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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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БГ Наука може да се
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Интервю на доц. Митко
Гайдаров от ИЯИЯЕ
образование в Санкт-Петербургския
държавен технически университет
през 1990 г.
2. Коя научна институция представлявате и с какво се занимава
тя?
Институтът за ядрени изследвания и
ядрена енергетика е един от водещите
институти на БАН. Вече повече от 40
години в него се развиват фундаментални и приложни изследвания във
физиката на елементарните частици,
ядрената физика, физиката на високите енергии, ядрената енергетика,
радиохимията, радиоекологията, мониториинга на околната среда, ядреното приборостроене и редица други
направления, свързани с приложенията
на ядрената физика и
нейните методи. Колективи от сътрудници на ИЯИЯЕ работят
съвместно с учени от
водещи научни центрове като ЦЕРН, Обединеният институт за
ядрени изследвания
в Дубна (Русия), Обединеният изследователски център на Европейската комисия,
лаборатории и универ-
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1. Моля, представете се?
Казвам се Митко Гайдаров и съм доцент в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ)
на Българската академия на науките
(БАН). От 1997 г. съм доктор по физика след успешно защитена дисертация
на тема „ Ефекти на нуклон-нуклонни
корелации в атомни ядра”. В периода
2004-2010 г. бях научен секретар и заместник-директор на ИЯИЯЕ. В момента ръководя лаборатория „Теория
на атомното ядро”, в която работя от
самото постъпване като докторант в
Института през 1992 г. Роден съм през
1964 г. в гр. Плевен, където съм завършил Математическа гимназия „Гео
Милев” през 1982 г. Завърших висше
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ситети от цял свят. ИЯИЯЕ е търсен и
уважаван партньор в големи проекти,
финансирани от Европейската комисия. Успешното интегриране на учените от ИЯИЯЕ в международното изследователско пространство се дължи
до голяма степен на тяхната компетентност.
През 1970 г. проф. Иван Желязков
Петков започва работа в Института и
основава проблемната група по теория на атомното ядро, която по-късно
прераства в лаборатория. Основната
тематика на тази лаборатория, в която
работя, включва изучаване на ефекти
на нуклон-нуклонни корелации върху
ядрена структура и ядрени реакции,
симетрии в ядрената физика, екзотични ядра и малонуклонни системи, както и съвременно изучаване на многофермионни системи.
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3. Кое Ви запали към науката и
кога се случи това?
Първоначално като студент в СанктПетербург основно се занимавах с
приложна дейност в областта на експерименталната ядрена физика, но в
края на следването ми група учени от
катедрата там ме „запалиха” в чисто

http://nauka.bg

теоретичните модели, които разработваха, свързани с решаване на задачата
за три тела. Следващ и основен принос внесе проф. Антон Антонов, който
беше ръководител на докторантурата
ми. За него мога да кажа само добри
думи като човек, учител и колега. Изключително съм благодарен за това,
което направи през годините, за да можем сега заедно с него и колегите ми
успешно да развиваме отделни клонове на теоретичната ядрена физика.
4. Имате одобрен проект в последната сесия на Фонд научни
изследвания, как се казва той и
какви ползи ще има проекта в
науката?
Проектът е на тема “Теоретично изследване на съвременни наблюдавани
явления в атомните ядра при различни енергии за обяснение на фундаментални свойства на материята на
фемто-ниво”. Европа притежава внушително наследство в ядрената физика започнало с откритията на радиоактивността и закономерностите в
структурата на атомното ядро. Една от
основните цели на европейската ядрена общност е да развива и координира
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активно се развиват през последните
години изследванията по явлението
суперскейлинг, което се наблюдава
в процеси на инклузивно разсейване
на електрони от ядра за реалистични
крайни ядрени ситеми. Интересът към
него е подкрепен от настоящи и бъдещи експерименти по разсейване и реакции на неутрино и антинеутрино (с
изменение на заряда и чрез неутрални токове) от атомни ядра. Научната
проблематика на проекта включва и
изучаване на ядра и ядрени реакции
с астрофизична приложимост. Радиоактивните изотопи, използвани като
снопове за бъдещи експерименти, могат да бъдат прилагани в редица области като диагностика и клинична
терапия, при анализ на нови материали (вкл. такива за реакторостроенето), опазване на околната среда и др.
Теоретичните изследвания на фундаменталните свойства на материята на
ниво атомни ядра (размери от порядъка на 1 фм=10-15 м) лежат в основата на
тяхното бъдещо използване в споменатите различни сфери, подчертавай-
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изследователска стратегия, която да
обезпечи най-оптимално използване
на съществуващите и планирани ядрени съоръжения. Нараства ролята и на
неголеми работни колективи, особено
в сферата на теоретичните изследвания, необходими за адекватна интерпретация на новите експериментални
резултати. В тази връзка проблематиката на проекта е актуална както за
България, така и за редица световни
ядрени центрове. Например теоретичните пресмятания на зарядови форм
фактори на средни и тежки екзотични
ядра, зарядови плътности и плътности на материята, средноквадратични
радиуси и др., проведени от част от
екипа на проекта, ще послужат за тест
на експерименталните данни за посочените ядрени характеристики, които
са залегнали в основата на изследователската програма на експеримента ELISe като част от FAIR. Проектът
FAIR е утвърден от Европейския форум за стратегии за бъдещата изследователска инфраструктура сред основните европейски приоритети. Особено
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ки тяхната актуалност.
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5. С какво заглавие беше последната Ви публикация?
Тя беше публикувана през месец юни
2014 г. в списанието Physical Review C
и се казва “Ground-state properties and
symmetry energy of neutron-rich and
neutron-deficient Mg isotopes”. Накратко в тази публикация е извършено
подробно изследване на редица свойства на основното състояние на магнезиеви изотопи с излишък и недостиг
на неутрони с атомно число A=20-36
в метода на Хартри-Фок на деформирано самосъгласувано средно поле
с използване на ефективни сили на
Скирм и включване на корелации на
сдвояване. Статията е в съавторство с
колегата ми от лабораторията в София
проф. Антон Антонов и нашите колеги
от Мадрид проф. Педро Саригурен и
проф. Елвира Моя де Гера.
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6. Има ли бъдеще науката в България и как го виждате Вие?
Нека на всеки да бъде ясно, че страна
без наука няма бъдеще. Науката дава
качествено образование, образовани
хора, култура и технологии, които в
края на краищата ще изплатят разходите, направени за науката. Инвестициите в образованието, науката и иновациите у нас са на едно от най-ниските
равнища в ЕС. Струва ми се, че трудът
на българските учени и експерти е
силно подценен в европейските изследователски, образователни и иновационни програми. За да има България
силна наука, тя трябва да има силна
икономика, подчинена на знанията.

http://nauka.bg

Това трябва да е стратегическа цел на
българската държава, към осъществяването на която да се насочат усилията
на българите през следващите десетилетия. Двигател на промяната трябва
да станат както БАН и университетите
в България, така и българските учени
и специалисти, намиращи се по целия
свят.
7. Как оценявате работата на екипа си?
С всички членове на екипа на проекта работим от доста години и сме постигнали добри резултати в съвместната ни работа. В него влизат колеги
от лабораторията и преподаватели от
Русенския и Шуменски университети.
Само да отбележа, че това е вторият
проект с Фонд „Научни изследвания”,
който ръководя, като с колегите ми за
времето на предишния проект имаме 32 публикации, повечето от които
в реномирани международни списания-Physical Review C, Physics Letters B
и др. Постигнатите резултати са получени в тясно сътрудничество с изтъкнати учени от Испания, Италия, Русия
и др. Всички колеги от екипа притежават висока научна квалификация и
богат международен опит, което е залог за високо ниво на изследванията,
залегнали в настоящия проект.
8. Има ли млади хора, които искат да се занимават с наука?
В недостатъчния брой млади хора, решили да се занимават с наука, и тяхната мотивация за всеотдайното й отдаване във всяко отношение се крие част
от проблема за развитието на науката

НАУКА

9. Какво бихте казали на хората,
които все още се колебаят дали
да се занимават с наука в България?
Нека изберат да се занимават с това,
което приляга на сърцето им. Било с
наука, бизнес или нещо друго, но да
бъдат полезни за обществото и удовлетворени от своята работа.
10. Какво, според Вас, трябва коренно да се промени в България
спрямо науката?
На първо място бих отбелязал коренната промяна на отношението на държавата към финансирането на науката
като водещ в стратегията на ЕС отрасъл на развитие. Рязкото намаляване

на бюджета на БАН през последните
5 години доведе до напускане на стотици учени от Академията, което води
след себе си до недопустим спад на
качеството на провежданите изследвания. На второ място бих подкрепил
засилването на проектния принцип
на финансиране, но с достатъчен финансов ресурс от страна на държавата.
Спешно е наложително увеличаване
на заплащането на българските учени
и преподаватели, на основата на атестация за индивидуалния принос и качество на образователния и научния
продукт. И не на последно място-помасово участие на български учени в
европейското и международно изследователско пространство за по-добра
разпознаваемост на българската наука.
11. Занимавали ли сте се с нещо
извън научната работа?
Имаше един кратък период след завършването на университета, когато
трябваше да се мисли по-скоро за оцеляване в тежките години на началния
преход. Именно тогава работих в сферата на туризма. Но не мога да кажа,
че това са едни изгубени две години.
Те също бяха полезни най-вече за
придобиване на организаторски опит,
който ми помага и до днес. Научната
работа е основното ми призвание и не
смятам да се разделям с нея.

http://nauka.bg
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в България. Тук стои преди всичко нашата отговорност за подпомагане и израстване на тази малка част от днешното младо поколение в завършени
научни специалисти. Дълбоко съм
убеден, че да си млад означава повече предимства, отколкото недостатъци. Така например 14-годишен юноша
във Великобритания работи успешно
по създаване на термоядрен реактор,
като се превърна в най-младия в историята, постигнал такова нещо. Въпреки тежките условия за правене на наука в България, талантливи млади хора
заделят 3-4-5 години от най-хубавата
си и толкова бързо отлитаща възраст,
разработват сериозни теми, трудят се
денонощно, лишават се от елементарни житейски радости, водят оскъдно
материално съществуване и въпреки
всичко постигат сериозни успехи, защитават отлични дисертации.
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Оползотворяване на летящата пепел от
изгаряне на твърди горива за синтез на
зеолитни материали
Автор: Деница Згурева, Силвия Бойчева
Технически Университет – София
Катедра Топлоенергетика и Ядрена Енергетика
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рез последните десетилетия
се наблюдава рязко повишение на консумираната електроенергия, както от битови, така и от
промишлени потребители. Този факт
обуславя и значителния ръст на произведената енергия от всякакви видове източници. Все още с най-голям дял
като източник на първична енергия, в
енергопроизводството са конвенционалните горива, последвани от ядрените и с най-малък дял са възобновяемите енергийни източници като вода,
слънце, вятър и др. При енергопроизводството от органични горива освен
полезната енергия под формата на топлина, се получават и твърди, течни и
газообразни отпадни продукти, които
се явяват сериозен замърсител на трите части на околната среда: атмосфера, хидросфера и литосфера - Фигура
1. Въглищата са представителите на
органичните горива с най-голям дял

на вредни емисии от тяхното изгаряне
в енергийни парогенератори, което се
дължи на многообразния им химичен
състав.

Фигура 1. Опростена схема на работа на конвенционална ТЕЦ, изгаряща органични горива и образуване на
вредни емисии
Продуктите от изгарянето на въгли-

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

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

www.nauka.bg
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щата са димни газове, включващи
основно въглероден диоксид (CO2),
серни оксиди (SОx) и азотни оксиди
(NOx) и минерален остатък (пепел),
като всеки един от тези компоненти е
замърсител на околната среда. Освен
това, въглищните топлоелектрически
централи (ТЕЦ) взаимодействат негативно с околната среда и чрез системите за складиране, транспортиране,
прахоприготвяне и прахоотделяне, от
които се отделят прах и продукти от
окислението на горивата. Европейските екологични изисквания ограничават замърсителите от горивни инсталации чрез налагането на пределно
допустими норми на концентрациите
на замърсителите, емитираните в атмосферния въздух.
В групата на серните оксиди се включват серен диоксид (SO2) и серен триоксид (SO3), които като анхидриди
на серистата и сярната киселини, са
причинители на киселинни дъждове, допринасящи за подкиселяване на
почвите и водоемите и разрушаване
на паметници на културата. Понастоящем са разработени над сто технологични възможности за ограничаване на серните емисии в зависимост
от спецификите на горивните инсталации и местните ресурси, някои от
които третират превръщането им в
ценни за практиката суровини, като
гипс, втечнен серен диоксид, техническа сярна киселина, прахообразна
сяра и олеум,. Превид надеждността
и ефективността на инсталираните сероочистващи технологии към топлоенергийните обекти, може да се счита
че тези замърсители не представляват

риск за околната среда и произтичащите от тях екологични проблеми са
намерили решения.
Азотните оксиди, означавани сумарно
като NOx, включват пет оксида, пропорционално на степените на окисление на азота. В условията на горивните процеси, обаче, повечето от тези
съединения са термодинамично нестабилни, поради което и технологичните похвати за ограничаването им се
свеждат до намаляването на два оксида – азотен монооксид (NO) и азотен
диоксид (NO2). Те се формират при
окислението на свързания в състава на
горивата азот (горивни азотни оксиди) или от азота, постъпващ с въздуха
за горене (термични азотни оксиди).
Азотния монооксид и азотния диоксид са анхидриди съответно на азотистата и азотната киселини и също са
компонент на киселинните дъждове.
Освен това участват във фотохимични
процеси, водещи до формирането в атмосферата на газове с голям парников
еквивалент – диазотен оксид и озон.
Окислението на азота е силно ендотермичен процес, поради което се благоприятства от високите температури в
пещните камери. За ограничаване на
азотните оксиди от горивни инсталации се прилагат две групи техники –
първични и вторични. Пръвите целят
потискане формирането на азотни оксиди по време на горивните процеси и
са свързани с реконструкции на горивните уредби, докато вторите - се базират на конверсията на вече образуваните азотни оксиди в газова фаза с
подходящ реагент до инертни за околната среда компоненти – молекулярен
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азот и водни пари.
Първичните методи са лимитирани по
отношение на степента на ограничаване на азотните оксиди, свързано с намаляване на ефективността на горивните инсталации и не са достатъчно
средство за справяне с екологичните
предизвикателства, което налага инсталирането на вторични технологии.
Последните включват две утвърдени
технологични решения за редукцията
на вече образуваните азотни оксиди
в газова фаза – селективна некаталитична (СНКР) и селективна каталитична редукция (СКР). Дете технологии се
базират на сходни химични взаимодействия за редукцията на NO и NO2 с
амоняк или карбамид до азот и водни
пари, а се различават по осигуряването на необходимата за процесите активационна енергия. При СНКР това е
температурата на димните газове над
горивната зона, а СКР се реализира в
отделни съоръжения (каталитични
реактори), като редукционните взаимодействия се ускоряват от катализатори. СКР е ефективна технология за
намаляване на азотните оксиди, инсталирането на която обаче е свързано
с големи инвестиционни вложения.
Понастоящем във всички топлоенергийни обекти са внедрени или са в
етап на реконструкция и въвеждане на
първични методи за постигане на актуализираните емисионни норми на
NOx. В много въглищни ТЕЦ е инста-

БГ Наука

лиранана и СНКР. СКР, макар и скъпо, е налично технологично решение
при въвеждането на по-строги норми
за азотните оксиди.
Относно праховите частици в димните газове, получени от изгарянето на
въглища (т.нар. летяща пепел ЛП),
съществуват строги изисквания за
концентрациите, изпускани в атмосферата. Поради това, от десетки години има разработени и внедрени технологии за улавянето на ЛП, напускаща
горивните камери с димните газове.
След улавянето й пепелта се депонира
върху открити земни пространства и в
по-редки случай с нея се запълват неизползваеми мини. Въпреки изграждането на защитни инфилтрационни бариери, част от тежките метали
проникват в почвата и подпочвените
води, с което ЛП отново се превръща
в сериозна заплаха за чистотата на
околната среда, както и поради неблагоприятната си стойност на pH . По
данни за ЕС около 75 % от ЛП, добита
от филтрите на ТЕЦ, се депонира върху открити земни пространства, което
се равнява на 25,5 милиона тона годишно. Това налага необходимостта
от разработването на нови технологии
и иновативни решения за оползотворяването на ЛП. За Р. България, където 40 % от енергопроизводството е
осигурено от местни лигнитни въглища от находището ,,Марица-Изток‘‘,
този въпрос е от съществена важност.

участва частие в „Семинар “Технологично подпомогнато обучение”. Семинарът се организира в рамките на проекта EDU21 - Образователни
политики в ХХI век
www.nauka.bg
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Фигура 2 представя обобщена схема на
прилаганите технологии в България
за намаляване изпускането на вредни
емисии от големи горивни инсталации (топлинна мощност > 300 MW)
за постигане на нормите допустими
емисии, определени в нормативната
уредба, както и наличните и потенциалните възможности за оползотворяване на продуктите, получени след
очистването на димните газове.

Въглеродният диоксид (CO2) е
газът, който се определя като основен парников газ, не поради големия
си парников еквивалент, а защото се
емитира в най-големи количества от
антропогенна дейност. Сам по себе си
СО2 е отговорен за 64 % от увеличението на парниковия ефект. Измежду
всички парникови газове, СО2 допринася най-много за глобалното затопляне, тъй като неговият дял в клима-

Фигура 2. Състояние на технологиите за пречистване на димните газове от замърсители в българските
електроентрали и потенциални възможности за оползотворяване на
вторични продукти от очистващите инсталации

тичните промени се оценява на около
55 %. Според проучвания на Междуправителствената организация по климатичните промени (IPCC), концентрацията на СО2 в атмосферата до 2100
година ще достигне 570 ppm, което ще
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доведе до повишаване на температурата с 1.9 оС и покачване на морското
равнище с 3.8 m. Към настоящия момент, емисиите от СО2, изпускани от
горивни инсталации, не се нормират, a
се регулират на пазарен принцип чрез
търговия с разрешени квоти (тонове
СО2). В съответствие с действащото
европейско законодателство (2014 г.),
Р. България, като страна от ЕС, участва
в схема с търговия с квоти емисии парникови газове, като до 2020 г. е в период на дерогация за повишаване на
иновационното ниво на енергийните
инсталации, с цел линейно намаляване на количествата емитиран СО2 - с 10
% в сравнение с нивата от 2005 г. и 20
% спрямо базовата 1990 г. Дългосрочната европейска стратегия за периода
2020-2050 г. е инвестирането в нисковъглеродни технологии за трикратно
намаляване на емисиите парникови
газове (ЕПГ) по отношение на нивата
им от 1990 г.
Разработените до момента технологии за намаляване на изпускания СО2
в атмосферния въздух от горивни инсталации, се делят на три основни
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групи: изгаряне на горивата в среда
на чист кислород, химично третиране
на горивата преди осъществяване на
горивен процес и следгоривно улавяне на образувания СО2. Базирайки се
на различни прийоми, всиички те се
свеждат до получаването на чист поток от СО2 и неговото концентриране,
компримиране до втечняването му,
транспортиране и подземно депониране в природни кухини и кладенци.
Интензивно се разработват и технологии за оползотворяването му като полимерна суровина или каталитичната
му трансформация до въглеводороди.
Технологиите за следгоривно улавяне на СО2 са познати под името
,,post-combustion capture‘’ (PCC) и са
най-изгодни в технико-икономическо
отношение за прилагане към съществуващи горивни инсталации. Основават се на химичната или физичната
абсорбция на CO2 от реагенти. При
хемисорбционните технологии се използват водни разтвори на амини, а
като физични абсорбенти са познати
две фирмени разработки със следните търговски марки: Selexol и Rectisol.

Улавянето на СО2 чрез PCC има два
основни недостатъка: консумираната
електроенергия за осъществяване на
процеса на десорбция е около 30 % от
произведената в дадена ТЕЦ и амините са силно токсични вещества. В последните години усилено се разработват нови, по-ефективни решения за
улавянето на СО2.

токсичност. Разработват се и мембрани за сепариране на CO2 от останалите
газообразни компоненти. Това са вече
налични технологии, които обаче не
са приложими в мащабни условия, такива като в една ТЕЦ. Проблем в технологиите с мембранна сепарация от
една страна е ефетивността на мембранния материал, а от друга – транс-

Фигура 3. Състояние на технологиите за улавяне на въглероден диоксид
след реализиране на горивен процес в
ТЕЦ- тенденции и икономически показатели

портирането на газовия поток през
мембраната, което изисква значителна енергия. Както се вижда от схематичното представяне, използването на
твърдофазни сорбенти би подобрило
значително технико-икономическите показатели на процеса на улавяне на СО2. За да е подходящо дадено
вещество като твърдофазен сорбент,
задължително условие е да има добре развита специфична повърхност
и дефинирана микро- и мезопорьозна
структура. На тези условия отговарят
зеолитите.

Фигура 3 предсатвя съпоставка на вече
съществуващите технологии за PCC и
на такива в етап на разработка по отношение на техните технико-икономически показатели. Използването
на подобрени разтвори на амини повишава ефективността на процеса, но
не решава проблема свързан с тяхната
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Зеолитите са голяма група минерали,
които представляват природни или
синтетични алумосиликати на алкалните и алкалоземните метали. Към
настоящия момент са познати над 40
структури, срещани свободно в природата и над 200 синтетични аналога. За
първи път минералът зеолит е открит
от швеския учен Alex Fredrick Constedt
през 1756 година, който дава и неговото наименование, произлизащо от
гръцките думи зео-кипящ и литос-камък. Зеолитите са силно хигроскопични материали и в тяхната структура се
съдържа близо 30% вода, затова и при
нагряване те започват да ,,кипят‘‘. В
неактивирано състояние, зеолитната
вода се задържа в свободните кухини
на кристалната сртуктура, наличието на които обуславя многобройните
приложения на тези минерали в индустрията, земеделието, медицината
и т.н. Катионите на алкалните и алкалоземните метали, които се съдържат
в състава на зеолитите ги определят
като добри йонообменници, подходящи за пречистване, както на питейни,
така и на отпадни води. Натуралните
минерали от тази група се формират
в течение на хилядолетия при алкална активация на вулканична пепел от
морска вода и създават уникални природни форми – Фигура 4.

Фигура 4. Натурали зеолити ,,Каменни гъби‘‘ край град Кърджали,
България
През 1948 година Richard Barrer за
първи път създава в лабораторни условия, структура на синтетичен зеолит,
именно чрез имитация на природните механизми, довели до неговото естествено формиране. Първите опити
за синтез на тези минерали са провеждани с помощта на чисти материали:
алуминиев и силициев оксид. С развиването на екологосъобразни и безотпадни технологии започват и изследванията на възможността за синтез
на зеолити от отпадни алумосиликатни продукти. През 1985 година Höller
and Wirschning за първи път успяват
да синтезират зеолитна структура от
пепел, получена при изгарянето на
въглища. Това научно постижение от-
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варя голямо поле за работа на много
научни групи, тъй като от една страна
то намира решение на проблема свързан с депонирането на огромни количества пепел, но от друга - е предизвикателство, свързано с потенциалните
приложения на получения продукт.

термалната алкална активация, при
която във воден разтовор на алкални
основи (NaOH, KOH, LiOH) се разтварят алумосиликатните съставляващи
на пепелта до получаването на хидрогел - Фигура 5.

