може да се разбере
много за нивото на метеорологични

познания на византийските и славянски учени. Представата за градушката
например (по съчинението на Симеон
Сит, — „Solutiones breves quaestionum
naturalium“ или „Кратки обяснения на
природни въпроси“), е дадена по следния начин:
„Градушка се явява, когато дъждът
замръзне, преди да достигне земята.
Ако това замръзване стане далече,
тогава пада във вид на топчета, поради голямото разстояние... Ако ли
замръзне по-близо до земята, пада в
друга форма и с различна външност.”
Интерес буди и представата за дъгата:
„ ...така наречената дъга няма свое
естество, но представлява видение.
Защото, когато един малък облак,
който съдържа дъждовни капки, попадне срещу слънцето, нашият поглед се пречупва към слънцето и ни се
струва, че на небето има сякаш част
от някакъв кръг. ”
Видно е, че значителна част от основните климатични елементи са проучвани от средновековните византийски
автори. Сведения за същински практики на прогнозиране на времето въз
основа на прилагането на натрупаните практически опит и научни познания, може да се почерпят от запазените средновековни гадателни книги,
базирани на природни явления. Един
от най-изчерпателните източници е
компилативното византийско произведение с енциклопедичен характер,
Геопоника.
„Περί γεωργίας εκλογαί”, или Геопоника , е сборник от 22 книги, посветени
на земеделските практики, датиращ
от времето на Константин VII Пор-

фирогенет. Тази своеобразна селскостопанска енциклопедия се радва на
значителна популярност в целия византийски културен ареал. Често авторът се позовава на научните познания
от Късната Античност, описвайки различни земеделски практики. Интересна в случая е първата книга, посветена
на влиянието на различните астрономически и климатични явления за
земеделието. Тук се съдържат някои
любопитни съвети за предричане на
добро и лошо време, като следния цитат от глава 2, приписвана на Арат от
Сол (315/310 пр.Хр.- 245 пр.Хр.) :
„ Ако луната на третия или четвъртия ден, изглежда тясна и ясна,
времето ще е хубаво. Ако при пълнолуние Луната е ясна, то ще бъде хубаво времето... Слънцето, изгряващо
ясно предвещава хубаво време. И ако
преди изгрев - слънце има малка облачност, то ще бъде хубаво времето.
Ако, при залез слънце облаците се
разпрострат около него, то няма да
има дъжд” ( Кн.1, Гл. 2, 1 – 2 )
В 3-та глава, се споменават някои признаци според, които да се очаква влошаване на времето:
„ Гръм и мълния предвещават буря,
оттам откъдето идва бурята. Ако
светкавицата проблясва на юг, на север или на юго-изток, то следва да се
предвиди, че от тази същата страна ще предизвика дъжд и оттам ще
задуха вятър.” (Кн.1, Гл.3, 3)
Вижда се, че наблюдението на двете
небесни светила е ключово, за съставяне на т.нар. прогнози. Интересно е,
че времето се предсказва и според поведението на различните животни:
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„ Ако враната, стоейки на брега, потопява главата си във водата, или
пък се впуска да плува, а през нощта
много силно грачи, то това предвещава дъждове.” ( Кн., Гл.3, 7);
„ Ако мухите хапят повече, ако гъските с крякане се завтичат за храна,
паяжината се носи по въздуха без [да
има] вятър, пламъкът на светилника замръква и овцете подскачат, ще
има буря.” (Кн.1, Гл.3, 9)
Съвременните изследвания потвърждават, че някои животни имат по-голяма чувствителност от човека към
промяна в климатични фактори. Повишаване на атмосферното налягане, предвещаващо буря, например в
действителност се отразява на държанието на някои животински видове.
Средновековният човек няма възможност да измери атмосферното налягане, но наблюдавайки животните той
добива впечатлението, че те в действителност предсказват с поведението
си климатични промени. Впечатленията от тези наблюдения навлизат и в
народната традиция и средновековната наука.
Наред с тези своеобразни „краткосрочни прогнози”, в книга първа се срещат
и опити за предсказване на климатичните промени в по-дългосрочен план.
В глава 4 са описани признаци, според
които да се гадае за дълга зима:
„ Ако на каменните и обикновеният
дъб има много жълъди, то зимата
ще е продължителна; Ако скотовете
рият с копита земята и обръщат
главите си на север, то това предвещава дълга зима” (Кн.1, Гл.4, 1)
Геопоника съдържа един набор от
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практически знания, жизненоважни
за прилагане на известните земеделски практики през средновековието.
Както се вижда, умението да се предсказват атмосферните явления също
е част от системата на знания в средновековното селско стопанство. Обобщават се резултатите от натрупаните
с векове непосредствени наблюдения
на времето и промените в него, нужни за покриването на ежедневните,
практически нужди на средновековните селяни. Но често тези познания
са преплетени със суеверия, налице
са и реликти от по-ранни, предхристиянски представи. Като образец могат да се посочат т.нар. византийски
Гадателни книги и техните преводни
варианти . Част от гаданията в т.нар.
„Гръмник”, „Мълния”, „Лунник” представляват опит за прогнозиране на
времето за бъдещ период от няколко
месеца или година. Те наистина се основават на метеорологични и астрономични явления, но често се преплитат
с познатата тогава астрология:
„ Ако прогърми в числото на Рибите,
това [означава] силни ветрове, житата ще бъдат неповредени, ще се
роди пшеница и ечемик, зимата ще
бъде късна и тежка... Ако ли има тътен, това [означава] гибел за видни
мъже.”
Интересно е да се отбележи и споменатата информация в глава 10-та от Геопоника, в която се описва значението
на поличбите, наблюдавани при първата за годината буря, след изгряването на съзвездието Голямо куче. Пасажите тук се приписват на Зороастър:
„ Ако в знака на Рибите [прогърми],
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достижения в своето време. Астрология, религия и суеверие се преплитат
с тогавашните научни представи. Не
бива да се пренебрегва фактът, че това
е едно, предимно аграрно общество,
обвързано много по-силно с природните явления, отколкото днешния масов човек. Основавайки се на собствените си наблюдения на климатичните
елементи, на натрупания в продължение на векове изследователски и практически опит, средновековният човек
успява до голяма степен да задоволи
своите нужди за прогнозиране на времето.
БЕЛЕЖКИ
Метеорологията се обособява като
наука с изобретяването на барометъра от Е.Торичели през 1643 г. Първата
синоптична карта, дала началото на
системните научни прогнози е съставена в Германия, 1820 г. Кратък обзор
на развитието на метеорологията вж.
у Хромов С.П., Петросянц М.А. Метеорология и климатология. Москва,
2006, с. 33-34.
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ще има малка вреда на зърнените
култури, и смърт на могъщ мъж.”
(Кн.1, гл.13, 10)
Голяма част от описаните в тези книги
гадания преминават на по-късен етап
в народната метеорология на балканските народи. Етноложките проучвания могат да проследят общите черти
с гадатените практики сред занимаващите се със земеделие в съвременната
епоха. Все още има голяма база за бъдещи исторически изследвания в тази
област.
В заключение: при създаване на синоптични прогнози, днешната метеорология вече до голяма степен разчита не
само на непосредствено наблюдение
на атмосферните явления но и на данни, получавани чрез сложна измервателна техника и апаратура, базирани
на десетки физически, математически и експериментални взаимовръзки. Днес, благодарение на сателитната
метеорология синоптиците съставят
изключително прецизни прогнози.
Византийските учени и обикновени
хора, не разполагат с подобни научни
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В

основата на гравиметричните
методи на изследване е естественото гравитационно поле на
Земята. Измерването му с висока точност и резолюция дава възможност за
решаването на задачи от различен ма-
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щаб – от фундаментални за геодезията проблеми до практически задачи с
локален характер, но от интердисциплинарна значимост. С технологичния прогрес през последните десетилетия диапазона на гравиметричните
приложения се разшири значително, а физичният принцип, на който
са основани, категорично затвърди
предимствата им за някои конкретни
цели.
Като обекти с известна плътност, различаваща се значителност от тази
на обкръжаващата ги среда, локализирането на кухини под земната повърхност е класическа гравиметрична
задача. От своя страна, точното определяне на тяхното положение, форма
и размери е от значение за инженерните дейности, широк диапазон от научни области и екологията.
Приложения
Геотехническите проблеми в карстовите райони провокират първите геофизични изследвания през 60-те
години на ХХ век. Характерните про-
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цеси, протичащи в карбонатните скали, водят до образуването на различни
по размер и дълбочина кухини, които
са рисков фактор при проектирането,
поддържането и експлоатацията на
инженерни съоръжения. Само малка част от проучванията, извършени
през това и следващите няколко десетилетия, обаче са добре документирани. Материалите по темата са едва
няколко на брой, като гравиметрията
и останалите геофизични методи за
проучване на земните недра присъстват основно в книгите.
Благодарение на технологичното развитие, намалените разходи, опростената работа на терен и средствата за
последваща обработка и анализ, в началото на 90-те години започва силен
подем на геофизичните изследвания.

