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

от Росен и Петър Теодосиеви,
автори на популярния български портал за наука, история и технологии
www.nauka.bg

БГ Наука може да се

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

БГ Наука е електронно

издание, за да може всеки
българин навсякъде по света
да има достъп до него.
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ПОВЕЧЕ ИНТЕРНЕТ
ЗА ЗАБАВЛЕНИЕ

200 Mbps

14

,99

лв./мес.

В НАШ МАГАЗИН ИЛИ
НА WWW.BLIZOO.BG

Офертата е валидна до 30.04.2015 г. за нови абонати, при сключване на 24-месечен договор и при техническа възможност.
За първите 3 пълни месеца, цената е 14.99 лв./мес. За останалия период на договора - цената е 29.99 лв./мес.
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НАУКА
Марина Станилова: Да се занимаваш с наука не е просто
занаят, то е призвание
1. Моля, представете се.
Казвам се Марина Станилова, работя в системата на БАН от 28 години,
научната ми област е ботаниката и
по-конкретно растителните биотехнологии. Научната ми кариера започна
със спечелването на един 5-годишен
проект, финансиран по програмата
на НАТО „Наука за мир”, в рамките
на който през 2001 г. основах Биотехнологичната лаборатория за лечебни
растения в Института по ботаника.
Оттогава развивам това направление,
ръководя проекти и работни пакети,
подготвям дипломанти и докторанти,
работя и в международно сътрудничество и представям постиженията на
екипа ми на многобройни научни форуми у нас и в чужбина. От 2010 г. съм
доцент в ИБЕИ-БАН.
2. Коя научна институция представлявате и с какво се занимава
тя?
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, към БАН. От
името на института е ясно – изучава
флората, фауната и микотата в България, следи за измененията в биологичното разнообразие и активно рабо-

ти за опазването му, за опазването на
околната среда и устойчивото ползване на биологичните ресурси. Научните изследвания са с теоретично и приложно значение, на национално ниво
и в международно сътрудничество.
3. Кое Ви запали към науката и
кога се случи това?
Винаги съм имала прекрасни учители,
на които дължа много и с благодарност
си спомням за тях. От дете си задавам
най-различни въпроси и търся отговорите им, спомням си например един
ден в детската градина когато ни изведоха да играем в парка, а ние с приятелката ми копахме дупка в земята
за да я пробием и да видим какво има
под нея. В прогимназията любимите
ми предмети бяха естествените науки и изкуствата, а в гимназията вече
имах определен интерес към биологията и географията. Учих в елитна гимназия (ФЕГ, Варна), в която се научих
и на дисциплина – да полагаш усилия
ден след ден, за да постигаш целите
си. Там добих увереността, че мога да
се справя с всичко, стига да съм достатъчно мотивирана. В университета
ми беше по-лесно, защото имах изгра-

www.nauka.bg

7

НАУКА

дени навици да уча и да анализирам.
Преподавателите в Биологически факултет на СУ засилиха желанието ми
да се занимавам с наука. Имах и пълната подкрепа на семейството ми да се
насоча към професия, свързана с научни изследвания.
4. Имате одобрен проект в последната сесия на Фонд научни
изследвания, как се казва той и
какви ползи ще има проекта в
науката?
Заглавието на проекта, който ръководя, е малко дълго, което е свързано с
неговата интердисциплинарност: „Моделни видове от родовете Verbascum
(Scrophulariaceae),
Centaurea
(Asteraceae) и Glaucium (Papaveraceae)
– изследване на генетичното разнообразие на Българските популации,
метаболомика и физиологично състояние на диви, in vitro размножени
и ex vitro адаптирани растения”. Тази
сесия на Фонд „Научни изследвания”
беше ориентирана към изследвания
с фундаментален характер. Избрахме
да проучваме растителни видове, които са ендемични за България, тоест не
се срещат другаде по света. Едновременно с изясняването на генетичното
разнообразие на техните популации и
съдържанието на биологично актив-
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ни вещества, си поставихме за цел да
ги опазим с помощта на растителните биотехнологии и да върнем част от
размножените растения в природата,
с което да стабилизираме популациите им. България се отличава с богато
биоразнообразие и е дълг на българските учени да го изследват и опазват.
5. С какво заглавие беше последната Ви публикация?
Последната ми публикация е от декември 2014 г.: „Enhancement of Arnica
montana in vitro shoot multiplication and
sesquiterpene lactones production using
Temporary immersion system”, публикувана в съавтрство с Мария Петрова, Ели Зайова и Милка Тодорова, в
сп. Int J Pharm Sci Res. /doi: 10.13040/
IJPSR.0975-8232.5 (12).1000-07) EISSN: 0975-8232; P-ISSN: 2320-5148
(IF за 2013: 0.533)/.
6. Има ли бъдеще науката в България и как го виждате Вие?
Да, има. Въпреки многобройните
трудности, с които се сблъскват учените в България, науката успешно се
развива. В нашия институт в момента се обучават около 40 докторанти,
което е свидетелство за интереса на
младите хора към науката. Има много теми за изследване, разработват се
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проекти с национално и международно финансиране. Ключовият проблем
за бъдещето на науката в България е
финансов, недостатъчните средства са
причина за отлив на много млади учени, които са съвсем в началото на кариерата си, а това поставя под въпрос
приемствеността между поколенията.
Иначе българските учени отдавна са
се доказали и интегрирали успешно в
Европейското научно пространство.

кат да се занимават с наука?
Слава на Бога, има! Вярвам, че винаги ще има будни деца и любознателни
млади хора, които ще искат да разкриват тайните на природата. Проблемът
не е в хората, а в неадекватната образователна система, която непрестанно
се влошава на всяко ниво. Средствата
за образование и наука са оскъдни,
реформите в образованието, особено
онези, свързани с начина на финансиране, имат негативни последици, които водят до загуба на интерес и дори
до апатия към учебния процес като
цяло. В резултат, за съжаление, много
деца остават с недоразвити способности за мислене, а агресивната реклама
на всякакви ненужни продукти допълнително деформира ценностната им
система. Само че божествената искра е
във всеки един от нас, така че тази тенденция към създаване на общество от
потребители няма да продължи дълго,
младите хора ще натрупат неудовлетворение и ще осъзнаят, че пропускат
нещо много по-важно от материалното благополучие.

7. Как оценявате работата на екипа си?
За успеха на един проект е от изключителна важност правилният подбор
на научния екип. Проектът е още в началото си, но имам всички основания
да вярвам, че ще се справим успешно с
всички дейности и ще получим желаните резултати. Целите са ясно формулирани, задачите се допълват взаимно, методите са подходящо избрани,
част от учените са утвърдени, една
трета от всички участници са млади
учени и докторанти, за рутинната работа са включени специалисти с висока отговорност. Всички участници
в проекта са мотивирани, а редовните 9. Какво бихте казали на хората,
работни срещи с обмен на информа- които все още се колебаят дали
ция синхронизират работата им.
да се занимават с наука в България?
8. Има ли млади хора, които ис- Да се занимаваш с наука не е просто
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занаят, то е призвание. Ако човек е
изследовател по душа, единственото, което може да го разколебае да се
посвети на науката в България, е ниското заплащане на интелектуалния
труд. Удовлетворението от процеса на
работа, тръпката на откривателството,
свободата сам да избираш обектите
и целите на изследване, безкрайните
възможности за творчески подход при
решаване на поставените въпроси, мобилността и обмяната на опит с учени
от цял свят, са несравними предимства и си заслужават известни компромиси. Упоритостта води до печелене на проекти и създаване на по-добри
условия за работа. Научните среди са с
най-прогресивна обществена настройка и общуването в тях е интересно и
плодотворно. Ако чувствате науката
като призвание, не се колебайте и я
изберете, този избор ще ви направи
щастливи!

плащането на интелектуалния труд.
Само по този начин може да се гарантира високо качество в научната работа и подобаващ обществен престиж.
Изследователят трябва да разполага
с модерна апаратура, която е предпоставка за добри научни резултати, и да
е спокоен за насъщните си житейски
нужди, за да може мисълта му да се насочва към поставяне на експерименти,
разкриване на закономерности, намиране на приложения на знанието. Заплащането трябва да е диференцирано според резултатите. Качеството на
образованието трябва да се повиши,
броят на студентите в университетите
да се намали, за да идва попълнение
от знаещи млади хора, които бързо да
навлизат в тематиката и да развиват
науката.

11. Занимавали ли сте се с нещо
извън научната работа?
Професионално – не. През свободно10. Какво, според Вас, трябва ко- то си време за удоволствие – със спорт,
ренно да се промени в България изкуство и медитация.
спрямо науката?
Финансирането. Обществената нагласа към хората, занимаващи се с наука.
Качеството на образованието. Нещата са свързани. Трябва да се увеличат
средствата както за образованието и
за научните изследвания, така и за за-

10 Българска Наука - Април 2015 г

Българска Наука е член на ECSITE!
От началото на 2015 г. сдружение „Форум Наукра” стана част от Ecsite – организация,
която събира повече от 350 организации, ангажирани с популяризирането на наука и
достиженията на технологиите.
Интересни факти за Ecsite:
 Ecsite се основава през януари месец
1989 г. от 23 научни организации. През
годините организацията е нараснала
значително по размер и обхват не само
в Европа, но и целия Свят.

своите сайтове и интернет платформи
още много милиони потребители се
включват в научните дейности.
 Всички членове на Ecsite създават
ежедневно дейности, които променят
живота на европейските граждани.
Стимулират творчество, създават
диалог, разпространяват информация
и всичко друго, което помага за
по-добър и информиран живот,
променяйки отношението към науката
и научните работници въобще.

 Ecsite – Европейската мрежа на
научните центрове и музеи, е
създадена преди повече от 25 години.
Това е европейската организация с
главен ангажимент към науката, където
специалисти определят бъдещето
ни. Ecsite дава възможност на всички Ние вярваме, че науката е част от културата
свои членове да си сътрудничат на и любопитните умове допринасят за поевропейско и световно ниво.
добро общество. Убедени сме, че науката
се нуждае от справедливо, свободно
 Мрежа обхващаща повече от 50
мислещо, демократично общество с активна
държави.
гражданска позиция и всяка дейност на
 Членовете са научни центрове, музеи, нашето сдружение допринасяме за това.
зоологически градини, фестивали,
планетариуми,
университети,
отворени лаборатории, фондации,
научни дружества, фирми с научна
насоченост, кметства и др.

www.ecsite.eu

 Сдружение „Форум Наука” е член
от 2015 г. , а в България има още две
организации членуващи в Ecsite.
 Ecsite е концентрирана в Европа, но
има членове от цял свят и свободно
работи с всички тях като развива общи
проекти.
 Всички членове на Ecsite организират
научни събития, които ангажират над
40 милиона души всяка година, а чрез
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Срещнете се с водещи бизнес университети в
София!

С

ветовният лидер в организиране на МВА събития ще бъде в
България.
11 май 2015 г., понеделник
София Хотел Балкан (Шератон)
София, пл. „Света Неделя“ 5
16:30 – 22:00 часа

Постигнете ново професионално ниво
с МВА!
Сред университетите, които участват в
пролетния тур на Access MBA са: Henley,
IE, Bentley University Graduate School
of Business,IESE, Hult International
Business School, EADA Business School,
CEU Business School, IE Business School,
IESE Global Executive MBA, American
University in Bulgaria, The University
of Sheffield International Faculty, CITY
COLLEGE, Ashridge Business School,
University of St. Gallen, European School
of Management and Technology, Vienna
University of Economics and Business и
много други!

ЕКСКЛУЗИВНО ПО ВРЕМЕ НА СЪБИТИЕТО:
• Най-добрите международни бизнес
университети на едно място
• Индивидуални срещи с представители на световноизвестни бизнес
уилища
• Интерактивни конференции
• Консултации относно вашата MBA
програма с Access MBA ескперти
• Семинари и консултации за подго- Предварителната регистрацията е затовка за теста GMAT
дължителна. Регистрирайте се тук:
• Многобройни възможности за стипендии (обща стойност над 1 мили- http://www.accessmba.com/
он евро)
• 93% от завършилите МВА програми получават мечтаната работа
(проучване на GMAC от 2013 г.)
• Средната заплата на завършилите
МВА програми е в размер на 128
569 щ.д. (проучване на GMAC от
2013 г.)
• Средно заплатата на завършилите
МВА програма се е увеличила двойно (Financial Times, 2013 г.)
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Сдружение на ръководители на
олимпийските отбори по природни науки
СРООПН

Ф

товка и участията им в международни
олимпиади и състезания. Фондацията
финансира и оборудването на специални лаборатории за подготовка на
олимпийски състезатели по биология
и по химия с цел усъвършенстване на
практическите им умения.

ондация „Америка за България” подпомага укрепването на
динамична пазарна икономика
и на институциите на демократичното
общество в България и подкрепя страната в постигане на пълния й потенциал на успешна и модерна европей- За периода 2010-2017 г. Фондацията е
ска нация.
инвестирала 2.8 милиона лева в олимпийските отбори чрез Сдружението на
В областта на образованието Фонда- ръководители на олимпийските отбоцията подкрепя България в развитие- ри по природни науки.
то на нейния човешки капитал, което
би гарантирало успешното й бъдеще Инвестицията в олимпийските състена модерна и просперираща нация. затели по природни науки е инвестиАнгажирана е с подобряване качест- ция в бъдещето на България, в нейнивото на българското образование, из- те млади хора, които в идните години
дигането на престижа на учителската ще бъдат двигател на иновациите, на
професия и възприемането на образо- научните постижения и на икономиванието като основна ценност.
ческия просперитет на страната ни.
Затова Фондация „Америка за България“ е поела дългосрочен ангажимент
в подкрепа на българските национални отбори по природни науки в организацията, целогодишната им подго-

Представяме ви кратък преглед –
постижения на българските състезатели в олимпийските отбори
по природни науки до 2014 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
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Златни медали: 116
Сребърни медали: 216
Бронзови медали: 304

Кои сме ние?
Христо Чанев – Доцент във Факултета по химия и фармация на СУ „Св.
Кл. Охридски“. Ръководител на националния отбор по химия от 2007 г. Ръководител на лабораторията по химия
„Америка за България”. Зам.-председател на УС на СРООПН.