Оползотворяването на синтезирания
материал, зависи от неговата структура и физико-химични свойства, които
от своя страна са функция от условията на синтез и от характеристиките на
изходната суровина (летяща пепел).
Установено е, че от един и същи състав
на пепелта, при различни експериментални условия, могат да се синтезират 15 различни зеолитни структури. Основният механизъм на синтез
на зеолити от летяща пепел е хидро-

Фигура 5. Механизъм на трансформация на летящата пепел от ТЕЦ в
синтетични зеолити
Така полученият хидрогел кристализира върху неразтворените частици, явяващи се центрове на
кристализация, при определени термодинамични условия. Основните
фактори, които оказват влияние върху
крайната зеолитна структура са съотношението алкализиращ реагент/ле-
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тяща пепел, температурата и реакционното време. Методологията
на синтез се усъвършенства и до
днес, продиктувано от целта за
постигане на максимална икономическа ефективност на процеса
- най-голям добив на зеолит, получаване на монофазен продукт,
управляеми структура и морфология,
намаляване на технологичното време
на синтез, мащабност на технологията, промишлена значимост и
т.н.
За целите на развиващите се технологии за улавяне на CO2 в търсенето
на нови твърдофазни сорбенти, са из-

20

следвани и зеолитите. С най-голяма
практическа стойност са зеолитните
структури от тип А и Х, тъй като се характеризират със силно развита специфична повърхност и многобройни
пори с размери от 5,0 Å до 7,5 Å, позволяващи физичната адсорбция на
молекулите на СО2 с размери от 3,2
Å. Тези зеолити могат да се синтезират от летяща пепел от изгарянето на
въглища при сравнително меки условия. Създаването на технология за
превръщането на летящата пепел в зеолити и тяхното прилагане за адсорбция на СО2 би решило двата основни
екологични проблема, стоящи пред

Фигура 6. Затворед цикъл за опазване на околната среда в ТЕЦ чрез синтез
на високопорьозни зеолитни материали и прилагането им като сорбенти за
улавянето на въглероден диоксид
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съвременните ТЕЦ, изгарящи въглища: улавянето на парниковия газ СО2
и депонирането на летящата пепел.
Освен подобряване на екологичните
характеристики на дадена въглищна
централа, улавянето на въглеродните емисии чрез зеолити от пепел, ще
има както значителен технико-икономическите ефект върху процесите
за очистване на димните газове, така
и изключителна екологосъобразност,
тъй като ще се реализира затворен цикъл за опазване на околната среда в
границите на предприятието- Фигура
6.
Тази научно-приложна проблематика
се разработва в Технически Университет-София, катедра „Топлоенергетика
и ядрена енергетика” от научен колектив с ръководител доц. д-р инж. Силвия Бойчева и е тема на дисертационния труд на маг.инж. Деница Згурева.
Проведени са редица изследвания
върху зеолитизацията на летяща пепел от лигнитни въглища, като са приложени три метода на синтез: класическа хидротермална кристализация,
двустъпален метод с предварително
алкално стапяне и последващ хидротермален синтез, както и самокристализация на летящата пепел в алкален воден разтвор при атмосферни
условия. Резултатите, получени и при
трите подхода, еднозначно показват
потенциала на изходния материал за
трансформацията му в зеолити. При
класическия хидротермален синтез,
който се осъществява при сравнително ниски температури (80-110 оС), се
получава многофазна зеолитна струк-

тура. Този факт подкрепя теоретичните предпоставки за трансформация
на алумосиликатната летяща пепел
в алкална среда до кристален зеолит
и показва възможността за синтез на
различни видове зеолитни фази. Предизвикателство пред получаването на
зеолити с дефиниран фазов състав от
въглищна пепел е провеждането на
контролиран синтез при установени
условия за получаването на монофазни зеолити, които са от практическа
важност. Такъв тип структури се получават при втория изследователски
подход, при който преди хидротермалната активация се прилага високотемпературно третиране на смес от
алкален реагент и летяща пепел. При
температури над 400 оС, твърдофазните алумосиликатни компоненти на
пепелта взаимодействат със стопилка
от натриева основа, при което се образуват алкални соли със значително по-висока разтворимост във водна
среда. В зависимост от съотношението
летяща пепел/алкализатор, както и от
времето и температурата на последващия хидротемален синтез, се получават разнообразни монофазни зеолитни структури от високопорьозен тип.
Въпреки енергията, която се влага в
първия етап за постигане на висока
температура, този тип синтез не е поенергоемък, тъй като намалява драстично необходимото време за хидротермална активация. По отношение
технико-икономическа ефективност
на процеса на зеолитизация, най-добри показатели има последната използвана технология: атмосферна самокристализация. При този метод не
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Фигура 7. Снимки от сканиращ електронен микроскоп на изходния материал
(летяща пепел) и на получените, в Технически Университет – София,
синтетични зеолити
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се влага допълнителна енергия (електрическа или топлинна), а сместа от
летяща пепел и воден разтвор на алкален реагент се оставя при атмосферни условия. Този тип синтез имитира
процеса на получаване на натурални
зеолитни минерали. Като основен недостатък може да се изтъкне неговата
продължителност, тъй като за разлика от останалите методи, при които
необходимото време за зеолитизация
на летящата пепел, включващо всички стъпки на предварителна подготовка, е в рамките на едно денонощие, то
при атмосферната самокристализация са необходими от 6 до 18 месеца.
От продължителността на процеса зависи процентното съдържание на зеолит в крайната фаза. При атмосферния синтез е установено получаването
на монофазна зеолитна структура от
типа на природния Фоджасит, чиято
натурална форма се свързва с нискотемпературни взаимодействия, за разлика от останалите природни зеолити,

за които е установено, че са възникнали в резултат на високотемпературни реакции. На Фигура 7 са показани
електронно-микроскопски снимки на
изходната летяща пепел и на получените от нея зеолитни кристали при
трите подхода на синтез.
Синтезираните зеолити се изследват по отношение на свързаните с адсорбционния им потенциал характеристики – специфична повърхност,
свободен обем, разпределение на порите по размер, което се извършва в
Лабораторията по „Системи и устройства за опазване на околната среда”
при Технически Университет – София,
с помощта на системата за измерване на повърхност, порьозност
и адсорбционен капацитет на
твърди вещества Tristar 3020 II, дарение от фондация „Александър фон
Хумболт” в помощ на реализацията на
проектната идея – Фигура 8.

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
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по отношение на основния парников
газ са оптимистични. В момента продължава процесът на изследователска
работа, посветен на развиването на
безотпадна технология с оползотворяване на летящата пепел за улавяне на въглеродния диоксид. Очаква
се разработката, да достигне етап на
внедряване и да има сериозен принос
в опазване на околната среда чрез безотпадното производство на енергия.
Фигура 8. Система за измерване на
повърхност, порьозност и адсорбцио- Деница Сгурева е носителят на доктонен капацитет на твърди вещества рантската стипендия на Карол
Tristar 3020 II в Лабораторията по
„Системи и устройства за опазване
на околната среда”.
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С получените от въглищна пепел зеолитни материали са проведени предварителни изследвания върху техния
потенциал за улавяне на въглероден
диоксид. Получените начални резултати за адсорбционния им капацитет
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Галактическите пътешествия
на тайния съветник
Пътешествие трето:

Административен хаос
в дълбокия космос
Николай К. Витанов
Институт по механика, БАН

Част втора:

За парите, хората и оценката на
научната дейност в Гардасианската империя и на Дажор
Експериментът на Ордена
тъй, след като си починах, несмущаван от никого сред прекрасната тишина на дълбокия
космос, беше време да започна работа по същество. Карак бе създал един
малък холографен научен свят на огромната станция. В 5 университета и 1
академия, съставена от 20 института,
работеха няколко хиляди учени хора
от планетата Дажор. Гардасианската
армия бе открила Дажор преди някое
време и за ефективното използване
на суровините на тази планета имаше
остра нужда от квалифициран местен
персонал, който да може да използва модерните гардасиански добивни
технологии. Някой трябваше да обучи
десетките хиляди членове на този пер-

сп. Българска Наука брой 75

И

26

http://nauka.bg

сонал и Орденът бе получил задача
да проведе обучение на обучаващите.
Тъй се роди проектът на Карак, който бе инсталиран към Гардасианското
министерства на науката и образованието, за да не личи много връзката с
Ордена. И поради което в първата част
на този разказ ви занимавах с мислите и мненията на генералния директор
Думбарак. Но Думбарак вече го нямаше на станцията, където с пълна мощ
действаха гардасианските холографски технологии, които караха даржоранските учени да мислят, че най-после собственото им правителство се е
сетило да им обърне внимание и им е
построило научно градче. Та мислеха
си милите, че са Рая, защото никой не
им пречеше да се занимават с наука.
Големи заплати, превъзходно оборудване, никаква бумащина – какво друго
да си помисли един дажорански учен!
А всъщност нещата бяха малко по-различни.
Другата важна технология на станци-

НАУКА

ята бе Инжекторът – секретна разработка на Ордена, способна да имплантира мисли в мозъците на дажораните.
И посредством Инжектора, хората на
Карак насочваха развитието на дажоранската научна мисъл в холографния
град на науката. Целта беше дажоранските учени да се докарат бързо на
ниво такова, че да могат да обучават
дажорански инженери и техници да
използват гардасианските технологии
за добив на полезни изкопаеми. Нищо
повече!
Но проектът на Карак бе затънал
в неочаквани проблеми, заради които
аз бях докаран от другия край на Галактиката. Карак бе направил голямата грешка да остави на дажоранските учени да разпределят субсидиите си
на научни изследвания. Не че това със
субсидиите имаше значение за гардасианската хазна – субсидиите бяха
холографски и като така - фиктивни.
Но хората и институциите в холографския рай се изпокараха и започнаха
да отделят много време и енергия, за
да се карат, как точно да разпределят

парите. Поради това, работата по същество не вървеше, а и всичките тези
дажорани трябваше да ядат и да населяват станцията, така, че разходи все
пак имаше и планираните резултати
от проекта доста изоставаха от извършените разходи.
Та такова беше положението в
онзи ден, в който Карак ми показа работното ми помещение и ми даде кодове за достъп до информацията за проекта и до друга информация, идваща
от Гардасия. Разбира се, аз се залепих
за другата информация. След като изчетох интересни неща за историята и
географията на Гардасия, вниманието
ми бе привлечено от един интересен
раздел. Името на раздела беше „Текуща информация от Ордена за състоянието в галактическите сектори”.
„Я да си напиша името” – помислих
си аз и наистина си написах името в
полето за търсене. Не можете да си
представите, каква бе изненадата ми,
когато на екрана се появи съобщението „Сектор 13, Звезда 4343, планета 3
– привлечен съветник за проекта на
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станция Дълбок космос 42”. Хм, казах
си и написах Сектор 13, звезда 4343. И
се появиха сводките за Земята, по точно тези от тях, които можех да виждам
като следствие на ниското си ниво на
достъп. Орденът работеше из цялата
Галактика – тъй както се полага да работи съответната служба на една империя. Доста интересни неща прочетох из тези сводки. Ето ви една:
„Континент, наричан от земляните Европа, западна част, парче земя, носещо името Франция (1/14 от площтта на
Парка на гущерите в Гардасия). Град,
наречен Париж. Убийство осъществено с примитивна технология, основана на разширение на газове. Бурна реакция на милиони от господстващите
индивиди (от еволюционната верига
на бозайниците, ходещи изправени
на два крака и притежаващи мозък
със среден обем около 10% по-малък
от обема на средния гардасиански мозък). Начален стадий на икономическо-религиозен сблъсък на континента Европа с околните области с друга
господстваща религия. Прогноза – задълбочаване на сблъсъка. Основи на
прогнозата: …..” Тук спирам – нали не
си мислите, че ще ви кажа, какво мислят по въпроса аналитиците на една
служба, следяща какво става в цялата
Галактика. Прогнозата следва да ви

стига, но за да не се чувствате съвсем
капо, да ви кажа, че там пишеше нещо
за систематично насаждане на омраза
към европейците още от ранна детска
възраст и за некадърни опити за интеграция на основата на отхвърлената
още преди хиляди години в Кардасия
фалшива концепция за мултикултурност. Та така.
След като позадоволих любопитството си, приключих с четеното на
другата информация и се насочих към
проблемите на проекта по същество.
Дажоранските разбирания за науката
И тъй, ето ги съобщенията за
дажоранските опити за оценка на научната дейност. Четях една след друга информациите, акуратно събирани
от служителите на Карак и полека се
мъчех да подредя основните компоненти на ситуацията в главата си. А
ситуацията беше следната. В холографския свят на дажоранската наука
съществуваха холограми, имитиращи
различни видове държавни чиновници. Някои от тези чиновници бяха
там, за да се оправдава уж предоставянето на субсидия за университетите
и институтите. Хората на Карак държаха субсидията на равнище, на каквото я бяха видели на Дажор и тук им

БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има
достъп до него.
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беше първата грешка. Дажоранските
политически и чиновнически кръгове нехаеха за науката и технологиите
и отделяха за тях пари ей така, да не
е без хич. Виж дажоронските казина
и увеселителни заведения бяха друго
нещо. Данъци от казината не се събираха и никой не гледаше, какво прибират на вечер като бакшиш полуголите дажорански стриптизьорки по
заведенията, аналогични на нашите
барове. Някак си странно и религиозните храмове бяха доста добре финансирани. Така дажоранският елит май
се мъчеше да си купи индулгенция от
дажоранските богове, за които бе известно, че наистина съществуват и живеят в специален храм в една червеева
дупка близо до Дажор (и до станцията). Но боговете си имаха свой живот и
като че ли не се интересуваха много от
това, какво става на Дажор. Всъщност,
както ще видим, тази ми мисъл беше
твърде погрешна.
Та липсата на достатъчно финансиране всяваше разкол сред дажоранските учени в холографния град
на науката. Вместо да скочат всички
и да заявят, че финансирането е малко, учените се бяха разделили на три

групи. Тези от най-голямата група си
мълчаха и се занимаваха с наука, колкото могат, като се надяваха, че някой
ден боговете ще оправят работата и
че този ден не е безкрайно отдалечен.
Това показваше дълбоко неразбиране
на битието на боговете, които не функционираха така.
Други две групи бяха доста помалки по размер. Едната от тях се състоеше от учени, които наистина протестираха срещу мизерните субсидии.
Най-изненадваща беше третата група,
която смяташе, че субсидиите трябва
да бъдат мизерни. Представителите на
тази група всячески се увиваха около
чиновниците с цел да примъкнат тези
мизерни субсидии за финансиране на
собствената си научна дейност. Която
беше под всякаква критика съгласно
събраната от Ордена информация.
Освен това, в холографния град
на станцията изобщо нямаше единно
мнение за това, как са свързани науката и държавата. В Гардасианската
империя въпросът беше отдавна решен. Гардасианският елит поддържаше многобройни държавни научни
институти, които бяха обилно финансирани. Тези институти имаха за за-

взима участие в Международна научно-приложна конференция по Информационни технологии (International Conference on Information
Technologies – InfoTech)

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
БГ Наука продуцира документалният филм „Трагедия и слава“ посветен на
100 годишнината от Междусъюзническата война.
www.1913.nauka.bg
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дача да поддържат нивото на университетските преподаватели, които бяха
задължени да прекарват 3 месеца в
годината в институтите и да се занимават само с научна дейност през това
време. В допълнение институтите правеха технологични разработки за Гардасианските корпорации и взимаха на
работа най-добрите студенти. Когато
пред Гардасия възникваше проблем,
веднага финансирането на институтите биваше увеличавано чрез специални програми, създавани за решаване
на проблема. И по този начин Гардасия от малка планета бе станала голяма звездна империя.
Дажор имаше много повече ресурси от Гардасия, но бе колония. Там
имаше няколко идеологии, които се
бореха една с друга. И най-нескопосаните от тях бяха и най-кресливи. Например имаше фанатици, чиито бог
беше Свободният Пазар. На Гардасия
отдавна бяха разбрали, че пазарът е
като бензина. Ако го запалиш, той ще
изгори с гръм и ще унищожи всичко
по пътя си. Затова на Гардасия пазарът бе насочван чрез двигателя на
държавната регулация, който движеше напред гардасианския научен, тех-

нологически и икономически прогрес.
Пазарните диваци на Дажор всеки път
палеха бензина и после все се чудеха,
защо всичко е опожарено и опропастено. Виновен беше разбира се всеки
друг, но не и тяхната свободно-пазарна утопия и тяхната интелектуална
ограниченост.
Един друг сорт идеолози бяха
тези, за които Свободният Пазар не
беше съвсем бог. Те признаваха, че оставен сам на себе си той може да доведе много бели и казваха, че до него
трябва да има дневен и особено нощен
пазач и това трябвало да е държавата. Да го пази значи, да не опожари
структурите и системите и да се намесва, когато нещата се объркат. Тази
идеология бе мощно разбита, когато
група умни дажорански банкери, използвайки Свободния Пазар ограбили
и фалирали множество банки и държавата трябвало да се намесва, че да
не изгорят парите на дребните вложители. Тъй банкерите прибрали парата,
а държавата се набълбукала с дългове.
И понеже съгласно горните две идеологии държавата била неефективна,
трябвало да се режат социални разходи. Та тъй идеологията за държавата
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ология и т.н. Материалите в списанието са поднесени по приятен и удобен за
възприемане начин.

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има
достъп до него.
www.nauka.bg
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пазач довела до тежка икономическа
и политическа криза, която върнала
Дажор далеч назад в развитието му.
Имало и други идеологии за ролята на държавата с далеч по-малко
привърженици. Имало една идеология, която казвала, че държавата
трябва да контролира всичко. Иначе
казано – мощен двигател, но малко
бензин. Такава машина би вървяла, но
бавно. Най-опасната за почитателите
на Свободния Пазар била идеологията, която била досущ същата, като тази
на Гардасия, където имало баланс
между пазара и държавната намеса.
Усещайки заплахата, дажоранските
пазарни гурута ревели срещу идеологията на баланса винаги когато могат
и непрекъснато следели да не би тази
идеология да се разпространи и да се
чуе нещо за нея из средствата за масова информация. Примерът на Гардасия бил пред очите им – там никой
не вярвал в Свободния Пазар и съответно нямало място за пазарни гурута.
Гардасия била могъща, но дажоранските поклонници на Свободния Пазар предпочитали да са колония, но да
си запазят позициите, които им носели доходи, мизерни от гардасианска
гледна точка.
Тази идеологическа ситуация бе
добре откопирана и в научния град
на станцията в дълбокия Космос. Там
учените-пазарници говореха, че науката трябва да се подчини на Свободния Пазар и да си изкарва парите като
частно дружество без държавна намеса. Когато им възразяваха, че няма
на кого да продават разработките си,
учените-пазарници бягаха по тъча и

винаги гледаха да се докопат до добра
позиция, финансирана от държавата.
Та те търсеха сигурността, а плуването в бурното и дълбоко пазарно море
оставяха на тези нещастници, които
едно че не можеха да плуват и второ,
бяха достатъчно неразсъдливи (има
и такива дажорански учени), че да се
хванат на приказките за величието на
Свободния Пазар.
Пазарните фундаменталисти си имаха
конкуренция – тия с идеологията за
нощния пазач. Те смятаха, че трябва
да има държавни субсидии за науката,
но те следва да са малки и институтите
и университетите да се оправят на пазара, пък ако трябва, държавата ще се
намеси да сменя памперса там, където
тази идеология е довела до резултати
с кафяв цвят. Тия също се натискаха за
водещите държавни служби и мислеха, че са по-достойни, защото знаят, че
има такова нещо като държава и то би
могло да има някаква роля в науката.
Всички други учени, говорещи за
други идеологии бяха потискани. Въпреки, че дажоранската наука вървеше
от провал към провал, на станцията се
крещеше най-много срещу идеологията на баланса, която бе направила Гардасия велика. Карак се чудеше на акъла на дажоранците и на дажоранските
учени, но не казваше нищо. В края на
краищата ситуацията го устройваше.
Целта му беше ефективно извличане на дажоранските ресурси и за да я
постигне, той трябваше да поограмоти
дажоранските учени. Не трябваше да
ги ограмотява обаче чак толкова, че да
разберат къде се крие успеха на Гардасия. Тогава Дажор можеше да се пре-
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върне в конкурент. И Карак си мълче- – летящият господар на огъня. На даше.
жорански – професор Мечо Пух. Зеленият ми приятел щеше да е много
За количеството, качеството и доволен.
търкалянето на бърдокви
Докато се интегрирам в колектиСлед като се запознах с общите вите, минаха два-три дни. След което
условия на функциониране на дажо- полека започнах да обсъждам с разранската научна система на Дажор (и лични (и подбрани) хора интересувана станцията), реших да проуча и ка- щите ме въпроси. Денем бях при тях, а
къв е по-точно проблемът с оценката вечер излизах от холографския свят и
на научните институции и на научна- нощувах в света на Карак.
та продуктивност. Кашата, на която се
Пак там някъде на третия ден от
натъкнах, беше огромна.
престоя ми в холографния град на наХолографските технологии на уката попаднах на първото заседание,
Гардасия бързо оформиха чертите на посветено на това, как да се оценява
лицето ми тъй, че да изглеждам като научната продуктивност. Заседаниедажоранец. Карак щеше да ме внедри то се провеждаше по доста интересен
в един институт и в един университет, начин. За да оросят допълнително
за да мога да си приказвам с учените. мозъците си, спорещите правеха пиПопита ме, с какво име да ме запише в рамиди от бърдокви, докато излагаха
регистрите. Загледах се в характерни- аргументите си (или казано по нашенте за дажоранците имена. И нали съм ски – докато се караха). Дажоранските
приятел на зеленото човече, открих бърдокви тежаха горе-долу по 3-4 киследното интересно нещо. Много по- лограма и бяха нещо по-близко до начитано дажоранско име означаващо шите дини, отколкото до нашите зелгосподар на огъня бе Мечо. А една от ки. На това заседание особена активен
фамилиите които съществуваха беше бе един доцент със странното име Хен
тази, която означаваше летящ. На да- Брен. Та доцент Брен правеше особено
жорански това беше Пух. И ето как в големи бърдоквени пирамиди, докато
холографския град се появи професо- настояваше шумно, че единствената
рът па математика с име означаващо мярка за научната продуктивност на
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БГ Наука участва в проект „Културно-историческите паметници в област София-град“.
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участва частие в „Семинар “Технологично подпомогнато обучение”. Семинарът се организира в рамките на проекта EDU21 - Образователни
политики в ХХI век
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дажоранските учени трябва да бъде
количеството на написаните от тях
статии като при това нямало значение
дали публикацията е в местния стенвестник или в някое реномирано списание. Опитваха се да му възразят, че
количеството на публикациите е едно,
а качеството им може би е друго нещо
и като се оценява продуктивността на
отделния учен трябва да се гледа както количеството, така и качеството.
Хен Брен обаче продължаваше да си
твърди, че най-важното и единствено важното е количеството и даваше
за пример поредната си внушителна,
но едва крепяща се пирамида от бърдокви. Помислих си, че и при нас на
Земята има доста такива, които гонят
и изтъкват количеството и гледат както се казва да набичат голяма бройка
статии. При това обикновено се оказваше, че броят на съавторите им също
е огромен, но този факт те се опитваха
тихо и незабелязано да заметат зад килима. И резултатът и на Дажор и на земята бе един и същ – много набичени
статии, огромен брой съавтори, опоскано огромно финансиране, а полза –
никаква. Пъчи се човека, че има много
статии и на тази основа заема важни
или пък не толкова важни позиции,
пък като си отиде, след две години никой не се сеща за „величието му”. И
тази забрава идва от простия факт, че
приносът, разделен на броя на съавторите е малък дори и всички статии да
са в добри списания. Та позволих си и
аз да построя малка бърдоквена пирамида и да се обадя на тази дискусия,
че може би е важно освен количеството да се гледа и качеството. И като се

гледа качеството да се гледа и все пак
какво е качеството на публикациите,
които съответния учен е направил сам,
без съавтори. Хен Брен скочи отгоре
ми, че в съвременната наука проблемите са сложни и трябва да се решават от големи научни колективи, тъй
че нямало защо да търся под кашпела
яйце (дажоранските кашпели са подобни на нашите петли) и да изследвам самостоятелните публикации. Аз
му отговорих, че когато той иска да напредва в кариерата и например иска
да стане професор, тази професура е
индивидуална за него, а не за научния
колектив, състоящ се от съавторите
на статиите му. Така и не се разбрахме. Той си настояваше, че биченето
на статии е най-важното, а аз настоявах, че за оценката на индивидуалната производителност много важно
е качеството на самостоятелните публикации. Имаше плахи опити за подкрепа на моята гледна точка – един от
присъстващите каза, че много е важно
ученият да покаже, че може да направи нещо качествено сам, за да се види,
че като стане например професор е в
състояние да обучава качествени млади учени. Хен Брен обаче си държеше на своето. Аргументът, че броят на
публикациите е мярка за активност, а
не за качество на научната работа, не
му направи никакво впечатление. Не
му направи впечатление и бележката,
че не активността, а талантът е залог
за добро качество на научната продукция. И тъй срещата приключи само
със сблъсъка на мнения и без постигане на консенсус. Е, имаше и още един
резултат – подкрепящите възгледите
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на доцент Брен започнаха да гледат
лошо професор Пух, който не се впечатляваше от броя на набичените статии, а търсеше и качеството. Из научното градче тръгнаха слухове, че Пух
бил много взискателен като търсел
достатъчното количество с добро качество. Чу се, че не било добре Пух да
се назначава в каквито и да се комисии, защото щял да се вглежда много
в научната продукция на най-продуктивните учени. И че ако възгледите на
Пух се наложили, броят на публикуваните статии щял да намалее. Даже се
появи следното стихче:
Голяма бройка да набичиш ти,
са на Хен Брен смелите мечти,
решиш ли Пух да впечатлиш,
от качество не трябва да пестиш.