Осъзнатата връзка на проучванията
с околната среда, инженерните дейности и археологията печели широк
интерес в изследователската общност
и през следващите две десетилетия се
раждат разнообразни и иновативни
решения на проблемите от практиката. Във времето гравиметрията се
утвърждава като водещ подход за локализирането на кухини, изоставени
тунели, бункери, крипти и други подземни обекти, както и за изследвания
в областта на геодинамиката, а през
последните години класическите приложения се допълват от нови, съвременни тенденции.
В зората на XXI век натрупаният опит
дава възможност за обобщение на найдобрите практики в областта на гравиметричните изследвания (Murray,
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2001). Освен дигитализирането на
уредите, автоматичното нанасяне на
корекции към суровите измервания
и други подобрения, през последните
години точността на гравиметрията се
повишава значително основно заради
технологичната революция в областта на позиционирането. Към днешна
дата ГНСС измерванията позволяват
позиционирането на точки в тримерното пространство със сантиметрова
точност в реално време.
Новите възможности в позиционирането са крачка към въздушната и космическа гравиметрия с висока пространствена резолюция и точност (фиг.
2). За съставянето на модели от глобален и регионален мащаб, данните от
тях се използват за отделяне на регионалната компонента при решаване на
задачи от локален характер.
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В обобщено издание на Канадската минна асоциация от 2012 г. за топ
100 на иновациите в минното дело за
първото десетилетие на XXI в., под
номер 13 се нарежда въздушната гравиметрия. За сравнение на по-предни
позиции в категорията за проучвания
се нареждат софтуерните средства за
обработка, анализ и визуализация на
данните, ГНСС1, а следващи са методи като LIDAR2, електромагнитните
изследвания, спътниковите снимки
със субметрова точност и др. В комбинация със съвременните средства
за позициониране и модерните възможности за анализ и визуализация
на пространствена информация чрез
ГИС3, методът се прилага успешно за
локализиране на обекти под земната
повърхност.
През първото десетилетие на XXI в.
гравиметричните методи вече намират широко приложение в редица области. Сред най-популярните
са изследванията на карстови структури (Chalikakis, 2011), геодинамика (Imanishi, 2009), хидрогеология
(Wilson, 2012), при търсене на полезни
изкопаеми. Съвременна и изключително перспективна тенденция се очертава в областта на археологическите
проучвания (Padin, 2012; Eppelbaum,
2011; Panisova, 2009).
В световен мащаб локализирането на
кухини чрез гравиметрия е утвърдена
1
ГНСС – глобални навигационни
спътникови системи
2
LIDAR – Light Identification Detection And
Ranging – лазерна технология за измерване на
разстояния
3
ГИС – географски информационни
системи
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Оборудване
Въпреки сравнително високата точност, резолюция и икономическа
ефективност на спътниковата и въздушна гравиметрия, наземните методи запазват своите безпрецедентни
възможности за локализирането на
кухини. Измерванията се осъществяват в профили или мрежа от точки, в
които се извършват наблюдения с относителни гравиметри – инструменти, отчитащи разликата в силата на
тежестта между отделните станции.
Портативните гравиметри за наземни
измервания датират от 50-те на XX в.
Ранните модели все пак притежават
сериозни ограничения по отношение
на тяхното тегло, измервателен обхват
и здравина. Значително оптимизиране на техните размери следва десетилетие по-късно.
През 1959 г. е представен моделът
LaCoste & Romberg G, който се превръща в индустриален стандарт за цели
три десетилетия. С някои подобрения
през 1967 г. се появява L&R D, осигуряващ точност от 0.005 mGal4 - достатъчна за локализирането на кухини.
Двата модела притежават обаче и някои недостатъци, а популярността им
за периода се дължи до голяма степен
на липсата на алтернатива по онова
време.
Нуждите на практиката обаче налагат
4

1 mGal=1.10-5 m/s2

все по-високи изисквания по отношение на гравиметрите. В началото на
90-те локализирането на кухини за
целите на строителство в карстови райони и изоставени мини, като естествени резервоари в хидрогеологията,
антропогенни структури в археологията и т.н. изискванията за точност на
измерванията, е ясно дефинирано под
термина микрогравиметрия. До този
момент L&R D (фиг. 3) е единственият
подходящ гравиметър. Инструментите обаче са механични, точността им
е в тясна зависимост от уменията на
оператора, а принципът им на работа
е характерен за портативните наземни гравиметри в периода 1950-1989
(Siegel, 1995).

(фиг. 3)
Във всички изследователски направления метрологичната еволюция
следва обратнопропорционална зависимост от опита на оператора за
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в годините практика. През последното
десетилетие класическото приложение е разширено в съчетание с най-съвременните методи и средства за постигането на максимални резултати.
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повишаване прецизността на измерванията. Интегрирането на модерни
техники за електронни измервания,
обработка на сигналите и съхранение
на данните, автоматични корекции и
отчети са качествата, заложени като
характеристики на гравиметрите от
ново поколение.
Още през 1984 г. компанията Scintrex
си поставя амбициозната задача да
създаде нов инструмент с точност като
на L&R и по-висока, като същевременно отстрани някои функционални
ограничения. Въпреки че компанията
има 25-годишен опит в производството на модела CG-2, интегриращ в себе
си електроника и софтуер, тя успява
да реализира новия CG-3 едва през
1989 г. Отнема им още 2 години, за да
създадат CG-3M, който с точност 0.005
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(фиг. 4).

mGal посреща изискванията за целите
на микрогравиметрията и се превръща в новия стандарт.
В зората на новия век гравиметрията е
изнесена на качествено ново равнище.
През 2002 г. се появява наследникът
на CG-3M – най-новият, по-малък и
по-лек Scintrex CG-5 (фиг. 4). С точност
0.001 mGal, корекции на измерванията в реално време и връзка с външни
устройства, уредът достига връх в гравиметрията и интегрирането в изследователските системи.
Междувременно през 2001 г. двата
лидера в производството на гравиметри през годините се обединяват в
нова компания известна като LaCoste
& Romberg – Scintrex. От съществено
значение за минната и геотехническата индустрия е първият гравиметър за
измервания в сондажни дупки, който
тя създава през 2008 г. Две години покъсно създава гарвиметър, базиран на
CG-5, за измервания на морското дъно
на дълбочина до 5 000 m. Днес LaCoste
& Romberg – Scintrex произвежда над
90% от гравиметрите на световния пазар.
Макар работата с гравиметър да не е
сложна, прецизните микрогравиметрични изследвания изискват внимание към някои допълнителни особености при работата на терен. От особено
значение е определянето на котите в
точките на измерванията с точност не
по-ниска от няколко сантиметра. Промяна от 1 m във височина, се равнява на разлика от 0.3 mGal – стойност
значително по-голяма от точността на
използваните гравиметри. При работа със съвременни ГНСС приемници
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Причина за избор на гравиметричните методи за изследване на кухини
е преди всичко физичните свойства,
към които са чувствителни. Гравиметрите отчитат с висока точност разликите в гравитационното поле, породени от разпределението на масите под
земната повърхност. Кухините, изпълнени с въздух или вода, са аномални
обекти, чиито плътности са известни
константи - съответно 0 и 1 g/cm3, и
се различават значително от скалата,
чиято плътност е със средна стойност
2.67 g/cm3. При измервания, организирани в профили или мрежа от точки
на повърхността, се наблюдават сравнително по-ниски стойности на отчетите над кухините спрямо тези над хомогенна основа.
Площта и гъстотата на точките, в които се извършват наблюдения, са обосновани от размера на търсения обект
и необходимата резолюция. За постигането на детайлна картина при локализирането на кухини, интервалът
между точките достига дори до 2-5 m в
(фиг. 5).
някои от изследванията (Padin, 2012).
Върху суровите гравиметрични изТЕХНОЛОГИЯ
мервания се нанасят корекции поради
С годините настъпват някои измене- въздействията на околната среда, приния в технологията на гравиметрич- чини от инструментален и ситуационите измервания основно в посока по- нен характер:
вишаване точността на измерванията
и дигитализирането на уредите. Раз- - приливни корекции
витието на компютърната обработка - корекции на височината на инструи визуализация на данните също до- мента
принася съществено за качествения - корекции заради атмосферното наи количествен анализ на резултатите. лягане
Основният принцип на работа за ре- - корекции заради дрейфа на нулата
шаване на задачи от локален характер - корекция заради географската шиобаче запазва класическия си вид.
рина
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определянето на пространствено положение (включително височина) на
точка с точност 1 cm в реално време не
е проблем (фиг. 5). Под гъстата сянка
на дърветата обаче или в сгради, където липсва спътников сигнал, се налага
използването на тотална станция, теодолит и/или нивелир за координиране на гравиметричните отчети.
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В преобладаваща част от изследванията върху измерванията се прилагат
посочените по-горе стандартни корекции, но за някои специфични задачи
се налага въвеждането на допълнителни. През 2012 г. в статия на Хорхе Падин и екипа му е публикувано изследване проведено в исторически обект
– църква, която е в днешния си вид от
XVIII век. Реставрация в края на XX
век обаче подсказва наличието на стара крипта, която става причина на организираното гравиметрично изследване. Дебелите 1 m стени с плътност
2.1 g/cm3 оказват значителна влияние
върху гравиметричните измервания
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(фиг. 6).
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в точки на разстояние по-малко от 2
m до тях, поради което при проектирането на мрежата е спазено това отстояние (фиг. 6). Тъй като обектът се
намира в урбанизирана територия, са
въведени корекции и заради влиянието на околните сгради.
Макар гравиметричните методи да
са едни от малкото, които се считат с
неограничена чувствителност в дълбочина, различните им приложения
и размер на търсените обекти налагат
такива. При локализирането на кухини зависимостта от Нютоновия закон
за всеобщото привличане е ясно изразена. Колкото по-голям е обектът,
толкова по-отчетливо е влиянието му
на повърхността. С увеличаване на не-

говата дълбочина обаче гравитационното му влияние отслабва значително
по-бързо. Така на практика може да
се окаже, че кухина с по-малки размери, но близо до повърхността може
да бъде локализирана, докато кухина
със значително по-големи размери,
но на по-голяма дълбочина може да
остане „незабелязана“. Още през далечната 1964 г. в едно от първите изследвания за локализиране на кухини
чрез гравиметрия, Реймунд Чико дефинира някои минимални стойности,
отчитащи формата на тялото, неговите размери и дълбочина, във връзка с
чувствителността на гравиметричните
методи. Към днешна дата те подлежат
на преразглеждане предвид съществените подобрения, внесени в измервателните уреди.
Измерените и обработени, гравиметрични данни се подлагат на качествена интерпретация, свързана с общия
характер на аномалното поле, неговите особености, разпространение и т.н.
При наличието на кухини се наблюдават отрицателни аномалии, по чиято
форма може да се съди дали обектите
са галерии или зали.
Количествената интерпретация е свързана с решаване на обратната задача от
теорията на потенциала – при известни стойности на силата на тежестта да
се определи смущаващото тяло или
тела, тяхното разположение, размери,
плътност. Тъй като всички тези параметри следва да се определят от измерените на повърхността стойности,
в общ вид задачата няма еднозначно
решение. Възможните варианти могат
да се ограничат чрез въвеждане на до-