Алексей Христов – Председател на
УС на Сдружение на ръководители
на олимпийските отбори по природни науки (СРООПН). В края на 90-те
получава магистърска степен по богословие от СУ „Св. Климент Охридски“.
През 2001-2002 е гост изследовател
в университета Джорджтаун във Вашингтон на тема Нестопански организации и гражданско общество. От
2004 година е програмен директор на
Американска фондация за България и
управител на клона в България.

14 Българска Наука - Април 2015 г

Албена Йорданова – Доцент в Медицинския факултет на СУ „Св. Кл.
Охридски“. Ръководител на националния отбор по биология от 2009 г. Член
на УС на СРООПН.

Брой 77, Април 2015

Емил Келеведжиев – Главен асистент в Института по математика и информатика на БАН. Ръководител на
националния отбор по информатика
от 2009 г. Член на УС на СРООПН.

Никола Каравасилев – Докторант
във Физическия факултет на СУ «Св.
Климент Охридски». Ръководител на
националния отбор по астрономия от
2009 г. Бивш международен олимпиец по астрономия. Член на УС на СРООПН.

Асен Кюлджиев – Главен асистент
в Института за ядрени изследвания и
ядрена енергетика, БАН, лаборатория
„Теория на елементарните частици”.
Ръководител на националния отбор
на младите физици от 2009 г.

Александър Велинов – Председател на секция „Математика и лингвистика” към Съюза на математиците
в България от 2008 г. Ръководител на
националния отбор по математическа
лингвистика от 2003 г.

www.nauka.bg

15

НАУКА

За нас
„Сдружение на ръководители на олимпийските отбори по природни науки”
е създадено през 2010 г. като продължение на програмата на Американска
фондация за България за финансиране на българските олимпийски отбори
по астрономия, биология, информатика, математика, математическа лингВиктор Иванов – Доцент във Фи- вистика, физика, химия и отбора на
зическия факултет на СУ „Св. Кл. Ох- младите физици.
ридски“. Ръководител на олимпийския отбор по физика от 2000 г. Бивш Учредители на Сдружението са ръмеждународен олимпиец по физика. ководителите на отборите – известни учени, ветерани на олимпийското
движение в България с опит в подготовката, обучението и участието в
международни олимпиади. От 2011 г.
Фондация „Америка за България“ поема дългосрочен ангажимент за финансиране на олимпийските отбори
по природни науки.
Целите на сдружението са:
Петър Бойваленков – Професор в
Института по математика и информатика, БАН, и преподавател в Природо-математическия факултет на ЮЗУ.
Изпълнителен директор на списание
„Математика“. Ръководител на отборите по математика от 2003 г.
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 Да подпомага развитието на националните олимпийски отбори
по природни науки;
 Да организира процеса на подготовка и участие на отборите в международни състезания;

Брой 77, Април 2015

 Да работи за отличното предста- товката и селекцията на националнивяне на националните олимпий- те отбори.
ски отбори;
Олимпийското сдружение работи за
 Да съдейства за осигуряване на диалог между държавните институфинансирането на подготовката и ции, националните отбори и предстаучастието на отборите в междуна- вители на българския бизнес.  
родните олимпиади;

От 2011 г. СРООПН организира Годишни олимпийски срещи в чест на
 Да осигури информираността на успехите на олимпийските състезатебългарското общество за същност- ли, а през 2014 г. се проведе Първата
та и значението на постигнатите национална олимпийска конференот отборите успехи.
ция по природни науки и иновации
под патронажа на президента на Р
Какво правим?
България Росен Плевнелиев.
СРООПН организира обучения, лабораторни занимания, специализирана подготовка по съответните научни
дисциплини – осигуряване на лектори, разработване на задачи, публикуване на задачи от предишни олимпиади.
Всяка година около 50 ученици взимат участие в 15 международни състезания. Само през 2014 г. националните олимпийски отбори на България
по природни науки завоюваха общо
61 медала и спечелиха почетни гра- Поглед в небесата... Олимпийски
моти. Зад достигането на тези успехи отбор по астрономия
стои целогодишният труд на около 70
преподаватели, ангажирани с подго- Международната олимпиада по астрономия се провежда за първи път през
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юни 1996 г. в Специалната астрофизическа обсерватория, Русия. България
участва всяка година от 1998 г. насам с
отбор в състав между пет и седем състезатели, като отборът винаги се завръща с поне два спечелени медала.
Участниците в българския национален отбор се избират измежду победителите от четирите кръга на националната олимпиада по астрономия.

пийски отбор по биология

Международната олимпиада по биология е най-престижното състезание
по биология за ученици от цял свят.
България е една от шестте страни, основателки на олимпиадата през 1989
г., и участва още на първата Международна олимпиада по биология в Чехословакия през 1990 г. През 1994 г.
олимпиадата се провежда във Варна,
До 2014 г. нашите ученици са спе- България.
челили общо 71 медала: 13 златни, 23 сребърни и 35 бронзо- Всяка година националният отбор по
ви, като само през последни 3 години биология е в състав от четирима състеса завоювани 18 медала! Много от тези затели. До 2014 г. отборът е донесъл на
даровити деца вече работят в някои от страната ни общо 47 медала: 4 златсветовните астрономически институ- ни, 8 сребърни и 35 бронзови.
ции.

Всичко започва в Правец... ОлимДа експериментираме... Олим- пийски отбор по информатика
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Международната олимпиада по информатика е основана по инициатива
на България и първата е проведена у
нас през 1989 г. в град Правец. Днес
събира участници от над 80 държави,
като всеки отбор е представен от четирима състезатели. Според обобщената
класация по медали за всички времена, България е на пето място в света
– завоювали сме 89 медала до 2014
г., от които 21 златни, 31 сребърни
и 37 бронзови. Най-добрият ни състезател досега е Румен Христов с общо 3
златни и 2 бронзови медала, което го
нарежда на трето място в света.

родни науки. Създадена е през далечната 1959 г. в Румъния. България,
Унгария и Румъния са единствените
държави, които са участвали във всички издания на олимпиадата от създаването й до днес, като през 1966 г.
и 1975 г. страната ни е била домакин.
Шестима ученици между 10 и 12 клас
всяка година представят страната ни
на престижното състезание.
До 2014 г. на Международната олимпиада по математика българският отбор е завоювал 53 златни, 102 сребърни и 101 бронзови медала!
  

Най-старата традиция... Олим- Сложна езикова мозайка... Олимпийски отбор по математика
пийски отбор по математическа
лингвистика
Международната олимпиада по математика е първата олимпиада по при- Международната олимпиада по мате-
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матическа лингвистика се провежда
ежегодно от 2003 г. насам, като първата олимпиада е инициирана от България и е проведена в к.к. Боровец.
Български отбори са се състезавали
във всички издания до днес и успехът им се измерва в общо 38 медала
– 10 златни, 11 сребърни и 17 бронзови. Традиционно, в международната
олимпиада по лингвистика участват
по два отбора от всяка държава, с по
четири състезатели във всеки отбор.
Тези заслуги правят България третата
по ред държава в ранглистата за всички времена.

Международният турнир на младите физици е престижно състезание по
физика, състоящо се в практически
изследователски задачи и провеждане
на експерименти. Характерен за състезанието е неговият турнирен формат.
Отборите влизат в ролите на докладчик, опонент и рецензент, оценяват се
и се предизвикват помежду си. Турнирът има отборен характер и затова тук
липсват индивидуални отличия. България участва в първите два Международни турнира през 1988 и 1989 г. в
Москва и ги печели. След прекъсване
възстановява участието си през 2000
г. Националните ни отбори се завръОт 20 до 24 юли 2015 г. в Благоевград щат с бронзови медали през 2004 г.,
страната ни е домакин на 13-та Меж- 2005 г. и 2013 г.
дународна олимпиада по лингвистика

Отговорите са многобройни...
Докладчик, опонент и реценОлимпийски отбор по физика
зент... Отбор на младите физици
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През 1967 г. България, заедно с Полша, Чехословакия, Унгария и Румъния, учредява Международната олимпиада по физика и участва във всички
45 издания на олимпиадата от тогава
насам. Броят на държавите участнички обикновено е около 85, а отборът
на всяка държава е съставен от петима
състезатели.

Изключително реактивоспособен... Олимпийски отбор по химия
Международната олимпиада по химия
се провежда за първи път през 1968 г.,
а България е редовен участник още от
следващата 1969 г. в Чехословакия.
Участниците в българския национален отбор са четирима на брой и се избират измежду най-добре класираните участници на Националния кръг на
олимпиадата по химия и опазване на
околната среда. България е домакин
на олимпиадата през 1971 г. и 1982 г.

До 2014 г. българските ученици са спечелили за страната ни общо 14 златни, 34 сребърни, 57 бронзови медала
и 58 почетни грамоти. Изключително
постижение за България е абсолютното първо място на Иван Иванов
на XIVМеждународна олимпиада по От 1999 г. до 2014 г. нашите ученици
са спечелили общо 30 медала: 1 злафизика през 1983 г.
тен, 7 сребърни и 22 бронзови!

Други международни състезания
по природни науки
СРООПН подкрепя и участието на
българските отбори по природни науки на следните престижни международни състезания:
 Международна олимпиада по астрономия и астрофизика
 Балканска олимпиада по информатика

www.nauka.bg

21

НАУКА

 Младежка балканска олимпиада Първа национална олимпийска
по информатика
конференция по природни науки и иновации
 Балканска олимпиада по матеНа 24 и 25 март 2014 г. в София се
матика
проведе Първата национална олимпийска конференция по природни
 Младежка балканска олимпиада
науки и иновации. Конференцията се
по математика
осъществи под патронажа на Росен
Плевнелиев, Президент на Република
 Традиционна руска олимпиада България, и имаше за цел да срещне и
по математическа лингвистика
стимулира диалог между заинтересовани страни по въпросите за олимпий Romanian Master of Physics
ското движение в страната – ученици,
студенти, преподаватели, академици,
 Международна
Менделеевска представители на държавните инстиолимпиада по химия
туции и политици.
 Жаутиковска олимпиада по при- Втората национална олимпийска конференция по природни науки и иновародни науки
ции ще се проведе през 2016 г.
Годишни олимпийски срещи
Олимпийски лаборатории
СРООПН организира годишни олимпийски срещи – празнични събития, По проект на Олимпийското сдружекоито имат за цел да отбележат успе- ние и в името на по-ефективната подхите на отборите от настоящата година готовка на олимпийските състезатели,
и да отдадат още веднъж заслужено- в периода 2011-2013 г. бяха ремонтито признание на учениците и техните рани и оборудвани модерни учебни
ръководители. От 2013 г. годишните лаборатории по химия и биология в
срещи се провеждат под патронажа съответните факултети на Софийския
на президента на Република България университет.
Росен Плевнелиев.
Олимпийски предизвикателства!
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Олимпийски задачи по природни науки – това може би ви звучи сложно, но те могат да бъдат
и забавни. Задачите по природни
науки имат и своята любопитна
страна. Вижте я в следващите избрани олимпийски предизвикателства от всяка дисциплина!
Астрономия: Слънцето изгрява от
изток, а Луната – от запад. Вярно ли е
това твърдение? Всъщност кое от двете явления се случва по-често – изгревът на Слънцето или на Луната?
Биология: Най-успелият български
плувец Петър Стойчев – Поставя на 24
август 2007 г. феноменален световен
рекорд за най-бързо преплуване на
протока Ла Манш – за първи път в историята под 7 часа! Определете в каква
последователност са се разграждали и
изразходвали следните енергийни запаси на нашия спортист: липиди, глюкоза в кръвта, гликогенови запаси.

цветовете на четирите му елемента е
минимална. В гардероба на Хърмаяни
има N1 шалчета, N2 блузки, N3 поли
и N4 чифта обувки. За всеки елемент
от облеклото е известен неговия цвят
(цяло число от 1 до 100 000). Всеки тоалет се характеризира с максималната разлика между кои да е два негови
елементи и се състои от точно по едно
шалче, блуза, пола и един чифт обувки. Помогнете на Хърмаяни, като напишете програма magical, която намира елементите на вълшебния тоалет,
т.е. тоалет, при който максималната
разлика в цветовете е минимална.

Математика: Дадена е шахматна
дъска с размери m × n, където m≥2 и
n≥2 са естествени числа. Едно оцветяване на клетките на дъската в бяло, зелено, червено и синьо (при което всяка
клетка е оцветена в точно един цвят),
наричаме шарено, ако всяко квадратче 2 × 2, съставено от четири клетки,
съдържа всеки цвят точно по веднъж.
Какъв е броят на шарените оцветяваИнформатика: Хърмаяни не е до- ния?
бра програмистка, но с вълшебствата
си я бива. Днес тя е решила да си об- Математическа лингвистика: Далече вълшебен тоалет – шалче, блуза, дени са изречения на шугнански език
пола и обувки, които й позволяват да и преводите им на български:
бъде невидима, когато си реши. Според книгата с вълшебства, вълшебен 1. Пиир джооду шартьк пиишеен
е този тоалет, при който разликата в кихт, ата куд дарбоорайи джооду
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фикри кихт.
Старият вълшебник прави глинени
котки, а кучето мисли за вълшебника.
2. Джооду фикрийеен пииш хоодж кинеен.
Мислите на вълшебника плашат
котката.