сп. Българска Наука брой 75

Карак не беше много доволен от появата на името Пух в дажоранския научен фолклор. Но, погледнато от тази
гледна точка, нещата щяха да се влошат още.
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Сблъсъкът за качеството на научната дейност – съюзът „Поден
ентаняр”
След като обърнах внимание на
качеството на научната дейност, в дажоранското научно градче се активираха мнения, че съм прав и че трябва
да се обърне внимание на управление
на качеството на научната дейност.
Както си му е редът, веднага се появи и
противоположното мнение – че няма
нужда от такова нещо и че нещата е
добре да си вървят както досега. Даже
се оформи официален съюз около това
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мнение. Този съюз се нарече „Поден
ентаняр”. Не казвам, че понятие си
нямах, какво означаваше това, но оставям на вас сами да се сетите. Никой
от дажораните не разбираше какво е
това поден ентаняр, но странната чуждоземска фраза звучеше тъй добре, че
безкритично бе възприета като име
на съюза. Всъщност фразата се появи,
след като с Карак се занимавахме с Инжектора на мисли. И докато се чудехме
каква мисъл да инжектираме в главите дажорански, на мене ми хрумна, чу
може съюзът против управлението на
качествата на научната дейност да се
нарече „поден ентаняр”. Речено – сторено. Карак инжектира съответната
мисъл в активно състояние в главата на един от основателите на съюза
и същата мисъл в спящо състояние в
главите на няколко съмишленици. На
другия ден, на заседание на съюза съответния основател каза, че му е хрумнало прекрасно заглавие на съюза –
„Поден ентаняр”. Произнасянето на
фразата събуди спящата мисъл в другите глави и те веднага подкрепиха. И
тъй везните бяха наклонени и срещу
немногобройните привърженици на
идеята за управление на качеството на
научната дейност се изправи могъщият съюз „Поден ентаняр”.
Членовете на „Поден ентаняр”
хич не харесваха идеята, че научната дейност трябва да е основана на
качеството на научната продукция.
Атака срещу тази идея най-напред започна с опит да се извърти дефиницията на качество. Най-висок в тази посока бе не гласът на някой професор
или доцент, а гласът на един админи-
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– „Не знам, ама защо да не може”. И
продължаваше: „защо да фиксираме
това или онова. Не може ли да оставим пазарът да реши нещата с качеството”. Когато му обясняваха, че на Дажор всъщност научната продукция не
се продава директно на пазара, че пазара да решава, кое е качествено и кое
не, Меняр махаше с ръка и отиваше
да обядва или вечеря в зависимост от
часа. С течение на времето се оформи
мнението, че тая идея да се продават
статии на пазара и така да се определя
качеството им е толкова тъпа, че не си
заслужава да се обсъжда повече. Вул
Меняр престана да идва на заседанията и предпочиташе да си хапва в кабинета си под дебелата държавна сянка
и далеч от всякаквите изненади, свързани с пазара.
Лекцията на Чор Бица
След като се реши, че все пак
трябва да има система за контрол на
качеството, възникнаха спорове каква
да бъде тази система. Споровете бяха
разгорещени, тъй като на дажоранците не им беше ясно кои всъщност са потребителите на научната продукция.
На Дажор я нямаше стройната гардасианска система, насочена към усилване на могъществото и на частните и
на държавните компоненти на Гарда-

БГ Наука участва в проект „Културно-историческите паметници в област София-град“.
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участва в „XXXIX Национална Конференция по Въпросите на обучението по Физика”, организирана от „Съюза на физиците в България”
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стратор на име Вул Меняр. Наистина
странни бяха имената на Дажор. А администраторът Меняр беше типичен
привърженик на идеологията, че Свободният Пазар трябва да господства
безнаказано. Той си заемаше сигурната държавна длъжност и пращаше
другите да се подлагат на дивотиите
и рисковете, свързани със Свободния
Пазар. Вул Меняр никак не харесваше
идеята, че качеството е способността
да се изпълнява набор от изисквания
посредством конкретни и измерими
дейности. Той все гледаше, така да дефинира изискванията, че те да нямат
нищо общо с качеството. Например,
Меняр, яростно настояваше едно от
изискванията да бъде голямото количество статии. Дуетите му с доцент
Хен Брен бяха невероятни, при това
независимо от опитите да им се обясни, че става дума за качество, а не за
количество. Следващото нещо, което
Меняр се опитваше да извърти беше
положението за конкретни и измерими действия. „Защо да са конкретни
и измерими” – питаше Меняр с широко облещени очи – „може и да не са
конкретни и да не са измерими и пак
да водят до качество”. Когато го питаха, как ще стане това, той навеждаше
глава, уж, че е концентриран върху
реденето на бърдоквите и отвръщаше
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сианската империя. Нямаше разбирането, че потребител на продукцията
на научните институти са приложните
институти, а потребител на продукцията на приложните институти са фирмите, държавни и частни, които да
превръщат приложните разработки в
продукти за пазарна реализация. На
Дажор се смяташе, че работата може
да се направи като манджа с грозде –
взимаш някакъв неголям по размер
институт и го караш хем да произвежда научни резултати, хем да извършва
приложни изследвания, хем да прави
развойни разработки, хем да работи
като фирма и да изкарва готова продукция на пазара. Резултатът от тази
манджа с грозде, активно и с години
готвена от акълите на дажоранския
политически елит, понятие си нямащ
от научна система и нейното развитие,
беше разбира се – манджа с грозде, тоест никакъв. И елита се силеше да обвинява за тази работа учените, невиждайки собствената си некадърност и
съдрани гащи в областта на научния
мениджмънт (всъщност дажоранският елит си беше некадърен и в много
други области, ето защо Дажор бавно
се превръщаше в суровинен придатък
на Гардасия).
Но това беше само част от проблема. В холографния град (а и на Дажор) не разбираха, че много е важно
кой ще управлява научните организации. На Гардасия научните организации се управляваха хора, които умееха да поставят цели по повишаване на
качеството и да начертават ефективни
пътища за постигането им и да окуражават учените да вървят по тези пъти-
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ща и да постигат съответните резултати. На Дажор цареше хаос. Там дори
не се анализираха фактите преди да се
взимат решения. Решения се взимаха на принципа „Ден да мине, друг да
дойде пък утре ша видим”, анализът
на процесите и използването на индикатори нямаха голяма значение.
Поради всичко това, една вечер, когато обсъждахме деня с Карак, реших
да го накарам да вкара в холографния
град хора, които да обяснят на учените
основните положения на системите за
оценка на ефективността на работата
им.
На другия ден в холографния град
влезе манипулатор на дажоранско
мнение, наречен доктор Чор Бица. В
холографния град имаше учен с фамилия Бахарна – професор Об Бахарна,
„специалист” по мениджмънт на големи обществени системи. От такива
„специалисти ” като него Дажор беше
на тоя хал. Предстоеше сблъсък.
В ранния следобед на този холографен ден, отбрано общество от
учени бе натоварено на един (холографен) космически кораб, за да извърши пътешествие – дискусия по въпросите на оценката на научната дейност
с главни дискутиращи доктор Бица и
професор Бахарна. Пътуването бе до
звездата, около която обикаляше Дажор – звезда известна със силните си
звездни ветрове, произвеждащи прекрасни сияния на Дажор.
И тъй пътуването започна и докато на
екраните на кораба една след друга
се сменяха феерични гледки, доктор
Бица започна да обяснява, че измерването от резултатите от дейността на

научните организации не е проста работа.
-Понякога – каза Чор Бица – лошите
резултати не са следствие от лоша работа или от лошо конструирани системи и процеси. Съществуват много влияния върху представянето на научните
организации. И много от тези влияния
са вън от контрола на организациите.
Затова оценката на представянето на
научните организации не трябва да се
прави само на основата на количествени индикатори.
-Пълни глупости – прекъсна го Об Бахарна, прехвърляйки си една дажоранска бърдоква из ръцете – една система
от 10-на -15 количествени индикатора
е напълно достатъчна и толкоз. Чисто
и просто.
-Аха, чисто и просто – подсмихна се
Бица – значи шибваме системката от
количествени индикатори и хич не
правим анализ на ключовите процеси
във функционирането на различните
научни организации, нито пък правим
анализ, да не би пък тези организации
и заинтересованите от работата им
лица и организации да имат различни нужди, което да доведе до различни начини на функционирането им.
-Абе къде ще влизаме в такива подробности, само да си губим времето
– настояваше Бахарна – плясваме системата от количествени индикатори,
прибираме хонорара, че сме я направили и каквото – такова.
-Вижте какво колега – каза Чор
Бица – вашият подход може да доведе
до големи глупости при оценяването
на научните организации и тяхната
продуктивност. Не може да не обръ-

щате внимание на анализа на процесите в научните организации. Различните видове организации могат
да имат различен набор от дейност и
това може да води до необходимост
от различни по количество и качество информационни потоци. Различни
организации могат да функционират
в различни условия. Ето вие на Дажор
сте поставили университетите в подобри условия отколкото научните
институти. Виждате какви са резултатите. Погледнете Гардасианската империя – там нещата са точно обратни
и понеже няма нищо по-ефективно от
система научни институти, занимаващи се само с наука, то Гардасианската империя е къде по-напред в научно
отношение. И вие ми говорите, че нямало значение. С този ваш подход още
повече ще задълбочите проблемите и
в без това раздираната от проблеми
и разкъсвана от противоречия Дажоранска научно-технологична система.
Об Бахарна почервеня от яд.
-Как смеете да ми говорите така, аз
съм професор!
-Избран с връзки и по втория начин –
прозвуча глас от задните редици.
-Кой беше това – подскочи Об Бахарна
– покажи се бе храбрец, още утре ще
си уволнен!
-Колега – каза Чор Бица – моля да се
придържате към разговора по същество. Трябва да знаете, че освен анализ на процесите, при изработка на
системата за оценка трябва да са ви
ясни и картите на процесите в различните научни организации – трябва да
знаете какво влиза на входа и какво
излиза на изхода. Не може просто да
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пляскате някакви количествени индикатори ей така, без да сте анализирали процесите и без да знаете нуждите
на различните научни организации и
потребителите на това, което те създават. Да сравнявате математически институт с химически институт е като да
сравнявате ябълки с дини без да си давате сметка колко ябълки се равняват
на една диня.
-Вие ли ще ме учите какво и как да
сравнявам – развика се Об Бахарна –
такива като Вас са вредни за развитието на Дажоранската наука. Един набор
от количествени индикатори стига.
И това създава нещо като пазар. Пък
който оцелее, оцелее.
-Драги колега - каза Бица – силно ви
съветвам да не мислите за науката
като за нещо, което се купува и продава на някакъв пазар. При такива мисли вие ще имате тежкия проблем как
да остойностите на научната продукция – тук не може да сложите статиите просто на пазара и да чакате кой
колко ще даде за тях. А като създавате някакво жалко подобие на пазар
със зле избран набор от количествени
критерии, рискувате да оцелее това, от
което нямате никаква нужда, но чието
лоби е било най-силно при съставянето на критериите. Какво ще правите
ако унищожите някоя част на националните научни структури и те после
се окажат, че са ви нужни? Ще хълцате
и ще подпръцквате, но ще трябва да
инвестирате 20 пъти повече пари да ги
създадете отново. А откъде ще намерите кадри – и тях ли ще купите? Вие
определено ще фалирате и нищо няма
да направите. И ще стоите и ще мигате
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и ще търсите виновен. И ще крещите,
че учените сами са си виновни и ще се
надявате, че обществото е толкова изпростяло, че да ви се хване номера.
-Дрън, дрън, ярина – наежи се Об Бахарна – каквото и да ми говорите, няма
да ме убедите, че една проста система
от количествени критерии не върши
работа. А пък учените, които не се настроят към нея сами са си виновни. И
като не се адаптират да си търсят друга работа – значи няма нужда от тях. А
като ни дотрябва нещо наукоемко, ще
си го купим от други планети.
Отбраното общество доста се
поразвълнува. От задните редове започнаха да се чуват изрази, които всеки съвременен бдителен български
цензор на електронен сайт би изтрил
веднага. След като обстановката се поуспокои малко, доктор Чор Бица продължи:
-И така, ако искате да имате ефективна система за контрол на качеството
на научните изследвания, ви трябват
8 компонента и количествените резултати от дейността на учените са само
един от тях. Има още 7 компонента и
ако ги пренебрегнете, ще имате някаква псевдосистема за оценка, която
дори няма да може да залъгва безпокойството ви, че качеството на научните изследвания на Дажор не се контролира добре. А 7-те допълнителни
компоненти на системата за контрол
на качеството на научните изследвания са:
1. Контрол на мениджмънта на процесите в научните организации. Не си
мислете, че като оставите процесите в
научните организации да си вървят на

самотек, ще постигнете високо качество на научните изследвания. Непрекъснато трябва да следите за повишаване на ефективността на процесите в
организацията, като особено обърнете
внимание на процесите, свързани с отношенията с потребителите на продуктите на организацията.
2. Лидерство: лидерите на организацията трябва да са разработили и да
усъвършенстват мисията, визията,
ценностите и етиката на организацията. Те трябва да поддържат ефективна
система на мениджмънт в организацията и активно да взаимодействат с
обществото и особено с потребителите
на продукта на научната организация.
3. Човешките ресурси: човешките ресурси на научната организация трябва да се планират и управляват, като
работещите в организацията се въвличат в процеса на направляване на дейността на организацията.
4- Другите ресурси на организацията:
трябва да се менажират добре финансите на организацията и освен тях да
се използват възможностите на сградите, материалите и оборудването,
наличните технологии, информация,
знания и партньорства.
5. Политиката и стратегията на организацията: дали тази политика и
стратегия редовно се преглежда и се
променя с променящите се условия. И
дали тази стратегия се основава на измерване и анализ на представянето на
научната организация и включването
на тази политика и стратегия в ключовите процеси в организацията.
6. Резултатите за обществото и как
тези резултати се представят в обще-

ството.
7. Резултати за потребителите на научните постижения – какви резултати
постигат потребителите на разработките на научната институция на основата на тези разработки.
Не може да вземете едностранчиво само количествени фактори или
само няколко количествени и качествени фактори когато искате да анализирате или оцените една сложна
социална система каквито са научните организации. Тук е необходим
мултифакторен анализ и който не го
прави, само се заблуждава, че прави
нещо. Мултифакторен анализ трябва
да се прави и на основата на едно друго съображение. От всички параметри
на сложните социални системи много рядко може да се отделят няколко,
които да са доминантни по важност, а
другите да са несъществени. Това не е
така при системите от неорганичния
свят, изучавани в точните науки. Там
в болшинството от случаите такава селекция е възможна и не е необходим
мултифакторен анализ. Еволюцията
на малкото на брой, но важни параметри може да бъде описана със сравнително прости математически модели,
които позволяват доста добро описание и почти пълно разбиране на функционирането на съответните системи.
Успехите на този подход в областта на
естествените науки създават у много
учени илюзията, че по подобен начин
може да се процедира и със сложните
социални системи. С някои може, но с
повечето – не може и научните институции са пример за системи, където
анализът на основата само на няколко
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фактора не върви. В допълнение има
и нещо друго. Често при сложните социални системи и при научните институции реалните характеристики на
изследваните структури и системи се
описват от променливи, които не могат да бъдат директно измерени. Такива променливи се наричат латентни
променливи. Латентните променливи
могат да се характеризират с индикатори, които са директно измерими.
Често се прави грешката, че се счита,
че латентната променлива може да
бъде характеризирана с един индикатор. В малък брой случаи това може и
да е така, но в преобладаващия брой
случаи са необходими няколко индикатора, за да бъде добре характеризирана една латентна променлива
Част от залата бе притихнала и
слушаше дългата реч на Чор Бица. На
друга, по-малка част от аудиторията и
беше писнало от разправиите и се любуваше на красотата на космоса. Об Бахарна се бе изнесъл в съседната зала,
където чакаше приготвената храна на
нещо като нашенските шведски маси.
Та Бахарна си седеше там, хапваше си
и май чакаше шведите да дойдат, че да
стане от масата. Ние с Карак стояхме
до един илюминатор и си разговаряхме.
-Виждаш ли -каза ми Карак-Чор Бица
добре им каза, че когато човек или
пък гущер, като нас, Гардасианските
гущери, се опита да характеризира научните организации само на основата
на няколко количествени индикатора,
то тази характеристика е непълна и
дава изкривена представа за дейността на научните организации. Тази из-
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кривена представа може да доведе до
фатални решения. Мигайки с очички,
взелите такива решения ще се оправдават със системата за оценка, разработена и наложена от некомпетентни
хора. Да считаме, че Дажоранските
компетентни органи са предупредени.
И Карак се усмихва дяволито,
знаейки, че Дажоранските компетентни органи изобщо няма да вдянат
нищо от приказките и предупрежденията на Чор Бица. Защото Чор Бица
имаше холографския вид на дажорански хуманоид, но акълът му програмиран като акъл гардасианец (тоест на
гардасиански гущер).
-Знаеш ли – продължи Карак – след
като се запозна с нещата, вземи и напиши какво мислиш затова, как да
се оправи оценъчната страна на дажоранската наука. А аз с помощта на
Инжектора ще почна полека да внедрявам идеите ти в главите на дажоранските учени.
-Добре – отвърнах аз и след като сеансът с пътешествието свърши, се прибрах в квартирата си и за три дни написах каквото Карак искаше.
Предупрежденията на дажоранките богове
Работата на станцията бе доста интензивна – от началото на 26-часовия ден
до края му. Затова хората на Карак се
стремяха да почиват колкото се може
с повече интензивни изживявания,
които ги разсейваха поне за малко от
работата. На всеки 8 гардасиански
дни (колкото траеше гардасианската
седмица) един малък боен кораб закарваше по 20-на човека от екипа през

червеевата дупка на една почивна планета на около 1500 светлинни години
от станцията. Доминионът беше вече
умиротворен и планетите там се бяха
отдали на интензивно икономическо развитие и търговия една с друга.
Така, че беше сравнително безопасно
да се пътува до планетата на отпуските. Е, толкова безопасно, колкото безопасно можеше да бъде пътуването в
един Космос в който имаше доста пирати и мошеници (такива като крадецът-препродавач на технологии Корк
– интересна професия, която засега е
рядка на Земята, но имаше обещаващо бъдеще, съдейки по това, което видях в дълбокия Космос).
Времето на станцията напредваше и
се задаваха поредните 2 почивни дни.
Карак реши да ме поразходи из Галактиката и ме включи в групата, пътуваща към Планетата на почивките.
И ето ме една сутрин в това, което се
наричаше малък гардасиански боен
кораб. Корабчето беше съвсем мъничко по-голямо от стадион „Маракана” и
бойната му мощ беше съвсем мъничко – само към стотина пъти по-голяма
от мощта на всички ядрени оръжия на
Земята. „Добре, че сме такива диваци
на Земята, че не представляваме интерес за Гардасия” – помислих си и се
зачудих какви ли са тези технологии,
който са натъпкали такава бойна мощ
в обема на един стадион. Мислех си,
че науката у нас може да има блестящо
бъдещо развитие ако, ако развитието и не беше спирано от откровените
глупости на неразбиращи хора, попаднали случайно на ръководни позиции
без хабер да си имат що е това наука и

как се управлява. И докато си мислех,
се оглеждах насам-натам, та дано видя
как изглеждат гардасианските оръжейни системи. Нищо не видях, размерът им явно беше доста малък. Или
пък аз от дърветата не виждах гората.
След като се натоварихме, корабът
потегли и скоро станцията започна
да се смалява. По някое време изведнъж блесна силна светлина, червеевата дупка се отвори и корабът влезе
в нея. Странни усещания има човек в
червеевата дупка. Гледаш през найблизкия илюминатор една странна
бледовиолетова светлина, каквато никога няма да видиш в обикновения
космос. И покрай тебе прелитат някакви странни светещи неща. По едно
време светлината в кораба започна да
се засилва, което накара гардасианците да започнат леко да нервничат – те
бяха расата, която обичаше топлината, но не и силната светлина. Такива
бяха условията на Гардасия – сумрак,
но по-топло в сравнение със Земята.
Светлината се усилваше и скоро стана толкова силна, че трябваше да си
затворя очите. След малко се възцари
и странна тишина. Постоях малко със
затворени очи и леко ги поотворих,
за да видя какво става. И се уплаших.
Ставаше това, че не бях на кораба. Бях
в някаква зала, добре осветена и пълна с предмети, за които гравитацията
не съществуваше, защото си висяха
свободно в пространството. Наистина
странни неща стават в червеевета дупка. В стаята имаше и няколко човека,
но и тези човеци бяха странни, защото и за тях нямаше гравитация и като
така те свободно се рееха из въздуха.
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За мене обаче май имаше гравитация,
защото си стоях на пода. А подът беше
прозрачен и човек можеше да види, че
все още съм в червеевата дупка. „Не
може да бъде” - помислих си – „Карак
каза, че в червеевата дупка не живее
никой. Никой освен…боговете на Дажор” – последната мисъл мина като
японски суперекспрес през главата
ми и замина. Резултатът беше, че се
вцепених. Боговете на Дажор ме бяха
извадили от гардасианския кораб. И
вероятно скоро щях да разбера защо.
Ако доживеех дотогава, разбира се. И
ето, едно от съществата се доближи до
мен и … проговори:
-Надявам се, че формата, която приехме не те плаши.
-Амиии, не – отговорих аз (те си изглеждаха съвсем като хора).
-Добре тогава - каза съществото – доведохме те тук, защото знаем, че се
опитваш да помогнеш на учените от
Дажор да повишат ефективността на
научните си изследвания. Искаме да
ти кажем няколко неща, които те не
знаят. Когато се върнеш на станцията,
намери начин да им ги обясниш така,
че да им останат в главите.
-Но-о-о- зачудих се аз – вие сте толкова могъщи! Защо не се появите и сами
да им го обясните?
-Има още да учиш за това как функционират боговете – усмихна се съществото – на боговете са им нужни пророци. А никой не е пророк на
собствената си планета. Затова ти си
много полезен. Като чуждоземец ще
те послушат по-лесно. Искаш ли да ти
го обясня и математически чрез теория на социалните мрежи?
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-А, не, благодаря…. – честно казано
бях шашнат, че разговарям с божество за математика и за теория на социалните мрежи, но явно такава беше
практиката в тази част на галактиката – за да станеш бог, трябва да знаеш
доста математика.
-Добре тогава – каза едно от другите
същества и се приближи (както си му е
реда без да стъпва по пода) – ето какво
искаме да знаят дажоранските учени.
Най-напред им кажи, че във времена на разширяване на обхвата на научните изследвания е на увеличаване
на броя на учените, каквито времена
на Дажор ще дойдат по-скоро – съществото ме погледна, помълча за миг и
продължи – а при вас в България не
толкова скоро, при нарастването на
броя на учените, процента на добрите
учени намалява. Трудно се създава високопродуктивен учен, който произвежда качествена продукция. Новоназначените учени, които обикновено
са млади, се групират около много
бавно растящия брой високо продуктивни учени. Но им кажи да внимават и да не залитат да почитат такива,
които използват съавторите си да бичат статии. Кажи им винаги внимателно да проверяват броя и качеството на
съавторите на всеки учен от естествените науки, който публикува повече
от една статия на 2 месеца.
Съществото се посниши малко и продължи:
-Кажи им още внимателно да проучват дажоранските учени при бъдещите междупланетни сътрудничества на
учените. Съществуват мрежи от учени,
работещи по една и съща тема. Час-

ти от тези мрежи обхващат високопродуктивните учени. Тези части се
наричат „невидими колежи”. Кажи
на дажоранскитте учени да знаят, че
невидимите колежи имат ядро и периферия. Трябва да проверяват дали
продуктивните дажорански учени
принадлежат към ядрото или периферията на тези колежи. По-високо трябва да ценят тези, които принадлежат
към ядрото, а най-високо следва да се
ценят тези дажорански учени, които
са основатели или са сред основателите на такива невидими колежи.
Към нас се приближи още едно същество и взе думата:
-Искаме да кажеш още нещо на дажоранските учени и то е свързано с цитиранията и броя на цитатите като индикатор на значимостта на научната
дейност. Най-напред им кажи да внимават, защото броя на цитиранията
зависи от броя на учените, работещи
в дадена научна област. Може да има
превъзходни учени, които не работят в
области, считащи се за модерни. Тези
учени може и да не са много цитирани.
Съществото замълча за миг, наблюдавайки как едно голяма светещо нещо
мина под пода на залата. И след това
продължи:
-Кажи им още, че броя на цитиранията зависи и от бързината на остаряване на научната информация. В някои
области на науката, научната информация старее бързо и там цитируемостта на публикациите обикновено
е малка. В други области на науката
информацията не старее толкова бързо и цитируемостта на не толкова до-

бри учени може да е голяма. И още им
кажи – скръсти ръце съществото като
същевременно се повдигна половин
метър нагоре – кажи им, че е важно да
се изучават мрежите на цитиранията.
Важно е да знаят, че всеки водещ учен
предпочита да цитира други водещи
учени и така съществува един усилвател на цитируемостта на известните
учени.
Като каза това, съществото се отдалечи. Отдалечиха се и другите същества, реейки се из въздуха. Внезапно се
появи силна светлина и след незнайно
колко време аз се събудих на гардасианския кораб. Карак ми дърпаше ръката:
-Ей сънльо, ставай, гледката не е за изпускане.
Вярно, че поредната прекрасна
гледка на Космоса не беше за изпускане. Не беше за изпускане обаче и изражението на лицата на гардасианците,
когато им разказах къде съм бил. Разказът ми веднага бе записан и пратен
в Ордена за анализ. Което показваше,
че не съм сънувал, а дажоранските богове наистина живееха в червеевата
дупка.
Не толкова внимателно и попивателно се отнесоха по отношение на
разказа ми дажоранските учени на
станцията. Някои веднага използваха
повода да ме обвинят, че си съчинявам
или че използвам авторитета на дажоранските богове, за да налагам възгледите си. Все пак имаше група учени,
които смятаха, че информацията, която им поднесох може да се използва
в процесите на оценяване на научната
продуктивност.
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И дойде време да си тръгвам, но...
Така обществото от дажоранските учени влезе в състояние на спорове
относно методологията на оценка на
научната дейност. Карак ме извади от
холографския свят на дажоранската
наука. Покрай мен и той бе понатрупал
опит и наблюдения е вече бе в състояние много по-ефективно до използва
Инжектора, тъй като големият брой
дажорански учени се бяха отегчили
от споровете и отделяха повече време
и внимание на работата си. Като при
това бяха загубили всякаква надежда,
че нещо ще се промени при оценката
на научната им дейност. Мисията ми
като че ли отиваше към края си. Вече
се подготвях да се тръгвам. И тогава,
през последната нощ от престоя ми на
станцията, една ръка ме раздруса с цел
да ме събуди и един глас каза:
-Става-а-а-й, имаме да вършим работа.
Гласът ми се стори познат. Втренчих
се доколкото можах в сумрака и разпознах притежателя на гласа.

-Корк, кой дявол те доведе посред нощ
– недоволно и прозявайки се се опитах да се скарам аз.
-Аз сам съм си дявол – отвърна Корк
– а освен това подпирам спусъка на
един бластер, който ще те изпепели,
ако се развикаш. А сега се обличай и
тръгвай.
-Къде ще ходим посред нощ? – зачудено-уплашено попитах аз.
-Ще видиш – отговори Корк.
Не знаех, че в станцията има тайни коридори. Но Корк ги знаеше. След 20на минути бяхме в кораба му
-Напред към звездите!-весело викна
Корк и корабът потегли.
„Ох, мили боже” – помислих си аз –
„какво ли ме чака още?”
И двамата с Корк поехме в неизвестно
посока още по-дълбоко в дълбините
на дълбокия Космос.

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има
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Четникът Никола Гушлев
д-р Иван Гаджев

ние на Македония. Той събира богат
архивен материал: книги, снимки и
всякакви документи. Впоследствие
ценната колекция е прехвърлена в
гр. Гоце Делчев, където в началото на
века е основан Институт по история
на българската емиграция в Северна
Америка „Илия Тодоров Гаджев“.

Д-р Иван Гаджев, чийто е приносът за
съхраняването на спомените на Никола Гушлев, живее в Детройт, САЩ
и е син на знаменития Илия Гаджев.
Наред с това д-р Гаджев провежда десетки срещи и разговори с емигранти, свързани с борбата за освобожде-

Купи:
http://iztok-zapad.eu
http://nauka.bg
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„Четникът Никола Гушлев“ е автентичен и увлекателен разказ за развитието на освободителното движение
в Македония през първата половина
на миналия век. Книгата би била интересна както на специалистите по
история, така и на всеки, който се интересува от съдбата на македонските
земи.