пълнителни условия, формулирани от
геоложки и геофизични наблюдения.
Към края на XX в. се формира твърдението, че в сравнение с повишаващата
се точност в измервателните средства
на един вид геофизични изследвания,
използването на комбинация от методи осигурява далеч по-богата информация за подземния обект (Erkan,
2011). Голяма част от изследванията
на кухини през последните 15 години
са проведени именно по този начин –
като комбинация от гравиметрични и
георадарни измервания, изследването на електрическо съпротивление на
прав ток, капацитивно съпротивление, индуцирана поляризация и земна
проводимост (Brown, 2011); гравиметрични и електромагнитни измервания и изследването на естествения потенциал (Lange, 1999); гравиметрия,
електрическо съпротивление и електрическа томография (McGrath, 2002).
През 2011 г. е публикуван сравнителен
анализ на трите най-популярни метода за локализиране на кухини – гравиметрия, магнитометрия и георадарни
измервания. Резултатите от методите
са равностойни на дълбочина до няколко метра във варовик, но с увеличаването на дълбочината и промяна
на характеристиките на средата, качествата на магнитометрията и георадарните изследвания отстъпват пред
измерванията с гравиметър.
Повече от половин век изследванията
на подземни кухини привличат вниманието на специалистите. Гравиметричните методи се утвърждават като
водещ подход, чиито предимства се
увеличават съществено през послед-
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ните 20 години, както поради развитието на измервателната техника, така
и заради възможностите им за интегрирането им в различни изследователски системи.
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ъвременната цивилизация се отличава от всички предшестващи
епохи по две основни качества: обилие на използваната енергия
и съвършена система на комуникации. Именно те представляват основата на всички впечатляващи постижения в технологиите и техниката на
нашето време. Техни символи са станали атомната енергия, спътниците,
компютрите и безжичните телефони.
През последните сто години във всекидневния живот навлязоха електричеството, автомобилът и самолетът,
радиото и телефонът, телевизорът и
още много други неща, за които ние
си спомняме само когато някое от тях
изчезне от употреба. Обаче, като всеки
сложен механизъм, този, създаден от
човека свят, е крехък и недълготраен,
ако ние не успеем да го защитим и запазим.
В тази система на ценности енергията
заема особено място: без нея днешната цивилизация е невъзможна. За нейното добиване от времето на първото
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огнище до атомните електростанции
човек е изразходвал примерно около
една трета от своите усилия. Понятието
за енергия - svspysia в древна Гърция се е употребявало за означаване на някакво активно начало, но само науката
обяснява нейната особена същност: за
разлика от веществото, което може да
бъде използвано многократно, енергията може да бъде използвана само
веднъж. Преди сто години един от основателите на учението за радиоактивността Фредерик Соди беше казал:
«Истинското богатство на света е
неговата енергия... Страхът от изразходване на храната ни е вроден;
страхът от изразходване на запасите от топлинна енергия човечеството предстои да развие...»
Запасът от енергия на Земята е ограничен и съсредоточен, основно, в ядрата на урана и тория, които са били
родени в «звездните тигани» още преди образуването на Земята и Слънчевата система. Днес тази реалност
се разбира едва от няколко човека на

един милион, но за запазване на нивото и постиженията на съвременната
цивилизация техните усилия са недостатъчни: за това трябва да се измени
светоусещането на цялата човешка
общност.
В началото на нашата ера Земята е
била населена от 200-300 милиона
души, и хиляда години след това този
брой не се е увеличил съществено. В
средата на второто хилядолетие населението на планетата започва бързо
да нараства: по времето на Колумб (
~ 1500 г.) на Земята са живеели около 500 милиона човека, при Галилей
(~ 1600г.) те стават 550 милиона, при
Нютон (~ 1700 г.) наближават 650 милиона, а в началото на ХIХ век съвременници на Уат и Фарадей са около 1
милиард души. През последното столетие броят на обитателите на нашата
планета се удвоява всеки 40-50 години: при Планк, в началото на ХХ век
те са около 1,6 милиарда, а към неговия край са вече над 6 милиарда. Не е
трудно са се пресметне, че при такова
темпо на размножаване на хората след
още две хилядолетия масата на хората
ще надвишава масата на самата Земя.
Абсурдността на такава екстраполация е очевидна, и наистина, програмата, управляваща „свободния живот“
на човечеството, започва да се изменя.
През 1900 г. скоростта на прираста за
населението на Земята е била 10 млн./
година и е нараствала до 1989 г., когато достига максимум (87,9 млн./година). От тогава, за пръв път в цялата писана история, тя намалява устойчиво
и през 2004 г. е вече само 72,5 млн./
год. По оптимистични прогнози тази

скорост към края на ХХI век ще падне
до нула, а броят на хората на Земята
ще се стабилизира на ниво 10-12 милиарда.
Мощта на такава маса от хора, владееща огромна енергия, е сравнима с геологическите фактори, от които зависи бъдещето на нашата планета. Днес
човек използва за свои нужди ~ 10% от
първичната продукция на фотосинтеза и е преобразувал като орна земя и
пасища ~ 50% от годната за обработка почва: изсякъл е гори, пресушил е
блата и по този начин отново е снизил
техния принос в цикъла на фотосинтезата. «По-рано природата е заплашвала човека, днес човек заплашва
природата «, бе казал Жак Ив Кусто.
Колко енергия е необходима на
човека? Среднодневната норма за
енергията, която човек изразходва с
храна, е равна примерно на 2-3 хиляди килокалории = (0,8- 1,3).107 джаула
(което е равно на енергията от изгаряне на 300 г. въглища). Така че средната мощност на човешката жизнена
дейност представлява едва 120 Вт., т.е.
равна примерно на мощността на горяща клечка кибрит. На Земята днес
живеят 6,3 милиарда души и сумарната мощ за тяхната жизнена дейност е
равна на 0,8.1012 Вт.
От времето на изобретяване на машината човекът е увеличил своята мощност многократно. В началото на ХХ
век за сметка на вятъра, парата, енергията на реките и домашните животни тази мощност в развитите страни
е нарастнала до 0,5 кВт на човек, а в
началото на ХХI век световното производство е представлявало 1,3.1013 Вт,
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т.е. средно ~ 2 кВт на човек - двадесет
пъти повече, отколкото той е употребявал при храненето си.
Историята на развитие на нашата цивилизация представлява непрекъсната борба за увеличаване на мощността на човека свръх това, която той е
имал над получаваната първоначално
от храната. Примерно 500 хиляди години назад човек е овладял огъня, 40
хиляди години назад - опитомил животните, а преди 5 хиляди години ги
впрегнал пред плуга. В началото на
нашата ера построил водната мелница, а през ХI век изобретил и вятърната мелница. През 1784 г. Джеймс Уат
създава първия парен двигател, който
(заедно със Стефансон през 1825 г.),
пуснал в движение парния локомотив
и със сто години напред определил
лицето на промишлената революция.
Затова единицата за мощност Ват е
кръстена на негово име. Още след сто
години (1885) се появява автомобилът
на Даймлер и Бенц с бензинов двигател, който с появяването си напълно
изменя света. Откритието на Фарадей
и изобретяването на електрическите
машини завършват епохата на промишлената революция и на границата
между ХIХ и ХХ столетие светът преминава от епохата на парата във века
на електричеството. Първата електростанция и разпределението по мрежата е построена от Едисон през 1881 г.
След половин век, мощността на световната електрическата мрежа представлява 3.1010 Вт, през 1970 г. е нараснала до 5,7.1011 Вт, а към края на ХХ век
достига 2,1.1012 Вт. Днес за производство на електричество се изразходва
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около една трета от цялата добивана
топлинна енергия, но има още транспорт, бит, металургична и химична
промишленост и т.н., които увеличават потока на енергия до 1,3.1013 Вт.
Откъде се черпи тази енергия и колко
още ни трябва?
В продължение на стотици години допълнително, покрай храната, източник на енергия за човека е служила
енергията на вятъра и реките, дървесината и домашните животни, т.е. по
същество, енергията от термоядрения
поток от Слънцето, е натрупана в атмосферата, океана и растенията. През
ХVIII век повсеместно започват да се
използват въглищата - също енергия
от Слънцето, но натрупана от растенията в продължение на стотици милиони години, много преди появяването
на човека. Към края на ХIХ век нефтът
навсякъде измества въглищата, особено след появяването на автомобилите
и самолетите. Накрая, през ХХ век започва активното използване на природния газ, който също бързо измества нефта.
В началото на ХХI век в пещите ежегодно се изгарят около 12 милиарда
(1,2.1010) тона условна топлина (1 тут =
7.109 кал = 2,94.1010 Дж), основно въглища (36%), нефт (38%) и газ (26%).
При това се освобождава ~ 3,6.1020
Дж енергия, от която ~ 1/3 (1,2.1020)
Дж отива за производство на електричество. При отчитане на приетият коефициент на конверсия на топлината
в електричество (η = 0,375) за година
всички топлинни електростанции на
света произвеждат 0,44.1020 Дж електричество (~ 1,4. 1012 Вт), което пред-