Физика: За да спечели принцеса
Драупади, принц Арджуна трябва да
изстреля стрела, която да мине между
спиците на въртящо се колело, без да
бъде докосната от тях. Колелото има n
= 100 много тънки спици и извършва
едно пълно завъртане за 1 s. Стрелата е
тънка пръчка с дължина 60 cm. Принцът я изстрелва със скорост 50 m/s.
Възможно ли е да спечели принцесата?

3. Куд аллозеен пиир пиишеен
Химия: Саламура за кисело зеле
хоодж кинеен.
може да се приготви, като към 1 L вода
се добавят 40 g готварска сол. ИзчисСкоковете на кучето плашат сталете масовата част на солта в получерите котки.
ния разтвор.
4. Джоодуйеен кудеен дууст кинеЗнаете ли, че...
ен, ата кудеен ас хоодж бруувьаан кинеен.
 Всички международни олимпиади по природни науки, с изклюВълшебниците запознават кучетачение на тези по астрономия и
та, а кучетата вият от страх.
химия, са учредени с участието
Преведете на шугнански: Старата
на България.
котка мисли за воя на кучетата.
 Първата олимпиада по инфор* На шугнански език говорят около
матика се състои в България
20 хиляди души в Таджикистан.
през 1989 г. в гр. Правец. Предложението е дадено от професор
Млади физици: Изследвайте паБлаговест Сендов на 24та Генераметрите, от които зависи времето,
рална конференция на ЮНЕСКО
за което изсъхват измитите съдове за
в Париж през 1987 г.
хранене.
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математика е с най-дълга история.
Нейното начало е поставено през
1959 г., а България участва всяка
година.
 Международната олимпиада по
математическа лингвистика се създава по инициатива на България
и първото й издание се провежда
през 2003 г. в к.к. Боровец.

Подкрепете българските национални отбори по природни науки чрез
дарителската сметка на СРООПН:
BG39STSA93000021807995
или с бутоните PayPal или ePay на сайта
на Олимпийското сдружение
www.
olympicbg.org
Средствата ще бъдат използвани за
подготовка и участие на отборите в
международни състезания.
 Международната олимпиада по астрономия е най-бързо развиващата
се в света в момента. От 4 държави,
участници в първата олимпиада
през 1996 г., в последните олимпиади (2012, 2013, 2014 г.) броят на
държавите е 20.
 Международната

олимпиада

СРООПН
София, ул. «Хан Аспарух» № 26
тел.: +35929897982
www.olympicbg.org

по
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Автор: Николай Витанов

Галактическите пътешествия на тайния съветник
Пътешествие трето: Административен хаос в дълбокия космос
Част трета: Една нощ от живота на корк

И

тъй Корк ме отвлече посред
нощ от станцията и ме натовари на кораба си. А корабът му
отвътре никак не беше лош – имаше
доста вградени технологии, крадени
оттук или оттам. Имаше си и последен
модел система за невидимост – клас
4, каквато имаха само най-модерните
тежки бойни крайцери на Домуранската империя. Оригинални му бяха
само лазерните оръжия, но перенгитата се славеха с добрите си лазери из
цялата Галактика. Поне така пишеше
в информациите на Ордена, които можех да чета на станцията. Та, летяхме
на този кораб неизвестно накъде и неизвестно с каква цел.

та? – поинтересувах се аз.
– Хм,-м-м-м – каза Корк – ще откраднем нещо. А както е известно всяко успешно откраднато нещо е чиста печалба. За мен. И за тебе ще има нещичко,
ако операцията е успешна.
Тъй – очертаваха ми се значи проблеми със законите в тази част на Галактиката. Но като си в ръцете на Корк, е
трудно да си законопослушен.
– А какво е това, което си намислил да
крадеш? – промълвих аз без особена
надежда, че ще получа отговор.
– Емитер – отговори Корк – емитер за
инжектор досущ такъв, какъвто си има
Карак. Крадем, използваме, продаваме и взимаме парата. После делим –
по братски. И кой откъде е.
– А аз за какво съм ти? Не знам нито
емитер какво е, а в техниките и технологиите на кражбите хич ме няма –
започнах полека да намеквам на Корк,
че не е добре да ме замесва в тази работа.
– А-а-а , не се притеснявай – каза Корк
– Да действаш като глупак, понякога
е доста умен ход. А ти, понеже нищо
не знаеш, ще изглеждаш като естествен глупак. Друг такъв в тази част на
Галактиката няма да намеря.

Като мина половин час, реших да наруша мълчанието.
– Корк, какви са тези изпълнения –
попитах аз – за какво съм ти притрябвал толкова, че да ме отвличаш посред
нощ в края на посещението ми на гардасианската станция?
Корк се захили.
– Умните чуват печалбата дори и в порива на вятъра, драги ми професоре
– подхвана той – имаме да свършим
малко работа и е по-добре да я свърша
с тебе, отколкото сам.
– И каква е тази работа, дето е свързана с печалба? И за кого ще е печалба- Е, видя се, че няма да го разубедя. Ня-
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маше и къде да ходя – не знаех как се
управлява космическата таратайка на
Корк, нито пък имах понятие къде сме
и накъде отиваме.
– Може ли да знам поне къде отиваме? – реших поне да се поосведомя.
– Може - каза Корк – първо ще минем
да направя една търговийка, а после
отиваме на планета 314 от сектор 12,
известна като Бръмбръмдор. Там ни
чака нашето емитерче. В едно сейфче,
което ще отворим.
– А защо трябва първо да правиш търговийка? – някак си не можех да схвана логиката в действията на Корк.
– Слушай сега – каза Корк – една
сделка си е сделка, докато не се появи
по-добра сделка от нея. Намерил съм
едни неща за един човек и той ще ми
плати за това. Значи ще има сделка.
Ако ти дадеш повече, значи ще имаме
по-добра сделка и отлитаме директно
за Бръмбръмдор. Но ти нямаш толкова от това, на което при вас му казвате
пари. Значи нямаме по-добра сделка.
Аха, започна да ми се изяснява. Животът на перенгитата май се въртеше
около парите и търговията. И като че
ли най се ценеше максималната печалба. Тоест открадваш и продаваш
скъпо. Помислих си, че и на нашата
планета не е много по-различно. И до-

като си мислих така, на големия екран
на стената на кабината се появи едно
друго перенги.
– Корк, братко, здравей! – каза перенгито – поздрави от мама! И се надявам, че ми носиш чувала с пирингисарските каркофи.
– Тука е, тука е – каза Корк – телепортирай парата и ще ти го пратя.
– Да не ме излъжеш – понамръщи се
перенгито от екрана.
– Е, нали знаеш братко – каза Корк –
никога не вярвай на клиента. А в случая клиентът си ти.
– Добре, пращам половината пари и
искам да видя половината чувал с каркофи. После ще получиш другата половина пари и пращаш другата половина от чувала.
– Давай – каза Корк. И след 2 секунди
една купчинка от нещо като злато се
телепортира в ъгъла на каютата. Корк
прибра парите, постави на същото място едно чувалче с това, каето наричаха
каркофи и го телепортира. След малко се появи още една купчинка пари.
Корк сложи още едно чувалче, но като
че ли малко по-малко от първото и го
изпрати.
– Благодаря братко – каза другото перенги – и довиждане!
– Чао, чао и пак заповядай – отговори
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Корк.
И ние продължихме по пътя си.
– Този наистина ли ти е брат ?– попитах.
– Да, брат ми, е – отвърна Корк – и
какво от това! Никога не позволявай
на семейните връзки да стоят на пътя
на печалбата. Този очевиден закон не
ти ли е ясен?
– Не – отговорих – досега не се бях занимавал с търговия. Но като поседя
още малко покрай тебе, май ще стана
изпечен мошеник.
– Е, радвай се, че ще научиш занаята
безплатно – каза Корк – и винаги си
дръж ушите отворени. Само така няма
да изпуснеш печалбата. А сега да преброим парата. Сигурен съм, че този
мошеник брат ми е изпратил по-малко пари отколкото се разбрахме, че ще
плати.

– А тези каркофи за какво се използват – реших да понауча нещо, за да запълня времето.
– Виж сега – каза Корк – каркофите са
забранени на планетата Харпаджарик
от 4-ти сектор, защото са много силен
наркотик за местните жители. Брат ми
държи бар там. Мели каркофите и сипва в питиетата. Много вървят – местните така се унасят, че се събуждат чак
на другия ден. Големи пари падат!

А това ли било. Стана ми леко безинтересно и понеже беше все още нощ по
времето на станцията, на мен започна
да ми се доспива. Корк, като ме видя,
че почвам да клюмам, каза:
– Вземи си подремни, че трябва да си
във форма като пристигнем.
– А ти какво ще правиш – попитах.
– Ще наредя няколко сделки през това
време. Може и да не знаеш, но перенги без печалба не е никакво перенги.
И Корк почна да брои жълтиците. След „Ох, мили Боже!” – помислих си. И
10-на минути и след 3 преброявания, заспах.
броенето свърши и Корк въздъхна:
– Така си и знаех. 10 булатина по-мал- На Бръмбардор
ко ми е платил този негодник. Но и аз Явно съм успял да поспя поне един час
го преметнах – не му дадох цялата сто- защото когато Корк започна да ме разка.
дига да ставам, вече бях успал да дремна и не ми се спеше толкова много. На
На мен започна да ми става весело от екрана пред нас бе планетата Бръмтози начин на търговия.
бръмдор. Планета като планета – като
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погледнах данните и в компютъра, бе
малко по голяма от Земята, а гравитацията бе почти същата. Значи нямаше
да ни се налага да се влачим по корем.
Корк бе решил да ме инстуктира.
– Слушай сега професоре – почна той –
нашето емитерче се намира някъде из
института по електронни системи на
копорацията ДЛТС. Сега там има научна конференция, която ти като уважаван и достолепен учен ще посетиш,
а аз съм твоят придружител, асистент
и помощник - да речем на име Кордж.
Като каза Кордж, Корк взе, че го написа на компютъра и принтерът (който
като впоследствие разбрах бил последен писък на чункантарианските технологии) веднага му отпечата съответните документи, а компютърните
вируси, които Корк редовно си набавяше, внесоха информацията за нас в
полицейските масиви на Бръмбръмдор. Всичко стана за секунди. Корк
така и не ми каза откъде ги намира
тези вируси и колко му излиза да ги
купува. Но нямаше защо да го мисля.
Както беше приказката – перенги без
печалба не е никакво перенги. Тъй, че
Корк си знаеше масрафа.

на Бръмбръмдор. Като за първо приземяване на пътнически космодрум, ми
изглеждаше величествено. След като
паркира кораба и излезе навън (и аз
след него), Корк бе посрещнат от един
широко усмихнат робот, които събираше таксите за паркиране. Корк неохотно се разделяше с парите, колкото
и малка сума да трябваше да плати.
След като плати с кисела физиономия
и тръгнахме по коридора към изхода,
от устата му си процеди:
– Да знаеш, колкото е по-широка усмивката, толкова е по-голям ножът,
който усмихващият се крие зад гърба
си. И няма ли кой да им бутне един
рушвет на тия, та да въведат електронна система, която спокойно да мога да
си манипулирам за да мога да паркирам без да плащам.
– А защо не опиташ да подкупиш робота? – позачудих се аз
– Шегуваш ли се? – ококори се Корк –
за да можеш да вземеш подкуп, трябва
да имаш все пак известно количество
акъл в главата, за да знаеш как да го
направиш. Тоя робот я има две нервни
клетки, я няма. Освен това какво да се
разправям с него. Едно перенги води
разговори, само когато се очертава печалба.

Няма да ви описвам системата на приземяване на космодрума в столицата Следваше да се признае, че Корк си
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имаше своята логика. Затова замълчах, а скоро излязохме от космодрума и се набутахме в нещо, което вероятно беше градският транспорт на
Бръмбръмдор. Имаше нещо странно
на тази планета – тук господстващият
пол май беше женският, защото девойчетата не обръщаха много внимание на външния си вид, а индивидите
от мъжки пол бяха прекрасно облечени и от тях лъхаше на парфюм, все
едно, че току що бяха излезли от парфюмения океан.
– Абе Корк – не се стърпях аз – тук да
не е матриархат?
– Мх-мммм – измънка Корк – да знаеш нещо от мене – много е опасно да
си правиш майтап с майката на перенги. Още по-опасно е обаче да си правиш майтап с тукашните девойчета.
Ще те направят бързо на кумбурианско кюфте.

бяла сграда пред мен.
– Ох, остави това, дълго е за разказване – каза Корк – ти гледай да натрупаш печалбата. Жените после сами
ще дойдат – доминантни или не. Хайде, влизай вътре – и Корк тръгна към
сградата. Явно, това беше частният
институт по електронни системи.