45

Пътешествия
Георги Димитров

вията на Марко и така се ражда
една от най-популярните книги през
Средновековието – „Пътешествия“
от знаменития Марко Поло. След
като е освободен, пътешественикът
се завръща във Венеция, където остава до края на живота си. Разказите за приключенията му из далечни
земи стават любимо четиво за жителите на Стария континент и в
продължение на векове книгата бива
превеждана на много езици. Изданието не губи актуалността си и днес,
тъй като изследователите откриват зад причудливите на моменти
описания действителни исторически факти и лица.
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„Пътешествия“ е втора книга от поредицата „Terra incognita“, в която е
и „Пътепис“ на Евлия Челеби.
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През 1295 г. търговците се завръщат
във Венеция. Три години по-късно Марко Поло е пленен от генуезците и прекарва четири години в тъмница. Там
се запознава с Рустичело от Пиза,
автор на рицарски романи. Рустичело записва разказите за пътешест-
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Заселването на българите на
Балканския полуостров IV-VII век

З

аселването на българите на Балканския полуостров е въпрос, който като процес се смята за отдавна изяснен. От поне един век насам се смята,
че две малобройни български групи в
края на VII век се установяват на Балканите (в Мизия и Македония), към

средата на IX век те са вече силно славянизирани, за да се претопят в приютилото ги “славянско море” към края
на същото или в началото на следващото столетие, оставяйки само името
“българи” и около 15 думи в разговорния език. В резултат от този етногенетичен процес се образува една коренно различна славянска народност,
наречена “българи”, нямаща връзка
със старите българи и представляваща
част от голямата славянска общност.
През 1938 г. Петър Миятев формулира тази историографска постановка по
следния начин: “Днес едва ли може
да има съмнение, че основателите
на старата българска държава бяха
едно тюркско племе, което до V столетие се явяваше под различни имена
и на различни места из Югоизточна
Европа и Западна Азия, а в края на
същото столетие започнаха да го
наричат българи, което име се запази и до днес... Ние смятаме, че съвсем не е унизително да признаем, че
основателите на днешната ни държава са чужденци-тюрки, които по
език и народност нямат нищо общо
с нас”. Този модел на разсъждение не
е някакво откритие, достигнато самостоятелно от българските историци,
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Петър Голийски
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а е само епигонски рефлекс и многократно повтаряно и до днес с малки
изключения ехо от смъртната присъда, издадена още през 1876 г. от чеха
Иречек: “И тъй, прадеди на днешните българи били не шепата Исперихови българи, които завладели в 679
г. една част от Придунавска Мизия,
но славяните, които много по-рано
се заселили както в Мизия, тъй и в
Тракия, Македония, Епир и дори почти по целия полуостров”.
Изявления с подобна категоричност
са твърде смущаващи от научна глед-
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на точка, доколкото в дисциплини
като история, езикознание и дори археология, стига да са обективни, окончателните и неподлежащи на корекция и другомислие заключения не
се ползват с почит. Въпросът за заселването на българите на Балканския
полуостров и за тяхната роля при образуването на българската средновековна народност повече от век е бил
по-скоро политически и геополитически, отколкото научен казус и е обект
на различни спекулации. През 1876 г.,
когато чехът Константин Иречек заявява, че съвременните българи нямат
нищо общо със старите, не само че не
съществува в тесния смисъл на думата българска историческа наука, но
дори и българската държавност все
още не е възстановена. По тази причина този може би най-важен проблем
от българската древна и средновековна история е предоставен за решаване на чужди учени, които напълно се
възползват от липсата на академичен
отпор от българска страна. Най-активни в това направление са руски,
украински и чешки учени, които полагат огромни усилия да представят
българския народ като едно изконно
славянско племе. Например руският
учен от украински произход Юрий Венелин в излязлото му през 1829–1841
г. съчинение “Старите и сегашни българи в тяхното политическо, народописно, историческо и религиозно от-

отрицателен ефект.
След като в 1878 г. със силата на руското оръжие е възстановена българската държавност след близо пет века
прекъсване, се полагат основите и на
българската историческа академична наука. Първите й представители,
повечето руски възпитаници, следват
постулатите на руските, украинските
и чешките учени, според които, както бе казано, българинът е славянин
до мозъка на костите си и дори руснак
с името “българин”. Тъй като освободителката Русия третира възкресена
България като васал, “васалният синдром”, стигащ до пълен конформизъм,
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ношение спрямо русите” дори твърди,
че българите не са нещо различно
от руснаците. За славянска Русия налагането на такива тези и на подобен
научен стереотип е всъщност политически въпрос, свързан с утвърждаването и засилването на политическото
й влияние на Балканите. За осъществяването на тази програма, издигната още от императрица Екатерина ІІ
(1762–1796), руските правителства и
представители на науката полагат големи усилия. Резултатите от тях не
следва да се разглеждат едностранчиво единствено като негативни, въпреки че в перспектива те имат по-скоро
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се прехвърля и върху формиращата
се българска историческа академична
общност. Липсата на научна традиция,
на документални архиви и на системни етнографски наблюдения се оказва
благодатна почва за безсъпротивното
утвърждаване на славянската теория
и доколкото срещу нея има възражения, те произхождат не от средите на
професионалните историци, а от отделни автори, каквито са например
групираните през 30-те години на XX
век в интелектуалния кръг “Българска
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орда” представители на инакомислието. С окупирането на България от Съветския съюз през 1944 г. и с установяването на комунистическия режим
славянската теория става всесилна и
всеки несъгласен с нея рискува не само
професионалното си положение, но до
един момент дори и физическата си
безопасност. Всяко открито изразено
съмнение в славянската същност на
българския народ между 1945 и 1989 г.
се приемат за антисъветизъм и се наказва по един или друг начин.

показва множество недъзи и дефекти.
Те избиват на най-различни нива, в
т.ч. и на базово равнище, което поставя славянската теория в положение,
при което един изваден основен задвижващ механизъм блокира цялата
машина.
Твърдението, че от X век нататък българската народност е изцяло славянска в своите характеристики, тъй като
древнобългарският етнически елемент е безостатъчно асимилиран от
околното “славянско море” става не-
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На славянската теория за характера на
българската нация и на средновековната българска народност, ползваща
се повече от столетие с пълна политическа и академична подкрепа, никога
не се налагало да отстоява позициите
си в строго научен контекст. Изградена
на базата на умишлено подбрани исторически източници, интерпретирани
по строго определен начин, въпросната теория, подложена на безпристрастен анализ на известните писмени паметници, както и на новопривлечени,
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състоятелно, щом влезе в досег с реалните факти.
Против тази постановка свидетелстват редица запазени древнобългарски лични имена сред българския народ чак до XVIII век. Попаднали под
властта на Османската империя, българите подлежат на строго данъчно
вписване в регистри. Именно в такива
документи от периода XV–XVIII век се
срещат записани древни владетелски
имена като Аспарух, Кардам, Тервел,
Кубер, Докс, Сабин, Сивин, Крум, Борис и т.н. Успоредно с тях в българската късносредновековна антропонимия са засвидетелствани и множество
други лични имена от ирански или
тюркски произход. Например: Азман,
Акшано, Алман, Алтоман, Ануко, Аркани, Балико, Барим, Барла, Басарина, Васар, Бастурко, Билман, Бошале,
Бусман, Вендо, Дамар, Елдомир, Ермако, Инак, Карач, Като, Качар, Коксар, Кузман, Мано, Мануш, Окча, Отрак, Сане, Сасо, Тано, Танука, Таркач,
Темлугин, Тогал, Утман, Ходор, Чагата, Чачо, Чинар, Шав, Ярул, Йерула.
Една част от тях са от древен български произход, а други са наследени
от заселилите се между XI и XIII век
в българските земи кумански и печенежки групи. Имената от такъв тип
са разпространени от Северна Гърция
и Албания до устието на Дунава и от
Източна Сърбия до Турска Тракия.
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Анализът показва, че съхраняването и
употребата на древни имена не се дължи на подхранвана по книжовен път
историческа традиция, а е обичай, наследен от предците.
В етнографски аспект най-важните
характеристики на българския народ
също не са славянски. Такива са например:
В голямата си част българските мелодии и песни по своята ритмика са от
източен произход.
Народните календарни празници и
обичаи в огромната си част по своята
цикличност и използвана символика
имат паралел във философската традиция и теорията на китайската “Книга на промените” (“И Дзин”).
В голямата си част българските тъканни орнаменти имат паралели не сред
славяните и дори сред европейците, а
в Кавказ и Средна Азия.
До средата и втората половина на XIX
век е била съхранена масовата мъжка
мода да се бръсне главата и да се оставя дълга плитка. Тази мода се е срещала до не толкова отдавна практически по цялата българска етническа
територия – от Западна Македония и
Северна Гърция до Дунавската делта.
Тези етнохарактеризиращи особености на българския народ, както и големият брой запазени до неотдавна

В 380 г. – на карта на св. Йероним с
оглед на настъпилите етнополитически промени на Балканите е означено
“Mesia hec & Vulgaria” (“Мизия, тук и
България”). Цялата останала топонимия е антична и не може да са говори
за добавка, направена през 1150 г.
В 453/454 г. – ново заселване на хуни
и българи, водени от Ернах/Ирник,
Емнетзур и Ултзиндур в Крайбрежна
Дакия (Dacia Ripensis) и Малка Скития (Scythia Minor).
В 475 г. – българско нашествие в Илирик. Начало на заселването на българи на територията на Македония.
В 514 г. – Йоан от Никиу споменава за
“провинция България” в Малка Скития. В същата година съгласно споразумение между император Анастасий
І и началника на федератите Виталиан (Vitalianus) на част от неговите българи е дадена земя за заселване в Тракия (Thracia).
В 545 г. – император Юстиниян І издава новела за създаването на епископията Прима Юстинияна (Prima
Justiniana), чиято основна цел е масовото покръстване на заселилите се в
Македония между 475 и 518 г. българи.
В 586–588 г. – заселване на българи и авари около Охрид, Дирахиум
В 378–380 г. – заселване на българи и (Dyrrachium), Девол, Корча и Епир
хуни в Мизия и в Загоре (Северна Тра- (Epirus) на територията на днешните
кия).
Македония, Албания и Гърция.
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древни български лични имена, опровергават категорично теорията, че
българите са чист славянски народ.
Честотата и географското разпределение на запазените древнобългарски
имена през периода XV–XVIII век разкрива и още една интересна особеност
– там, където е имало някога заселване на компактни маси древнобългарско население, там векове по-късно
е най-голяма и концентрацията на
древнобългарски имена. Географски
обхватът на тези зони се разполага от
днешна Северна Гърция, Македония и
Източна Сърбия до Дунава.
Географското разпределение на образците от древнобългарската антропонимия и направените въз основа
на това изводи се потвърждават категорично и от писмените исторически
паметници. Картината, която се очертава, е много различна от тази, която
вече повече от век се предлага на научната общественост и в училищата –
българите не се заселват на Балканите
в две малобройни групи в последната
четвърт на VIIвек, а тяхното колонизиране на земите южно от Дунава е процес, продължил 300 години. Писмено
документирани са следните български
миграции на Балканите:
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В 587/588 г. – заселване като федерати в Горна и Долна Мизия (Moesia
Superior, Moesia Inferior) и Дакия
(Dacia) на 70 000 – 80 000 българи,
водени от Булгариос.
В 681 г. – мирен договор между кан
Аспарух и император Константин ІV.
Аспарух заселва народа си между Карпатите и Хемус. Положени са основите
на Дунавска България. Западната българската граница е прекарана около
Белград и по Карпатите.
В 685 г. – заселване на Куберовите
българи между Охрид, Тесалоника
(Thessalonica), Серес (Serres) и в Западните Родопи.
Краят на VІІ век – “Анонимният
космограф” от Равена споменава, че
между Адрианопол (Adrianople) и Хемус “живеят само българи”.
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По време на продължилия 300 години
процес на заселване българите се установяват на Балканите в голяма численост, което се устанява по различни
косвени признаци. Техният брой надхвърля този на славяните и на завареното оцеляло население.
Въпросът за числеността на българите
и славяните и за съотношението между тях е един от най-спекулативните
моменти в славянската теория. Обичайните фразеологични и концептуални клишета са “славянски маси”,
“славянско море”, “заливания”, “пре-
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топявания”, “асимилации”. Срещу тях
имаме за българите съответно “шепа
чергари” (например 10 000), “малобройни”, “претопени без остатък сред
славяните към X век”, “ускорено славянизиращи се към средата на IX век”
и прочее. В действителност броят на
славяните от т.нар. “българска група”
е бил ограничен. Това личи не само от
факта, че в своите самостоятелни акции срещу византийските владения
на Балканите те действат с малобройни военни отряди, но най-вече от писмени документи. Например в документ, носещ името “Codice diplomatico
Lombardo dal 568 al 774”, броят на
славянските племена южно от Дунава към края на VІІ век е посочен като
26 или около 520 000 души. Исторически засвидетелстваните славянски
племена от т.нар. “българска група”
са 22 плюс евентуално още 2–3 племена, не споменати поименно. Подобна цифра дава и арменската география от края на VII век “Ашхарацуйц”
(Ashkharatsuits) – 25 славянски племена между Дунава и Южна Гърция – т.е.
500 000 души. Това са единствените
документи, от които може да се съди
за реалната численост на славяните
от т.нар. “българска група” между Дунав и Южна Гърция. Пред тях клишета като “славянски маси”, “славянско
море” стават абсурдни. Наред с това
тези около 500 000 славяни не са били

работна ръка и източник за набиране
на войници. Отношението към тях не
е било нито толерантно, нито целенасочено враждебно, освен в случаите,
когато репресивните мерки са били
провокирани.
След приемането на християнството
в 865 г. и след обявяването на славянския за официален език в България
постепенно етническите различия
между населението на държавата започват да се заличават. Този процес
не трае 2–3 десетилетия, както се поддържа, а е продължил чак докъм средата на XI век. Макар и целият народ
да възприема общото име “българи” и
под влияние на официалния език на
църквата и държавата да преминава
към славянски език, българите остават българи не само в собствените си
очи, но и в очите на съседите им, за
което съществуват категорични преки писмени свидетелства. Този извод,
както и другите, предложени в настоящото изследване, са направени на
базата на широк лингвистичен и исторически материал и сочат, че кръвта,
която е текла в жилите на онзи народ,
който основава и изгражда държавата
ни между VII и IX век, преобладава в
жилите и на днешните българи. Славянска същност им бе приписана от
историците от XIX и XX век.
През 1938 г. Петър Миятев пише
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“залели, заселили плътно” гореспоменатите земи, а се установяват в определени райони. Това личи и от данни
от областта на лингвистиката. И така,
между Сирмиум и Източна Тракия
и между Дунав и Пелопонес имаме
фактологични основания да говорим
единствено за славянски анклави, на
не и за “безбрежно море”. Останалото
е произволно боядисване на картата.
Огромни райони в днешна България,
Румъния, Сърбия, Македония, Гърция
остават незаселени от тях и те са заети
от българите и от оцелялото късноатично население.
Писмените сведения (а не презумптивни и априорни твърдения) показват и друга особеност на “българо-славянския етнически модел” от
ранното средновековие. Българите
запазват своята доминираща роля в
собствената им държава през целия
предхристиянски период от съществуването й. Теорията, че българските
канове в Плиска са били обладани от
някаква фикс идея да интегрират към
държавата си балканските славяни и
тяхното “специално отношение” към
тях не почива на никакви конкретни
и недвусмислени писмени сведения.
Отношението към славяните в и извън
България не се е отличавало по нищо
от обичайните концепции на ранното
средновековие – те са били разглеждани единствено като данъкоплатци,
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следното: “...Ние смятаме, че съвсем
не е унизително да признаем, че основателите на днешната ни държава
са чужденци-тюрки, които по език и
народност нямат нищо общо с нас”.
Това е само многократно повтаряно ехо от смъртната присъда, издадена през 1876 г. от чеха Иречек: “И
тъй, прадеди на днешните българи
били не шепата Исперихови българи,
които завладели в 679 г. една част
от Придунавска Мизия, но славяните, които много по-рано се заселили
както в Мизия, тъй и в Тракия, Македония, Епир и дори почти по целия
полуостров”.
Том 1:
Настоящото изследване има за цел h t t p : / / k n i g a b g . c o m / i n d e x .
да провери доказуеми ли са горните php?page=book&id=38110
твърдения, превърнати преди време
в аксиома, която е все още твърде
жилава не само сред голяма част от
научните кръгове, но и в съзнанието
на обикновения българин. Изводите,
които са направени на базата на
широк лингвистичен и исторически
материал, сочат точно обратното – кръвта, която е текла в жилите на онзи народ, който основава и
изгражда държавата ни между VІІ
и ІХ век, преобладава в жилите и на
днешните българи.
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Петър Голийски

Всички книги на автора:
h t t p : / / k n i g a b g . c o m / i n d e x . Том 2:
php?page=author&id=5586
http://knigabg.com/index.
php?page=book&id=38111
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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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чай
Поръ а
т
Книга
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Управление на проекти
Управление на проектите в
древността
Автор: доцент д-р Елица Петрова
Национален военен университет
Велико Търново
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правлението на проекти има
дълга история. То е толкова старо, колкото самата човешка цивилизация. Когато древните социални
единици се обединяват в урбанизирани цивилизации, зависими от търговията и специализацията на труда,
управлението на проекти се усложнява. Някои древни култури оставят произведения, като пирамидите в Египет
или Великата китайска стена, които са
доказателство, че тези проекти са били
реализирани в съответствие с добре
обмислени предварително планове, за
които се изисква умело управление на
време и ресурси.
Със зараждането и развитието на древните цивилизации се поставя началото
на най-ранните проекти в човешката
история. Обикновено те се инициират

от владетелят и целят удовлетворяването на икономически, административни и религиозни нужди. Първите
проекти са строителни, а ресурсите,
които се използват са главно камък
и новооткрити материали като тухли.
Този период обхваща изграждането
на древни постройки, паметници на
културата и структури, включващи и
някои от седемте чудеса на античния
свят.
Проекти от древните цивилизации (до 510 г. пр.н.е.)
Седемте чудеса на Древния свят е интересен списък на най-великите човешки творения, оценени от главния
библиотекар на Александрийската
библиотека - Антипатър. В реда на
тяхното създаване те включват: Египетски пирамиди (ок. 2580- 2460 г.

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

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

www.nauka.bg

http://nauka.bg
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Трите големи пирамиди в Гиза с три
по-малки пирамиди пред тях

ното наследство, включващ и Големия
сфинкс.
Съществуват многобройни теории за
построяването на пирамидите. Първоначално се е смятало, че подобен
проект изисква упоритата работа на
100 000 работници роби в продължение на 20 години. Последни научни
изследвания показват, че е била налице и платена работна ръка, работеща
по проекта. Ангажирани с проектите
били 1,6 милиона души работници.
Работната сила е допълвана от професионалисти със счетоводни и управленски умения. Била е създадена и
ефективна логистична верига за снабдяване с храни, материали и инструменти. Контролът на качеството на
проекта бил извършван с инструменти за подравняване така, че блоковете
да се вписват перфектно и да се гарантира, че пирамидата е напълно симетрична.

Управлението на проекти в Египет има
над 200 годишен опит с построяването
на пирамидите в Гиза1 ок. 2580-2460
г. пр.н.е. Пирамидите в Гиза са древноегипетски гробници, включващи
трите големи пирамиди - Хеопсовата
пирамида, Пирамидата на Хефрен и
Пирамидата на Микерин, както и няколко по-малки в близост до тях.2 Пирамидите са част от Некропола в Гиза, Висящите градини на Вавилон
обявен от ЮНЕСКО за комплексен
археологически обект, част от светов- Висящите градини на Вавилон3, 6041
Виж повече на http://www.bradshawfoundation.com/pyramids_of_egypt/index.php
2. Виж повече на http://www.bbc.co.uk/history/
ancient/egyptians/

3
http://www.seven-wonders-world.com/
hanging_gardens_babylon.htm и http://www.
theguardian.com/science/2013/may/05/babylonhanging-garden-wonder-nineveh
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пр.н.е.) в Гиза, Висящите градини на
Вавилон (6 век пр.н.е.) в днешен Ирак,
Статуята на Зевс Олимпийски (430 г.
пр.н.е.), Храма на Артемида в Ефес
(550 г. пр.н.е.) в днешна Турция, Мавзолея в Халикарнас (ок. 351 г. пр.н.е.) в
днешна Турция, Родоския колос (292280 г. пр.н.е.), Александрийския фар
(ок. 280 г. пр.н.е.). От всички чудеса на
света, единственото оцеляло до наши
дни са Египетските пирамиди.
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562 пр.н.е. са били изградени от масивни стени с дебелина 25 метра, които образуват терасовидна структура, с
широчина 122 метра, дължина 122 метра и височина 30 метра. Градината е
била оформена като хълм с гъсто засадени дървета и растителност и скрити
водни машини, които доставяли вода
за напояване на растенията от реката.
Висящите градини на Семирамида се
отличавали със своята оригиналност,
със смелото техническо решение на
дизайна, с ефективното водно помпено съоръжение и с красотата си.

ления показват, че за построяването
на Стоунхендж биха били нужни 500
мъже, които да дръпнат един камък
използвайки кожени въжета, и още
100 мъже, които да положат огромни
ролки в предната част на шейната. Подобен проект е достоен да се спомене
не само поради мащабността си, но и
заради високото ниво на прецизност
на извършените дейности по самото
позициониране на камъните, тъй като
Стоунхендж представлява огромен календар и е било необходимо камъните
да бъдат подредени по точно определен начин, в съответствие с небесните
явления.
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Стоунхендж
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Стоунхендж в Англия4 се състои от
външен кръг от 30 изправени камъни
с височина 4,1 м и с тегло 25 тона всеки. Вътрешният кръг е от изправени
камъни високи до 7 метра, с тегло до
45 тона. За доставянето им на самото
място те били придвижвани с шейни и
дърпани с въжета. Съвременни изчис4
Виж повече на http://whc.unesco.org/en/
list/373 и
http://www.english-heritage.org.uk/daysout/properties/stonehenge/
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Цар Ашурбанипал (царувал 668-627
г. пр.н.е.) на колесница по време на
лов.
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Петра, Йордания

5
Виж повече на http://www.britishmuseum.
org/research/research_projects/all_current_projects/ashurbanipal_library_phase_1.aspx и http://
www.bbc.co.uk/programmes/b00b7r71
6
Виж повече на http://www.visitpetra.jo/

Проекти от античния свят (510г.
пр.н.е. - 350 г.)
През 481 г. пр.н.е. Гърция е опустошена от персите, а сградите на Акропола
са разрушени. Под ръководството на
Перикъл сто гръцки градове-държави
обединяват сили, за да отблъснат нашествениците. След победата Перикъл
поема инициативата да възстанови
разрушените части на Атина. Основната му цел е да изгради великолепен
храм Партенона7, която осъществява
в периода 447-438 г. пр.н.е. Като свидетелство, че изграждането на Партенона е пример за добре управляван
проект е факта, че Перикъл разработва план за използване на човешките
ресурси, в който включва и безработните атиняните. С това едновременно
намалява безработицата и стимулира атинската икономика. Още тогава
атиняните имат създадени представи
за геометричните пропорции и съвършенството на изгражданите обекти,
наричано симетрия, което обяснявали
като хармоничната връзка между част
и част и част към цяло.

7
Виж повече на http://odysseus.culture.
gr/h/2/eh251.jsp?obj_id=912
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Атинския акропол, Партенона

През 6 век пр.н.е. в Йордания е изграден скално-издълбания град Петра6.
В него строители и инженери създали
сложна система от глинени тръби за
пренос на вода в града, който наброявал население от 30 000 души. Водоснабдителната система е изградена
под специален ъгъл с цел водното налягане, създавано в глинените тръби
да не ги разруши. Инженери са създа-

ли тунели и канали, за да предотвратят евентуални наводнения и унищожаване на сградите.
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Библиотеката на Ашурбанипал5 в
Ирак носи името на асирийски цар,
владетел от 7 век пр.н.е. Тя е една от
първите библиотеки в света, важен
извор за историческата наука. Представлява изключителен проект на науката и културата, съдържащ около 25
хиляди клинописни таблици, засягащи различни аспекти на историята,
религията и митологията, обществения и стопански живот - списъци на
царе и династии, закони, исторически
хроники и религиозно-митологични
творби.
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Един от най-значимите етапи от проекта е транспортирането на мрамор
от каменоломната до Акропола. При
изграждането на Партенона работници нарязват около 100 000 тона мрамор, което се равнява на приблизително 70 хиляди мраморни парчета и
го транспортират в разстояние на 16
км до Акропола. Проектът е завършен
девет години след започването му. В
организацията по построяването на
храмовите сгради участват дърводелци, майстори на бакър, каменоделци,
майстори в обработката на злато и
слонова кост, художници, колари, коняри, моряци, въжари, кожари, рудари и леяри. Всяка една от тези категории работници е оглавена от отделни
лица, подчинени на Фидий, архитект,
скулптор и организатор на проекта.

та започва още през 4 в. пр.н.е. и през
следващите 2300 години повече от
20 китайски династии работят по укрепването и удължаването й. На места тя е заменена от водни канали или
естествени планински прегради, а по
нейната дължина са построени малки крепости. Основните материали за
изграждането на стената са камъни,
дърво, пръст, тръни и пясък. Проектът
минава през различни стратегически
точки, за да може да се осигури ефикасна отбрана срещу нападателите. За
построяването на стената са привикани на ангария стотици хиляди души
– майстори, затворници, войници и
селяни, като много от тях умират по
време на строежа. Сега общата дължина на всички участъци е около 60006500 км, като на места стената достига
ширина до 10 м и височина до 15 м.9
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Великата китайска стена
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Великата китайска стена8, създадена около 221-206 г. пр.н.е. е система от
отбранителни съоръжения, издигнати Мавзолея в Халикарнас
върху основата на хунски окопен вал
за защита на северозападните грани- Мавзолея в Халикарнас, от 353 г.
ци на империята. Строежът на стена- пр.н.е., намиращ се в днешна Турция
е огромна гробница на цар Мавзол,
8
Виж повече на http://whc.unesco.org/en/
list/438 и http://www.friendsofgreatwall.org/login.
php
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9
Виж повече на http://whc.unesco.org/en/
list/438
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е бронзова статуя на бога на слънцето Хелиос, издигната в пристанището
на град Родос, остров Родос в Егейско
море. Според различни автори статуята била от 30 до 40 метра висока,
поставена на 12 метров пиедестал в
близост до пристанището на Родос.
Едно от твърденията за статуята, което й придава уникалност е разположението на краката, обхващащи входа
на пристанището, така че корабите да
могат да минават под статуята. Други
източници твърдят, че тя всъщност е
построена в традиционен стил. Статуята на Свободата е приблизително със
същия размер, но е построена 2000 година по-късно.