ставлява ~ 65% от цялата електрическа мощност на планетата. Останалите
35% се допълват примерно поравно от
хидростанции и атомни електростанции, а около 0,5% - от други източници на енергия (слънчева, вятърна, геоотермална и др.). Пълната топлинна
мощ на енергетиката в началото на
ХХI век е 1,34.1013 Вт, от която във вид
на електричество се изразходва едва
2,1.1012 Вт (~15%), а от нея 0,36.1012
Вт (~17%) се обезпечава от атомната
енергетика: засега малко, но повече от
мощността на електроенергетиката в
света през 1954 г., когато е пусната в
действие първата атомна електростанция.
Лесно се вижда, че всички благополучия на съвременната цивилизация се
основават основно на запасите от въглища, нефт и газ. За колко дълго ще
ни стигнат, зависи от нашите днешни и прогнозируеми потребности. От
времето на откриването на Америка
населението на нашата планета е нараснало 15 пъти, а само за последното
столетие се е увеличило 4 пъти. Според прогнозите към средата на ХХI
век производството на енергия ще се
удвои, а на електричество - ще се утрои. Освен това, днешното разпределение на енергия е крайно неравномерно: например в Етиопия се пада
100 Вт на човек, в Русия 6 кВт, а в
САЩ - 12 кВт. Една четвърт от населението на земното кълбо изразходва %
от произвежданата енергия, от които
1/3 се използва от жителите на САЩ,
съставляващи 4,6% от населението на
света. Последствие от това може да
бъдат или войни (те вече започнаха),

или постепенно изравняване на нивата на потребление, което още повече ще увеличи потока на енергия.
Към средата на ХХI век мощността на
произвежданата енергия (~ 3. 1013Вт)
е сравнима с енергията, излъчвана от
недрата на Земята (3,2.1013 Вт) и съставлява ~0,03% от мощността на потока
от слънчева енергия, която се поглъща
в атмосферата на Земята и достига до
нейната повърхност (~ 1017 Вт).
Малко или много е това за нарушаване на сложните самосъгласувани процеси в биосферата на Земята? Днес с
увереност да отговори на този въпрос
не може никой, въпреки че това не ни
дава никакво основание за благодушие (даже най-мощните и разрушителни торнада се зараждат от малки и
незначителни вихри!). Този проблем
си има вече име - „топлинно замърсяване на биосферата“ и се намира в списъка на многото, обусловени от резкия
ръст на произвеждана енергия. (През
предстоящото полустолетие производството на енергия ще бъде толкова,
колкото за цялата предшестваща история на човечеството).
При днешните темпове за изразходване на природно органичното топливо нефтът и газът към края на ХХI
век, вероятно ще бъдат изчерпани. Запасите от въглища ще стигнат за още
200 ~ 300 години, но не могат да спасят ситуацията, защото при това възниква друг проблем - замърсяването
на атмосферата от продуктите на изгарянето на въглищата, основно серни и
въглеродни газове. Понастоящем в атмосферата се изхвърлят във вид на СО2
6,5 млрд. тона въглерод за година, по
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тон за всеки жител на планетата, а при
„въглеродния“ сценарий за развитие
на енергетиката тези изхвърляния ще
нараснат многократно. Според твърденията на еколозите следствие от
това ще бъде т.нар. „парников ефект“,
т.е. повишаване на средната температура на Земята, топене на полярните
ледници и съпътстващите ги природни катастрофи с глобален мащаб: повишаване нивото на световния океан,
затопляне на крайбрежните градове,
засушаване, урагани и наводнения,
както и изменение на климата на цели
региони. Доколко са верни тези прогнози засега не е ясно, но точно е известно, че изменението на климата е
бавен процес, който веднъж започнал,
не може да бъде спрян в продължение
на хилядолетия - както това се е случило в епохата на последния ледников
период, завършил само преди 12 хиляди години. Съмнително е, че нашата
извънредно сложна и крехка цивилизация може да издържи на такъв груб
натиск от природата. Пред лицето на
този глобален призив бледнеят всички политически амбиции и национални разпри, но, за съжаление, това се
разбира и се взима за сериозно едва от
няколко човека на милион. А може би
и по-малко.
Атомната енергия. Атомната енергия се отличава от другите видове
енергия, преди всичко със своята концентрация: при делението на 1 г ураново ядро се отделя ~ 8.1010 Дж енергия
- примерно три милиона пъти по-голяма, отколкото при изгарянето на 1 г
въглища (~3.104 Дж). Това е главното
условие за успешната реализация на
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термодинамичните процеси с отделянето на топлина и извършване на работа. Освен това, запасите на енергия в
ядрено гориво (уран и торий) милиони
пъти превишават запасите на енергия
в органичните горива. И накрая - ядрената енергетика не замърсява биосферата на Земята с изхвърлянето на
азотни окиси, въглеродни и серни газове. По съвкупност на тези причини
атомната енергия няма алтернатива в
обозримата историческа перспектива.
Разбира се, примамливо би било да
се използва енергията на слънчевото излъчване, чиято мощност на повърхността на Земята (~5. 1023 Дж/
год или ~ 1017 Вт) и три хиляди пъти
превишава прогнозируемите потребности на бъдещето. Обаче слънчевата
енергия е силно разсеяна (средно ~
160 Вт/м2 на морско ниво), за да може
да бъде използвана ефикасно. Именно
по тази причина енергията на слънчевото излъчване без съмнение ще бъде
използвана (и вече се използва) за локални нужди, но основа на бъдещата
енергетика тя едва ли може да стане.
Енергията на вятъра и реките (всъщност, също енергия от слънчевото излъчване) е изиграла важна роля до
епохата на парата и електричеството,
но днес нейният принос в световната
енергетика е скромен (~ 7%) и не може
съществено да бъде повишен.
Днес енергията на ядрото се използва
основно за производство на електроенергия и нейният принос в електричната мощност на света е около 17%.
Световното производство на електроенергия в началото на ХХI век нарасна почти сто пъти в сравнение с нача-

лото на епохата на индустриализация
(1930) и днешният и дял от неговото
използване (~ 15%) в бъдеще несъмнено ще нараства: електричеството
е универсалният и най-удобният начин за ползване на енергия. Същевременно тя може да бъде пренасяна
на големи разстояния и доведена до
всеки дом. Ядрената енергия, поради
уникалната си концентрация, е идеално приспособена за централизирано
производство на електроенергия. Тя
може да покрие всички потребности
от електричество и, освен това, голяма
част от потребностите на транспорта,
отоплението и промишлената химия.
В такъв случай рязко ще спадне изхвърлянето на СО2 в атмосферата на
Земята, а нефтът и газта ще се запазят
за бъдещите поколения като изходна
среда за многочислените химически
производства: пластмаси, лекарства,
синтетични материали и пр. „Нефтът
не е топливо - да се горят могат и ценните книжа“ - е убеждавал съвремениците си Менделеев още в края на ХIХ
век. А половин век след това Пьотър
Леонидович Капица е писал, че в бъдеще «... за изгарянето на въглища,
торф и пр. в огнища ще се говори като
за варварство...“
Всички тези аргументи и факти са
общодостъпни и добре известни, но
въпреки това хората повсеместно се
съпротивляват на строителството на
Атомни Електростанции (АЕС), устройват се референдуми и демонстрации, подават оставки правителства.
Причината за това е не само неосведомеността на голяма част от хората
относно природата на атомната енер-

гия: като правило, те я отъждествяват
с атомната бомба. Обаче същината
на възраженията на грамотните противници на атомната енергия е значително по-сериозна и накратко се
свежда към твърдението: тя и много
по-скъпа и опасна. По много причини:
опасност от ядрена авария;
проблемите с радиоактивните отпадъци;
риск ядреното оръжие да попадне в
ръцете на терористи.
Това са реалните проблеми и професионалистите признават, че те не са
измислени, а, главно - до днес не са
решени. Емоционалните протести на
„зелените“ спомагат малко за тяхното решение, а ядрените специалисти
рядко се впускат в сериозни дискусии
с дилетантите: значително по-често
(но често отвисоко) те само коментират особено нелепите пасажи на „зелените“. Но самото разгорещяване на
страстите в този спор свидетелства,
че и двете страни не са напълно убедени в правотата си и че не всичко е
благополучно в „атомното кралство“
- както често се опитват да представят нещата грамотните, но не напълно
добросъвестни апологети на атомната
енергия. Нещо повече, даже в самото
ядрено общество няма единен възглед
за бъдещето: една част от него предполага, че възникналият кризис може
да бъде преодолян по пътя на усъвършенстване на днешната структура на
атомната енергетика, другата настоява за коренно преустройство на базата
върху нови принципи, и - преди всичко - на основата на „бързите реактори“
от новото поколение.
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Атомната енергетика, ставайки част
от голямата енергетика, престана да
бъде чисто научен проблем и сега нейното бъдеще се определя не толкова
от физиката, колкото от политиката и икономиката, които са станали
арбитри в спора на ядрените учени с
разтревожената общественост. За да
може в техните спорове да се роди истината, трябва преди всичко да се избегнат двойните стандарти и да не се
предявяват към атомната енергетика изисквания, много по-големи отколкото към другите видове техники.
Няма спор, че примерът на Чернобил
е трагичен: 134 души бяха хоспитализирани с остра лъчева болест, 32 от тях
починаха в течение на една година, а
още много хиляди хора живеят в очакване на неизвестни последствия от
по-малки дози радиация; евакуирани
бяха стотици населени места, а общите
икономически загуби се оценяват на
около 10 милиарда долара. Но същевременно на никой през главата му не
преминава мисълта да забрани автомобилите, въпреки че всяка година по
пътищата на Русия загиват по 40 хиляди души. Такива крупни аварии не
са специфични само за ядрената енергетика - това е резултат на чудовищната концентрация на енергията. Взрив
в химически комбинат в Бхапал (Индия) през 1984 г. отне живота на 3300
души и още 20 хиляди пострадаха от
поражения на зрението и дихателните органи. Обаче никой не поиска на
това основание да се закрие цялата
химическа промишленост. Точно по
същия начин пробив в язовирна стена в Италия през 1964 г., когато едно-
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временно загинаха 500 души, не спря
строителството на хидростанциите по
целия свят. И малко хора знаят, че
1ГВт (гигават = 109 Вт) електричество
годишно, изработено във въглищните
станции, струва живота на 300 души,
докато за атомните станции е пет пъти
по-малко. По оценки, от замърсявания на атмосферата ежегодно загиват
около 3 милиона души, а след 20 години този брой ще се утрои - хиляда
чернобила ежедневно. С една дума, за
енергията трябва да се плаща, а колко - зависи от остротата и срочността
на проблема. Да се осигури абсолютна
безопасност е невъзможно, може само
да се намали рискът за възникване на
аварии. Един от уроците е аварията в
Чернобил: вече 20 години тя служи за
един от главните аргументи „против“
в спора за бъдещето на атомната енергетика, и, може би, това е основната
вреда, която тя нанесе на човешката
общност. Обаче, в днешните условия
тази спънка може да доведе до големи
и необратими загуби.
Радиоактивните отпадъци са още един
проблем, който трябва да бъде решен
професионално, а не да се плашат домакините и депутатите от парламента. Преди всичко, трябва да се разбере
разликата между отработеното (облъчено) ядрено гориво (ОЯГ) и „ядрената отрова“- радиоактивните отпадъци (РАО). Парламентарните баталии,
истерията в пресата и дебатите по телевизията в основата си са обусловени именно от неразбирането на тази
разлика. ОЯГ 95% се състои от уран238, годно за многократно повторно
използване, и само от 5 % „ядрена от-