На входа ни посрещна много добре
облечен портиер и поиска пропуските ни. Корк извади фалшификатите,
които си бяха като истински (че и подобри, тъй като бръмбръмдорските
печатарки едва ли имаха качествата
на принтера от кораба на Корк). Портиерът погледна нещо в компютъра,
обърна се към мен и каза:
– Уважаеми господин професоре, залата за конференции е на втория етаж.
Залата за асистенти е на третия етаж,
господин Кордж– обърна се портиерът към Корк. И тъй, пуснаха ни в инРеших да не питам какво е кумбуриан- ститута. Аз отидох на конференцията,
ско кюфте и се сврях в ъгъла, далеч от а Корк – той си знае къде.
всякаквите местни жени. Скоро превознато средство спря и ние слязохме. Конференцията бе доста интересна,
Транспортерът нямаше колела. Може макар и не по електроника, а по меби беше на магнитна възглавница, но ниджмът на частни изследователски
нямах време да проверявам.
институти. Ако човек се абстрахираше
– А как се е получило така, че тук сил- от присъствието на косми, уши, хобоният пол е женският – реших да попи- ти и опашки, то обсъжданията си бяха
там като в това време гледах хубавата съвсем като в изостанала в научно от-
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ношение държава, която се надява, че
частният капитал няма да гепи де що
може, а ще вземе да и оправи научно-технологичната система. Записах
си някои бисери от изказванията. Ето
няколко от тях. Например, достопочтеният Къмбаргюф от университета
от втората планина на третия континент каза, че само глупакът изтърва
възможността за бизнес. Из залата се
понесе хихикане, а един зевзек се осмели да попита, колко бизнес възможности е хванал Къмбаргюф. На което
Къмбаргюф невъзмутимо отговори,
че той е администратор на науката, а
подир бизнес възможностите трябва
да тичат учените. Явно Къмбаргюф
не разбираше, че учените трябва да се
занимават с наука, ама нейсе – нали
беше администратор, а не учен, да речем, че му беше позволено да не знае.
Още по-достопочтеният господин Вудензаю от фондацията „Няма чест в
бедността”, разправяше, че не бива да
се вярва на умни хора. А учените, говореше Вудензаю, са умни хора и винаги могат да ви излъжат, а когато не
ви лъжат, могат да изкривят истината.
Вудензаю не можеше да обясни как
тъй един мениджър на науката може
да бъде излъган от учените, пък и явно
не беше наясно със закономерностите,

опериращи в областта на динамиката
на научните системи и структури (по
едно време започнах да се съмнявам,
дали Вудензаю прави разлика между
система и структура). Накрая стана да
говори господин Бартбендер от Кредитната търговска банка. Той започна
с очевидната истина, че трябва да се
живее сега и поради това всички трябва да взимат кредити, пък как ще ги
връщат, после ще мислят. И като взимат кредити, човек трябва да ги третира като семейство. Това ми напомняше на една мисъл на Корк, че човек
трябва да разглежда хората, които му
дължат пари или друго нещо, като
семейство – тоест да ги експоатира,
тъй като мамините деца експоатират
родителите си. Към края на речта на
Бартбендер се появи Корк и седна до
мен. Послуша малко и тихо рече:
– Да знаеш драги, като го слушам този,
се сещам, че алчността е вечна. Но ние
с тебе след обяда ще продължим да
слушаме докладите, а вечерта ще се
скрием в тоалетната, докато институтът опустее и ще действаме нататък.
– А какво ще стане, ако ни хванат? –
позачудих се аз.
– Не се притеснявай, от всяко положение има изход – каза Корк – пък и ние
няма да се даваме да ни хванат, нали?
– подсмихна се той.
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След обяда докладите продължиха
под общото мото – „Продавай, купувай
или освободи терена”. Някак си науката я нямаше в тези доклади. Всичко се
обсъждаше от гледна точка на евентуалната продажба. По едно време започнах да си мисля, че за тия същества
и приятелството е за продан. Даже чух
двама бръмбръмдорци да си шушукат,
че приятелството е нещо временно, а
печалбата е вечна. Та, започнаха да
ми се оформят идеалите на тези същества – вечните неща като печалбата,
алчността и други такива. Ето така си
мина денят и когато дойде време да си
тръгваме, с Корк се скрихме в тоалетната и неговите компютърни вируси
ни записаха като напуснали института. Постепенно коридорите опустяха.
Корк се загледа над монитора на едно
устройство.
-Какво правиш – престраших се да попитам, но тихо, за да не ни чуе някой.
-Разстройвам системата за наблюдение, за да не ни забелязва.
– Мислиш да я блокираш ли? – предположих аз.
– А не, не – засмя се Корк – следва да
скапеш едно нещо, само ако имаш повече печалба от нефункционирането
му, отколкото от функционирането му.
Нямаме сметка да скапем системата –
коридорите ще се напълнят с охрана и
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полиция. Нека си работи, но ние да не
се виждаме по мониторите и да не ни
засичат сензорите. И вече съм готов да
го направя.
Корк натисна един бутон и станахме
невидими за охранителната система.
– И сега какво? – попитах аз
– Трябва да намерим портала – каза
Корк – мисията ни малко ще се поусложни и добре че те взех, та да сме
двама.
– Какъв портал? Накъде води този
портал? – неизвестните започнаха да
стават много и започна да ме обзема
безпокойство.
– Хайде, ела. Като стигнем ще ти обясня. И побързай, че възможността не
чака никого – каза Корк и тръгна по
коридора.
Тръгнах и аз след него – какво друго да направя. Коридорът бе дълъг и
не много осветен. Повървяхме доста
и стигнахме до една стая, заключена с няколко доста внушителни ключалки. Внушителни, внушителни, но
само внушителни. Корк беше майстор
отключвач. И всичките ключалки се
предадоха за половин минута.
– Е, добре съм си свършил работата,
докато ти слушаше онези хубавци на
конференцията – подсмихна се Корк –
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влизай вътре, че да затварям вратата.
Влязохме в една голяма зала и вратата
се захлопна зад нас.
– А как ще излезем? – притеснението
ми бе започнало да се усилва.
– По начин интересен и съвсем непредвиден от тези, дето са сложили
тези масивни и безполезни ключалки
на вратата през която влязохме – Корк
си оставаше загадъчен. И продължи:
– А, ето го и нашият портал.

някакъв емитер – попитах и си помислих, защо ли се чудя на алчността на
същества, един от основните принципи на които е, че алчността е вечна.
– Никога не давай собствените си
пари, ако можеш да дадеш нечии чужди – философски ми отговори Корк
– Корпорацията е дала доста пари за
разработка на нещата в онази зала,
защо да не се възползвам. А мисля,
че вече ти казах, че откраднатото си е
чиста печалба.

Погледнах към това, което Корк наричаше портал. Видях една арка с пулт
за управление от лявата и страна. А
Корк продължаваше:
– Сега, това нещо трябва да го приведем в действие. Представи си какви
умници има на тая планета! Намерили археолозите им пълноценен звезден портал и вместо да го използват
за пътуване към други светове и да понаучат някоя нова технология, корумпираното им правителство на тези го
харизало на корпорацииката, на която принадлежи този хубав институт.
Корпорацииката затапила портала и
сега той води до една зала под земята
тук на планетата. Там корпорацийката
съхранява секретните си разработки,
които ще откраднем след малко.
– Но нали те интересуваше само от

Така е, това последното го бях чул вече.
А Корк се захвана да сканира пулта за
управление на портала.
– Аха - каза той – схванах какво са направили. Невероятно тъпо изпълнение. Машина за милиарди са я обърнали на каруца, че и как му казвахте
там при вас…, а,а,а, магаре няма!
– Добре де – тръгнах да се опитвам да
помагам аз – ами какво ще стане, ако
от другата страна на портала в онази
зала дреме охрана? Логично е да се
предположи, че може и да има такава
допълнителна предпазна мярка.
– Да-а - каза с лека досада Корк – логично е да се предположи. За целта
имам това – и извади някаква кутийка
от джоба си.
– И това е ….? – реших да се правя на
интересен аз.
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– Портативен инжектор с малък обхват – невъзмутимо отговори Корк
– подобрен от мене. Ще го пуснем в
действие като подкараме портала.
– Не разбирам нещо – зачудих се аз,
защото наистина нещата съвсем ми се
омесиха в главата – Нали ще крадеш
емитер за да правиш инжектор. Пък се
оказва, че ти имаш инжектор в джоба
си. За какво е цялата работа?
– М-мммм- досадата на Корк започна да избива по лицето му – Има един
принцип при нас, който казва, че ако
можеш да продадеш нещо, си струва
да го откраднеш. Мисля че този принцип обяснява защо в момента крадем
емитера, след като си имам инжектор
в джоба. Но има и още нищо. Джобният инжектор е портативен. Той няма
голям обхват. Ние ще крадем емитер
за голям инжектор. Който може да замае съзнанието на много хора. И който струва много повече пари.
Схванах. Корк си беше последователен. И беше успял да разбие защитите
на управлението на портала.
– Тъй – каза той – сега ще пуснем портала. И ще ти направя весело. Какво
беше там по твоята планета – имаше
едни животинки наречени кучета и
котки и едни други животинки, наречени прасенца, така ли беше?
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– Много знаеш за моята планета –
твърде се зачудих аз.
– Ами, аз съм търговец. И гледам да си
въртя бизнеса, за да не ме върти той
мене – измърмори Корк – А затова
трябва да си познавам потенциалните
клиенти. Хайде сега, да извикам от базата данни характерните особености
на земните кучета, котки и прасета.
– За какво ти е това насред мащабния
процес на кражба, в които се намираме.
– Йеей, че го извъртя – засмя се Корк
– насред мащабния процес на кражба, в който се намираме значи. Първо,
това което правим тук е една малка
кражбица. Мащабна кражба е, да обереш хазната на Домениона. А защо ми
трябват вашите кучета и котки, ей сега
ще видиш. Значи пъъърво трабва да
включа порталааала…
И Корк натисна един от бутоните на
пулта. Пространството между стение
на арката леко се изкриви. И Корк
каза още:
– И сега да включим инжекторчето.
Значи, наляво кученца, надясно котенца, а по права линия прасенца. Хоп
– и Корк натиста един бутон на кутийката на портативния инжектор – Готово. Господин професоре, след вас.
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Ръката на Корк сочеше към арката и
се предполагаше, че трябваше да мина
през нея. Не ми беше много приятно,
но минах, като гледах да съм почти на
една линия с Корк. За кратко бе пълна
тъмнина. След което се озовахме в една
силно осветена зала и пред очите ми
се разкри невероятна гледка. Към 50
охранителя се бяха разделили на три
групи. Едните мяцяха, другите джафкаха, а третите грухтяха. И тези, дето
джафкаха гонеха тези, дето мяцаха, а
мяцащите от време на време деряха по
някои от другите. Грухтящите се бяха
натръшкали по земята и просто си
грухтяха. Корк наблюдаваше сцената
с нескрит интерес.
– Ей, то сигурно е много интересен животът на твоята планета – с ведро лице
започна да ми говори нискоръстовият
голямоглав мошеник – виж го виж го
оня там, как гони котките и гази прасетата. Ха,ха, ха….

каша съм се забъркал.
– Лесна работа – каза Корк – в това
портативното инжекторче си вградих
и универсален скенер за сейфове – денодербуланско изпълнение – най-доброто в тази част на Галактиката.
Корк се засуети около едно малко сейфче. И като видя, че се чудя какво прави, каза:
– Емитерчето не е тук, но в това сейфче има едно интересно устройство. Ще
си го приберем и него.

Корк явно беше като прахосмукачка
по отношение на краденето. Прахосмукачка с непоклатима философия
при това.
– За какво ти е пък това? – вече почти
отчаяно започнах да се интересувам
аз.
– Това устройство в сейфчето им го
продадох аз – каза Корк – а всяко
нещо, което си струва да се продава, си
Но радостното отклонение на Корк не струва да се продаде поне два пъти.
трая дълго. Той бързо се сети, че сме
дошли тук по работа, т.е. да крадем И Корк мина към следващия сейф.
емитера и започна да се оглежда за Според неговия скенер сейфът бе пъсейфове. А сейфове имаше няколко.
лен с местни пари.
– Как ще разбереш къде е емитерът – – И това ли ще вземем? – попитах аз.
позачудих се аз, като същевременно – Не – каза Корк – това ще го оставим.
част от съзнанието ми бавно довеж- Може да изглежда като допълнителна
даше до знанието ми, в каква дълбока стока към основната, но обикновено
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допълненията, които ни се представят
като отстъпки, са боклук. А местните
пари не струват. Както са я подкарали, скоро ще струват още по-малко.
Защо да си пълня скъпоценното място
на кораба с нищо не струващи и бързо
обезценяващи се хартийки?

в гоненици и драсканици.
– Да-а-а – рече Корк – сексът и печалбата никога не продължават достатъчно дълго. За тези от другата страна на
портала съм нагласил профил на куртариански чамбухал.
Готово.

И Корк премина към следващия сейф.
Сканира го и се засмя:
– Инстинктът плюс възможност, драги ми професоре, е равно на печалба.
И ето я печалбата пред нас – емитерът
е тук. Следва маркиране на сейфовете
за телепортация.
– На кораба ли ще ги телепортираш? –
това наистина вече ме учуди.
– Не направо, че може да проследят
сигнала. Ще минат през 1-2 междинни
станции и тогава ще отидат в склада
на кораба.

Корк беше изпратил модификациите
на съзнанието към бедните служители на реда, които вероятно ни чакаха
да ни арестуват от другата страна на
портала. Скоро щях да разбера, какво
е това кортариански чамбухал. Или
пък нямаше да разбера, ако от другата
страна на портала нямаше никой.
И така, минахме през портала. Полиция нямаше. И този, който бе получил модификацията на съзнанието, бе
чистачката, която съвестно бе влязла
да почиства залата през вратата с внушителната ключалка. Та горката чистачка търчеше насам, натам, махаше с
ръце, все едно, че има криле и издаваше някакви звуци наподобяващи каращи се пигвини. С Корк минахме покрай нея и продължихме към изхода.
–Тези модификации на съзнанието
постоянни ли са? – не се сдържах да
попитам аз.
Корк се позасмя:
– Може и да се направят почти постоянни. Но в нашия случай са временни

Следва да му се признае на Корк, че
беше планирал много добре нещата.
След 3 минути сейфовете вече ги нямаше – бяха преминали през портала
и оттам бяха отишли незнайно къде. И
трябваше да ни чакат в кораба. До който обаче трябваше да стигнем. Корк
хвърли един прощален поглед на залата, където охраната продължаваше
да грухти, квичи, лае и мяука и лежеше по земята и прекарваше времето си
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– за един ден, колкото да си свършим
работата и да успеем да се измъкнем.
– А как ще минем покрай охраната на
входа? – въпреки блестящото планиране на Корк, аз все още бях разтревожен. Една грешна стъпка и начинанието щеше да се провали.
– Винаги действай с уловка – философски каза Корк и извади една торба
местни пари, които внимателно разпиля близо да стаята на охраната –
Ела, да се скрием.
И ме помъкна зад една колона. След
което подхвърли нещо като химикалка към вратата на стаята на охраната.
Вратата се отвори и охраната се показа. Погледна надолу и видя химикалката, а малко по-натам и парите. Погледна празния коридор и се наведе
да събира парите. Когато се скри зад
близката колона, ние с Корк излязохме от института даже без да бързаме.
Свежата атмосфера на планетата ми
подейства много добре. Не знам какъв
беше съставът на въздуха тук, но се дишаше доста прилично.
– Ела да минем по страничните улички – задърпа ме Корк – тук полицията
много не обича перенгитата. Ще вземат да ме арестуват по случайност и
ще ни пропадне начинанието.
– Че вие сте си за затвор всичките.