Александрийския фар
Родоския колос

Общата височина на Александрийския
фар12, създаден през 270 г. пр.н.е. е 170
featured/the-colossus-of-rhodes/
Виж повече на http://www.
pharosofalexandria.com/ и http://www.history.com/
videos/the-lighthouse-at-alexandria#the-lighthouseat-alexandria

Родоския колос11, от ок. 304 г. пр.н.е. 12
10
Виж повече на http://www.livius.org/hahd/halicarnassus/halicarnassus_mausoleum.html
11
Виж повече на http://discover-rhodes.com/
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издигната от съпругата му Артемизия.
Създаден е под формата на мраморен
квадрат, обграден от 36 колони. Богато е украсен с релефи и скулптури,
дело на прочути гръцки майстори. Покривът му е под формата на пирамида,
увенчана с мраморна колесница с четири коня, в която са изобразени Мавзол и Артемизия. Общата височина на
проекта е 45 метра.10
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метра, което може да се приравни на
40-етажна съвременна сграда. Със специална система от огледала, запален
във вътрешната й част огън се отразява и се вижда на повече от 50 км разстояние от брега. Сградата е построена
от мраморни блокове. Подобно на небостъргач фарът е бил изграден на три
етапа. Изградена е била голяма спирала рампа, която е позволила ресурсите
да бъдат изтеглени до върха в каруци.
Статуя на Посейдон украсявала върха
на сградата. Вероятно Александрийския фар е станал жертва на земетресения.

ветна сплав от редки метали, увенчан
с глава на орел, символизиращ властта на бога над земята. В дясната му
ръка е поставена Нике, богинята на
победата. Косата, брадата му и плаща,
с който е покрит са били изработени
от злато, а главата, ръцете и краката
са били направени от дърво, облечени
в лъскава слонова кост, която редовно била намазвана със зехтин, за да се
предотврати напукване на статуята.

Храмът на Артемида в Ефес
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Статуята на Зевс в Олимпия
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Статуята на Зевс в Олимпия13, изваяна от гръцкия скулптор Фидий е
част от храма на Зевс. Храмът бил с
дължина 64 метра и ширина 28 метра.
Статуята е била поставена в дъното на
храма. Създадена е около втори век и е
била около 12 метра висока. Олимпийските игри, в чест на Зевс са започнали
в 776 г. пр.н.е. и са били провеждани в
храма. Зевс имал скиптър на многоц13
Виж повече на http://www.history.com/
topics/ancient-history/sevens-wonders-of-theancient-world
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Първият храм на Артемида в Ефес 14
е построен 800 г. пр.н.е. Ефеската Артемида се почита за богиня на плодородието. Според легендите храмът на
Артемида е бил украсен със метеорит
паднал от Юпитер. Бил разрушен и
построяван многократно. Стpоежът
на храм „D“ започва през 580 пр.н.е.
Архитектите го конструират с 106 мраморни колони, всяка с височина от
ок. 19 м. През 356 пр.н.е. Храмът на
Артемида е подпален от Херострат младеж от Ефес, който искал да впи14

Виж повече на http://www.britishmuseum.org/
explore/highlights/articles/a/the_archaic_temple_of_artemis.
aspx

УПРАВЛЕНИЕ НА
ПРОЕКТИ

ше името си в историята и придобие
слава на всяка цена. Новият храм „Е“
имал 117 колони с височина 18 м и каменен покрив. Строежът продължил
около 100 години.

000 мъже, коне и военно оборудване.
Създаването на стабилен мост е постигнато с двойни дървени стълбове
набити в дъното на реката под определен ъгъл. Само на 10 дни след започването на проекта Цезар преминава реката,
което доказва не само
организационните способности на римляните
при управлението на
проекти, но и ефективната логистична поддръжка на армията им.

Амфитеатър на Флавиите (наричан още
Колизей)
Как Цезар прекосил Рейн

сп. Българска Наука брой 75

В историята на управлението на проекти в този период Римската империя достига зенита си. Майсторството
на римляните при управлението на
проекти може да се илюстрира добре
от изграждането на моста над река
Рейн 55 пр.н.е. Същата година Юлий
Цезар предвожда осем легиона (40
000 мъже) на север през Галия (Франция). Пресичането на река Рейн в Германия, обаче било твърде рисковано,
било с лодка или със самата конница
поради бързото течение. Вариант за
преминаване е да се изгради мост над
река 300 м широка и 9 метра дълбока.
Мост, който да издържи теглото на 40

http://nauka.bg
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Благодарение на усвояването от римляните на различни строителни техники става възможно постояването на
Колизеумът в Рим15 през 70-те години. За изграждането му са използвани
бетон и тухли. Римляните се сдобиват
с гръцки цимент, подобрен с помощта
на фино смлени частици вулканична
лава. Добавянето на частици от вулканичната баластра в цимента води до
превръщането му в бетон – технология, която е усъвършенствана над 300
години. В проекта за изграждане на
Колизеума е характерно използването на арки и сводове, с цел спестяване
на част от материалите. Построяването на най-великолепният от амфитеатрите в Древен Рим отнема 10 години.
Веспасиан започва строежът на амфитеатъра през 72 г., а неговият син Тит
го открива през 80 г. с тържествени
игри, продължили 100 дни.
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Разглежданият период обхваща изграждане на структури като храмове,
мавзолеи, статуи, сгради и кули. Найудивителния факт, с който се отличават е мащабът на самата конструкция,
при създаването на която основният използван ресурс бил човешкият.
В разглеждания период доминират
гръцките, римските империи и китайската империя. Строителните проекти продължават да бъдат задвижвани
главно от икономически нужди, като
за изграждането на конструкциите се
използват камък, тухла, и новооткрити материали като бетон, съчетани с
нови научни знания в областта на ге15
Виж повече на http://www.the-colosseum.
net/idx-en.htm и http://www.italyguides.it/us/roma/
colosseum.htm
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ометрията. Започва изграждането и
използването на сложно оборудване
като асансьори и кранове.
Използвани интернет ресурси
http://discover-rhodes.com/featured/
the-colossus-of-rhodes/
http://odysseus.culture.gr/h/2/eh251.
jsp?obj_id=912
http://whc.unesco.org/en/list/373
http://whc.unesco.org/en/list/438
http://whc.unesco.org/en/list/438
и
http://www.friendsofgreatwall.org/
login.php
http://www.bbc.co.uk/history/ancient/
egyptians/
http://www.bbc.co.uk/programmes/
b00b7r71
http://www.bradshawfoundation.com/
pyramids_of_egypt/index.php
http://www.britishmuseum.org/
explore/highlights/articles/a/the_
archaic_temple_of_artemis.aspx
http://www.britishmuseum.org/
research/research_projects/all_
current_projects/ashurbanipal_library_
phase_1.aspx
http://www.english-heritage.org.uk/
daysout/properties/stonehenge/
http://www.history.com/topics/
ancient-history/sevens-wonders-of-theancient-world
http://www.history.com/videos/
the-lighthouse-at-alexandria#thelighthouse-at-alexandria
http://www.italyguides.it/us/roma/
colosseum.htm
http://www.livius.org/ha-hd/
halicarnassus/halicarnassus_
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mausoleum.html
http://www.pharosofalexandria.com/
http://www.seven-wonders-world.com/
hanging_gardens_babylon.htm http://
www.theguardian.com/science/2013/
may/05/babylon-hanging-gardenwonder-nineveh
http://www.the-colosseum.net/idx-en.
htm
http://www.visitpetra.jo/

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има
достъп до него.
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Делфини и тюлени живеят със
сърдечна аритмия
Автори: Димитра Лефтерова
д-р Чавдар Черников

Г

това не означава, че полета в живота
им не е важен.
Наистина ли можем да говорим за
идеална приспособеност към средата
на обитание. Всички живи организми
се стремят към „идеала”, но не достигат до него, а в еволюционната надпревара печели този, който се оказва
„съвместим” с околната среда повече
от своите конкуренти /да отбележим,
че под съвместимост трябва да се разбира включително способността да се
сътрудничи с други видове, да се раз-

сп. Българска Наука брой 75

муркайки се за улов, тюлените и
делфините са принудени да търпят нестабилност на сърдечния
ритъм заради две взаимоизключващи
се задачи: от една страна им е нужно
да икономисват кислород, а от друга
да плуват бързо, за да достигнат своята храна.
На пръв поглед изглежда, че растенията и животните са приспособени
съвършено към тези условия, в които
трябва да живеят: птиците са създадени за полет, рибите – да плуват и т.н.
Разбира се има и зле летящи птици, но

Тюлен на Уедъл (Leptonychotes weddellii). Фото © Лия Покровская
/ Фотобанк Лори.
http://nauka.bg
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вива социална мрежа, която би помогнала да се оцелее и т.н/ . Някакви
неточности, например в устройството на тялото и във физиологията могат да останат в продължение на милиони години, докато еволюцията не
„замисли” усъвършенстване. Характерен пример е работата на сърцето при
морските бозайници, делфини и тюлени, на които им се налага често да се
гмуркат на големи дълбочини.
Дълго време се е считало, че гмуркането заставя сърцето на китоподобните
и перконогите да бие по – бавно, нали
под водата трябва да се икономисва
кислород и колкото по – дълбоко се
гмуркат, толкова повече трябва да се
икономисва. От друга страна, делфините, китовете и тюлените обикновено
се гмуркат не просто така, а в търсене
на храна и намирайки я, те започват да
я преследват, докато не я хванат. Търсенето и преследването на жертвата е
свързано със силно мускулно натоварване и повишен енергоразход, което
от своя страна е свързано с усилване
на кръвообращението и повишаване
на сърцебиенето. Получава се така, че
сърцето на морските бозайници е принудено да избира между две взаимоизключващи се решения: забавяне и
ускорение на ритъма.
Изследователи от Калифорнийския

Университет в Санта Круз / САЩ/ потвърждават, че еволюцията така и не е
могла да се примири с тези две противоположни нужди. Тери Уилиамс заедно със своите колеги слага на няколко делфини афали и тюлени на Уедъл
специални устройства, които регистрират честотата на сърдечния ритъм,
плавателните движения, дълбочината
и времето на гмуркане във водата. Наблюденията се провеждат в специален
басейн /с делфини/, а също така и в
открито море /с делфини и тюлени/.
Така се установява, че при гмуркане
морските животни се „разболяват” от
аритмия, сърцето излиза от определения ритъм, а честотата на съкращенията започва да скача и да се пренастройва спрямо ужесекундните нужди.
В статия в Nature Communications, авторите пишат, че работата на сърцето
силно зависи от дълбочината на гмуркане и от мускулната работа. Скоковете на ритъма са един след друг, така
примерно 70% от времето под водата
сърцето на делфините и тюлените се
намира в състояние на аритмия.
От една страна, такова нещо е очаквано, давайки си сметка, че при гмуркането организма на бозайниците е длъжен да реши две взаимоизключващи
се задачи, да запази кислорода и да
достигне плячката. От друга страна, за

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

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
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сърдечно съдовата система към тази
екологична ниша. Възможно е в бъдеще еволюцията да реши тази задача,
ако междувременно делфините и тюлените все още съществуват.
Източници:
http://www.nkj.ru/news/25662/ (Наука и жизнь, Дельфины и тюлени живут с сердечной аритмией)
http://www.nature.com/
ncomms/2015/150116/ncomms7055/
full/ncomms7055.html
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десетки милиони години еволюция на
бозайниците е можело да се „измисли”
нещо подходящо за решение на тази
дилема, защото в случай на аритмия, в
напълно реална ситуация, когато преследването на жертвата на достатъчно голяма дълбочина, сърцето може
просто да спре. Наистина ние не знаем
случва ли се това в природата, но едва
ли тази аритмия минава безследно за
организма.
Разбира се, може да се предположи, че
при животните има и други механизми, позволяващи да се компенсира
недостатъчната физиологична регулация на сърдечната дейност – в частност
поведенчески. Тюлените на Уедъл, например, се стараят така да разпределят усилията по време на гмуркане, че
да изравнят по възможност сърдечния
ритъм. Животните редуват период на
много активна мускулна дейност с пасивно носене във водата за сметка на
първоначалния тласък. Очевидно, такъв род трикове дават възможност на
делфините и тюлените да ловуват и
процъфтяват като група, дори и при
неефективна адаптация от страна на

http://nauka.bg
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Скачащи гени са научили
бозайниците на вътреутробна
бременност
Автори: Димитра Лефтерова
д-р Чавдар Черников

В
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ътреутробното развитие на животните се е появило благодарение на прескачащи генетични
елементи, които мобилизират старите
гени за нова задача.
При вътреутробното развитие има редица предимства: ембриона се развива в по-стабилна среда, той е по-добре
защитен от враговете, хранителните
вещества постъпват в него от майчиния организъм, а не от неголям запас в
яйцето или хайвера и т.н. Всичко това
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позволява да се удължи развитието на
зародиша и напълно да се формира
неговата сложна физиология. В редица случаи /при някой гущери, риби и
др/ има комбиниран начин, когато зародиша се развива в яйце, но самото
яйце се намира в тялото на майката.
Плацентните бозайници са довели технологията до съвършенство: при тях
плода се намира в майчината утроба, а
контакта с родителския организъм се
осъществява благодарение на специа-

Птицечовките са едни от малкото бозайници снасящи яйца.
(David Watts / Visuals Unlimited / Corbis.)
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Разбира се, вътреутробното развитие
не може да се появи без мащабна генетична промяна. Ето че изследователи
от Чикагския Университет /САЩ/ са
решили да разберат, какви генетични
модификации позволяват на бозайниците да създадат по-сложни морфологични и физиологични адаптации за
износване на ембриона. Винсент Линч
и неговите колеги сравняват гените,
отговорни за активирането на матката при цял ред животни: плацентни и
торбести бозайници, птици, влечуги и
земноводни. В резултат става ясно как
е започнала еволюцията на плацентното живо раждане при древните бозайници.
За да може ембриона да се развива в утробата, трябва да се активират повече
от хиляда гени, които поемат регулацията на взаимоотношенията между
плода и майчиния организъм. Когато
се увеличава времето на бременността, допълнително нови гени се включват в усилването и усъвършенстването
на връзката между родители и деца, а
също така потискащи майчиния имунитет в матката. В същото това време

е вървял обратен процес, който е отключвал генетичните елементи, отговарящи за оформяне на яйцето и съпътстващи процеса.
Откъде са се взели „гените на бременността”? Както често се случва в
еволюцията, всички те по-рано са изпълнявали някаква роля в мозъка,
храносмилателната система, кръвоносните съдове, но после се приспособяват към нова задача. Това става
благодарение на появилите се регулаторни участъци в гените, които ги правят чувствителни към прогестерон,
женския полов хормон, управляващ
физиологията на размножаването. А
прогестерон регулаторните елементи
са се появили благодарение на транспозоните. Така се наричат особени последователности от ДНК, които могат
да откопират сами себе си на друго
място в генома. Тяхното съществуване
води само да умножаване на собствени
копия, и такива „скачащи гени” или
„геномни паразити” могат да донесат
неприятности на гостоприемника, защото могат да попаднат във важен ген
и да нарушат неговата регулация или
въобще до неузнаваемост да изменят
последователността на белтъка, който този ген кодира. Клетката се старае
да намали активността на транспозоните, но понякога се случва така, че
те именно придвижват организма по
еволюционната стълба, помагайки на
други гени да разширят или сменят
функциите си.
Как това се е случило при вътреутробното развитие? Много транспозони на
бозайниците носят в себе си последо-
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лен орган – плацента. /Справедливо
е да отбележим, че при някои акули
и онихофори, практикуващи живораждане, също така се образува плацента./ Животните трябва едновременно
да решават редица проблеми, свързани с такъв тесен контакт между майката и ембриона – например, необходимо е да се избегне конфликта между
майчиния имунитет и развиващото се
„чуждо тяло”.
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вателности за свързване с прогестерона, който е необходим за тяхната
активност. Така че, тези гени, които
отначало са били заети на други места,
а после започват да управляват вътреутробното развитие, могат да сменят
полето на своята изява, благодарение
на „геномните паразити”: прогестеронови участъци на транспозоните, които започват да влияят на активността
на гените, в които те са „скочили”. При
това самите транспозони с времето са
се обезвредили.
За еволюцията е обичайно не толкова да изобрети нови гени, отколкото
да промени регулацията на старите.
Функцията на белтъка зависи не толкова от това, което той прави, колкото
къде и кога. В дадения случай в промяната на това „къде” и „ кога” са помогнали мобилните генетични елементи.
Макар, както отбелязват авторите на
това изследване, никой не е очаквал,
че именно транспозоните помагат в
„разработката” на толкова сложен и
комплексен процес като вътреутроб-

ното развитие.
Източници:
http://www.nkj.ru/news/25720/ (Наука и жизнь, Прыгающие гены научили
млекопитающих беременности)
http://www.uchospitals.edu/
news/2015/20150129-genomicparasites.html

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има
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Хищните конуси убиват
жертвата си с инсулин
Автори: Димитра Лефтерова
д-р Чавдар Черников

конуси силата на химическото оръжие
е такава, че могат да убият даже човек.
Разните видове конуси са разработили различни рецепти на отрови и различни ловни стратегии, специално за
една или друга жертва. Някои от тях
изплюват към жертвата отровен харпун, представляващ сам по себе си
преобразуван зъб на устния апарат на

Отровното мекотело Conus geographus. (Фото Reinhard Dirscherl / Visuals Unlimited / Corbis.)
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З

а да обездвижат рибата, бавните морски мекотели предизвикват у жертвата хипогликемичен
шок. Коремоногите мекотели конуси,
обитаващи основно тропичните морета, се отнасят към едни от най-отровните животни. Отровата им е нужна
за лов на други мекотели, червеи, ракообразни и малки риби, а при някой
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мекотелото. Conus geographus, лови
риби без какъвто и да е харпун, като
изплюва смес от токсини направо във
водата. Мекотелото протяга към жертвата устна тръба и я облива с облак отрова, след което тя губи подвижността
си и конуса без да бърза се заема с обяда си.
Изследователи от Университета в Юта
/ САЩ/ анализират гените, кодиращи токсините на C. Geographus. Два от
тях се оказват необичайно подобни на
инсулин и в отровната жлеза на мекотелото тези двойки гени са много поактивни от останалите, отговорни за
обичайните токсични молекули.
Експериментите показват, че отровата на конуса действително в основната си част се състои от инсулин. Става
ясно, че мекотелото имитира хормона
на рибите, но не напълно: молекулата „отровен” инсулин е по-къса от истинския рибен инсулин. Обливайки
обилно рибата с инсулин, конуса я довежда до хипогликемичен шок, така
че жертвата почти губи способността
си да плава и въобще да се движи. В
статия в списанието Proceedings of the
National Academy of Sciences, авторите
изказват предположение, че модифицираната форма на хормона прави невъзможна каквато и да е компенсация
– по смисъл, че срещу такъв , какъвто

имат в себе си, могат да се защитят, но
срещу модифицирания инсулин физиологията на рибите не е в състояние
нищо да направи.
Освен C. geographus инсулинова отрова е намерена още и при Conus tulipa,
който също така се храни с риба. При
конусите, ловуващи червеи и мекотели, не е намерен инсулин в токсичния
„букет”. Също така не е намерен и при
други конуси, специализирани за лов
на риба, но имащи харпунно оръжие.
Очевидно, принудените да изплюват отровата, C. geographus и C. tulipa
са намерили начин да усилят своята
токсична смес дотолкова, че бързо и
ефективно да обездвижват жертвите
си, дори и в случая когато отровата не
попада вътре в тях
Възможно е тази нова форма на инсулин да изясни някои общи въпроси,
засягащи регулацията на хормона и
неговата работа и при човека.

Източници:
http://www.nkj.ru/news/25701/ (Наука и жизнь, Хищные конусы убивают
жертву инсулином)
http://www.pnas.org/content/
early/2015/01/15/1423857112

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

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
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ГЕОГРАФ
Какво кара един човек да стане
учител по география?

Пепи Димитров: Избрах учителската професия, защото това беше детската ми мечта, а пък предметът география беше моят любим предмет. За моя
радост имах и много добри учители по
география още в началното, след това
в средното, и особено във висшето
училище. Но по стечение на обстоятелствата, учител не станах в началото
на своя трудов път. В продължение на
десетина години смених няколко професии, в които не намирах себе си нещо все ми липсваше и не се чувствах
удовлетворен професионално. Едва,
когато започнах да практикувам учителската професия, разбрах какво ми е

липсвало, т. е. в нея „намерих себе си“,
както се казва на народен език и вече
повече от двадесет години аз изпитвам удоволствие от работата си. През
този период имах предложения и възможности и за други работи – обществени, партийни, но не се поколебах и
продължавам да съм учител и днес,
смятам така да бъде и занапред... Да
съм учител – това е моята мисия. Една
от основните цели, които си поставям
като учител, е да направя учениците си мислещи, чувствителни, добри
хора преди всичко, хора, които свободно изразяват това, което мислят и
знаят. А като учител по география – да
изградя у тях географска култура, като
част от общата им такава, която би им
била полезна в тяхното бъдещо развитие като достойни и отговорни граждани на нашата родина.
Geograf.bg: Каква беше Вашата
мотивация, за да „географизирате“ по този начин кабинета си?
Пепи Димитров: Като млад учител
по география, това беше първата зада-
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ча, която си поставих за изпълнение
– да ремонтирам изцяло и да оборудвам кабинета по география с най-необходимите нагледни средства (карти,
глобуси, компаси на всеки чин), а днес
и компютри. Кабинетът по география
много наподобява домашната среда
на учениците – светъл, уютен, топъл,
чист, със завеси и щори на прозорците, цветя, застлан с мокет в предната
си част и т.н. Целта ми беше една - да
накарам учениците, влизайки в кабинета по география да се почувстват
като у дома си, и да приемат кабинета като свой втори дом. И наистина
така се получава – при влизането си
тук, учениците сякаш влизат в любимата си домашна стая – обстановката в кабинета ги мотивира за учене и
дори не си позволяват да извършват
обичайните за учениците „дейности“
като драскане по чиновете, късане на
картите, хвърляне на боклуци по пода
и др. А аз им повтарям непрекъснато,
че ако не искат да ме слушат какво им
говоря по география, то поне да гледат всичко около себе си в кабинета и
да запомнят – дори само това е достатъчно за изграждането на тяхната географска култура. Кабинетът го изгра-

http://nauka.bg

дих с цел да бъде не географски музей,
а функционален и подпомагащ образователно-възпитателния процес в часовете по география и икономика. Тук
учениците имат свободата да се докосват до всяко учебно пособие, атмосферата е работна и резултатите от обучението се виждат и доказват само от
един факт, а именно, че всяка година
почти всички зрелостници (с по еднодве изключения) избират като втори
зрелостен изпит предмета география
и икономика и успешно го полагат, а
някои мои ученици биват приети като
студенти директно с оценката от ДЗИ
по география и икономика... Другата
причина да изградя кабинета по този
начин беше и заради самия себе си –
аз също се чувствам удобно в него и
тази именно географска среда ми помага много в моята работа с учениците... Ето, това ме мотивира да географизирам по този начин кабинета по
география в моето училище.

Geograf.bg: Има ли сред Вашите
ученици такива, които са избрали географията като своя професионална реализация?

ГЕОГРАФ

то обществено развитие, дни и години на перманентни кризи и неясни
национални приоритети за бъдещето
на нацията и държавата ни, мисля, че
учителят (колкото и критикуван и непризнаван да е неговият труд) е един
от будителите в наши дни. Както казах по-горе в отговора си на първия
въпрос „да си учител – това е мисия“,
смятам, че който не чувства в себе си
призванието да обучава и възпитава,
който не обича децата и не може да
чете в душите им, той трябва да си потърси друга работа. Вярвам в българския учител и смятам, че той е бил, е,
и, сигурен съм, ще бъде един от основните стълбове на българската духовност. Без него не може да има добро
бъдеще за българското общество. Учителят може да накара учениците си да
обичат българската реч или природните науки, но може и да ги отблъсне
от тях – точно тук е неговата мисия на
будител, според мен. Това, което ние
получаваме като по-нататъшен старт
в духовното си развитие в обществото,
идва преди всичко от учителите. Бих
отговорил и с „не“ на този въпрос, защото за съжаление в нашето объркано
време, в което живеем, има и твърде
много учители, духовни водачи, полиGeograf.bg: Има ли будители в тици и др., които не са на висотата на
наши дни?
своята професионална мисия – да бъдат будители в наши дни...
Пепи Димитров: Не знам, трудно
ми е да отговоря веднага утвърдително Geograf.bg: Вашата географска
на този въпрос, защото за будителите мечта?
обикновено сме свикнали да говорим
в минало време и за минали личности. Пепи Димитров: Географската ми
Но за будители в наши дни, в тези дни мечта е свързана не толкова с геои години на неспирен преход в наше- графски пътешествия, колкото с кон-
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Пепи Димитров: Да, имам такива
ученици, които вече са учители по география и с които особено се гордея,
защото това е личният ми принос за
възпроизводството на учителската
професия. Няма да е коректно тук да
съобщавам имената им, но сред тях
бих посочил двете ми дъщери, които
придобиха педагогическа правоспособност, а голямата дъщеря работи
като учител по география и история в
софийско училище... В момента имам
мои ученици – студенти по география
в различни университети, които ще
придобият и педагогическа правоспособност и се надявам, че ще започнат
работа като учители някога.
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кретната ми работа като учител по
география, а именно, да обогатявам
непрекъснато кабинета по география
с най-различни и съвременни учебни
помагала, така че да бъде той атрактивен за учениците и полезен за процеса
на обучението по география. Имам и
една дългогодишна мечта, която така
и не успях през годините да осъществя, но все още има време за нея – това
е да изградя географска площадка в
училището.
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Пепи Димитров: Отговорът на този
въпрос се крие в разработката, с която скоро читателите на Geograf.bg ще
могат да се запознаят, под надслов
„Природни и социално-икономически
аспекти в развитието на с. Зверино“, в
която описвам накратко някои особености на природата, икономическото
състояние и културно-историческите
забележителности на моя роден край
– с. Зверино и района на Искърския
пролом. Все пак, с едно изречение, ако
мога да се изразя така, ще кажа, че географията на района на с. Зверино е
интересна най-вече, но не и единствено, с факта, че се намира почти в края
на уникалния и неповторим със своята
природа Искърски пролом и в подножието на Западна Стара планина – в
близост е Черепишкият карстов район
със забележителни карстови форми на
релефа (Ритлите), както и природен
парк „Врачански Балкан“ (пещерата
Леденика). Зверино е и най-голямото
село между Своге и Мездра – с около
1900 жители.