рова“. При това, 1/5 от тази „отрова“
е плутоний-239 - ценно гориво и „ядрен барут“, за която всъщност беше и
създадена навремето цялата атомна
индустрия, а останалите 4/5 от „отровата“ е смес на стотици изотопи на тридесетина различни радиоактивни елементи, сред които всички са чували за
стронций-90, цезий-137, технеций-99,
йод-129. Но в действителност не те са
опасните, а тъй наречените трансуранови елементи (изотопи на плутония, нептуния и особено - америция и
кюрия), които в РАО са около 2%, т.е.
около 0,1% от цялото отработено ядрено гориво. Атомна станция с електрична мощност 1 ГВт изгаря годишно
примерно 1 тон уран, т.е. произвежда 1
тон РАО, който включва в себе си 200
кг плутоний-239 и 20 кг трансуранови
елементи. А цялата ядрена енергетика
на света (~ 360 ГВт) произвежда годишно около 10 хиляди тона ОЯГ, 400
тона РАО, 80 тона плутоний и 7 тона
трансуранови елементи. За сравнение:
една топлоелектрическа станция със
същата мощност за година ще остави
след себе си ~ 300 хиляди тона отрови
- повече от всички ОЯГ (~ 200 хиляди тона), натрупан в света за всичките
50 години съществуване на ядрената
енергетика. В това ОЯГ се съдържат 10
хиляди тона РАО, в това число и ~ 2
хиляди тона плутоний и ~ 200 тона (4
вагона) трансуранови елементи.
И до днес учените не са достигнали до
съгласие какво да правят с тези отпадъци: да ги закопаят дълбоко в Земята,
да ги изхвърлят далеч в космоса или да
ги догарят в реакторите. Но и това не
може да бъде причина за незабавното

забраняване на ядрената енергия: ядрената енергетика е все още в самото
начало на своето развитие и трябва да
се търси решение на проблемите, а не
причини, поради които да бъде задушена още в люлката. И все още не е
ясно кое е по-опасно: локализираните и контролирани ядрени отпадъци,
масираното замърсяване на атмосферата от изхвърлянията на топлинните
станции или милиардите тонове миещи препарати, които след време могат
изцяло да отровят почвата и водоемите на планетата. (Ежегодната маса от
ядрени отрови от АЕС в света не надвишава и 1% от нарастването на отровните химически отпадъци). Към това
трябва да се добавят и регулярните
екологични катастрофи от аварии на
танкери, неизбежни при превоза на
милиони тонове нефт. Впрочем, във
въглищата съдържанието на уран е
десет пъти по-голямо, отколкото средно на Земята и затова радиоактивният
пушек на ТЕЦ многократно превишава радиационния фон в околностите
на АЕС (За този факт „зелените“ непонятно защо не обичат да си спомнят).
И накрая - проблемът за неразпространение на ядреното оръжие в епоха, когато тероризмът стана ежедневно явление в бита на човечеството. Преди
всичко - тероризмът е предизвикателство за всички морални и етични норми на днешната цивилизация. Ако ние
искаме да я запазим, то не следва да я
поставяме в зависимост от терористите на бъдещето и в частност - от съдбата на атомната енергия. Освен това,
на фона на предстоящите ожесточени
войни за източници на енергия (не е
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изключено в бъдеще да бъдат използвани и атомни бомби) терористите изглеждат като дребни хулигани.
Няма абсолютна защита против целенасоченото зло, но може и трябва
да се намали рискът от него, особено
в места с концентрация на енергия. За
това трябва преди всичко да се реши
проблемът за неразпространение на
ядрените материали, т.е. да се прекъснат каналите за крадене на плутоний
и уран-235. (Днес в хранилищата само
на Русия има складирани над 34 тона
плутоний, а за една атомна бомба са
достатъчни 5 кг). В съществуващата
структура на атомната енергетика при
увеличаване на нейните мащаби едва
ли ще може да се изключи рискът от
такива кражби, затова вместо увеличаване на външните защити на атомните
обекти, трябва да се намерят начини за
вътрешна защита на атомните обекти,
независими от „човешките фактори“.
Да се реши кардинално този проблем
може само по един единствен начин:
да се създадат такива ядрени реактори и технологии, които не изискват
отделяне на плутоний и разделяне на
изотопите на урана, т.е. коренно да се
измени основата на цялата съвременна ядрена енергетика, поначало ориентирана за военни нужди.
Съвременният облик на ядрената
енергетика и днешните нейни проблеми се определят от историята на
нейното рождение: тя се появи като
страничен продукт на програмата за
създаване на ядреното оръжие, която изискваше преди всичко срочното
създаване на реактор за бързо натрупване на плутоний, както и да се наме-
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ри начин за разделяне на изотопите
на урана. Невижданият разцвет на ядрената физика в следвоенните години
се обяснява с безпрецедентната поддръжка от държавата на научните изследвания в тази област (която в частност спомогна и за утвърждаването на
физиката на елементарните частици).
По онова време никой не мислеше ни
за радиоактивните отпадъци, ни за
достъпните ресурси на уран, нито за
безопасността над минимално необходимата (нито за терористите, предизвикващи цели държави). Пред нашите
очи започва вторият етап за развитие
на ядрената енергетика, където всички изисквания се формулират от самото начало и се взимат предвид по найсериозен начин.
Обаче: праволинейното отчитане на
всички съвременни изисквания за
безопасност на съществуващите типове реактори води до извода, че те
стават икономически неефективни в
сравнение с електростанциите на органично топливо. Именно това обстоятелство (заедно с Чернобилската авария) е причина за днешното забавяне
в развитието на ядрената енергетика.
Този икономически аспект на проблема учените често недооценяват, въпреки че е ясно, че цената на енергията (независимо от нейната важност) не
може съществено да надхвърля онази
една трета част, която днес заема в
употребата за цялата човешка дейност. Това е още един проблем, който
не съществуваше при разработването
на ядреното оръжие: по време на неговото създаване държавата беше готова
да плати всякаква цена.

Днес атомната енергетика икономически наистина отстъпва на топлинната, ако се съди според мерките на
примитивната пазарна икономика, а
именно, изискваната от нас бърза печалба. За създаване на устойчива ядрена енергетика на бъдещето са необходими 30-50 години и за решаването
на този проблем е необходима дългосрочна стратегия за нейното развитие.
Това означава, че ядрената енергетика
само отчасти е работа на частни компании, а в нейната основа трябва да
лежи приоритетната загриженост на
държавата, подобно на това за образованието и медицината. Икономиката
и стабилността на държавата пряко
зависят от решаването на проблемите
на енергетиката и, освен това, именно
държавата, а не частните компании,
отговарят за радиационната безопасност на населението.
Заслужава да се отбележи, че през
последния четвърт век почти всички атомни станции са построени в
развиващите се страни, а не в страни
с отдавна утвърдени демократични
традиции. И едва ли е случайно това,
че основите на най-мощната атомна
енергетика в Европа (78 %) беше заложена във Франция по времето, когато
тя се управляваше от генерал Шарл
де Гол. По същество, с този частен, но
важен пример ние сме свидетели на
това, как демокрацията на развитите
страни, в която възниква и самата наука, и нейната рожба - атомната енергетика, влиза в противоречие с призива
на епохата, която изисква незабавно
намаляване и кардинални решения,
смисълът и значението на които са

разбираеми за тесен кръг професионалисти. Всички опити да се реши
съдбата на атомната енергетика с помощта на демократични реформи са
неадекватни: истината не се подчинява на мнозинството на гласоподавателите, а в дадения случай това е начин
да се предложи отговорно решение на
безотговорния електорат.
За Русия, с нейните огромни пространства и средногодишна отрицателна
температура атомната енергия е много
по-важна, отколкото за Франция. Всяка зима преса, парламент, телевизия всички са изненадани и съкрушени: „В
Приморие отново децата в училищата
замръзват, а домовете им се топлят с
тенекиени кюмбета. Още по съветско
време се планираше там да се построят две АЕС, с мощност по хиляди мегавата за всяка една от тях. И ако тези
планове бяха реализирани, днес ситуацията там щеше да бъде вероятно не
толкова катастрофална. За работата
на два блока ВВЕР- 1000 е необходим
около половин вагон (~ 30 тона) уран
в година, вместо два ешелона въглища (~ 10 хиляди тона) ежедневно за
захранването на ТЕЦ с подобна мощност. Както се казва за такива случаи
- почувствайте разликата, особено в
условията на руските простори и железопътна инфраструктура.
В историята на Русия е имало епизод,
за който сега не обичат да си спомнят.
През 1765 г. Екатерина II започва да
култивира картофи в Русия, а нейното начинание продължават и Павел, и
Александър I, но без особен успех. Едва
след две слаби житни реколти подред
(1839, 1840 г.), пред заплахата от глад
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Николай I издава височайша заповед
за провеждане на енергично и повсеместно внедряване в Русия на „втория
хляб“ - картофите и за тази цел заповядал да се раздадат на селяните семена, да се обучат в отглеждането, съхраняването и употребата на картофите,
както и да се уредят награди за проявилите се на това поприще. Царското
разпореждане възбудило всеобщо негодувание на селяните и през 1842 г.
в някои губернии избухват „картофени бунтове“, които са били усмирени
при съдействието на военни подразделения, а на някои места и с куршуми.
Както е казал половин век след това
Сергей Юльевич Витте: «Против тази
реформа е била цяла Русия: първо от
невежество, а след това - по навик». В
началото на ХХ век частта от картофени насаждения в някои губернии достига 20%.