Никой не трябва да ви вярва, а просто
трябва да ви тикват в затвора. После
все ще се намери оправдание защо са
ви окошарили –започнах да разсъждавам аз.
В очите на Корк блеснаха весели пламъчета:
– Напредваш, напредваш в теорията
професоре. По принцип никой търговец не трябва да вярва на клиентите
си. И никой полицай не трябва да вярва на едно перенги.
И докато си говорихме така, иззад ъгъла се появи един от местните полицаи.
И веднага ревна:
–Ей ти перенгито там. Стой на място,
арестуван си!
– Ама ние нищо не сме направили, а
само се разхождаме – с най-невинен
гласец се опита да се измъкне Корк.
– Да-а-а, нищо не правите в ранни зори.
Много рано сте станали, бре? Къде сте
ходили по това време? – и полицаят
започна да слага електрошокови белезници на Корк. Ситуацията не беше
никак добра. Сега щяха да ни откарат
в местната полиция и вероятно кражбата на Корк можеше и да се разплете,
ако обискираха кораба му. Погледнах
полицая. Физиологията му не беше
много като на хората, но все пак мо-
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жеше да се определи едно чувствително и неприкрито място. Поех дълбоко
дъх и нанесох удар с крак. Хипотезата
ми се оказа правилна. Полицаят падна на земята и се присви. Корк веднага го облъчи с портативния инжектор,
на които, както се сещаше, още беше
записана спецификацията на кортарианския чамбухал. И отново чухме
звуците близки до разговор на каращи
се пингвини. И бързо, бързо с Корк се
отдалечихме от бягащия насам-натам
и махащ с ръце полицай. Вече се развиделяваше и по по-големите улици
на града се появиха първите жители,
отиващи да свършат едно или друго. А ние се добрахме до космодрума.
Корк плати всичко каквото имаше да
се плаща и този път не беше кисел, защото това беше една инвестиция, а не
загубени пари. Тръгнахме по коридора към сектора, където беше паркиран
корабът му.
– Корк – рекох му аз – като те гледам
какви ги вършиш, вероятно нямаш
приятели…
– Че за какво са ми приятели – отвърна Корк – приятелството е явление
временно, а печалбата е вечна. Освен
това някой ти е приятел, докато му
продадеш нещо. После ти става клиент, а това вече са съвсем друг сорт отношения.
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– Ти май много обичаш печалбата –
засмях се аз.
– Мхм –каза Корк – нека да ти го обясня, че да го разбереш. Вие там при вас
казвате, че необходимостта е майка на
иновацията…
Аз се позамислих и отвърнах:
–Да, може и така да се каже….
– Така – продължи Корк – ама това е
половината изречение. Цялото звучи
така – необходимостта е майка на иновацията, а печалбата е бащата.
Явно Корк беше добре зареден с лафове. Което можеше и да се очаква от
същество, общуващо с други същества
с цел да ги омае, излъже, да им продаде нещо и да вземе печалбица. Та
докато си мислих затова, стигнахме
да кораба. Там не ни чакаше никой,
значи за кражбата още не се беше разчуло. Качихме се на кораба и Корк
пусна проверките за готовност за излитане. Пусна и местните новини на
един монитор. Мила родна картинка
– новините често бяха прекъсвани за
реклами. В които местният силен пол
рекламираше нещо като самобръсначки. Така и не можах да разбера – на
тая планета на жените ли им растяха
бради и мустаци или на мъжете. Нямах време да питам и Корк, защото по
новините изведнъж съобщиха за голя-
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ма кражба от частна корпорация и изредиха 3-4 раси, чиито представители
трябва да бъдат арестувани веднага.
Явно, не ни бяха разкрили (Корк беше
разстроил едни и даже беше изключил други системи за наблюдение),
та стрелбата беше наслуки. Наслуки,
наслуки, но заповедта за арест се отнасяше и до всички перенгита. Трябваше да действаме бързо. Нещо такова
си мърмореше и Корк:
– Острият нож убива бързо, острият
нож убива бързо. Затова действай без
отлагане. Затова действай без отлагане….
А неприятностите започнаха. Най –
напред в компютрите на кораба се опита да проникне команда за спиране
на процеса на проверка на системите.
Някой отвън не искаше да излитаме.
Вирусите на Корк обаче бяха доста качествени и командата не можа да пробие защитата. След няколко минути
бяхме обградени от летящи бойни роботи. Корк обаче беше екипиран с последен модел системи за електронна и
радоиелектронна борба. Той се обърна
към мен и каза:
-Е, мислех да те изненадам за изпроводяк, но виждам, че хорът на изпращачите се е събрал. Та нека да му зададем музиката.

И Корк включи системата. Резултатът
бе поразителен. Роботите захвърлиха
големите бластери по земята, прегърнаха се като на пиянска вечеринка и
…. запяха. Не може да познаете какво.
Чуйте:
„Зайченцето бяяяло, цял ден си играаало…”.. И същото тръгна по цялата
система за информация на космодрума. А в суматохата ние излетяхме.
Нискоорбиталните средства за защита не успяха да ни прихванат. Остана
да се отървем от дежурещите на високи орбити бойни коораби. Това беше
сериозно, защото размерите им бяха
доста големи, а нашият размер – относително малък. Корк сякаш ми четеше
мислите.
– Никога не оценявай клиента по размера на портмонето му, защото понякога хубавите неща са опаковани в малък обем – каза той. И продължи – а
тези корита с допотопни оръжия, едва
ли ще могат да се мерят с нас, но все
пак нека да сканирам системите им,
може и да има нещо за крадене.
Ужасих се. Даже и под дулата на оръжията Корк си беше Корк и мислеше
само за крадене.
– Е, нищо особено – разочарован каза
Корк като приключи сканирането – да
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се махаме оттук.
И натисна някакъв бутон. Големите
патрулни кораби изчезнаха. Май правехме скок през пространството. И доколкото това щеше да продължи някое
време, започнахме да си приказваме с
Корк.
– Кажи ми Корк – подхванах аз – какво ще правиш с този инжектор. Ще го
продаваш ли?
– Честно да ти кажа, все още не съм решил. Най– напред вероятно ще усвоя
технологията за направа на емитери и
големи инжектори. После, ще го поизползвам за увеличаване на печалбата
на собствения ми бизнес. И накрая
може и да го продам нейде далече –
далече, разбира се, без гаранция и с
мъгляви инструкции за експлоатация.
– На Гардасия ли ще го използваш? –
стана ми интереснол
– Не-е-е – отрече Корк – там ще ме
разкрият почти моментално. По-добре е, да използвам инжектора на Дажор.
– И какво ще правиш с този инжектор
на Дажор? – попитах аз, подготвяйки
се за новата изненада на Корк.
– Хе – рече Корк – всяко нещо, което
се прави си струва да се прави за пари.
Та каквото и да правя с инжектора на
Дажор, все ще е нещо такова, че да ми
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носи печалба. А печалба най-лесно
и в най-големи количества се прави,
ако успееш да разделиш местното население на групи и да ги скараш едни
с други. И това най-добре се постига с инжектора. Просто им инжектираш различни идеологии в главата и
им гледаш сеира. Те се карат, а ти им
унищожаваш местния бизнес, който
може да ти е конкуренция и запълваш
празнотите със собствения си бизнес.
Между другото, бизнесът е като войната – много е важно да разпознаеш
навреме, кой ще е победителят.
– Не мога да се представя, как ще разделяш дажоранците на групи – започна да ми става интересно, тъй като и аз
можеше да почерпя нещо от големия
търговски опит на Корк.
– Не можеш да си представиш ли? –
позамислен каза Корк – хайде нека да
ти дам пример. Нали знаеш вече, че
и нашият приятел Карак активно използва инжектор върху дажоранците.
Дълбоки основания има това му действие, което е по заповад на Ордена. За
да го разбереш, трябва да се позанимаеш малко с история. Ти знаеш ли,
че всъщност дажоранското общество е
доста по –старо от гардасианското?
Тук Корк наистина ме изненада.
– Не, не знаех – оговорих аз.
– Ами да, едно време дажоранците с
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примитивните си космически кораби
са кацнали на Гардасия, докато гардасианските гущери са били още в първобитно състояние. И доста време и
в културно и в технологично отношение, дажоранското общество е било
по-напред от гардасианското. Но после се случило избухването на звездата 1822 от 6-ти сектор. Слава богу на
доста светлинни години от Гардасия и
на още повече от Дажор. Та космическото лъчение достигнало до Гардасия
в доста по-големи количества, отколкото до Дажор. И по някаква странна
причина, гардасианците леко мутирали и запхочнали да използват много
по-ефективно биохимичната енергия
на планетата си в сравнение с дажоранците, пък и в сравнение с доста от
расите в сектора. Това ефективно използване довело до бързото им развитие и след няколко века технологичният превес вече бил на тяхна страна,
догато дажоранското общество започнало бавно да запада. Но колкото и
да запада, този процес е бавен и трябва да се ускорява с инжекторите. Та
затова гардасианците са разработили
тази технология. Те разлагат чуждите общества, за да извличат ползи за
своето. Извличат значи ресурсите от
другите общества и си живеят. Докато
могат. И аз мисля да направя същото.

И скоро ще си имам инжектор.
Бях доста учуден от познанията на
Корк по история. Но както вече се бях
уверил, Корк беше майстор в кражбите. А всеки майстор в каквото и да е,
има доста голямо количество знания в
главата си, които услужливо му помагат в трудни моменти. Вероятно и затова Корк изучаваше историята.
Та докато си приказвахме така с Корк,
пристигнахме до станцията. Корк ме
върна в стаята така безшумно за обитателите на станцията, както ме бе и
отвлякъл. На прощаване, той ме изгледа отдолу нагоре и каза:
– Е, професоре, надявам се, че ще ти
останат интересни спомени от нашето приключение тази нощ. Надявам
се, че понаучи това – онова. И разбра,
че никога не трябва да залагаш в състезание, което не си манипулирал. А
понеже видях, че това за гардасианците и дажоранците и кой бил по-старо
общество, ти направи доста впечатление, реших да ти дам като заплащане
за участието ти в тазнощното ни начинание, малко акъл и по-точно теорията за развитието на обществата. Доста
работа може да ти свърши там на вашата планета. Но каквото и да правиш
– не забравяй – в бизнес сделките бла-
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стерът е поне толкова важен, колкото чалба за сметка на други?
и калкулаторът.
С такива тъжни мисли се разделихме
И Корк насочи портативния инжектор с Корк и със станцията. Корк беше докъм мен. Главата леко ме заболя и се волен – вероятно престоят ми му бе
замаях. Като се посвестих, Корк вече го помогнал да си върши по-добре рабонямаше. Но в съзнанието ми беше Те- тата. Зеленият ми приятел дойде да ме
орията за развитието на обществата. И прибере. И той бе доволен – вероятно
изведнъж някои обстоятелства от зем- Орденът му бе платил добра комисината история и ежедневие започнаха онна.
да се навързват в съзнанието ми и аз – Е, как си драги – каза зеленушкозапочнах да разбирам. Както казваше то – готов ли да се върнеш на твоята
Корк – истината струва пари. Започ- синя точка в огромното пространство.
нах да разбирам и една друга мисъл Може да е точка, но препирните, алчна Корк – че лъжата е начин да кажеш носта и завистта там са по-големи от
истината на някой, който не я знае. Вселената.
Но стига за това. Може би някой друг -– Какво да правим драги – отвърнах
път ще ви разкажа повече. А в онова му – съдбата е едно от нещата, които
утро потънах в сън. И съм спал поне трудно се купуват.
до обяд. След като станах, се поразхо- – Леле! – ококори се зеленото човече
дих из станцията. Вече гледах нещата – Корк се е вселил в тебе! Ти си станал
с други очи. Нещастните дажоранци, много опасен. И какво научи още на
събрани уж да правят наука на стан- тази станция?
цията – обучаваха ги да са обслужващ – Какво научих ли – подсмихнах се аз
персонал и да разпространяват на Да- – ами ето какво. Никога не предизжор идеологии, които трябваше да виквай късмета. А пък ако си научил
ускорят разложението на тамошното нещо хубаво, никога не го казвай безобщество, за да можеха гардасианци- платно.
те по-лесно да измъкват ресурсите им. – Ха, ха, хааа-прихна зеленото човече
Явно във всички части на Галактиката – дръж се Земьо! Идеологията на педействаха едни и същи закони. Живо- ренгитата идва!
тът не е честен. Корк би казал –така е, И щракна с пръст. След половин сеиначе как някои щяха да направят пе- кунда бях в стаята, откъдето започна
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тази история. Беше началото на април 2015 г. Навън валеше дъжд. Погледнах към небето. Там нейде, далече
зад облаците една империя разлагаше
чуждоземно общество и изсмукваше
ресурсите му. И дългоухи мошеници,

бяха готови да окрадат и семейството
си, за да имат печалба. Свалих поглед
от небето. И се загледах през прозореца. Отвън с пълна сила бълбукаше
българският хаос.