Geograf.bg: Какво трябва да знаят хората за географията на раGeograf.bg: Какъв би бил съветът
йона на с. Зверино?
Ви към младите учители по гео-
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графия, които сега тепърва прохождат в професията?

Geograf.bg: Какво разбирате под
„отговорност за своите ученици“?
Пепи Димитров: Убеден съм, че без
образование няма развитие както в
интелектуален план, така и по-късно,
при реализацията на учениците в живота. Затова смятам, че образованието
е решаващ фактор за по-добро бъдеще
на децата ни, защото само образованият човек може да се справи успешно
с предизвикателствата на бъдещето, а
учителят е този, който може да го научи как. Разбирам своята отговорност
пред учениците, а защо не и пред ро-
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Пепи Димитров: Въпреки, че професията на учителя не е сред най-желаните от младите хора, все пак тези,
които са я избрали, бих ги поздравил
искрено за куража им да бъдат учители и им пожелавам успехи в нея. Моят
съвет към тях е, първо да са убедени
вътрешно в себе си, че искат да бъдат
учители, т.е. да изпитват удоволствие
от работата си като учители. И както
казах по-горе, „който не чувства, че е
призван да обучава и възпитава, който не обича децата и не може да чете в
душите им“ – по-добре да си потърси
друга работа – той не би бил полезен
първо на себе си, и второ – на децата
и на обществото. Вторият ми съвет е
свързан с „любовта“, но любовта към
предмета география - без да обичаш
предмета си, без да се усъвършенстваш
в него - няма как да бъдеш добър учител. И третият ми съвет е след като са
избрали тази професия – никога да не
се отказват от нея, въпреки трудностите, с които ще се сблъскат (критики от
всички страни, неудобства в конкретната работна среда, ниското заплащане и мн. др.). Трябва да знаят, че отплатата за техния труд все някога ще
дойде и при тях – когато видят своите
ученици, реализирали се успешно в
живота или при лична среща с някои
от тях, казвайки ви „Благодаря Ви,
учителю, Вие ме направихте човек“.
Ето, заради тези думи на нашите ученици си струват неудобствата и лишенията в нашата професия учител.
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дителите и пред цялото общество, като
стремеж да подготвя поверените ми от
тях ученици за живота, да ги науча да
обичат родината си, да ги науча да не
се плашат от истината, да им създам
навици да поддържат тялото и духа
си, а също и природата – чисти, както
и да уважават себе си и ближните си,
да почитат традициите и да са горди,
че са българи! Според мен няма друга
алтернатива на учителя в обучението
и възпитанието на бъдещите граждани на България и при формирането на
съвременното гражданско общество,
въпреки някои твърдения и предположения, че виртуалният свят на бъдещето ще измести учителя. В този
смисъл моята „отговорност пред моите ученици“ нараства многократно
и аз се чувствам задължен пред тях да
изпълнявам своята мисия на учител.
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нашата страна сега е свързан с непрекъснатите „ремонти” в него, които за
съжаление не правят младите хора поконкурентни на пазара на труда у нас
и в чужбина. Образованието трябва да
осигурява продължението на духовната традиция, която съществува във
всяко едно общество. А затова е необходимо да създаваме условия младите
хора да усвоят духовното богатство на
предшестващите поколения, на науката. В същото време, много важно е образованието да е отворено за нови полезни изменения и допълнения. Сега,
в годините на продължителния, повече от двадесет години, преход, такова
синхронизиране е абсолютно необходимо. Според мен днес нашето образование не е достатъчно динамично, не е
достатъчно отворено за промени, поставено е под натиска на много фактори и все още не може да поведе децата
и младите хора в новото хилядолетие.
Обстоятелството, че нашето образование е консервативно, че то не е динамично, не осигурява адекватната подготовка по приоритетни нови области
в развитието на икономиката, на производството, е основен проблем, който
впрочем е общопризнат факт. Мисля,
че главната причина за това състояние
е, че в България образованието загуби
своите социални ценности и затова
днес то е в много дълбока криза, която
Geograf.bg: Кое считате за осно- за съжаление продължава да се задълвен проблем на образованието бочава повече от двадесет години.
ни днес? Какво решение бихте
предложили?
Какво решение бих предложил? – Дълбоко съм убеден, че управляващите
Пепи Димитров: Според мен ос- (които и да са те), ако се обърнат проновният проблем на образованието в фесионално и отговорно с лице към
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българското образование – от детската
градина до висшето училище и следдипломните квалификации, както и
към перманентното образование през
целия живот на българина, кризисната ситуация може и да бъде преодоляна. Но най-напред трябва да бъде осъзнато от всеки български гражданин,
че образованието е и ще бъде задача
номер едно за обществото!

Geograf.bg: Какво е обръщението Ви към българските учители в
деня на будителите?

сп. Българска Наука брой 75

Пепи Димитров: Всички добре разбираме големите трудности, пред които ние учителите, сме изправени в
благородната ни мисия за качествено
образование и за индивидуално внимание и грижа, които заслужава и от
които се нуждае всяко българско дете.
Затова поздравявам всички колеги,
които работят с децата на България
– за тяхната ангажираност, енергия,
творчество и любов, така необходими,
за да може всяко дете да осъзнае, че е
необходимо, че има значение и роля в
обществото ни и че ако вярва в себе си
и се подготвя добре, може да постигне
своите мечти.
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ИСТОРИЯ
Политиката към албанското и
турското малцинство в
Македония от края на Втората
световна война до средата на 60те години: аспекти и проблеми
Автор: гл. ас. д-р Марияна Стамова
Институт по балканистика с Център по тракология при БАН
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това научно изследване, предмет на анализ е ситуацията и
статута на албанското и турското малцинство в Македония от средата на 40-те години, с приближаващият край на Втората световна война до
началото на 60-те години, когато започва подготовката по изработването
на нова конституция на югославската
федерация, както и конституциите на
всички републики в многонационалната федерация. С новата конституция на социалистическа Югославия
от 1963 г. за първи път вместо термина
национално малцинство се въвежда
наименованието югославска народност. С тази общоюгославска конституция и тези на отделните републики,
в нашия случай на Македония, на на-
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родностите се гарантира правото да
използват своя език, да разширяват
и развиват културата си и да изграждат органи и институции, необходими
за осъществяването на техните права.
Последвалите десетилетия на развитие на югославската федерация ще
покажат доколко възприетите формулировки и постулати ще оправдаят съществуването на тази многонационална общност1.

1 По-въпроса за албанското население,
неговото развитие, проблеми и положение в
многонационалната югославска федерация и
отделните републики вж. Стамова, Марияна.
Албанският въпрос на Балканите (1945–1981).
Фабер, 2005. 362 с.

С провъзгласяването на македонската
държавност в рамките на федеративна Югославия на първото заседание
на антифашисткото събрание за народно освобождение на Македония
(АСНОМ) на 2 август 1944 г. се полагат
основите на една нова политика спрямо всички националности на територията на бъдещото държавно образование. Идеята за равноправие, права
и свободи на населението от различни
националности и религиозни вероизповедания в границите на „стара”
кралска Югославия, но в условията на
„нов демократичен ред” в следвоенния период е заложена в решенията,
които се приемат на второто заседание
на антифашисткото вече (събрание)
за народно освобождение на Югославия (АВНОЮ). То се провежда в края
на ноември и началото на декември
1943г. в босненския град Яйце и на
него се утвърждава Декларация, според която Югославия ще се изгради на
федеративни принципи и в която ще
се зачита равноправието и свободите на всички народи и народности на
югославската федерация.
В тази насока, на първото заседание
на АСНОМ делегатите на което се събират в манастира „Прохор Пчински”
са застъпени почти всички националности, които по това време живеят на
територията на Македония – 107 македонци, 2 албанци, 2 турци, по един
сърбин, евреин и влах. Независимо,
че в голяма степен представителството на заседанието е неравномерно, то
получава така желаният интернационален характер с наличието на всички
националности1.

На първото заседание на АСНОМ от 2
август 1944 г. единственият документ,
който е с конституционно значение е
„Декларацията на АСНОМ за основните права на гражданите на демократична Македония”. Приемат се и други документи, но те основно във вид
на решения2.
„Правото на свободен национален живот”, което ознаменува признаването
на всички малцинствени права на националностите в Македония е записано в декларацията. Това показва, че
състава на населението в Македония и
неговата етническа смесеност с представители на повече националности и
етнически групи задължава АСНОМ
да регулира въпроса за малцинствените права.
Като логично продължение на тази
линия са и постановките в „Манифеста до македонския народ и националностите в Македония”, приет на това
заседание. Обръщението в манифеста
до националностите в Македония (албанци, турци и власи) има като база
убеждението, че „техните интереси и
интересите на народа на Македония
са едни и същи.
С формирането на правителството на
демократична федеративна Югославия на 7 март 1945 г. се дава мощен
тласък този акт да осъществят и отделните републики. С края на третото заседание на АСНОМ (14–16 април 1945
г.) върху основата на закона за народно правителство на Македония, Президиума на народното събрание на
своя сесия от 16 април 1945 г. избира
първото правителство на Демократична федеративна Македония (ДФМ)3.
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В същото време, с провъзгласяването
на Федеративна народна република
Югославия (ФНРЮ) на 29 ноември
1945 г. реално се осъществява заложената в решенията на втората сесия на
АВНОЮ идея за бъдещото държавно
строителство. Още от есента на 1945
г. Югославия се превръща във федерация от равноправни републики със
сформирането на правителства. По
този начин, на практика се реализират
принципите в манифеста на АСНОМ,
с които населението в Демократична федеративна Македония получава
„правото на самостоятелен национален и културен живот” и открито се изтъква съществуването и „обявяването
на македонската националност”.3
В своята работа до края на 1946 г.
първото македонско правителство,
успоредно с подготовката на първата конституция на републиката и организирането и функционирането на
управленските органи на власт обръща важно място за осигуряването на
по-добър живот и напредък в политически, икономически и културно-образователен план на народа и националните малцинства в Македония.
Предвид това, че в следвоенния период властта в цяла Югославия, а в това
число и в македонската република е в
ръцете на комунистическата партия,
то основно основно място в реализирането на политиката спрямо националните малцинства в Македония
заема Комунистическата партия на
Македония (КПМ), след 1953 г. – Съюз
на комунистите на Македония (СКМ).
Комисията към ЦК на КПМ, която поконкретно се занимава с въпросите и
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проблемите сред националните малцинства в републиката е Комисията за
междунационални отношения4.
В много от анализите на комисиите
при ЦК на КПМ вниманието е съсредоточено върху религиозното влияние
и религиозните училища сред албанското и турското население, което дълго време оставя своя отпечатък върху
успешната им интеграция в развитието на републиката6.
Според данните на вакъфската дирекция в Скопие (т. нар. „Улема-меджлис”) – през 1939 г. само на територията на Македония (по-това време
в състава на кралска Югославия) има
303 Сибиан-мектеба (училища за деца
на възраст между 5 и 14 години) с 14
406 деца и 12 Медреса (училища за
деца над 14 години) с 388 ученика. Религиозното влияние по време на стара Югославия успоредно с религиозните училища придобива по широко
разпространение и чрез религиозните
служби в джамиите, извършвани от
ходжите7.
Опитите на новата власт след края на
войната в Македония и федеративна
Югославия като цяло да „освободи”
албанските и турските маси от определеният от тях „религиозен фанатизъм” срещат съответната съпротива.
Така, според просветните органи на
народната власт в Македония през
м. януари 1946 г. в Скопие действат
12 сибиан-мектеба. До края на 1946 г.
съществуват все още голям брой такива училища в Кичевско, Гостиварско и други области на републиката.
Преломният момент обаче настъпва с приемането на конституцията

на македонската република на 31 декември 1946 г. В резултат на нейните
постановки през 1947 г. се забранява
религиозното преподаване в малцинствените училища. Съпротивата сред
родителите и учителите на албанските
и турските деца не секва и продължава
през 1948/49 г. с опитите да се въведе
отново религиозното им учение в училищата8.
В цялата система от мерки за разбиване и отхвърляне на религиозното
влияние над децата от националните
малцинства особена роля изиграва решението на ЦК на КПМ от м. ноември
1948 г. за обхващане в училищата на
всички деца, които са извън тях. В тази
насока до края на 1949 г. се разширява
училищната мрежа с откриването на
над 110 нови училища за албанските
и турски деца, както и се правят опити за утвърждаване на политическата
и културно-просветната работа сред
тези деца и се вземат административни мерки за изкореняването докрай
на религиозното преподаване. С това
решение на ЦК на КПМ официално
става факт забраната на религиозното
преподаване в училищата и религиозните училища въпреки, че на определени места те действат нелегално още
няколко години9.
В същото време – 1946 г. се оказва много важна за по-нататъшното утвърждаване на македонската република в
рамките на югославската федерация.
С член 1 от закона за името на Македония, приет на четвъртото заседание
на Президиума на народното събрание на 8 март 1946 г. и върху основата
на член 2 от конституцията на ФНРЮ,

приета на 31 януари 1946 г., името на
македонската федеративна единица –
ДФ Македония е променено в НР Македония. С този акт се полагат основите за приемането на конституция на
републиката10.
На 31 декември 1946 г. Президиума
на събранието приема първата конституция на НР Македония, чийто
постановки изцяло са в съгласие със
съюзната конституция. В нея специално място се отделя на правата на националните малцинства. Така, според
член 12 от македонската конституция
националните малцинства имат право на собствено развитие и свобода на
употребата на своя майчин език11.
Според някой македонски изследователи националната равноправност далеч надхвърля обикновената културна
автономия, тъй като националните
малцинства пропорционално са застъпени във всички политически органи
и органи на властта. Към това като се
прибави съществуването и на образователни, културни и други институции на собствен майчин език може да
се каже, че по това време поне на думи
управляващите се стремят да вървят
напред за реализирането на по големи
права и свободи за националните малцинства в НР Македония12.
В края на 40-те и началото на 50-те години в НР Македония усилено започват да се създават културно-просветни
дружества, както на албанското, така
и на турското население. Училищата
в които се преподава на езика на съответното национално малцинство,
както и издаването на вестници и
списания като вестника на албанците
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„Флака е влазнимит” и този на турците
„Бирлик” на собствения им език са важни стъпки към присъединяването и
активното участие на това население в
обществения живот на НР Македония.
Поне на теория, с конституционния
закон от 1953 г. и новата конституция от 1963 г., с която Македония се
дефинира като социалистическа демократическа общност на народа на
републиката се доусъвършенстват постановките относно положението и
мястото на националните малцинства
в СР Македония. В тази конституция
много важен момент е, че термина
„национално малцинство” се заменя с
термина „народност”13.
В периода между първата и втората
македонска конституция (1946–1963
г.) се провеждат три преброявания на
населението, които по своята същност
отразяват, както демографското състояние, така и проблемите пред които е изправено държавно-партийното
ръководство в Скопие.
При първото следвоенно преброяване в НР Македония през 1948 г. при
което македонското население е 789
648 души или 68,5 % от цялото население на републиката, съотношението
между двете национални малцинства
с мюсюлманско вероизповедание е
следното. Албанците наброяват общо
197 389 души (17,1%), докато турците
са едва 95 940 души (8,3%)14.
Само пет години по-късно при новото
преброяване от 1953 г. на населението
във ФНР Югославия и в НР Македония
в частност данните коренно се променят. Така от общо 1 304 514 души население на Македония - 860 699 или 66%
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е македонско. В същото време, докато
албанското малцинство наброява едва
162 524 души (12,5%), то при турското
население се наблюдава съществено
увеличение в сравнение с 1948 г. То
вече е 203 938 души или 15,6%15. Изнесените статистически данни ясно говорят за известно нарастване на броя
на турците в Македония и съответно
за намаляване на броя на албанците.
В македонската, албанската и западна историография се дават различни
обяснения на този факт.
Според македонската страна най-вероятно това се дължи на факта, че в
тези години започва вълна на изселване на турци и други мюсюлмани от
Македония. Налице са данни, че една
част от албанците се пререгистрират в
турци за да получат право за изселване в Турция. В тези рамки се наблюдава и регистриране със същата цел на
ислямизирани македонци за турци16.
Тези промени и преливания според
македонското държавно-партийно ръководство най-вече са резултат от промените в периода на окупацията в Западна Македония през войната, когато
много турци под натиска на албанската пропаганда и администрация са
подложени на една силна политическа асимилация17. Когато става въпрос
за тази вълна за изселване в Турция
трябва да се отбележи, че такова едно
„движение за връщане в Турция” или
желанието на турското малцинство от
НР Македония да се пресели в Турция
става забележимо още през пролетта
на 1949 г. До подписването обаче на
югославско-турският договор за улесняване изселването на турско населе-

ние от Югославия в Турция през 1953
г., който в своята същност е едно повторение на този от 1938 г. македонското държавно-партийно ръководство
има негативно становище по въпроса
за изселването на турците18.
Според голяма част от представителите на албанската историография, с
югославско-турския договор от 1953
г. или т. нар. „Джентълменско споразумение” политиката на югославското
ръководство, както и на това в Скопие
е насочена към “турцизиране” на албанското население. Албанските изследователи изразяват открито мнението, че това е една добре подготвена
политическа кампания албанците да
се изясняват и определят като турци.
В тази насока до 1957 г. в Турция се
изселват около 70 000 албанци19. Според други албански автори след 1948
г., когато Югославия скъсва с Коминформбюро срещу албанското население във ФНР Югославия започва голямо насилие и терор, което най-вече се
изразява в масовата му депортация в
периода от 1950 до 1966 г. Общата цифра на албанците, които емигрират в
Турция за посоченият период според
албанските изследователи е повече от
400 000 души20. Така, албанските анализатори са на мнение, че след 1948 г.
югославското държавно и партийно
ръководство опитва да създаде условия за експулсирането на албанското
население в Турция, страхувайки се от
неговото бързо нарастване и евентуалните проблеми, които то би създало в
бъдеще.
Под претекст прилагане на принципа за пълно признаване на национал-

ните права за всяко едно население,
Белград пропагандира откриването
на училища на турски език в Косово и
други области, което е доста очебийно
и по отношение на областите с албанско население в Македония21.
Според документа „Информация за
шиптарското1* малцинство в НР Македония” на ЦК на КПМ от октомври
1953 г., албанската интелигенция излиза с лозунга, че „Турците в Югославия са привилегировани за сметка на
албанците”. Това те подкрепят с факта
на форсирано откриване от македонска страна на турски училища в републиката. Дейността на албанската
интелигенция придобива и едно ново
направление – провеждането на събрания и вечеринки сред обикновеното население, както и с просветна
работа в училищата сред учениците да
се работи за национално осъзнаване
на албанците и отстояването им като
такива22.
Един от важните въпроси, с който се занимават всички учители от албанското
население се свързва с откриването на
турски училища в НР Македония. Те
остро реагират срещу откриването на
турско училище в Тетово. Този въпрос
съумява да ги мобилизира изключително много. Целият проблем от тяхна
страна се свежда до това, че откриването на турски училища е изкуствено
поставено от властта с ясната цел да се
разедини албанското малцинство и да
се претопи по този начин в турското. В
своята пропаганда срещу записването
* Шиптар – така се наричат официално
албанците в Югославия и в частност в
Македония до към края на 60-те години на ХХ
век от страна на властта.
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в турските училища и срещу определянето им като турци те разсветляват
с идеята за „Велика Албания” и обосновават „историческото минало” на
тези области23. Това най-добре се вижда именно в съпротивата срещу откриването на турски училища. Необходимо е да се отбележи, че в тези години
турски училища съществуват в Тетово,
с. Теарце, с. Врапчища, селата Горна и
Долна Баница и в Гостивар24.
Силното влияние на албанската интелигенция освен в Тетовско, се чувства в Гостиварско, Дебърско и част
от Стружко. Така, подобно на Тетовска околия е положението и организацията сред учителите в Гостиварска
околия. Най-добре създаденото положение се обяснява от учителя от Гостивар Муртезан Байрактари, който е
заловен в началото на 1953 г. заради
опита си да създаде нелегална организация. Причината, която той изтъква
в подкрепа на своето неприятелско
становище е тази, че той не се съгласява с откриването на турски училища в
Тетово и Гостивар. Той заявява: „Смятах, че тази мярка, която е предприета от страна на властта е неправилна,
тъй като по-този начин се върви към
унищожаването на албанската нация.
Според мене повече предимство се
дава на турците отколкото на шиптарите и се прави всичко възможно
шиптарите да бъдат потурчени”25.
В борбата срещу откриването на турски
училища и за „запазване единството на
албанските маси” учителите от Скопско, Тетовско, Гостиварско и Стружко развиват най-различни теории.
Според някой от тях – „Тука по-рано
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имаше турци, но стара Югославия ги
изсели. Сега няма такива и няма нужда от турски училища”. Според други
„теории” – „Има хора и в Гостивар и в
Тетово, които говорят турски, но това
са само потурчени албанци за времето
на Турската империя”. Освен това албанските учители поставят и питането
– „Защо не се откриват албански училища в православните села, където се
говори албански”26.
Според албанската интелигенция в НР
Македония съществува страх в Югославия да не се постави въпроса за
Западна Македония пред ООН и това
е основната причина да се води политика да се „потурчат” албанците и поради добрите отношения с Турция да
се търси изселването на албанци там и
по-този начин да се намали значително техният брой.
Характерно за района на Кумановско
според анализаторите на ЦК на КПМ
по-тези проблеми е, че се наблюдава
известно несъзнателно туркофилство.
Като последица на политиката на поранните режими турското население
търси изход и една голяма част го намира именно в Турция. Това се отразява и в отношението на турците спрямо
албанците като „спрямо нещо селско,
по-диво и по-изостанало”27.
По известните лозунги, които в тези
години са в обръщение сред албанската интелигенция в НР Македония
с цел повдигане на националните чувства сред това население са: „Не трябва да се ходи в Турция”, „Тук е нашата
държава”, „Ние винаги сме били тука
и тука трябва да останеме, независимо
от репресиите” и др.28

Така, проблема за промяната на националната принадлежност на населението от мюсюлманско вероизповедание, който се появява още от първите
години след освобождението продължава интензивно през 50-те години.
Както е видно, той е свързан директно
и с проблема за изселването в Турция.
Според някой македонски изследователи от това време започва да се чувства по-силен натиск за албанизация
на населението от мюсюлманско вероизповедание, свързано с действието на
пропагандата за „Велика Албания”.29
В същото време едно действие на
властта в Скопие успява донякъде само
да „обедини” албанци и турци в съпротивата им срещу управляващите.
В случая става въпрос за одобрението
на „Закона за забрана на носенето на
зар и фередже” в НР Македония, който влиза в сила на 12 февруари 1951 г.
Прокарването на закона, с който държавата прави опит да се интензифицира процесът на еманципацията на
жената от мюсюлманско вероизповедание се сблъсква със силната съпротива сред населението, което не иска в
името на „новото време” да се откаже
от традиционните си ислямски виждания по отношение на жената.
Това се оказва обаче само един временен момент на албанско-турско
единодействие. През 50-те години последователно и без прекъсване албанската интелигенция продължава да
води „борбата” си срещу турците в НР
Македония.
В доклада на ЦК на СКМ от 1955 г. –
„За някой актуални въпроси относно
неприятелската дейност сред учите-

лите от шиптарското малцинство”
специално внимание отново се отделя
на откритата борба, която обявяват албанските учители на турските културно-просветни дружества като за това
те не се подбират никакви средства30.
Поставяйки въпроса откога по-активно датира дейността на албанските
учители в НР Македония и кои въпроси и дават интензитет спокойно може
да се каже, че това се свърза преди
всичко с откриването на турските училища и изселването на турци в Турция,
но също така и с по-голямата свобода,
която притежават турците въобще.
Албанците определят откриването на
турски училища като акт на властта
насочен да се извършва денационализация на албанското национално малцинство, подготовка за открита борба
срещу албанците и за разбиване единството на малцинството. В турските
училища те виждат още открито намерение албанците да се претопят в турците само и само областите в Западна
Македония да не се присъединят към
Албания. Изселването в Турция те го
смятат като мярка, взета от властта „завинаги да се разправят с шиптарите” в
Югославия. Въпроса за изселването е
основна тема сред по-голямата част от
албанските учители, като не веднъж
е търсен начин от тяхна страна как да
се попречи на това. По-този въпрос те
казват: „Ако албанец умре в родното
място, тогава сме изгубили един албанец, а ако отиде в Турция и там умре,
тогава сме изгубили двама”31.
Според статистични данни до 15 март
1959 г. от Македония в Турция са се
изселили около 143 800 лица. Съще-
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временно обаче пред Македония се
появява един друг проблем свързан с
вълната заселници, която идва в републиката от други части на ФНРЮ.
Това е население с мюсюлманско вероизповедание, главно албанци от Косово, Санджак, Босна и Херцеговина и
Сърбия32.
През м. май 1956 г. в НР Македония са
регистрирани общо преселени 17 257
лица от други части на федерацията,
като този процес започва още от 1951
г. От тях: 10 959 са от Косово, 4 360 от
Санджак, 1 110 от Черна гора и 823 от
Босна и Херцеговина. Както споменахме, мнозинството от тези преселници
по-национална принадлежност са албанци. Такъв е броя на тези, които са
регистрирани, но властите не знаят
точният брой на преселените, които
не са регистрирани при установяването си в НР Македония.
Най-големият брой или 15 187 лица
се настаняват в столицата Скопие,
макар почти всички да заявяват, че
това е тяхна отправна точка и че те
имат намерение да се изселят от НР
Македония в Република Турция. Все
пак по-голямата част от тях трайно
се заселват в Македония. В началото
на 1956 г., над 12 000 от заселниците
купуват недвижими имоти в НРМ на
много по-ниски цени защото предлагането от турците, които се изселвали
е било много голямо33.
Според някой налични данни, през
1959 г. вече официално са регистрирани 22 776 преселници. Но все още много по-голям е броят на нерегистрираните лица, които плавно се увеличават
от година на година.
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През 50-те години продължават обсъжданията в ЦК на СКМ и основно
в Комисията за национални малцинства на съществуващите проблеми на
албанското и турското население в НР
Македония.
На 3 декември 1958 г. на заседание на
комисията акцента се поставя върху
„издателската дейност на шиптарски
и турски език в НР Македония от 1946
до 1958 г.”. В този период са издадени
20 публикации на албански и 41 публикации на турски език. Представителите на комисията настояват за засилване на издателската дейност сред
малцинствата, особено по отношение
на албанското малцинство34.
Последвалата 1959 година се оказва
забележителна в развитието на обществено-политическия живот с провеждането и прокарване на задачите,
които се поставят третият конгрес на
СКМ (21–23 май 1959 г.)35.
На този партиен форум, наред с всички други задачи и цели пред СКМ и НР
Македония се набелязва и необходимостта да се продължи с усилията за
по-нататъшното развитие на областите, населени с национални малцинства в стопански, кадрови, културен и
всеки друг план36.
Сред стъпките, които се предприемат
след конгреса и които са в унисон с
поставените задачи пред ЦК на СКМ
е дискусията, която се провежда в Комисията за национални малцинства
на 16 ноември 1959 г. относно икономическото състояние на областите,
населени предимно с малцинствено
население. Тъй като в резултат на обсъжданията комисията констатира, че