92

Император Николай I съвсем не е бил
демократ (по съветско време той беше
наричан Николай Палкин (от палка
- пръчка, тояга. бел.прев.), но за благото на родината е бил загрижен и се
е вслушал в съветите на учените хора.
Но ако вместо решителната си намеса
в главата му се бе появила мисълта да
проведе всенароден „картофен референдум“, то не е трудно да се досетим
за резултата. Съвременните либерални идеи за референдум по въпроса за
атомната енергетика малко се отличават с идеята за „картофен референдум“
и в новите условия те са като него необосновани и опасни, а техните инициатори - престъпно недалновидни.
И още: начинанието на Николай I е
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имало успех преди всичко, защото той
правилно е избрал посоката на усилията. Използвайки своята абсолютна
власт, той би могъл да заповяда повсеместно в Русия да се насаждат банани (или царевица) - с познатия ни
резултат. Затова главната задача на
ядреното общество днес е да разработи и предложи на обществеността
и държавата нова структура на ядрената енергетика и, преди всичко, да
създаде икономичен, безопасен
ядрен реактор, изключващ възможността за крадене на ядрено взривно вещество, работещо
на уран 238 (или торий 232, чиито
запаси на Земята са практически неизчерпаеми).
Такъв реактор още не съществува
и неговият облик не е ясен в детайли, но няма съмнение, че той може
да бъде създаден: половин вековният опит на атомната наука и технологии е под ръка. За това е необходимо
преди всичко да се осъзнае мащаба
и важността на поставената задача
и концентрират усилията за нейното решаване. Такова отношение засега няма нито в обществото, нито във
властовите структури и даже в самата
ядрена общност. Напротив, широко е
разпространено мнението, че времето
за такива усилия още не е настъпило,
и проблемът ще бъде бързо решен, когато обществото сметне, че е настъпил
моментът за това. При това се забравя, че през последния четвърт век си
замина поколението, създало съвременната ядрена енергетика – заедно с
опита си и ентусиазма на първооткриватели. И ако днес не предадат ща-

ФИЗИКА

фетата на ядрените знания на новото
поколение, то след още двайсетина години проблемът за ядрената енергия
ще се наложи да се решава отначало,
при това в условия на дефицит на кадри и равнодушие на обществото към
научните проблеми на ядрената наука
и технологии.

Разбира се, проблемът за атомната
енергия не е изолиран: това е само
едната страна на „Бермудския триъгълник“ енергия-екология-икономика, от който на всяка цена трябва
да се измъкнем. Мащабът на тази задача многократно превишава сложността на задачата, която се налагаше
да се решава при създаване на ядреното оръжие. Изглежда, ядрената енергетика прибързано беше сведена до
ранга на инженерните дисциплини: в
нея всъщност не са решени множество
научни проблеми, за решението на
които са необходими младежки ентусиазъм, вдъхновение от величието на
предстоящите задачи, и лидери от ма- От руски Н.Ахабабян, сп. ‚Знергия»,
щаба на Ферми и Курчатов.
№7, 2007
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Изглежда, понастоящем енергетичният глад все още не е настъпил: населението още не е преодоляло страха от
малко познатите плодове на ядрената
енергетика, учените за сега не са решили неговите ключови задачи, а политиците не са прозрели изключителната важност на проблема за ядрената
енергия, за да бъде той решен с цялата
мощ на държавата.
А време остава все по-малко: ядрената
енергетика не е картоф и, когато настъпи истинският енергетичен глад,
да се посади за две години няма да стане - даже с помощта на военни подразделения и тежко въоръжение.
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(Не)обикновените животни
Чавдар Черников
(Не)обикновените животни... Би било вярно да се каже, че животните и взаимоотношенията между тях описани в книгата са необикновени и уникални, но все пак мисля, че скобите са на място, защото всичко, което се случва в живата природа е просто
част от живота на планетата Земя. Читателят ще се срещне със скорпиони, отровни
жаби, охлюви и октоподи, дори отровни птици, ще се запознае с малко познатите
страни на паразитизма, любовното поведение и канибализма в животинското царство.
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19-те животни, които убиват
най-много хора
Източник: www.viralnova.com
Превел: Стефан Михов

Оказва се, че в крайна сметка, всички тези странни фобии, които хората притежават не са безпочвени. Сега може да кажете
на всички, че екинофобията (страх от коне), може да е причината, поради която сте живи. Вярно е, че в голям план конете не са
отговорни за много смъртни случаи, определено не са толкова,
колкото причиняват животните от челната тройка на списъка
– три животни, които може доста да ви изненадат.

сп. Българска Наука брой 64

19. Леопарди - Въпреки, че няма официални данни за нападения на леопарди,
конфронтациите в Индия са често срещани. Най-малко в една година са отнели живота на 15 човека.
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18. Коне - Мразя факта, че конете са в тази класация и със сигурност те нямат
намерения да убиват хора. Но, имайки предвид склонността на хората да ги
яздят, и най-вече в родеотата, около 20 американеца биват убити всяка година.

сп. Българска Наука брой 64

17. Крави - Как кравите убиват хора? Доста лесно, с масивен ритник в главата.
Обикновено те са спокойни животни, но всяка година убиват около 20 човека
в само в САЩ.
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16. Мравки - Има много видове мравки по света и комбинирано те убиват над
30 човека годишно. Огнените мравки могат да бъдат смъртоносни за неподвижните хора.
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15. Пчели - 53 човека са убити от пчели през миналата година. Най-вече защото тези хора са били много алергични.
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14. Африкански лъвове - Последните цифри сочат, че около 70 човека годишно
биват убити от лъвове.

сп. Българска Наука брой 64

13. Акулите не са нещото, от което трябва да се страхувате във водата. Медузите, които жилят убиват 15 пъти повече хора отколкото акулите всяка година.
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12. Тигри - Лъвът може да е кралят на джунглата, но тигърът е кралят на убиването на хора. Разбира се, числото пак не е много голямо. Предполага се, че убиват около 100 човека годишно. В повечето случаи хората са ги провокирали.
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11. Елен - Не, елените не убиват хора с рогата си (въпреки че биха могли). Около 120 човека годишно умират в автомобилни катастрофи, причинени от тях.
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10. Домашни кучета - Кучетата са страхотни, но нека си признаем - отгледани
от лош стопанин, те са способни да атакуват и убиват – 186 стават жертви на
тези животни.
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9. Биволи – Това огромно същество с остри рога, тежащо 1.5 тона, е способно на
унищожение. Те не търсят кръв, но когато чувстват, че са в опасност, могат да
атакуват. Около 200 човека годишно биват убити от биволи.
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8.Слонове – Високи 4 метра и тежащи 7 тона, не е изненада, че слоновете са в
тази класация. Около 500 човека биват убивани годишно от този величествен
звяр, обикновено чрез потъпкване.
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7. Крокодили – Ето едно животно, което напълно очаквановлезе в класацията.
Между 1500 и 2500 биват убити яростно от крокодили.
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6. Хипопотами – хипопотамът е смятан за най-опасното животно в Африка. Те
изглеждат много приятелски настроени, но когато са провокирани се пазете.
3000 човека годишно умират заради хипопотами.
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5.Скорпиони - От над 1500 вида скорпиони, само 25 имат смъртоносна отрова.
И тези 25 вида причиняват голяма щета, убивайки 5000 човека годишно.
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4. Змии. Те убиват около 50 000 човека годишно по целия свят. Много често,
просто защото чувстват човешкото присъствие като заплаха и атакуват.
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3. Мухи цеце. Сега навлизаме в категорията на сериозни серийни убийци (насекоми). Мухата цеце е виновна за разпространението на африканската сънна
болест, от която боледуват 500 000 човека. 80 процента от тях умират..
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2. Комари - Дразнещият шум в ушите е най-малката ни грижа при комарите.
Te са много опасни защото носят болести, като малария. 1 000 000 човека годишно умират от нея. Така че какво може да убива повече хора от това?
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1.Хора - Няма по-добър в убиването на хора от човека. Доказваме това всеки
ден.
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Палеоприключения
Източник: http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=15618
Автор: lila_va

В България палеонтологията не е
много популярна наука, а малцината
запленени от нейното очарование я
свързват предимно с динозаври и трилобити. Оказва се обаче, че на терен,
заровен в пластове, прахоляк и останки от живот (от живот!) се потапяш изцяло в древните екосистеми, мислено
се пренасяш милиони години назад
във времето.... и няма връщане :)
В тази тема ще ви представям периодично моменти от нашите палеоприключения под формата на снимки и описание. Ще се радвам, ако тези
късчета история запленят поне едно
въображение.
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Най-разнообразната фосилна група в
България са морските таралежи. Тези
на пръв поглед скучновати животни
имат всъщност удивителна биология,
а от останките им времето е изваяло
истински произведения на изкуството.
Ето няколко снимки от красавиците
на ловешкия ургонски комплекс - това
са останки от долнокредни коралови
рифове, изключително богати на фауна, като най-добре представени са
морските таралежи, присъстващи и на
кадрите по-долу.
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Ето и как всъщност изглеждат нещата
на терен. Не е така бляскаво, но пък е
приключенско и романтично

забравете маникюра!