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

www.ngo.nauka.bg

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!
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16174
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Отново за старинните знания

Е

дин средновековен англосаксонски ръкопис съдържа рецепта
за лечение на очите, която …. се
оказа удивително актуална и медицински издържана и днес. Нещо повече – оказва се май поне толкова добра,
колкото и съвременните лекарства.
Средновековното лекарството се състои от лук, чесън, вино и части от кравешка жлъчка и се е ползвало за лечение на очни инфекции през IX век.
Наскоро обаче учените доказаха, че то
е всъщност доста ефективно в борбата
със стафилококовите бактерии, устойчиви на съвременните антибиотици.
Микробиолжката Фрея Харисън и
специалистът по англосаксонска история и история на викингите Кристина
Лий от Университета в Нотингам решили да възпроизведат мехлема, чиято рецепта е записана в англосаксонската средновековна книга с рецепти
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за лекове, наречена „Лечебната книгата на Балд“ или „Medicinale Anglicum“
(Bald`s Leechbook), писана или преписана през IX век сл.Хр..
Текстът гласи буквално: „Вземи праз
лук и чесън в равни количества, смеси ги добре… Вземи вино и жлъчка
на младо биче, смеси го с праз… Нека
престои в меден съд девет дни“.
Намирането на съставки не е така лесно, както изглежда, защото изследователките са се старали да се придържат максимално до изискванията на
оригинала. За 1000 години сортовете
лук и чесън силно са се изменили и
днешните се отличават от средновековните. Виното е получено от винарни в Южна Англия, които го правят по
старинни рецепти. Най-лесно, парадоксално, е намерена жлъчка – оказва
се, че соли на киселина от кравешка
жлъчка се дават като хранителна добавка на пациенти с отстранен жлъчен мехур. Вместо медни съдове са използвани стъклени с медно покритие.
След 9 дни сместа унищожила всички
бактерии, попаднали в нея от чесъна
и лука, т.е. започнала да деизнфекцира сама себе си. В последна сметка се
оказало, че 90% от златистите стафилококи, бактерии, устойчива на мети-
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цилин (МРСЗ) се унищожават от сместа. Учените се надяват да успеят да
приложат лекарството и към лечение
на диабетни язви и евентуално други
заболявания.

Medicinale Anglicum е средновековен
англосаксонски текст от 9-ти век, съдържащ множество лечебни рецепти
и методи и даващ богата информация
за медицинската практика и знания
от този период. Наименованието му
От горното не бива да се прави извод, Bald`s Leechbook произтича от надпис
че всичко написано във вестниците е в текста, указващ собственикът и предобро колкото продуктите на модер- писвача му, известни само с личните
ната фармацевтика.
си имена: „Балд притежава тази книга, която поръча на Килд да препише“.
Изводът е чисто исторически – за пореден път се потвърждава, че хората
в старите времена не са били толкова
неопитни и незнаещи, колкото ги счи- Източници:
таме днес, макар богатият им опит да е http://www.newscientist.com/http://
бил основан само на човешката интуи- www.nottingham.ac.uk/http://www.
ция и богата практика.
stevediggle.com/
http://www.nottingham.ac.uk/
И разбира се, напомняме, че всякакво
лечение трябва да се предприема само Снимки:
и единствено чрез компетентен лекар. http://russian.rt.com/article/82804

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

www.ngo.nauka.bg
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Автор: Неделин Бояджиев

Белите британци имат 30% ДНК
от немски произход

Р

имляните, викингите и норманите са нахлували и са управлявали във Великобритания в
продължение на стотици години, но
те почти не са повлияли върху ДНК на
днешните британци, показва първо по
рода си мащабно генетично изследване, цитирано от „Гардиън”.
Анализът показва, че англосаксонците
са единствената група, която около
400- 500 г. значително е променила
генетичния профил на повечето от
белите британци. Около 30% от ДНК
на днешните жители на Обединеното
кралство са от предците на днешните
германци.
Хората, живеещи в днешните Южна
и Централна Англия, обикновено носят 40% френска, 11% датска и 9% белгийска ДНК, сочи изследването сред
над 2000 души. Френският принос не
е свързан с норманското нашествие
през 1066 г., а по-скоро – с миграция
към Великобритания след края на
последния ледников период – преди
около 10 000 години.
Професор Питър Донъли, директор на
Центъра по човешка генетика в Университета в Оксфорд, един от ръководителите на изследването, заявява:
„Отдавна е известно, че човешките
популации се различават генетично,
но никога досега не сме наблюдавали
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толкова изискани и смайващи детайли.”.
Проучването установява, че има значителни разлики в генетичния профил на населението в Англия, Уелс,
Шотландия и Северна Ирландия. Намирането на доказателства за наличието на различни генетични групи
най-после осигурява научна основа на
идеята за регионална идентичност.
Хората на Оркнейските острови – архипелаг в Северна Шотландия – са генетично най-различни; те имат 25%
ДНК, наследена от своите норвежки
предци, нахлули на тези територии
през 9-ти век. Кръвта на норвежките
викинги все още тече във вените на
жителите на Оркнейските острови.
Уелсците също твърде силно се различават от останалите британци, тъй
като техният генетичен профил наймного прилича на най-ранните ловцисъбирачи, пристигнали на острова, когато Великобритания отново станала
обитаема след края на ледниковия период. Оказва се, че уелсците са с найдревни гени сред всички изследвани
доброволци.
Изненадващо откритие било, че келтите в Шотландия, Северна Ирландия, Уелс и Корнуол са се различавали
генетично помежду си.
Изследването на учените от Оксфорд-

Брой 77, Април 2015

ския университет е резултат от 20 годишна работа. Експертите са започнали да събират ДНК проби от хора
от Оркнейските острови през 1994 г.,
след което постепенно са се насочили
и към други райони на Великобритания.
Изследването включва 2040 бели британци, живеещи в селски райони, като
и двете им баби и двамата им дядовци
са били родени в радиус до 80 км един
от друг.
Учените са използвали и данни от
6209 души от 10 европейски държави, за да възстановят приноса, който
техните предци имат към генетичния
профил на британците.
Анализът показва, че въпреки важното историческо въздействие върху
британската цивилизация на нашествията на римляни, викинги и нормани, нито едно от тези събития не е
успяло да промени гените на хората,
които живеят тук. Констатирано е, че
няколко високопоставени римски служители – колонисти са се заселили в
Англия и, че те и техните семейства са
останали до голяма степен изолирани
от местните келти.
Датските викинги, които са управлявали над големи райони от Великобритания от 865 г., са се женили за
представителки на местните жители,

но последното проучване показва, че
завладяването чрез прилагане на сила
е било извършено от малка група воини. За да има генетично въздействие
на чужденци върху местното население, е необходимо чужденците да са
многобройни.
Анализът слага край на спора за покоряването на Англия от англосаксонците след разпадането на Римската
империя. Замяната на келтския език с
англосаксонски и пълният преход към
земеделие и грънчарство от северозападен германски тип предполага, че
местното население или се е изтеглило към Уелс, или пък е било заличено
при геноцид.
„Резултатите показват, че най-малко 20% от генетичния профил в тази
област е от анлосаксонски мигранти,
както – и, че е имало смесване. Не става въпрос за геноцид или пълно изчезване на британците.”, казва Марк Робинсън, съавтор на доклада.
Според авторите на изследването
ДНК анализът трябва да бъде смятан
за влиятелно научно доказателство,
понякога предлагащо по-безпристрастна информация, в сравнение с
традиционните исторически и археологически източници.
„Историческите сведения, археологията, лингвистиката – всичко това ни
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говори за елитите. Казва се, че историята се пише от победителите. Генетиката допълва тази информация, която
ни показва нещо различно, а именно
– какво се е случило с народа, с обикновените хора.”, казва Питър Донъли
от Оксфордския университет.
Учените се надяват тяхното откритие
да хвърли светлина върху генетиката
на различни заболявания, но то ще
попълни и много пропуски, важни за
археолозите и историците.
Линия на времето
9600 г. пр. Р. Хр. – Последната
ледникова епоха свършва и страната е
колонизирана от ловци-събирачи
2500 г. пр. Р. Хр. – Наплив от
преселници от изток и Западна крайбрежните пътища
54 г. пр. Р. Хр. – Юлий Цезар завладява Англия и побеждава племенния вожд на бритите Касивелаунус.
410 г. – Срив на римското владичество във Великобритания, която се
спуска в хаоса на провалила се държава
						

400-500 г. – Голям приток на англи и сакси
600-700 г. – Англо-сакси управляват голяма част от Великобритания - уелските кралства успешно им
устояват
865 г. – Мащабно нашествие на
датски викинги
1066 г. – Нашествие на норманите
По материали от:
http://www.theguardian.com/
science/2015/mar/18/genetic-study30-percent-white-british-dna-germanancestry
http://www.nbcnews.com/health/
health-news/new-genetic-map-showsancient-british-divisions-lingern326036
http://www.nature.com/nature/
journal/v519/n7543/full/nature14230.
html
http://www.abovetopsecret.com/
forum/thread1060329/pg1

admin@nauka.bg

НАПИШИ И ИЗПРАТИ СВОЯ СТАТИЯ!
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16174
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www.sofiasciencefestival.bg

Проф. Ричард Докинс за първи път
в България

Б

ългарската публика за първи път
ще може да се срещне на живо
с едно от светилата в науката и
вероятно най-известния атеист в света – еволюционния биолог професор
Ричард Докинс, автор на “Себичният
ген”, “Делюзията Бог” и “Сказанието на прадедите”. Професор Докинс
пристига в България по покана на издателство “Изток-Запад” и Британски
съвет, за да се срещне със свои читатели и да участва в петото юбилейно
Презентацията на проф. Докинс на
издание на Софийския фестивал на
Софийския фестивал на науката ще
науката от 14 до 17 май 2015г.
бъде на 16 май (събота) от 18:30ч.
на Голяма сцена на Театър София. За
Ричард Докинс е британски етолог,
първото си посещение в България той
еволюционен биолог, атеист и хумае избрал темата „По-странна отколнист, с над 10 книги и над 2 милиона
кото можем да предположим“.
продадени копия на само една от тях.
Заглавието е заимствано от Джон
Става известен през 1976 г. още с пърХолдейн, британски генетик и евовата си книга “Себичният ген”, а пролюционен биолог, който казва „Не се
вокативният бестселър “Делюзията
съмнявам, че в действителност бъдеБог”, публикуван и у нас от издателщето ще бъде много по-изненадващо
ство „Изток-Запад“ преди няколко гоот всичко, което мога да си представя.
дини, му носи световна слава. Обявен
Подозирам, че Вселената е не само поза един от “четирите конника на новия
странна отколкото предполагаме, а
атеизъм“, той посвещава огромна част
по-странна отколкото можем да предот своя живот на разпространението
положим.“
на рационалния поглед към света, на
еволюционните идеи и научното саИнтересът към посещението на проф.
мосъзнание, сблъсквайки се в публичДокинс у нас е изключително голям –
ни дебати с редица теолози и дори ковсички билети от пуснатите в продажлеги учени.
ба за презентацията му бяха изкупе-
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ни само за 1 ден. За тези, които не са
успели да си закупят билети, ще има
още една възможност – организаторите подготвят няколко допълнителни
зали в непосредствена близост, където
презентацията ще се предава на живо
на видео екрани. Билетите за тях ще
бъдат пуснати в продажба една седмица преди началото на Софийския фестивал на науката. Зрителите в допълнителните зали, както и тези в големия
салон на Театър София, ще могат да
задават въпросите си чрез социалната
мрежа Twitter като използват хаш-тага на фестивала #SofiaSciFest.

хора и децата към науката и да информира широката общественост за найновите теми, по които работят учените в България и по света. По традиция
четирите дни на фестивала, от 14 до
17 май, ще предложат богата програма от над 60 събития за всяка възраст,
професия и занимание. Фестивалните сцени в Театър София и шатрите
в парка Заимов ще съберат учени от
България, Обединеното кралство, Ирландия, Полша и Испания, за да покажат красотата на науката.

Издателство „Изток-Запад“ ще предлага книгите му на фестивала и е
предвидено проф. Докинс да дава автографи на свои почитатели, както и
да се срещне с читатели в новата книжарница на издателството. Информацията за тези срещи ще бъде обявена
допълнително.
Софийски фестивал на науката
14-17 май 2015г., Театър София и парк
Заимов
Софийският фестивал на науката е за
тези, които искат да открият и разберат чудесата на света около нас. Той
цели да повиши интереса на младите
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През 2015-та Софийският фестивал
на науката отбелязва своя 5-годишен
юбилей със забележителна по своя
размах програма. Фестивалът се провежда под патронажа на Министерството на образованието и науката,
в партньорство с Мтел и Столична
община. Това е мястото, където границата между култура и наука не съществува, затова събитието е част от
Календара на културните събития на
Столична община.
Освен презентацията „По-странна
отколкото можем да предположим“ на световноизвестния еволюционен биолог проф. Ричард Докинс,
на фестивала тази година ще видим
още двама значими британски учени.
Професорът по невронауки и ръководител на департамента по офталмология на Университета Оксфорд Ръсел
Фостър ще говори за „Светлината,
часовниците и съня“ – как светлината създава и регулира 24-часовите циркадиеви ритми и съня. Президентът на Обществото за защита
на грозните животни Саймън Уот,
биолог и водещ на популярно научно
предаване по БиБиСи, ще ни провокира да мислим за биологичното разнообразие с комедийната вечер „За
жабите и хората“. Британският
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илюзионист DMC, познат от предаването „Отвъд магията“ на National
Geographic Channel, ще покаже на
живо как особеностите на човешкия
мозък могат да бъдат използвани, за
да виждаме невероятни и привидно
магични неща.
Доц. д-р Леандър Литов ще поведе неизлечимо любопитните на „Виртуална разходка из ЦЕРН“ с помощта
на технологиите и колегите му от различни страни, които работят по найголемия експеримент на човечеството. Астрофизикът и главен редактор
на сп. „BBC Знание” д-р Владимир
Божилов, ще разкрие „Мистерията
на квазарите“. Химикът, докторант
в Универеситета Упсала в Швеция Божидар Стефанов ще разкрие малко
„Зла химия“ – кога водата може да
стане отровна, какво е общото между
миризмата на горяща дума и тероризма, защо не бива да се пие вино по
време на сафари и други химични истории. Светлин Петков, докторант в
Единбургския университет и Виктория Атанасова от Нов български университет ще говорят за „Изкуствен
интелект – от мечтата на Тюринг
до ръба на познанието днес“. Ирландският учен и постдокторант в Института Макс Планк Порик Флъд ще
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разкаже „Защо са ни необходими
ГМО продукти“ и защо смята, че
технологиите за генно модифициране
са важни за оцеляването на човешката
цивилизация. Докторантката по химия Моника Коперска от Полша ще
разкрие „Ще изяде ли мишката
книжката?“ или кой е най-надеждният начин за съхраняване на информация. Испанският математик Едуардо де Кабазон ще смае публиката с
„Големи, огромни и чудовищни
числа“, а българските математички
от Центъра по забавна математика ще
му пожелаят „Късмет, Жоро!“ със
своето шоу за вероятността да спечелим от хазартни игри.