в НР Македония няма нито една чиста комуна с малцинствено население
(албанци и турци), то „Според това,
проблема за икономическото развитие на областите, където живеят националните малцинства не стои само
пред тях, а е общ за цялото тамошно
население”37.
През м. януари 1960 г. в Комисията
за национални малцинства се обсъжда подготвеният материал, озаглавен
„Информация за някой проблеми на
училищата с шиптарски и турски език
в НР Македония”38.
В дискусията, която провеждат представителите на комисията се изтъква,
че в досегашното развитие на мрежата на училищата спрямо етническия
състав на средата и спрямо броя на
учениците са осъществени два организационна варианта на училищата
на националните малцинства:
1. Училища формирани на езиков
принцип в областите с чисто малцинствено население, в които преподаването се извършва на езика на малцинството;
2. Училища организирани на териториален принцип в областите, където
населението е национално смесено.
Така, в рамките на едно училище за
всяка националност с достатъчен брой
ученици се формират обособени отделения, в които преподаването се извършва на езика на съответното малцинство.
Като проблем обаче се поставя липсата на реализирането на един трети
вариант. В смесена етническа среда,
с недостатъчен брой ученици от националните малцинства да се органи-

зират обособени отделения с отделно
изучаване само на майчиния език за
учениците от националното малцинство, а останалото преподаване да се
извършва на езика на републиката.
Освен това, се поставят за разглеждане и на някой други проблеми като администрацията в училищата с национални малцинства, педагогическият
надзор и мястото на органите на управление в тези училища.
През м. февруари 1960 г. комисията обръща специално внимание и на
кадровите проблеми на националните малцинства (албанци и турци) в НР
Македония. Като цяло застъпеността
на членове от националните малцинства в различни видове ръководства
на СКМ е малка и носи негативен заряд39.
Година по-късно, между 1 и 7 април
1961 г. се провежда поредното преброяване на населението и домакинствата в НР Македония. Общият брой на
населението през 1961 г. в републиката е 1 406 003 души40. Съотношението
между основното македонско население и двете национални малцинства
- албанци и турци според това преброяване в сравнение с това от 1953 г.
е следното: през 1953 г. македонците
са 66,0 %, докато албанците – 12,5 %, а
турците – 15,6 %. През 1961 г. картината е следната: 71,2 % македонци, 13,0 %
албанци и 9,3 % турци41.
Според македонските изследователи с подписването на турско-югославския договор от 1953 г., броя на
турското малцинство значително започва да намалява. Намаляването им
обаче не се дължи само на емиграция-
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та. Забелязва се един социално-психологически момент. Повечето от смесените бракове между турци и албанци
са в полза на албанския етнически
елемент и в полза на албанския език42.
Резултатите от преброяванията в НР
Македония през 1953 и 1961 г. от една
страна показват особено големият
прираст на албанското население в
западномакедонските и някой други
области. От друга страна, това според
македонските изследователи говори
за нехармонизираност в демографските процеси и за възможна предпоставка за демографска заплаха на други популации в Македония, тъй като
прираста на албанското население в
републиката се характеризира с природен и механичен прилив.
От статистическите данни през 1953 и
1961 г. е видно, че албанците и турците
населяват предимно западномакедонските области и градове, а привлекателни за новите заселници се оказват
градовете Скопие, Тетово и Куманово43.
В унисон с приемането на конституцията на СР Македония от 1963 г. продължават своята работа органите към
ЦК на СКМ, които се занимават с проблемите на националните малцинства
в републиката. В доклада „За политическото положение на шиптарските
маси” на Комисията за национални
малцинства при ЦК на СКМ от 1963 г.
специално място отново заемат взаимоотношенията между албанското и
турското население, както и проблемите пред които са изправени тези две
групи национални малцинства44.
Според анализите, сред албанската ин-
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телигенция се наблюдава остра реакция относно действащите турски училища. Отново се атакува откриването
на турските училища в Тетово и Гостивар, станало факт през 50-те години.
Общите им лозунги в тези години са,
че властта в Скопие иска да раздели и
разедини албанците. Друга част от албанците в СР Македония в същото време са още по-крайни, навеждайки мислите си в следната насока: „Нека да
му мислят онези, които се пишат като
турци какво ще правят утре, когато ще
се промени властта при нас”.
Опитите на СР Македония във водената последователна политика по националният въпрос се свързват със
стремежа албанската и турската народност да се изразят като интегрална
част в състава на тази република. Периодът, от 1945 до 1963 г. ясно показва
наличието на някой проблеми в реализирането на политиката на равноправност и осъществяването на националните права на народностите.
Сериозна грижа пред държавното и
партийно ръководство в СР Македония представлява недоверието, което
се чувства в републиката относно осъществената степен на единство между
различните национални малцинства/
народности. Пред управляващия СКМ
постоянно на дневен ред стои въпроса
за необходимостта от диференциране
на силите, ясно разграничаване срещу
носителите на бюрократично-консервативните схващания и националистическата стихия.
Реализирайки политиката за по-бързо развитие на републиката, СКМ
разбира необходимостта от активно-

то включване, както на македонския
народ, така и на всички народности в
обществено- политическото развитие,
което би представлявало едно демократично отношение към тяхната национална индивидуалност.
В тези години комунистите в СР Македония постоянно залагат за създаването на всички реални предпоставки за образование и усвояването на
културните богатства на майчин език.
Това по-същество би довело до създаването на значителен брой квалифицирани кадри от народностите, както
и за тяхното равноправно включване
в обществено-политическия и икономическия живот.
В същото време, голям проблем в републиката се оказва и въпроса с преодоляването на затвореността в национални рамки. В случая, тази затвореност и
обособеност ясно проличават в процеса на изселването в Турция след 1953
г. на турско и друго население с мюсюлманско вероизповедание. Натиска, който се оказва според албанското население в Македония върху тях
от страна на македонското партийно
и държавно ръководство за неговото
изселване се съпровожда със засилване на националните чувства сред албанците. Правят се отделни опити да
се въведе албанския език в училищата
чрез „недемократични” методи, което
само по-себе си създава нетолерантна
атмосфера и избуяването на националистически страсти. Така, в някой смесени комуни се наблюдават прояви на
натиск на част от турското население,
както и на мюсюлманите, които говорят македонски език да приемат ал-

банската националност като своя. Изразяват се становища, че някой турски
училища трябва да се затворят, тъй
като в тях учат в болшинството си албански деца.
Друга грижа пред СКМ в разглеждания период са усилията, които се
полагат за адекватна застъпеност на
представителите на народностите във
всички нива на обществено-политическите организации. Същевременно с
това, вниманието на съюза на комунистите постоянно е насочено към такова
конституционно и законово регулиране, което да осигурява реализирането
на правото на употреба на своя език в
постъпките пред органите на властта,
с постоянно разширяване на равноправността на македонския, албанския
и турския език в администрацията и
обществения живот в комуните, в които живеят по-голям брой представители на народностите.
В заключение, във вътрешно-политически план с конституцията от
1963 г. освен, че термина „национално малцинство” се заменя с „народност”, то значително се увеличава
правото на свободен национален живот на народностите в СР Македония. Това води до изравняване правно
на представителите на народностите с македонците и в правата и
в задълженията. Но въпреки всичко,
остават доста проблеми за разрешаване пред македонското държавно и партийно ръководство. Една от
основните цели в следващите години
е въпроса за равноправие между отделните народности в републиката,
като това особено много важи за ал-
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Гладиаторите
Преработена и допълнена от 68 брой на сп. „Българска Наука“
Автор: Владимир Попов
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=6639
шите на умрелите. Затова в древността гладиаторските игри били висшата
степен на почит - “munus” /буквално
“дълг”/, която могли да въздадат на починалия благодарните му наследници.
История
Гладиаторските борби са започнали като религиозни церемонии, възприети или от етруските,
или от гръцките игри в чест на Патрокъл. Но гръцките двубои приладиатори /лат. gladiatores ; от ключвали само със символична, а
gladius - меч/ било наименова- не с истинска смърт на победения.
нието на роби, престъпници или
военопленници в Древния Рим, които Първи данни за гладиаторски схвасе сражавали помежду си или с диви тки в Рим имаме от 264 г. пр. н. е. на
животни за забавление на публиката. “Говеждия Форум” /Forum Boarium/
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“Ние жертваме живите, за да нахраним мъртвите” – така император Каракалла формулирал идеологическата
същност на гладиаторските боеве. Според римските вярвания, тези жестоки
зрелища трябвало да омиротворят ду-

в чест на починалия Брут Перей, организирани от неговите синове Марк
и Децим. Тогава на импровизираната
арена се били три двойки гладиатори.
Такива игри се провеждали ежегодно
или на всеки 5 години в памет на по-
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чиналия. По-късно религиозният смисъл постепенно избледнявал и игрите
се превърнали в един от символите на
римската култура за около 7 века. След
близо половин век 22 двойки гладиатори в течение на 3 дена развличали
тълпата по случай възпоменанието на
Марк Емилий Лепид, организирано от
тримата му сина.
Едва век по-късно, през 105 г. пр. н.
е., благодарение на плебейските трибуни, грижещи се за забавлението на
римската тълпа, гладиаторските битки били въведени като официални
обществени зрелища. В края на Републиката това вече били грандиозни
баталии. Например Юлий Цезар изправил един срещу друг 320 двойки
гладиатори в амфитеатър, построен
специално за целта.
С придобиването на все по-голяма популярност, се появили и хора, които
обучавали и се грижели за гладиаторите. Те се наричали ланисти и обикаляли робските пазари, подбирайки
физически здрави роби, престъпници
и военнопленници. В гладиаторските
си школи те ги превръщали в истински професионални бойци и след това
ги давали под наем за боевете на арената. Средоточието на такива школи
били Капуа и Помпей в Кампания.
По времето на император Август в
Рим съществували 4 императорски
гладиаторски школи: Голямата и Сутрешната, където подготвяли бестиариите за борба с животните, школата на Галите и школата на Даките.
Сред римските аристократи било модерно да имат лични гладиатори, които не само печелили пари за госпо-

даря си с изявите на арената, но и му
били лична охрана. В това отношение
Цезар надминал всички, той имал ‘армия’ от 2000 гладиатора.
Престъпниците и робите, чиято присъда била да станат гладиатори постъпвали в гладиаторската школа за обучителен период от три месеца, след което
те започвали да се сражават на арената.
Обучението на новобранците минавало през няколко етапа:
Начинаещите били хранени и квалифицирано лекувани. Например известният в древността лекар Гален
дълги години работел в Голямата императорска школа. Гладиаторите спели по двойки в малки килии на площ
4-6 кв. м. Тренировките били интензивни от сутрин до вечер. Под ръководството на учител /най-често бивш
гладиатор/те се обучавали на фехтовка. На всеки новак бил даван дървен
меч и щит /два пъти по-тежки от стандартните/, с които те нанасяли удари
по забит в земята кол с размери колкото човешки ръст. Всеки трябвало да се
научи да нанася точни и силни удари и
да не открива свои уязвими места при
отбрана. Когато новобранецът достатъчно усвоявал похватите на бойното
изкуство, в зависимост от физическите му способности и подготовката го
зачислявали към специализираните
типове гладиатори.
Гладиатор, победил в 40 схватки, бил
освобождаван и от роб, той ставал
пълноправен гражданин. Ако пък избирал да продължи кариерата си на
гладиатор /което било често решение,
защото на повечето гладиатори им
харесвало да са ‘звезди’ и да печелят
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пари и слава/, той си оставал в категорията infames – ‘опозорени’. До наши
дни е достигнало името на гладиатора
Фламма, на който възхитените зрители четири пъти настоявали да му бъде
връчен дървеният меч /символът на
свободата/, но той все отказвал. В края
на краищата боецът се ‘пенсионирал’
ставайки собственик на доста прилично състояние.
Данни за жени-гладиатори откриваме
при римските писатели. Светоний и
Марциал, а Дион Касий и Тацит пишат
за игри, организирани от Нерон през
63 г., в които участвали жени с различен социален статус. Традиционно
появата на жени-гладиатори се свързва с Домициан, който имал навика да
ги противопоставя на арената срещу
джуджета. През 200 г. император Север обявил подобни забавления за незаконни. Както и при мъжете, и при
жените е имало бедни и богати, роби
и свободни, военнопленници и доброволци.
Трябва да се каже, че гладиатор можело да се стане не само по принуда от
страна на робовладелеца или по съде-
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бен преговор, но и съвсем доброволно,
като мотивът бил стремеж към слава
и богатство, въпреки големия риск да
се загине на арената. Бойците въплъщавали качества като храброст, преследване на слава и презрение към
смъртта. Затова много римски граждани и дори някои императори /като
Комод/, също излизали на арената заради любов към войнствения спорт
и желанието да бъдат обожавани и да
се прекланят пред тях.
Макар че гладиаторът според римските закони бил презрян, без никакъв социален статус, успешните борци
бързо ставали любимци на тълпата,
римските матрони и богатите аристократи, като печелели пари и най-накрая - освобождението си. Например
доволният император Нерон веднъж
подарил на гладиатора Спикул цял
дворец. Доста известни бойци давали
на всички желаещи уроци по фехтовка, от което също си докарвали прилични доходи. Въпреки това късметът
не спохождал всеки гладиатор, римляните желаели да виждат кръв, затова на арената гладиаторите се биели
ожесточено, довеждайки тълпата до
екстаз.
Гладиаторските игри не били чужди и
за най-образованите римляни. Цицерон така оценявал ползата от тях: “Полезно е за хората да гледат, че и робите могат безстрашно да се бият.
Ако дори най-обикновеният роб може
да проявява мъжество, то какво остава за един римлянин? Освен това
игрите карат един войнствен народ
да свикне с убийството и го готвят
към война”. Плиний, Тацит и много
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други римски писатели също били го- Секутор:
рещи поклонници на боевете на арената. Изключение правел само стоикът Сенека, който в нравствените си
писма призовавал за тяхната забрана.
Видове гладиатори

БГ Наука взе участие в проекта „Различните
лица на европейската култура” в Полша

БГ Наука

взе участие в проекта „Citizenship
can be fun!“ в Унгария

БГ Наука взе участие в проекта „Ти също можеш да си предприемач” в Румъния

www.ngo.nauka.bg

http://nauka.bg

сп. Българска Наука брой 75

Най-древният и класически тип, съществувал до края на Републиката,
били ‘самнитът’ /samnite/. Този гладиатор копирал въоръжението на едноименното южноиталийско племе,
което било най-сериозният противник
на римляните на полуострова. То се
състояло от голям правоъгълен щит,
затворен железен шлем с висок гребен
и понякога пера, къс прав меч и наколенник на левия крак. Дяната ръка му
била защитена със сегментен ръкав /
железен или кожен/, наречен manica.
В началото на 1 в. от н. е. наименованието на самнита било заменинено от
това на ‘secutor’ /преследвач/, чийто ‘Тракийците’ Thraces били въоръжеотличителен белег бил яйцевидният ни подобно на секутора, срещу който
шлем, снабден с два отвора за очите. често се биели, но щитовете им били
малки и квадратни, а за меч използваСамнити:
ли късо извито острие, наречено ‘sica’.
Имали брони на ръцете и на краката.
Шлемовете им били затворени, с грифони на върха.
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По шлемовете на ‘галите’ или мирмилоните - Mirmillones /от лат. Myrma
– риба/ съответно било изобразявано риба, а въоръжението им съответствало на това на секутора. Често за
противници на мирмилоните били
избирани рециариите, които размахвали мрежата си, пеейки “Non te peto,
piscem peto, quid me fugis, Galle?” /Не
теб търся, риба търся, защо бягаш от
мен, Гале?/.

‘Хопломах’ /Hoplomachus/ - пресъздавал снаряжение на гръцки хоплит, подобно на самнита имал малък метален
кръгъл щит, дълго копие и меч. Шлемът също бил масивен и богато украсен.

сп. Българска Наука брой 75

Подобни тежковъоръжени гладиатори били и provocatores /предизвикатели/, въоръжени с меч и квадратен
щит.
Съперник на хопломаха, мирмилона и
секутора най-често бил ‘рециарият’ /
Retiarius/ . Наименованието му идвало от ‘rete’ /латинското име за мрежа/
с която бил въоръжен. Освен нея имал
и тризъбец. Целта на рециария в битката била да омотае противника си с
мрежата и да му нанесе фаталния удар
с тризъбеца. За този тип гладиатори се
подбирали най-виртуозните и способ-
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ни новобранци. Този боец нямал броня и защита, освен понякога маника и
шлем, за сметка на това обаче бил подвижен и ловък противник на арената.

Най-неспособните ученици били записвани за андабати /Аndabatae/. Въоръжени само с нож или меч, те били
защитени от плътна броня по цялото тяло, като катафрактите и носели
и шлемове със забрала, така че да не
виждат противниците си. За да ги достигнат те слушали подвикванията на
публиката, която се забавлявала на
този сляп двубой. Понякога се сражавали и на коне.

Други типове гладиатори били еседариите /Essedarii/ – или колесничарите, в ролята на които за първи
път дефилирали пленените брити,
които Цезар докарал от похода си
на острова; Laquerarii - разновидност на рециариите, които се опитвали да уловят противника си с ласо;
Dimachaeri - въоръжени с два меча, по
един във всяка ръка; Equites - сражавали са се яхнали коне, въоръжени с
копие и гладиус; Saggitarii - стрелци
въоръжени с лъкове; Velites - въоръжени с копиe и кръстени на първите републикански военни единици.

Преди започването на гладиаторските
игри из цял Рим специално наети за
това хора изписвали по фасадите на
сградите с червена боя датите и програмата на битките. Церемонията по
отварянето на игрите била впечатляващо зрелище, особено през периода
на късната Република и ранната Империя. Организаторът на игрите /често
стремящ се към власт и популярност
политик/ на колесница или пеша, заобиколен от приятели и клиенти, обикалял цялата арена под овациите на
жадната за кръв публика. След него
вървели гладиаторите в пълно бойно
снаряжение. Публиката приветствала
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На арената
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любимците си. Гладиаторите заставали пред императорската ложа и с
изпъната в поздрав права ръка викали: “Ave Caesar Imperator, morituri te
salutant! “/”Аве, Цезаре, отиващите на
смърт те поздравяват! /. След това се
оттегляли в помещенията си под трибуните, където очаквали извикването
си на арената. Публиката внимателно
следяла за развоя на двубоите, одобрявайки с възгласи виртуозните удари.
Когато единият от гладиаторите бивал
ранен, той можел да хвърли оръжието
си и да вдигне нагоре ръката, молейки
така публиката за пощада. Ако публиката харесвала начинът по който се е
сражавал, размахвали кърпички и викали: „Пусни го”, ако пък гладиаторът
не заслужавал снизхождение, следвало: „Убий го”.
Въпреки разпространените в кинопро-
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ли да спрат боя и да поискат от едитора /организатора на игрите/ да пусне
бойците. Същото ставало, когато гладиаторът толкова очаровал публиката
с фехтовалното си изкуство, че тя незабавно искала да му бъде връчен дървеният меч – символът на свободата.
Това разбира се касаело само робите и
военнопленниците, но не и доброволците, които можели да се откажат във
всеки момент от гладиаторската си кариера.
Протичането на гладиаторските боеве
зависело от ‘хореографията’ на организаторите им. В търсене на слава и
популярност, всеки политик се стремял да предложи нещо ново и невиждано, което да бъде оценено от съгражданите му. Имало единични двубои,
понякога се изкарвали няколко десетки двойки, а нерядко на арената се устройвали грандиозни представления,
включващи стотици участници. Пръв
подобни сюжети започнал да разиграва Юлий Цезар. Например арената
била оформяна на подобие на градове, най-често Картаген. Част от гладиаторите били екипирани като пуни, а
друга – като легионери и така се разигравала истинска битка. Или пък на
арената се ‘монтирали’ окастрени дървета, а гладиаторите, облечени като
германци нападали от засада други,
играещи легионери. Фантазията на
режисьорите била почти безгранична,
с оглед на богатата военна история на
Рим и наситената с разнообразни бойни сюжети гръко-римска митология.

дукциите жестове с вдигнат нагоре палец за подаряване на живота и спуснат надолу – за умъртвяване, няма
неоспорими данни, че чрез тях се е
решавала съдбата на победения. Но
приговорът на тълпата не се оспорвал
дори от императора. Ако боят се проточвал и двамата ранени гладиатора
показвали равни сили, зрителите мог- Морски сражения
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Първата ‘навмахия’ била проведена
пак от Юлий Цезар. Тогава на Марсово поле било изкопано огромно изкуствено езеро. В това представление
участвали 16 галери, 4000 гребци и
2000 войници-гладиатори. През 2 г.
наследникът му Август, след близо едногодишна подготовка, представил на
римляните навмахия с участието на
24 кораба и 3000 войника, които разиграли битката при Саламин между
перси и гърци. Император Клавдий
обаче надминал и този ‘рекорд’. За
морската битка той използвал Фуцинското езеро на 80 километра от Рим.
В него били спуснати 50 истински
бойни триреми и биреми, чийто екипаж бил от 20 000 осъдени на смърт
престъпници. За тази цел Клавдий извадил от затворите всички годни да
носят оръжие. За да не избухне бунт
сред толкова криминогенни елементи
и представлението да върви по план,
езерото било обградено от преторианската гвардия. Околните хълмове,
където се разположили около 500 000
зрители, наблюдаващи грандиозното шоу, давали прекрасна гледка към
морската битка в центъра на водоема.
Корабите били разделени на две флотилии, изобразяващи ‘родосци’ и ‘сицилийци’. Битката започнала от 10
часа сутринта и продължила до 4 след
обяд, когато се предал и последният
‘сицилийски’ кораб. Според римския

историк Тацит: „бойният дух на биещите се престъпници не отстъпвал
на този на истинските войници”. Водите на езерото почервеняли от кръвта
на загиналите и ранените. Само убитите били повече от 3000 души. След
края на битката Клавдий помилвал
оцелелите с изключение на няколкото
екипажа, които според него не се били
достатъчно добре. Публиката била в
пълен възторг от видяното и това представление останало ненадминато в историята на морските битки, макар че
Домициан също организирал морски
спектакъл на специално наводнената
за случая арена на новия Амфитеатър
на Флавиите /наричан още Колизей/.

Почти всички римски императори се
опитвали да надминат по грандиозност на битките предшествениците си,
за да спечелят любовта на народа. Когато император Тит отворил Колизея
/побиращ 80 000 зрителя и веднага
превърнал се в главната арена на Древен Рим/, той наредил 17 000 евреи,
строели грандиозното съоръжение, да
бъдат умъртвени по най-разнообразни
начини. Пак там от император Траян,
след победата му над даките, били ор-
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Много популярно забавление била
навмахията /морски битки/. Те били
много скъпи дори и за императорите, затова били рядко провеждани,
и изисквали щателна подготовка.
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ганизирани най-масовите зрелища. Те
продължили 123 дни през които на арените се сражавали 10 000 гладиатори.
Император Комод пък се изживявал
като истински гладиатор и даже преминал школата по обучението им. Той
обичал да се сражава на арената, където естествено печелил. Любимото
му занимание било да убива животни,
които според историците поразявал
с изключителна точност /например
споменава се, че веднъж убил 5 хипопотама/. Император Домициан също
обичал да забавлява публиката, поразявайки от ложата си със стрели лъвове или мечки в главата, така че те да
стърчат като рога. А рогатите по природа животни /елени, бикове и зубри/
убивал с изстрел в окото.
Сред императорите се срещали и шегобийци. Например император Галиен си направил доста забавна шега с
един бижутер, изобличен в продажбата на фалшиви скъпоценни камъни. По сценарий, нещастникът е трябвало да бъде разкъсан от лъв. Когато
вратата на клетката се отворила, от
там изскочило пиле. От нервното напрежение бижутерът припаднал, за
радост на тълпата. Когато всички се
насмяли достатъчно, Галиен пуснал
злощастния бижутер с думите: „Той
лъжеше, затова и него го излъгаха“.
С приемането на Християнството през
4 век гладиаторските битки започнали да западат. През 404 г. император
Хонорий окончателно забранил провеждането им, след като тълпата разкъсала свещеник, който се опитвал да
разтърве биещите се гладиатори на
арената. Схватките с животни обаче
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продължили още половин век.
Боеве с животни
Други любими зрелища на римската публика били и боевете с животни, както и схватки между самите
зверове. Диктаторът Сулла през 93
г. пр. н. е. извадил на арената 100
лъва, Помпей го ‘надминал’ с 600
лъва, 400 леопарда и 20 слона. Понататък количеството на животни на
арената растяло с главоломни темпове. Както беше споменато, по времето на грандиозните игри на Траян
били умъртвени около 11 000 зверове.
Ловците на животни се трудили усилено, опустошавайки римските провинции в Африка и Азия. С този
опасен, но извънредно доходоносен
бизнес се занимавали хиляди професионалисти. По арените в империята освен гладиатори загивали
стотици хиляди лъвове, тигри, вълци, мечки, леопарди, пантери, глигани, бикове, слонове, хипопотами,
носорози, антилопи, елени, жирафи
и маймуни. Веднъж ловците успели
да доставят в Рим дори бели мечки.