в никакъв случай не носете дрехи,
които бихте желали да облечете втори
път! другият вариант е в никакъв
случай да не носите дрехи
в края на “работния” ден обикновено
всички са изморени...
Целия материал:

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=15618
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понякога в жертва падат и пръстите...
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(Не)обикновените животни
Чавдар Черников
(Не)обикновените животни... Би било вярно да се каже, че животните и взаимоотношенията между тях описани в книгата са необикновени и уникални, но все пак мисля, че скобите са на място, защото всичко, което се случва в живата природа е просто
част от живота на планетата Земя. Читателят ще се срещне със скорпиони, отровни
жаби, охлюви и октоподи, дори отровни птици, ще се запознае с малко познатите
страни на паразитизма, любовното поведение и канибализма в животинското царство.
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Държавна агенция
„Архиви“
А

рхивистиката е наука, която е позната още от древни времена, но
придобива популярност сравнително
скоро, когато се отделя от историята
като самостоятелна дисциплина. Основните занимания са свързани със
съхранението, организирането, обработването, реставрирането и опазването на документи с архивно значение.
Историята на архивното дело у нас
датира от 10 октомври 1951 г., когато
Президиума на НС издава Указ 515,
който полага основите на Държавен
архивен фонд – ДАФ. До този момент
архивните средища нямат целенасочена дейност към приемането на архивни фондове и документи и липсва законова регламентация, която да
урежда централизирaнето съхранение на документация, произлизаща от
държавни институции и организации.
Указът регламентира и инструктира
правилата за съхранение на архивните документи, определя сроковете за
тяхното съхранение, както и организира и синхронизира систематично

учрежденските архиви, както и води
до създаването на Архивно управление към МВР – първата институционална организация в българската архивна история.
На 18 април 1952г. с Постановление
344 на МС са определени функциите, организацията и профила на ДАФ,
създаден е Централен държавен архив, както и 12 окръжни архива.
По-нататъшното развитие и организация на архивната наука в България
се определя от променливите политически, социални, икономически и
културни събития, съпътстващи страната ни, които неизменно остават отпечатък върху всяка една сфера. В периода между 1961-1976г. Държавният
архив се лута в подчиненост между
системата на МВР, Министерството на
просветата и науката, Комитета за изкуство и култура, Министерството на
информацията и съобщенията, докато през 2007 г. се приема Закон за националния архивен фонд, който определя съвременния статут на Държавна
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Автор: Илиана Борисова
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агенция „Архиви“ и заменя Закона за
държавен архивен фонд.
Един от успешно приключилите проекти на Държавна агенция „Архиви“,
е популяризирането на архивите сред
училищните следи и представянето
на документалните ресурси през призмата на изкуството. Това ни дава основание да отбележим всеобхватния
спектър на архивната наука, тъй като
тя намира различни форми на изразяване на отношение към най-разнообразни сфери от човечеството.
Благодарение на Държавна агенция
„Архиви“, творчеството на забележителната Бистра Винарова намира място в много известни галерии и се радва
на широк обществен отзвук. Това става възможно чрез Проект: „Богатство-
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то на българските архиви. Изкуството
на Бистра Винарова 1890-1997 г.“.
Проектът е финансиран от Столична
община, като периодът му на изпълнение обхваща юли-декември 2012 г.
Основните цели на проекта се изразяват в реставрирането на живописните произведения на Бистра Винарова, обхващащи над 200 художествени
творби, както и подпомагането на потребители, интересуващи се от съдържанието и използването на документите в този архивен фонд.
Друг проект, който също е реализиран успешно е: Проект: „Изграждане
на ескпертна мрежа за популяризиране на архивите в средните училища в
Балканските държави.“ Финансиран е
от Международния съвет на архивите

и е реализиран за 12 месеца. Проектът
е продължение от дългосрочна програма, която водеща цел е да популяризира архивите в средните училища
в Балканските държави. Основна цел
е създаването на мрежа от специалисти-архивисти, които заедно да разработят Стратегия и План за действие. В
проекта взимат участие 12 балкански
държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Македония, Гърция, Косово, Черна гора, Румъния, Сърбия, Словения и Турция.
Балканските архивисти са подпомагани от водещи експерти от Франция
и Германия. Крайните резултати от
проекта са разработването на Стратегия за промоция на архивите в средното образование в балканските страни
и изработването на План за действие.
Сред най-интересните проекти,
реализирани от ДА „Архиви“ е инициативата „Архивите говорят“ – проект,
в чиято основа е дигитализирането
на колекции. Основна и водеща цел е
да се направят по-достъпни до обществото важни и значими документи.
Успешна реализация досега имат колекциите:
Протоколи на Политбюро и на ЦК на
БКП (1944-1989)
Загинали военнослужещи в Балканските войни (1912-1913)
Полицейски досиета на известни личности от периода през 1944 г.
Еврейската общност в България
ФотоАрхив.bg - стартира с около
40 000 фотокадъра (снимки и пощенски картички), които хронологически
проследяват действията в България
от 30-те и 40-те години на XX век до

наши дни
През 2007 г. Държавна агенция „Архиви“ стартира и инициативата за
дигитален архив. Заложените цели
обхващат дигитализирането на позначимите документални ресурси, за
да се осигури достъпност и прозрачност на граждани, проявили интерес.
Този проект се простира и сред областните архиви, като някои от тях
вече разполагат с дигитализирана документация, такива са: регионалните
архиви в Бургас, Варна, София, Велико Търново, Монтана, Пловдив, Централен държавен архив, Военно-исторически архив.
Настоящите проекти към момента
(2013 г.), с които се е заела Държавна
агенция „Архиви“ са пряко продължение на предишните такива. Такава
роля има:
Проект АPEx (Archives Portal
Europe), който стартира на 1 март
2012 г. с 28 страни участници, сред
които и Държавна агенция „Архиви“.
APEx е първата си по рода версия на
интернет портал за архивни документи в Европа. По договора за този
проект, който обхваща 3 години, ДА
‚Архиви“ трябва да качи на портала
следното дигитално съдържание:
2000 образа във формат JPEG, които
са считани за шедьоври на ранната
национална история (края на 19 век) и
на историята на КП (1944-1989)
Архивни справочници във формат
EAD
34 описания на институции във формат EAG, които съдържат архивни документи
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Други действащи проекти са административно ориентирани, но все пак
оказват влияние върху развитието на
архивната наука. Такива са:
Проект „Разработване, внедряване и
оценка на въздействието на усъвършенствана политика в ДА „Архиви“ по
Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от
ЕС чрез Европейския социален фонд.
Периодът на изпълнение обхваща:
18.09.2012 – 18.03. 2014. Основната
цел на проекта е да се създадат условия
за прилигане на модерни механизми
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и инструменти за фондообразуване,
опазване и използване на архивите.
Постигнати резултати до този момент
са:
Написването на нов Методически кодекс
Предоставянето на новия Методически кодекс на академичните среди и
студентите, изучаващи специалност
Архивистика.
Все още проектът не е приключил и се
очакват нови постижения и разработки, свързани с внедряването на нови
инструменти, спомагащи архивната

ХУМАНИТАРИСТИКА
дейност.

и не само, архивите са културни институции. Например в Канада архивът
Настоящ проект на ДА „Архиви“ е и:
и библиотеката са обединени в едно, в
Проект „Изготвяне на функционален Нова Зеландия също, има идеи в Аванализ за подобряване на ефектив- стралия и Холандия да се приложи съността на ДА „Архиви“.“ Финансиран щата практика.
е от Оперативна програма „Административен капацитет. Проектът об- Илиана Борисова: Какви недостахваща продължителност от 12 месеца тъци бихте посочили като част от
– 15.11.2011 – 15.11.2012 г. Водеща цел архивното дело и на какво се дъле: създаване на условия за организа- жат според Вас? Какви са способите
ционно развитие и повишаване ефек- за преодоляването им?
тивността на дейността на ДА „Архи- Мартин Иванов: Основният прови“.
блем в България е, че нямаме уважение към историята и документите си,
поради което не се опазват както трябва и след 30-40 години голяма част
Интервю
от документите няма да оцелеят. СъПроведено интервю с доц. д-р щевременно новите документи не поМартин Иванов – историк, стъпват регулярно и няма достатъчно
юрист, председател на Държав- интерес това да се случи. Не се разна агенция „Архиви“ от март съждава, че в момента преминаваме в
2011 г. до август 2013 г.
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Илиана Борисова: Какво за вас е
архивът – държавна или културна
институция?
Мартин Ивано: Архивът е и двете.
От една страна, е наистина държавна администрация, защото се води по
официално заглавие Държавна агенция „Архиви“, което крие възможност
отделни институции да бъдат задължени да предават своята документация. От друга страна, архивът е повече
за мен културна институция и в един
период от миналото се води дискусия
дали да бъде културна или държавна
институция, може би преди 10-15 години. В някои държави-членки на ЕС

http://nauka.bg

113

ХУМАНИТАРИСТИКА

сп. Българска Наука брой 64

един такъв период, през който старата хартия на хартиени документи все
повече и повече намалява и ако някой
се замисли какво би могъл един ден
да остави на Архива, то ще се убеди,
че значителна част от документите му
са в електронен вариант. Снимките са
електронни, писмата са електронни, а
за някои от тях нямаме технологично
решение те да бъдат опазени като например документи в abv.bg, Facebook
и др. Разбира се, те могат да бъдат разпечатани, но никой няма да си играе
да ги предаде в Архива. В общи линии
това са основните проблеми в нашата
архивистика, които надали ще успее
изцяло да реши, но може да се опита
да търси по-минимални отговори на
проблема.
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това.