Това са само малка част от темите на
Софийския фестивал на науката през
2015 година. Пълната програма можете да намерите онлайн на www.
sofiasciencefestival.bg. Освен събития,
фестивалът предлага и много щандове с експерименти и демонстрации,
където можете да видите науката в
действие. Шатра „Експлораториум“ и „Зона 42“ ще работят през цялото време на фестивала и за тях не е
необходим пропуск или билет.
На 14 и 15 май е специалната Училищна програма за организирани
групи от ученици. Създадени специално за по-млада публика, тези едновременно забавни и образователни
събития предлагат атрактивни обяснения на научни теми от учебния материал по математика, физика, химия,
биология и география. Пълната училищна програма можете да намерите
онлайн http://www.britishcouncil.bg/
sofia-science-festival/schools. Специален акцент тази година са презентациите „Интернет за всички – как да
сърфирам безопасно в мрежата“,
разработени в партньорство с Мтел.

Специален акцент на фестивала тази
година е дебатът „Стволовите клетки – да бъдат или не?“. Медицината залага големи надежди на лечението със стволови клетки, които да
изградят здрава система в един болен
организъм и така да излекуват човека.
Възможността да се вземат стволови
клетки от човешки ембриони обаче
поставя редица етични въпроси, които вълнуват хората навсякъде по света.
Участват юристът и преподавател по
Медицинско право и биоправо Стоян Достъпът до всички събития за деца и
Ставру, и генетикът проф. Румен Пан- за повечето от събитията за възрастков, зам.-ректор на СУ „Кл. Охридски“. ни, както и до шатрите с демонстра-
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ции, е свободен. Необходимо е само да
се вземе безплатен пропуск от щанд
„Информация“ на фестивала. Местата
са ограничени и пропуските ще се раздават до изчерпване на количествата.
От 20 април до 13 май пропуски могат
да се взимат от рецепцията на Британски съвет на ул. Кракра 7 в София (в
работни дни).

зидентски награди “Джон Атанасов”,
Национален природонаучен музей,
Национален политехнически музей,
Музейко, София Тех Парк, Форум
Демокрит, Посолство на Ирландия,
Полски институт – София, Институт
Сервантес, Театър София, Централен
куклен театър, Съюз на учените в България и др.

Някои от събитията са с билети, както
е указано в програмата. По традиция
билетите са на достъпната цена от 5
лв., а за пенсионери и деца до 18г. са
по 4лв. Могат да бъдат закупени от касата на Театър София и онлайн чрез
сайта на театъра www.sofiatheatre.eu.

Медийни партньори са БНТ, National
Geographic Channel Bulgaria, безплатен културен гайд “Програмата”, Метрореклама, bTV radio, Radio N-Joy, сп.
BBC Знание, сп.БГ Наука, Geograf.
BG, сп. Фото-мания, Sofia Globe.

Софийският фестивал на науката се организира от Британски
съвет, под патронажа на Министерството на образованието и науката, в партньорство с Мтел и е
част от Календара на културните
събития на Столична община.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Основни партньори са Aurubis,
Гради Градев
Siemens, Издателство “Изток-Запад”, Ръководител „Маркетинг“, Британски
BEA Solutions, Dunkin’ Donuts, The
съвет
Famous Grouse.
T +359 2 9 42 42 10 F +359 2 9 42 42
22 M +359 887 42 42 10
Институционални партньори са Адgradi.gradev@britishcouncil.bg
министрацията на Президента, Преwww.britishcouncil.bg
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Автор: Драгомир Касъров - Магистърската програма “История
и съвременно развитие на страните от Източна Азия

Четири години след Фукушима

П

реди няколко седмици се навършиха четири години от
най-тежката ядрена авария в
японската история. Едва ли могат да
се забравят драматичните събития от
11.3.2011 г., когато след силно земетресение в близост до най-големия японски остров Хоншу и последвалите вълни „цунами“ бяха нанесени сериозни
щети на префектурите Ивате, Мияги
и Фукушима. Още по-страшното предстоеше, когато охладителната система
на атомната централа „Фукушима I“
отказа и три от шестте и реактора се
разтопиха, разпространявайки силно радиоактивно замърсяване в целия
регион. Десетки хиляди загинаха под
рухналите сгради и заради приливната вълна, а повече от 300 000 души
бяха евакуирани заради опасността
от радиоактивно натравяне. Въпреки
правителствените усилия и международната подкрепа, четири години след
тази трагедия японското общество изглежда все още не се е възстановило
от шока, а пред страната стоят същите труднопреодолими предизвикател-

ства.

Карта на земетресението
11.03.2011 в региона Тохоку

от

Бъдещето на ядрената енергетика

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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Преди аварията едва ли много хора са
знаели, че в страна като Япония, известна със силните природни бедствия
(земетресения, тайфуни, цунами и
вулканична активност) има атомни
електроцентрали. Всъщност 30 % от
произведената електроенергия идва
именно от тях, като е било планирано след изграждането на още няколко мощности този процент да нарасне
до 40 %. Според данни на Министерството на икономиката, търговията и
индустрията в страната има 18 атомни електроцентрали, две от които са
в процес на строеж, но в последствие
са замразени. Една от тях е централата Намие-Одака отново в префектура Фукушима. Със своите 53 доскоро
функциониращи реактора, Япония се
нарежда на трето място в света след
САЩ (104) и Франция (59).
Предвид природните и географски
особености на страната мнозина биха
задали логичния въпрос – защо трябва
да се разчита толкова много на ядрени
мощности с оглед на опасностите, които крият. Като основна причина може
да се посочи все по-голямата консумация на енергия, но не само. Япония
е на трето и четвърто място в света
съответно по брутен вътрешен продукт и покупвателна способност, из-

преварвана от САЩ и Китай, като зад
тези внушителни резултати стои един
добре балансиран производствен сектор базиран както в страната, така и в
чужбина. Въпреки, че е изключително
бедна на природни ресурси и суровини за промишлеността си, чрез международната търговия и оптимизация
на разходите, липсата им не представлява толкова сериозен проблем за
националната икономика. Нуждата
от енергийни източници се определя
като далеч по-сериозна пречка за поддържане и развитие на индустриалния
капацитет на страната. Поради редица
причини, сред които географската отдалеченост от нефтени и газови находища и политическите ангажименти,
заради които не могат да бъдат реализирани съвместни енергийни проекти
с големите съседи на азиатския континент – Китай и Русия, островната държава винаги е търсила нови начини за
задоволяване на нуждите си със собствени сили. Това най-често се постига с
внос на горива, слънчева, хидро и геотермална енергия, но те не достигат.
Освен това Япония е една от малкото
страни, които са заложили в националаната си политика конкретни стъпки
за стриктно спазване на протокола от
Киото, регламентиращ намаляването
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на емисиите парникови газове, което допълнително налага намаляване
на използването на изкопаеми горива. Заради по-високия процент добивана енергия, разработването и разгръщането на ядрените мощности се
възприема и като начин за справяне
с екологичните проблеми. Това е и в
съответствие с концепцията за „нисковъглеродно общество“ (Low Carbon
Society), която беше обявена още през
2008 г. от министър-председателя
Ясуо Фукуда, който постави високата
цел до 2050 г. Япония да понижи вмисиите парникови газове с 60-80 %. Без
съмнение в тази стратегия се е разчитало на развиването на ядрената енергетика предвид обявените планове за
строеж на още няколко централи. Обществената подкрепа за подобен тип
мерки винаги е била силна, не само
заради традиционата връзка на японеца с природата (около 73 процента
от територията на страната е покрита
с гори, релефът е планински и не е годен за селско стопанство и трудно би
бил урбанизиран), но и заради Китай,
който в японските медии все по-често
се посочва като пример за безотговорност към околната среда за сметка на
икономическия възход.

фактор, заради който ядрените електроцентрали са предпочитан енергиен източник. Въпреки че добива на
слънчева енергия се увеличи след събитията във Фукушима, главно благодарение на държавни субсидии за
инсталация на соларни панели върху
жилищните сгради, заради високата
гъстота на населението и съсредоточаването му в жилищни кооперации с
по-малка площ за сметка на вертикалното си разположение, енергията от
тях трудно може да задоволи нуждите
на собствениците си, камо ли да осигурява енергия за индустрията. Доказателства за това са и проекти за поставяне на плаващи соларни панели върху
речните корита, язовирните водни басейни (на снимката), както и изграждането им върху изкуствени острови.
За пример може да послужи най-голямата централа за добив на слънчева енергия в Япония - Нанацуджима в
провинция Кагошима, която покрива
площ от 1,270,000 кв.м с годишен капацитет от 78,800 мгв/ч. и ще редуцира въглеродните емисии с 25 000 тона
годишно. Може би най-амбициозният
проект обявен от японската агенция за
аерокосмически изследвания (JAXA)
е извеждането в космоса на орбитална слънчева централа до 2025 г. Това
Ограничената площ също е сериозен заедно с плановете на японската кор-
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порация „Шимизу“ за поставяне на
пръстен от соларни панели на Луната
са само примери за това колко сложна е ситуацията с намирането на място
за соларни панели както на японската
суша, така и в нейните териториални
води.

ната беше разтърсена от масови протести против добива на ядрена енергия
и призиви да се засили развитието на
алтернативни енергийни източници.
С право може да се заключи, че японското правителство изпадна в сложна
ситуация и трябваше да вземе трудно
решение – да устои на обществения
натиск или да спре ядрените мощности. Беше избран вторият вариант и
всички централи бяха спрени с цел инспекции, оставяйки страната без нито
един работещ реактор за първи път от
1970 г. насам.

Плаващи соларни панели в язовира
Ямакура префектура Чиба
Добива на геотермална енергия е затруднен главно заради находищата,
които са в планински райони и опасенията на хората, че така ще се засегнат
местните екосистеми. За японеца покриването на даден участък със соларни панели е еднакво разхищение на Демонстрации срещу ядрената енерземя, както примерно застрояването гетика в япония
му.
Въпреки че четири години по-късно
След събитията в АЕЦ Фукушима стра- мнението на хората не се е промени-
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ло особено, министър-председателят
Шиндзо Абе обяви, че ще положи усилия за възстановяването на ядрените мощности и възвръщането на този
ценен за Япония енергиен източник.
Впрочем това решение е напълно разбираемо, като се имат предвид по-горе изложените парични. Още през
юли 2012 г. реактори 3 и 4 в централата Ои започват работа, въпреки обществения натиск и отново са спрени
за профилактика след като се намесва районния съд в префектура Фукуи.
По-пресен пример е от февруари 2015
г., когато стана ясно, че компанията
Kansai Electric Power Co., собственик
на централите Михама и Такахама отново във Фукуи, ще се обърне към ядрения регулатор на Япония с искане те
да бъдат пуснати в експлоатация отново.
Недоверие в държавните институции
Независимо от политическите обещания и икономическите условия, ключов момент тук е факторът сигурност.
Вярно е, че до тази трагедия се стигна след изключително силното земетресение с магнитуд 9.0 по скалата
на Рихтер (най-силното до момента
в Япония и четвърто по сила в света)
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и цунами с височина 10 метра. Освен
това епицентърът беше прекалено
близо до брега, което не остави почти
никакво време за реакция.
Трябва да се отбележи обаче,че според
доклада на независимата комисия за
разследване на катастрофата, организирана от компанията-собственик ТЕПКО (Tokyo Electric Power Company),
всички причини са били предвидими
и не са предприети предварителни
мерки в случай на земетресение и цунами. Не е направена оценка на възможните вторични щети, които могат
да възникнат след такова бедствие.
Още повече, в последствие се оказва,
че почти всички японски ядрени централи са незащитени в случай на високи приливни вълни. Последвалото
национално разследване на събитията
препотвърждава изводите на независимата комисия, като за пример може
да послужи изказването на професор
Кийоши Курокава от Токийския университет, че инцидентът в никакъв
случай не може да се определи като
природно бедствие, а е катастрофа
вследствие на човешка дейност, която
е могла и е трябвало да бъде предвидена и предотвратена. Последствията от
нея е трябвало да бъдат посрещнати с
далеч по-решителна човешка намеса.
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Сред изводите на комисията е и следното изречение – „Правителствата,
регулиращите органи и компаниятаоператор не са демонстрирали чувство
на загриженост за човешкия живот и
общество.“
Професор Татсухико Кодама, директор на радиоизотопния център към
Токийския университет, стига много
по-далеч. В своята реч пред комисията по здравеопазване, труд и социално подпомагане на долната камара
на японския парламент на 27.07.2011
г. той изключително разгорещено
представи изводите си подкрепени с
научни доказателства, според които
японското правителство подценява
количеството изпуснати радиоактивни частици, а то е много по-голямо
от това след атомната бомбардировка
над Хирошима. Също така той изрази
своя гняв заради бавните действия на
правителството и настоя да се вземат
бързи мерки насочени към обеззаразяване на засегнатите райони като се
отдели изключително внимание на
децата. Потвърждение на думите му

е официалното становище на несъществуващата вече Агенция за ядрена
и индустриална безопасност, според
което след аварията във Фукушима е
бил изпуснат 168.5 пъти повече от радиоактивния материал Цезий-137.
Всички тези становища се стоварват
като чук върху компаниите занимаващи се с ядрена енергетика и особено
върху държавните институции. Доверието към тях ерозира до голяма степен заради знаците на неподготвеност
и некоординираност, които допълнително объркват хората. Един от последните примери за това е репортаж
на австралийската телевизия АВС, от
който се разбира, че жители на Фукушима сами изследват децата си за
рак, тъй като смятат, че властите крият истинските мащаби на заразяване.
Други подобни случаи документирани
от чуждестранни медии разказват за
хора, които провеждат почвени тестове в зони обявени за „безопасни“ и са
решени да ги използват като доказателство в искове срещу ТЕПКО и държавните институции занимаващи се с
обществената безопасност.