ИСТОРИЯ
те си и детайлни подови мозайки, изобразяващи гладиаторски битки.
Бестиарий:

Схватка между животни:
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Всички тези животни били убивани от
специално тренираните за целта гладиатори – бестиарии.
Тяхното обучение било по-дълго от
това на стандартните гладиатори.
Учениците на т. нар. “Утринна школа” /защото битките с животни обикновено се провеждали сутрин/ бивали
обучавани не само да убиват, но и да
дресират животните. Дресурата в Древен Рим достигнала до смайващи висини. Мечки ходели по въже, лъвовете
като кучета донасяли при бестиария
уловения заек, маймуни яздели като
конници хиркански хрътки, елени
били запрягани в колесници. Но когато тълпата искала кръв, на арената се
появявали ловците /venatori/, умеещи
да убиват животните не само с различни видове оръжия, но и с голи ръце. За
най-висше изкуство при тях се считало омотаването на плащ около главата
на лъва или друг хищник, след което
животното било убивано с меч или копие.
Популярно зрелища били и двубоите между животни. В историята е останала такава схватка между слон и
носорог, когато слонът с помощта на
забравената на арената метла ослепил
противника, а след това го стъпкал.
Известната римска вила в Ненинг /до
Трир/, прочута с прекрасно запазени-

БГ Наука е

електронно издание, за да може всеки българин по света да има достъп
до него.
www.nauka.bg
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Звероукротител:

Естествено битките протичали с музикален съпровод. Виждаме прословутия воден орган и тръбач:

Битка между двама звероукротители:
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И ‚гвоздеят на програмата‘ схватка
между рециарий и секутор, под зоркия поглед на съдията:
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Повече за вилата в Ненинг: http://
penelope.uchi...ors/nennig.html
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ТЕХНОЛОГИИ
Изследване на възможността
за възстановяване на алкални
батерии след тяхното
окъсяване
Анотация: При направен реален
експеримент с разработвана алкална
батерия се установява късо съединение и невъзможност за захранване на
електрическата верига на изделието,
за което е предназначена. В лабораторни условия е изследвано възстановяването на алкални източниците на
захранване след тяхното окъсяване.
Разгледано е изменението на напрежението през определен интервал от
време, както и възможността да бъдат
използвани, като източници на ток.
Ключови думи: алкален източник
на захранване, възстановяване на напрежението;

Н

астоящата разработка е част
провеждащ се експеримент,
свързан с възможността за замяна на топлинни батерии в отбранителни продукти с такива от по-нов
тип. Разработени са три типа батерии – алкални, сребърни и литиеви.

От предложените химически източници на ток сребърните и литиевите
показват стабилни нива на отдаденото напрежение благодарение на конструкторските решения и характера
на съставящите ги химични елементи.
От практиката е установено, че алкалните химически източници на ток за
еднократна употреба имат способността да увеличават отдадената енергия
в процеса на тяхната експлоатация.
Обект на изследване са разработените алкални химически токоизточници
и изменението на напрежението им,
след като в тях е предизвикано късо
съединение. В практиката, то може да
се дължи както на състоянието на елементите и връзките между тях в самата батерия, така и на външно механично или електрическо въздействие.
Актуалността и значението на резултатите от проведения експеримент
произтичат от факта, че изменението
на напрежението на източника на захранване предизвиква невъзможност
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за експлоатация на продукта.
През 2013г. е проведен реален експеримент за сработване на частите на
изделие, като токоизточника му е алкална батерия - разработена специално за неговото захранване. Батерията
без товар отговарят на номинално напрежение от 12V, като изграждащите
я алкални елементи са осем от по 1,5V,
разделени конструктивно на два етажа по четири с последователно свързване.
При провеждането на експеримента
изделието не сработва, поради падането на напрежението на източника
на захранване. Батерията е извадена
и измерена на празен ход 4 (четири)
пъти, като първоначалното й напрежение е 0,02 V. След изключване на
батерията от останалата част, напрежението й се покачва и след 5 минути
достигна 1,5V, а след 10 минути - 3,6V
(номиналното й напрежение е 12V).
Това показва, че най-вероятно е имало
късо съединение в друга част на изделието.
Поради наличието на проблем в електрическата част на изделието, се предприема пълен оглед на източника на
захранване. Целта е да се даде адекватна оценка на състояние му и причините за изменението на напрежението.
Резултатите от назначения оглед ще
определят и възможността за неговата
реална употреба.
Батерията е разглобена на съставните
й части, като са следвани определени
стъпки.
Първо – установява се видимо раздуване на елементите на батерията, което говори за късо съединение, но не

http://nauka.bg

частично, а пълно, т.е. няма окъсяване
на отделни елементи, а на цялата батерия.
Второ - връзките между отделните
елементи са запазени, както и между
двата етажа на елементите. Относително равномерното напрежение на
отделните елементи, също говори за
външно окъсяване на батерията.
Прави се заключението, че: няма следи за вътрешно късо съединение на
батерията, както и на отделни елементи. Следователно батерията е окъсена
външно.
Като решение на проблема се препоръчва: да се преустанови последователното свързване на двата етажа,
което води до повече изводи и да се
премине към твърда връзка между
отделните етажи, което ще доведе до
намаляване броя на изводите от четири до два –само по един плюс и един
минус. Може с пълно основание да се
счита, че това ще повиши надеждността на разработваните източниците на
захранване и ще намали вероятността
от възникване късо съединение.
В лабораторни условия са проведени изпитвания с алкални батерии за
установяване на влиянието на късото съединение върху изменението на
напрежението. За целта е направена
симулация на окъсяване на алкални
източници на захранване. На изпитване са подложени батерии съответно
с номера: № 1 и № 2 .
Опита протича, като първоначално
се измерва напрежението на всяка от
батериите без товар. Предизвиква се
късо съединение с товар от 30Ω, които
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Продължителност на
интервала
[ sec]
1

Преди окъсяване
След окъсяване - с товар
30Ω
След изключване на товара
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
360
600

ност без товар и спрямо номиналната
за разработената батерия.
Измерените стойности на напрежението получени след описания цикъл
на изпитване на алкална батерия № 1
са показани в таблица № 1.
В колона № 3 е посочен процента на
достигнатото напрежение на изпитваната батерия № 1 спрямо първоначално измерената стойност без товар
/12,45 V /, а в колона 4 съответно процента на достигнатата стойност спрямо номиналното напрежение - 12V.

Напрежение [V]
стойност
[V]
2

% от началното
3

Таблица 1

% от номиналното
4

12,45
3,63

29,16

30,25

9,50
10,30
10,58
10,75
10,86
10,95
11,02
11,08
11,12
11,16
11,19
11,22
11,24
11,37
11,48

74,31
82,73
84,98
86,35
87,23
87,95
88,51
89,00
89,32
89,64
89,88
90,12
90,28
91,33
92,21

79,17
85,83
88,17
89,58
90,50
91,25
91,83
92,33
92,67
93,00
93,25
93,50
93,67
94,75
95,67
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представляват ¼ от предвидения номинален товар от 120Ω. Съпротивлението се изключва и след 120 секунди
се измерва първата стойност на напрежението на източника на захранване.
В следващите минути през определен
интервал от време /30 секунди/ се замерват стойностите на напрежението
за съответната батерия.
Експериментално измерените стойности са дадени в табличен вид, като е
посочен и процента на възстановяване на източника на захранване, спрямо първоначално измерената стой-
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Измереното експериментално напрежение на батерия № 1, веднага след
окъсяването й / 3,63V / е недостатъчно за задействането на изделието, за
което е предвидена като източник за
захранване.
Стойностите на напрежението са отчитани на всеки 30 секунди в продължение на 6 минути. Батерията се възстановява сравнително бързо - още в
първите 30 секунди тя достига 82,73%
от измерената стойност без товар или
85,83% от номиналната стойност. На
изпитване е подложено и времето, за
което батерията ще достигне 90% от
номиналното си напрежение - за батерия № 1 това е след около 90 секунди.
Опитът е повторен с батерия № 2, като
в таблица № 2 са отразени отчетените
експериментално стойности – колона № 2. В колона № 3 и колона № 4
е отразено процентното възстановяване на батерия № 2 спрямо съответно
началното и номиналното й напрежение.

112

http://nauka.bg

Измереното напрежение на батерия №
2 веднага след окъсяването й /3,63V/,
не е достатъчно за захранване на електрическата верига на изделието. Батерия № 2 достига 90% от номиналното
напрежение след около 90 секунди.
На първата минута от експеримента са
достигнати 88,76% от първоначалната
стойност на напрежението.
Експериментално получените стойности на напрежението / колона 2 / от
таблица № 1 и таблица № 2, са представени на графика № 1.
Графика № 1
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терия № 1 е отразено в таблица № 3.
Измерената експериментално стойност на напрежението преди окъсяването е по-ниска в сравнение с тази от
преди 6 часа. Това се дължи на предизвиканото в предишния цикъл късо съединение и проведените измервания.
В конкретния случай възстановяването на батерията след изключването на
товара е по-бързо и след 90 секунди
са достигнати 89,86% от началното и
87,92% от номиналното напрежение.
Сравнението на изчислените проценти на възстановяване на батерия №
1 показват по-бързото достигане на
измерената преди окъсяването стойност на напрежението /колона № 3 от
таблица № 1 и таблица № 3/ и номиналната му стойност /колона № 4 от
таблица № 1 и таблица № 3/. Резултатите доказват работоспособността на
батерията след около 60 секунди, дори
и след подлагането й на натоварване,
като двойно окъсяване в рамките на
шест часа.
С батерия № 2 е проведено същото
изпитване. Повтарянето на опита поставя батерията при значително потежки условия. Преди окъсяването напрежението измерено за батерия № 2

сп. Българска Наука брой 75

Направено е сравнение на измерените стойности на напрежението на алкална батерия № 1 и алкална батерия
№ 2 в продължение на 180 секунди. В
първите 60 секунди батериите се възстановяват сравнително бързо, като
достигат над 85% от номиналното си
напрежение /12V/. От графика № 1 е
видно, че въпреки близките измерени
стойности на напрежението на двата
източника на захранване, то алкална
батерия № 2 се възстановява по-бързо
в сравнение с батерия № 1.
За достигане на максимално натоварване на изпитваните батерии след 6 часа цикълът на
измерване на напрежението е
повторен. Вниманието е насочено
към първите 90 секунди след изключването на товара от 30Ω, защото в тях
батериите възстановяват голяма част
от напрежението си.
Експеримента започва с измерване на
напрежението на батерия № 1 без товар - 11,74V. То е в рамките на допустимото отклонение в сравнение с номиналното / над 90% от 12V / и се дължи
на проведения преди шест часа цикъл
от изпитвания и предизвиканото късо
съединение. Възстановяването на ба-
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е 11,79V т.е тя е работоспособна. Следва повторното й окъсяване и наблюдение на изменението на стойностите
в продължение на 90 секунди. Измерените стойности на напрежението са
вписани в таблица № 4.
Продължителност на
интервала [sec]
1

сп. Българска Наука брой 75

Преди окъсяване
След окъсяване - с товар
30Ω
След изключване на
товара
30
30
30
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Необходимостта от провеждането на
подобен експеримент е свързана с
доказване на работоспособността на
предложените батерии и времето за
тяхното възстановяване след претърпяно късо съединение.
Таблица 4
Напрежение [V]
стойност % от на- % от номичалното
налното
2

4

11,79
3,06

25,95

25,50

9,55

81,00

79,58

10,13
10,37
10,52

85,92
87,96
89,23

84,42
86,42
87,67

След предизвиканото отново късо съединение, батерията възстановява
89,23% от първоначалното си напрежение в рамките на 90 секунди. Отново възстановяването на батерията
протича по-бързо отколкото при първоначалния опит. Отразено в проценти възстановяването на батерията и в
двата случая е приблизително еднакво в първите секунди от експеримента.
На графика № 2 е представено изменението на напрежението в проведения цикъл от измервания в продължение на 90 секунди на батерия № 1 и
батерия № 2.
Въпреки претърпяното късо съединение батериите се възстановяват
сравнително бързо. Още в първите 30
секунди те достигат около 85% от първоначалното си напрежение.
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3

Графика № 2

От направения като цяло експеримент могат да бъдат изведени
следните изводи:
1. Извършения пълен оглед на алкалния източника на захранване на несработилото изделие доказва, че няма
окъсяване на елементите или на батерията като цяло. Късото съединение е
предизвикано от външно въздействие.
2. Опитно е установено, че измереното

ТЕХНОЛОГИИ

експериментално напрежение непосредствено след предизвиканото късо
съединение е недостатъчно да активира електрическата верига на изделието.
3. На изследваните батерии претърпели два цикъла на изпитване в рамките
на шест часа е необходимо технологично време от около 90 секунди за
възстановяване на работното им напрежение.
Проведения експеримент доказва работоспособността и функционалност-

та на разработената алкална батерия.
При проведените в последствие изследвания тя не може да си съперничи
по показатели с по-новите като технология литиеви източници на ток, но
си остава една от най-широко произвежданите и употребявани батерии.
Причината се дължи на ниската й себестойност, моменталната й готовност
за употреба и липсата на агресивни
за околната среда токсични химични елементи, като живак, никел и кадмий.

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има
достъп до него.

						

admin@nauka.bg

НАПИШИ И ИЗПРАТИ СВОЯ СТАТИЯ!
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Хипократ и музите
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началото беше словото“ се
споделя някъде като една
кратка история за създаването на света, а пък на друго още от началото се възпява пророк като всемилостив и милосърден. Дори системата,
в която съществува човекът да е полиили монотеистична и тогава се усеща
някакъв изблик на радост или печал,
т.е. съществува емоцията. Тя не е нищо
повече от една екзокринна жлеза, която секретира по различен начин. При
някои е взривоопасно и импулсивно,
винаги се подготвя нов секрет, дори
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понякога е заразен и предизвиква
сходни реакции в останалите. Но пък
в други случаи той се трупа бавно, постепенно, безмълвно и тихомълком
започва да тече, отвсякъде, в повечето
случаи от там, където най-много боли.
Но тук се създава една фалшива виролентност. Повечето хора са от този
тип, но малко успяват да се излекуват
успешно, въпреки че тук може да се
зададе въпросът какво би било лечението. Настъпва само промяна. И в целия този етап на развитие на човека,
съществува тази експресия, която по
най-удобния начин може да се нарече
възхищението на музата. Музата като
събирателно от всички музи, музата –
сборният пункт за минало, настояще
и бъдеще. Тя покровителства певци
и музиканти, обучава хората на изкуствата, съветва, утешава. Тя има свой
собствен музей, независимо дали това
е правилно или не. Този събирателен
образ на музата, ако трябва да се вкара
в дрехите на една единствена професия, която е позната на човечеството
от началото на неговото съзнателно
съществуване, това е медицинската
професия. На остров Кос, там където се проповядва свещената доктрина, че изкуството е вечно, а животът
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кратък, мястото, дало живот на един
от първите, осъмнели се в начина на
предаване на заразявания, Хипократ,
остава първообраз за лекаря и за неговия дълг. Не случайно има връзка в
неговите разсъждения за неделимостта между изкуството и прилагането
на лекарските знания. Но това звучи
толкова далечно, недостижимо, почти
мистично и внася един мирис на доблест, който в повечето случай е толкова мухлясал, че е трудно да се повярва
как подобно нещо може да ухайва така
много първоначално.
Образът на лекаря е винаги еднотипен в обществото. В тази негова еднотипност се крие многолистието от
разлика в характери и мисии, с които
са надарени тези хора. И въпреки това
не се чува думата на огледалото – найтежкият съдник или по-скоро съдникът, който отсича темпорално бързо
и естетически грозно – литературата.
Литературните произведения са един
огромен фонд от данни и най-вече на
отразени по определен начин впечатления, които създават един цялостен
образ, този път става въпрос за образа на лекаря. В световната история
на литературата не същуствува стра-

на и общност, в която лекарят да не
присъства, ако не като основен герой,
то като съпътстващо лице за всички
нещастия и в същото време като начин за справяне с проблемите. Това е
нормално и това така трябва да бъде,
защото светът се нуждае от отдадени
умове, които да имат понякога изкривени представи за света, именно, защото условията или каузата ги принуждават да направят това.
Тези дедуктивни факти могат да се
забележат на всички континенти, в
многообразно творчество, в умове с
различни честоти за света, от Америка
до Азия, от времена на изключителен
подем до състояния, в което ставаш
прекалено много зависим от околната среда. Системата на изобразяване
на човешкото в лицето на онзи, който
има различен сет от инструменти, даващ му и различен клас правни правомощия, е изградена от няколко слоя
във формата на един стремително заострящ се връх.
Началото на конуса или онази част,
която се вижда от всички, е тривиалното. Там класически първообраз на
един дори по лермонтовски герой на
нашето време е д-р Финли. Кротък –

ология и т.н. Материалите в списанието са поднесени по приятен и удобен за
възприемане начин.

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има
достъп до него.
www.nauka.bg
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мирен и хрисим. Това е той. Завърнал
се от войната, той не само е жертвал
своята отдаденост, но също така разбира, че е загубил любима. Всичко,
освен злобата в неговия свят, е едно
и също. Готовият да се нахвърли на
жива плът колега е все там, дебнещ и
малките грешки на своя познат в лицето на Финли. Д-р Финли може да е
една позната фигура на европейското общество, Кронин – неговият създател може да натрупва популярност
по този начин, но тук има нещо много
по-важно – изграждането на защита,
съхранение и опазване на своето или
по друг начин казано – Цитадела. Още
едно познато име, още много награди
стоящи зад това струпване от съгласни и един от последните фронтове,
в които може да се защити илюзията. Идеализмът съществува заедно с
младостта, а с напредването на брой
вдишвания глътки въздух, с увеличения брой чути и изказани думи и найвече видяното, то се превръща в минало, груба прагматичност и преходът

на следващата фаза от разбирането на
делата на Хипократ. Това всичко става ясно от делата на Андрю Мейсън,
който дипломирайки се лети високи
из своите цели, центрофугирането на
мечтите му показва един извънредно
висок хематокрит, а при аускултация
може и без стетоскоп да се чуе силата
на клапите. Ентусиазмът, очаквано,
както само в драма на Кафка, угасва
от силата на съдбата и подредения от
самия човек свят, определян като правилен. Една от малкото сигурни опори за своята идеологична система, той
намира в една друга душа – учителката Кристин. Но ето как идва моментът,
в който зад думите на Кронин се усеща
един лек загар от Балзак, познат с отправяне на заплаха към града – „Или
ти, или аз!“. Младият Мейсън отива в
Лондон, големият град развива неговия лечителски талант от гледна точка
на теорията за капитала. Адам-Смитовата „скрита ръка“ е правилният завършек за един живот, пълен с борби
и интриги, отдаденост, непреходност в
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драматични съдби, дори и д-р Андрю
да се класифицира като неовикторианска проза.
В поставянето на дилемата за избор,
за оцеляване започва да става ясно,
че тук има огромна не хомогенност от
чувства и качества. Проценти няма.
Гаусовата крива ту се изкачва, ту замира. Накрая все се стига до философското размишление – А сега накъде?
Фауст много ясно дава отговорът сега
докъде е било, но останалото няма как
да се разбере, мойрите винаги спазват конфиденциалност. Този известен
учен в немското общество бива излъган и деморализиран с цел търсене на
истинския смисъл на живота. Въпреки
големите достижения, които той е постигнал, той е объркан, защото традиционните и конвенционални начини
на обучение и решаване на проблемите, които впрочем в голяма степен той
сам е разработил, не могат да му помогнат да разбере всички феномени и
различия в природата. Във всичките
части на поемата се усеща нуждата,
интубирана от Гьоте, за получаване
на безвъзмездната помощ. Развива се
един нов рационален начин за създаване на връзка между лекар и пациент, санса или раждането са в основата на промяна на възгледите за света.
Философията на Фауст е типично уверяване на формата на изказ на модерния човек. Като един замисъл може да
се приеме, че образът на този лекар е
откритата форма на хуманността. Той
притежава всички качества за човешка възможност и мотивация и въпреки
това личностната му характеристика
е една архетипна структура на всеки-

дневния човек. Разбира се, че хегемонията на бита няма как да се пропусне.
Системата от събития, предвещаващи
и предшестващи други, няма смисъл
да се подценява.
В това може да ви увери един измъчен, но добре лъснат Нобел в ръцете
на Пастернак с неговия Живаго. Колко свенливо грешен трябва да е светът
на един лекар, би си помислил един
читател. Не е известно количеството
време, нужно да изтече, за да се разбере, дали подобно съждение трябва
да е грешно или правилно, но формата на оцеляване с отклик във времето
и пространството ежедневно и навсякъде, са напълно добре различими в
живота на Живаго. Да искаш да бъдеш, да можеш да бъдеш и да продължаваш да бъдеш верен на една кауза,
отдаденост, равносилна на смисъла
на човешкото съществуване, е характерна за типична голиатова душа като
тази на Живаго. Въведените мотиви за
войните, революциите, влиянията на
партиите, наличие на грешен плод тук
се интерпретират по една нехристиянска методика, първообраз на Сцила и
Харидба. Бог тук е мъртъв, той не съществува, абстракцията в това понятие трябва да се разясни едва тогава,
когато се изчисли броят на труповете,
да се разбере първопричината за глупостта в политическа система. Това
е средата, в която се опитва да вирее
един красив ум, този на Живаго. Това
е една орис, която се предава от век на
век в живота на редовия лекар. Тук се
застъпва символът за закърнялост на
системата, нейната трудна подвижност и геройските усилия, нужни на
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един самотник в своята идеология
да направи промените. Това всичко е
един ключ към началото на началата
– възприемането на света или правилното подреждане на мисълта, известно в научните среди още като философска концепция.
Открива се един парадокс – иронията, преминаваща в сатира и една груба гротеска. Извървяване на едни път
– от святото ложе на християнския
свят, до онова място на Луцифер, където шества безумието, възможно да
се нарече с много имена, чиято малка
скрита сянка се нарича оптимизъм.
Става въпрос за най-великата творба на Просвещението – Волтеровият
Кандит или Оптимизмът. Тази философска сатира хвърля и ирония в историята на България, защото преди
написването на „История славянобългарска“ описва Крумовите закони. Но
важното тук е лицето на лекар, различната страна на Живаго, неочакваната, новият Менсън, но тук с друго
име – д-р Панглос. Това лице и неговата философия са в основата на сатирата на Волтер. Панглос е учителят
на Кандид, който го учи, че във всеки
случай, това което се случва е заради абсолютната нужда и това нещо се
случва за най-доброто развитие на обстоятелствата. Това е пародия на начина на мислене на просветителите,
хората, които твърде бързо забравят,
че и те може би са хора и като каймак
сигурно имат и други качества и свойства – нещо толкова типично за определен кръг от високо реещи се амбиции, срещащо се на всички нива – от
студенти до хабилитирани. По една
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огромна ирония на обстоятелствата
животът и творческият подход към
мисълта на живота, в притежание на
Панглос са огледала за мнозина. Всеки обир, нещастие или инцидент в
Кандид доказват абсурдния подход
на Панглос към оптимизма. Животът
на този лечител прозира от нещастие.
Резултатът е, че той се оказва сляп за
своя опит и също така за нещастията,
които сполетяват приятелите му. Забелязва се една атака на метафизични
спекулации на непознати теми, абсурдизиране на непрактичното, тъй като
крайната критика предпочита действията. Да живее теорията! Това е заключителния лозунг, даващ сила на
тази мощна критика.
Защо тогава има връзка между реалното и нереалното при отразяване в
ролята на лечителя в света на музите? Точен отговор може и да се намери, но по-важното е усетът на мистичност, тревожност, страх, които се
усещат понякога от тези личности.
Това е неизбежно. В комплексиката на
тези характери като една тънка нишка при някои представители се крие
криминалното - на показ в ума и със
скрит размах в реалния свят. Пример
за това са едни „Десет малки негърчета“. Убийството като форма на катарзис, мистификацията като инструмент
за поддържане на заинтересованост,
нуждата от пренареждане на сюжета –
това са ключовите мотиви, свързани с
интересните житейски съдби на лекаря и останалите хора на острова. Интригантност, безкрупулност, алкохолизъм; да прекараш целия си живот в
търсене на обществена признателност
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и успехи, но да не можеш да погледнеш чувствата и да разбереш хората.
Този хирург е пример за една крайно
изкривена представа на разширеното
обща схващане, че лечебният занаят
е отдаване на вариабилността на чуждите страдания.
Колкото и грубо да звучи тази практическа достоверност на човешки съдби,
някъде, все още има един леко наивен,
почти по детски, проблясък на желания за промяна. Дали това е едната
крайност с Андромеда на Крайтън и
мотивът на спасението или по друг на-

чин казано усмъртяването на подвига
на Ной. Или пък модерният Прометей
на Шейли, по-известен още като Франкенщайн. Често във философски трактати животът се приема като стадион,
който освен от спортисти се нуждае и
от хора, които заемат активната роля
пасивно да наблюдават и правят промяна и пасивно да имат един непроменим статут, независимо от характера
си. Това именно е същината на музата,
стояща в основата на очарованието на
Хипократ.

БГ Наука бе част от журито за стипендиант на Karoll
БГ Наука
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