Илиана Борисова: Ако миналото
направлява бъдещето, то доколко
може да се каже, че архивът като
носител на спомени може да ни послужи за едно по-добро осмислено бъдеще?
Мартин Иванов: Това е изконна човешка идея, не случайно още древните
гърци откриват историята, която се основава на архиви и веществени доказателства. Друг е въпросът дали някой
извлича поука от това. Има една доста шокираща мисъл на един мой приятел „Ако историята ни учи на нещо,
то това е, че не ни учи на нищо.“ Аз не
съм убеден, че това е толкова крайно,
но самият факт, че се повтарят много
неща от миналото и че всяко поколеИлиана Борисова: Смятате ли, че ние повтаря грешките на предходниархивистиката има бъдеще за разви- те, е доказателство, че тази мисъл е
тие като самостоятелна наука?
намерила някаква реализация.
Мартин Иванов: Архивистиката
е нещо повече от наука. Тя дава въз- Илиана Борисова: Кой е най-усможност да бъде съхранен споменът и пешно реализираният проект на
тя има изключително важна социална Държавна агенция „Архиви“?
роля. Независимо как ще я наречем, Мартин Иванов: Аз не познавам всичдали наука или не, тя има според мен ки. Мога да говоря за периода, в който
много по-голямо значение в дългосро- бях председател на Архива. Най-вачен аспект, отколкото други човешки жният проект за мен беше този пръв
дейности, които сега ни се струват ва- проект, свързан с публикуване онлайн
жни. Когато човек се опита да се вър- на дигитализирани материали и друне назад и да си отговори на някои го, което за мен също е много важно
въпроси било то защо сме такива, кои – кампанията за публичност, която засме ние, кои са прадедите ни и с как- почнахме да градим за архива. Това за
во са се занимавали, Архивът е един- мен са най-смислените проекти през
ствената институция, която би могла моя престой в Държавна агенция „Арда помогне. Архивистиката има тази хиви“.
благородна роля да опазва чуждите
спомени без да има личен интерес от
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си позволи това и дали има смисъл да
имаме повече от една администрация,
занимаваща се с архива, времето ще
определи и даде отговор.
Илиана Борисова: Как бихте мотивирали някого да се занимава с архивно дело?
Мартин Иванов: Един друг проект,
за който не стана дума, който тествахме с деца на архивисти, беше чудесна
възможност за мотивация. Поканихме
децата да дойдат в Архива и им показахме какво значат документите. През
този си престои, те сами правеха хартия в нашата лаборатория, слагаха изсъхнали листа, ароматизираха, беше
много впечатляващо. Така решихме,
че това би станал един добър проект,
който също трябваше да бъде подкрепен от фондация „Америка за България“, но не беше одобрен. Това беше
една страхотна възможност да се отгледа интерес към една такава скучна
и прашна институция, каквато е Държавна агенция „Архиви“.

Илиана Борисова: Каква е Вашата
позиция относно централизацията
на архивното дело?
Мартин Иванов: Мисля си, че в
една страна, в която съзнанието до определена степен отсъства и няма традиции, няма ценности и документът
не се цени особено, е хубаво да имаме
една по-стройна и по-централизира- Интервюто взе Илиана Борисова
на система. Дали България може да снимка: www.nationallibrary.bg/
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Илиана Борисова: Какви проекти
бяхте замислили, докато все още бяхте председател на Държавна агенция „Архиви“?
Мартин Иванов: Имахме един изключително интересен проект – използването на социалните мрежи за
архиви, тоест той беше свързан с тази
кампания за публичност, което осъществихме чрез дигитализацията.
Проектът беше обещан да бъде финансиран от фондация „Америка за
България“ и трябваше да агитира хора
да качват свое собствено съдържание
като го предоставят на Архива чрез
Facebook, да споделят свои архивни
документи и по този начин да се отглежда чувство за грижа към архивите.
Идеята беше да се разработи страница
във Facebook, в която всеки може да
сподели своя личен архив. Примерна
част от този проект беше да сканираме
и качим снимки и хората да разпознават и определят тяхната датировка и
съдържание, както и да правят паралели със съвременни снимки. Целта
беше да ангажираме хора, които имат
познания и чрез тях да ни съдействат
за разпознаването и по този начин да
усъвършенстваме нашата колекция.
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Влияние на социални
мрежи върху
психическото ни здраве
Автор: Цвета Калейнска
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али животът ни във виртуалното пространство е заместил
вече реалния? Със сигурност
не можем да отречем, че прекарваме
много време зад екрана на компютъра
си, а социалните мрежи добавят неустоима тръпка към този престой.
Ако се замислите вече често ни се случва да излезем с приятели и всички да
прекарат повече време втренчени в
екраните на телефоните си, вместо в
активен разговор; да седнем на семейна вечеря и да изкоментираме храната
чрез коментари на снимка, която някой от нас е публикувал или да решим
дали харесваме новата си прическа по
броя на лайковете, които тя е събрала
от нашите приятели. Ако това ви звучи
като позната история и не разбирате
защо за повечето хора проверката на
Фейсбук на всеки 15 минути е важна,
тази статия е точно за вас.
Социалното общуване може да бъде
полезно по ред причини. Мрежите ни
позволяват да се свързваме с хора, да
обменяме идеи и ни предлага достъп
до информация, която иначе би била
трудна за получаване. Замисляме ли
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се обаче, че сайтове като Фейсбук и Туитър могат да бъдат пагубни за нашето
психично здраве? И къде е моментът,
в който трябва да спрем? Тези въпроси си задават все по-често и учените.

През последните години, се правят
множество академични и антропологични изследвания за това как социалните мрежи влияят върху здравето
и поведението на своите потребители.
Целта на изследванията е да се определят ефектите на социалните мрежи
върху комуникационните ни умения,
социално-пространствените изменения, които настъпват в психиката ни и

ХУМАНИТАРИСТИКА

Положителни страни:
Според част от блогърите, които
участват в изследване на PsychCentral,
актът на писане в блога ги кара да се
чувстват по-близо до техните приятели, които са онлайн. PsychCentral доказва, че писането на блог действа терапевтично на авторите и ги кара да се
чувстват в среда на сигурност, където
да можеш да намираш подкрепа и да
получиш обратна връзка, свързвайки
се с другите онлайн.

Чрез процеса на писане на блог, хората се чувстват обвързани с темата, по
която пишат, което е важен фактор за
достигане чувство на щастие.
Twitter може да действа отпускащо

като позволява на участниците да
съберaт общества и индивиди с общи
интереси заедно. Най-бързият начин
да разберем какво се случва в нашите
социални и бизнес кръгове е възможно именно чрез бързото преглеждане
на постовете в тази мрежа.
Според изследване на Университета
в Джорджия, САЩ активността ни в
социалните мрежи повишава нашето
самочувствие, което се отразява пряко върху уменията ни за презентиране
пред публика в реалния живот.
Изследователят д-р Джо Фуа смята, че
социалните мрежи улесняват бортата с пристрастяванията. Изследвайки
социални мрежи, посветени на подпомагане процеса на спиране на цигарите на активни пушачи, той установил,
че членовете на тези мрежи развиват
усещането за част от общност и самоидентификацията с други членове.
Така те приемат по-отворено съвети и
откриват мотивация за конкретно поведение. В резултат на участието си в
тези социални мрежи анкетираните
оценяват като по-лесен процеса по отказване на цигарите и техните шансове за успех в борбата с пристрастяването се увеличават.
Отрицателни страни:
Според изследването на Университета
в Джорджия, САЩ и на лаборатория
PsychCentral прекалената употреба на
социалните мрежи може да доведе до
нарцистични тенденции сред тийнейджърите и подрастващите.
Същите изследвания показват, че ежедневната употреба на Фейсбук може да
доведе до депресия, тревожност и дру-
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как социалните медии променят самочувствието ни.
В резултат на тези изследвания се
формират различни, често противоположни мнения сред специалистите, относно влиянието на социалните
мрежи върху потребителите. Ето и някой от основните такива:
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ги психични разстройства сред някой
от потребителите.
Според учени от Университета “Хумболт”, Берлин, социалните мрежи могат да внушат усещане за социална изолация, в резултат на непрекъснатото
наблюдение на “щастливи” снимки на
приятелите. Това от своя страна събужда завист в потребителя и липса
на желание за контакт с тези приятели, което пък води до реалната му изолация.
Изследователи от университета в
Гелф, Канада са установили, че времето, което студентите прекарват в
социалните мрежи е пряко свързано
с появата на ревност към интимния
партньор. Възникването на ревността се базира на възможността за получаването на допълнителна информация за дейността на партньора във
времето, в което двойката не е заедно.
Веднъж възникнало чувството води
до увеличаване усилията за наблюдение на партньора във виртуалното
пространство, съответно увеличаване
на времето прекарвано в социалните
мрежи и логично намаляване на реалното време, прекарвано с любимия
човек. Така социалната мрежа може
да доведе до цялостна промяна на динамиката на интимните двойки.
Изследването
на
лаборатория
PsychCentral също установи, че колкото повече приятели имаме във Фейсбук, толкова по-малко социално
ориентирани ставаме - сбирките и
обедите с приятелки остават на заден
план; реалните приятели намаляват,
и социалните ни умения стават по-бедни.
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Фейсбук и други социални мрежи
медиите могат да имат отрицателно въздействие върху образованието.
Лаборатория PsychCentral прави специфично проучване сред ученици на
възраст 14-25 години, което показва,
че честата употреба на социалните
медийни услуги е довело до по-ниски
оценки в училище.
В заключение можем да кажем, че
употребата на социални мрежи, както
и всеки социален феномен има положителни и отрицателни страни. Златното правило и тук е умереността,
която трябва да остане водещ принцип
на нашите онлайн приключения. Изследването на психологичните ефекти
на социалните медии без съмнение ще
продължи да бъде задълбочена зона
на проучване, а развитието на социалните мрежи ще се измени в неясна
посока в бъдеще.
Източници на информация:
http://www.psychology.org.au/Assets/
Files/Social-and-Psychological-Impactof-Social-Networking-Sites.pdf
http://www.webfly.com/what-are-thepsychological-effects-of-social-media/
RICK NAUERT PHD, Facebook,
Social Networks Tie Into Self-Esteem,
Narcissism, http://psychcentral.com/
RICK NAUERT PHD, Social Network May
Foster Jealousy, http://psychcentral.
com/
RICK NAUERT PHD, Social Networks
Help Smoking Cessation Efforts, http://
psychcentral.com/
Автор: Tsvetta
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