БГ Наука взе участие в проект посветен на неправителствените организации,

тяхното развитие, управление и маркетинг. Проектът се състоя в Италия.
www.ngo.nauka.bg
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Активисти на „Грийнпийс“ протес- Наото Мацумура – последният човек във Фукушима
тиращи в Токио
Последната история, която обиколи
всички по-големи медии и дори се появи на страниците на някои български
сайтове е свързана с Наото Мацумура
– единственият човек останал в силно
замърсената радиоактивна зона, защото иска да помага на множеството
изоставени животни. Всеки ден той
се грижи за домашни кучета и котки,
щрауси, диви свине и крави без да се
страхува за здравето си като казва, че
и без това човек след 20-30 години започва да се разболява от всякакви болести. Неговите последни думи към
водещия на това необикновено интервю са „всички ние бяхме изоставени от
правителството“.
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Социално напрежение
Иваки е сред градовете с най-голям
брой евакуирани след аварията във
Фукушима. Миналата година там са
били настанени около 24 000 души,
които са живеели на север в близост
до радиационната зона. Сатоми Инокоши и нейните приятелки изпитват
страх, че градът им се променя, но
не за добро. Цените на земята скачат
почти двойно заради заселването на
други хора, които дори не са от опасната зона. Стотици работници, помагащи за обеззаразяването, също биват
настанени в хотели или набързо изградени общежития. Със стечение на
времето обаче се наблюдава промяна
на отношението към новодошлите.

Брой 77, Април 2015

Много от жителите на Иваки изпитват много повече пари от тях и живеят без
недоволство заради това, че държава- да плащат наем във временните жита изплаща компенсации на постра- лища.
далите и по този начин те стават сравнително богати за стандартите на този
работнически град, чиято икономика
се върти около близките въглищни
мини и пристанището. Страхът от радиацията също допринася за разделението в това малко общество. Почти
никой не посещава развлекателния
квартал, тъй като често се стига до инциденти с работниците.
Евакуираните хора също не се чувстват добре в подобна среда, те често
се затварят във временните си жилища, не комуникират със съседите си и
странят от жителите на града. На тях
им е забранено да се върнат по родните си места, където са оставили всичките си вещи. Местните не са против
компенсациите за пострадалите, но са
недоволни от начина на определяне
на сумите. Те се чувстват натоварени Уличен надпис който гласи „Жертви
да помагат на хора, които получават от Фукушима – махайте се“

БГ Наука организира научна конференция по повод 50-ти брой на сп. „Българска Наука“

БГ Наука

продуцира документалният филм „На Нож!“ посветен на 100 годишнината от Балканската война.
www.1912.nauka.bg
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През януари 2013 г. вандали трошат
прозорци и хвърлят боя по коли паркирани в района на евакуираните, а
месец по-рано из града се появяват
надписи приканващите пострадалите
да напуснат. ТЕПКО е изплатила над
41 милиарда долара обезщетения, но
сумите варират според радиационните нива измерени в зоните, откъдето
са се оплакали хората. Тази система
изглежда напълно несправедлива и
според самите пострадали. Така четиричленно семейство от евакуиран
град може да получи около един милион долара, а друго семейство, което
живее в далечния край на града малко над половината от тези пари. Тази
система не отчита, че и двете семейства нямат право да използват старите
си вещи и трябва да започнат от нулата. Град Иваки бива заобиколен от радиоактивния облак и въпреки, че жителите му са евакуирани за кратко, те
получават разрешение да се завърнат.
Компенсациите им са много по-малки
– едва 1200 долара.
Евакуираните хора често биват обвинявани, че използват държавните помощи за да си купуват скъпи дрехи,
къщи и автомобили и нямат желание
да се връщат по родните си места. Освен това правителството е решило да
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изгради постоянни жилища за 1600
души, които да им бъдат отдадени безвъзмездно. Според анкета проведена
през януари миналата година повече
от половината жители на Иваки изпитват съжаление и симпатия към новодошлите, но същевременно и силна
завист.

Временни жилища за евакуирани в
град Сендай
Други, въпреки че имат разрешение
да се приберат, отказват да го направят и освобождават временните жилища опитвайки да се установят в града.
Пример за това е село Каваучи на север от Иваки където са се завърнали
1476 души от всички 2758 регистрирани в местната община. Това са главно
възрастни, а младите предпочитат да
потърсят препитание другаде. При-
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чините за това са три. Освен страх от
радиация, много от децата в гимназията ходят до съседните градове на изток, но те са обезлюдени. Пътя до найблизката гимназия отнема един час
и малцина го предпочитат. Третата
причина е финансова. Мнозина губят
работата си и въпреки усилията да се
привлекат инвестиции и да се разкрият работни места засега са само стотина и то на нископлатени позиции.
Това се наблюдава не само в Иваки, но
и в другите градове приели евакуирани като няма изглед положението да
се промени в скоро време.
Поглед към бъдещето

важното нещо, което трябва да се промени е да бъдат значително повишени изискванията за безопасност на
подобни стратегически обекти. Това
далеч не е непосилна цел като се има
предвид високото технологично ниво
и постиженията на японците в архитектурата на своите сгради. Алтернативните източници на енергия могат
да подпомогнат процеса по съживяване на икономиката, като същевременно се изпълняват и националните
цели свързани с опазването на околната среда. Никой не може да върне
жертвите, нито да възстанови домовете на хората, но преодоляването на
пропастта между общество и управляващи може да стане след изнасянето
на цялата истина за трагедията. Доверието може да бъде върнато само чрез
ясни знаци, че уроците от това разрушително събитие са научени и се полагат усилия то никога да не се повтори.

Шинтоистки свещеници отслужват служба в „града-призрак“ Намие, префектура Фукушима
Ясно е, че най-прекият път за възстановяване на страната минава през
рестарта на ядрените мощности. Най-
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Автор: Таня Славова
contact@tanyaslavova.com

История за Живата вода и гравиметрията
Таня Славова е магистър-инженер по геодезия, дипломирана от
Университета по архитектура, строителство и геодезия през 2011 г. От
ноември 2012 г. е зачислена като редовен докторант към катедра „Висша
геодезия“ на УАСГ по тема свързана с локализирането на дълбочинно
разположени кухини чрез гравиметрични методи. Докторантстипендиант на Финансова група „Карол“ за 2014 година.

П

редизвикателства, вълнения
и открития крие в себе си изследователската работа. Визията и плановете са задължителни, но
точно толкова неизбежно е и излизането от предварителните рамки било
то по своя воля или не съвсем. Тръгнал уверено на поход в търсене на „Отговорът“, изследователят навлиза в
дълбоките дебри на експеримента, за
да извърви с търпение и постоянство
трънливата пътека на любопиството,
която да го отведе през „девет царства
в десето“ до жадувания извор на познанието.
В началото на 2014 г. бе изминала
първата от общо трите ми години на
редовен докторант по темата „Локализиране на дълбочинно разположени
кухини, посредством гравиметрични
методи“. Обстойният прочит на литературата по въпроса ме беше отвела
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няколко крачки напред от първоначалните ми идеи, но съществената работа – измервания, обработка и резултати, тепърва предстоеше. Годината
обещаваше да бъде вълнуваща (Фиг. 1).

Фигура 1. „Имало едно време...“ в наши
дни
Подземните кухини са интересни
обекти с естествен или антропогенен

Брой 77, Април 2015

произход, чието познаване е ключът
за разрешаване на многото и разнообразни въпроси от най-различни области. Изпълнени с въздух или вода –
вещества с по-малка плътност от тази
на обкръжаващата ги среда, създават
аномално гравитационно поле със
значително по-ниска стойност спрямо околното. По тази причина гравиметричните методи са популярно
и особено подходящо средство за установяване на тяхното наличие, разположение, размери и форма посредством наземни измервания.
Проблемът е известен като обратна задача в теорията на потенциала. Характерно за нея е нееднозначното решение, което означава, че резултатите от
провежданите наблюдения не дават
абсолютна сигурност за параметрите
на изследвания обект. Въвеждането на
допълнителна информация обаче спомага за изключване на част от възможностите и избистряне на картината. За
да отстраня всяко съмнение и поставя
фокуса върху качествата на избрания
метод, се спрях на добре известен ми
обект с директен достъп – пещера Живата вода.

в южните склонове на Витоша. Разположена е при северозападната граница на Боснешкия карстов район,
характерен с множество пещери, сред
които и най-дългата у нас – Духлата.
Представлява хоризонтална, моноканална пещера с дължина около 200 m.
Живата вода е особено подходяща за
изследването, тъй като привходните
части са сравнително големи по обем
и близо до повърхността, а теренът
над нея позволява извършването на
измервания (Фиг. 2).

Фигура 2. Входът на пещера Живата
вода и склонът над нея, където предстоеше да бъдат извършени
измерванията

Популярна туристическа дестинация Маршрутът до Живата вода включва
в своя район, Живата вода е скътана село Боснек, Пернишка област като
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Фигура 3. Пулсиращият извор Живата вода. Според поверието водата потича, ако при
змея идват праведни хора

основен базов лагер. Пещерата се намира на 3.5-4 km от селото в посока север-североизток по едноименната долина, а надморската височина е почти
1 100 m. Сигурен знак, че сте попаднали на правилното място, е заслонът
насред гората и едноименният извор
Живата вода. Приказният ореол, за
който загатва името, добива реални
очертания при вида на чешмата – глава на змей, чиято каменна фигура потъва в планинското тайнство. Творец
на скулптурата е кладничанинът Негри Рангелов Будинов. Самият извор е
документиран още от османския пътеписец Евлия Челеби през XVII в. Интересен и характерен е с водата, която
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ту потича силно в продължение на няколко минути, ту изчезва сякаш не я
имало (Фиг. 3). Такъв пулсиращ извор
се среща само на още едно място в Европа – Френските Алпи. Причината за
феномена не е известна. Около 100 m
северно от змея, нагоре по пътеката се
намира и самата пещера.
Планинският характер на района и
особеностите на теренната работа създаваха тясна зависимост от метеорологичния фактор. Студът на зимата и
непостоянството на пролетта не осигуряваха подходящи условия за планираните целодневни наблюдения на
открито в продължение на дни. По-
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гледът беше отправен напред в очак- жението на домакина разгадавахме по
ване на сухите и топли дни на лятото. струята вода. Добър знак бе, че тече
или се появява заедно с нас.
През това време имаше да се решат
някои допълнителни неизвестни. Дос- Планът за измерванията включваше
тъпът до обекта беше едно от тях. Ако мрежа от 180 точки със средно раздвата часа път пеша от селото до пеще- стояние помежду им 2 m – гъстота
рата са приятна разходка за туриста, обуславена от размерите на пещерата.
то за поставените задачи това не беше Поради сложния терен и изобилиевариант. Уредите бяха тежки, особено то от дървета и храсти, а понякога и
в условията на продължително носене скали, предварително проектираната
по стръмните планински пътеки. Обе- регулярна мрежа бързо отстъпи пред
мът от всички задължителни принад- алтернативните позиции на точките,
лежности също беше значителен.
които да позволят станционирането
на всеки един от уредите в тях.
Преходът с високопроходим автомобил минава по занемарен черен път. За трасирането бе използвано комНад селото започва с поляни, но скоро пактното интегрирано ГНСС устройслед това навлиза в тунел от дървета и ство Trimble GeoExplorer 7X (Geo 7) –
храсталаци. Половинчасовото офроуд модерен уред, служещ за определяне
приключение завършва отново с по- координатите на точки посредством
ляна – крайната точка, до която може спътникови технологии с точност
да се стигне на четири колела. След- 1 cm. Освен с ГНСС приемник, той
ва разтоварване на багажа и финални разполага и с вградена далекомерна
няколкостотин метра нагоре.
приставка, която отчита разстояния,
азимут и наклон в реално време. Чрез
Ясно бе, че сама нямаше как да се спра- тези параметри бе извършено самото
вя с всичко това – за всеки от дните се трасиране – от една-единствена изспретваше сговорна дружина, която ходна точка, предварително опредеда окаже подкрепа на смелото начи- лена с приемника и стабилизирана,
нание. Въодушевени от успешното на- по известните стойности на азимута и
чало, поемахме товара на гръб. Пръв разстоянието между точките от проекни посрещаше змеят. Благоразполо- та се посочваше местоположението на
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всяка една от тях на терена.

ните рейсове налага задължителното
захранване, поддържано от външен
Стабилизирането на точките в пръстта акумулатор.
стана с дървени колчета. Съвсем просто като задача, в гората заниманието
отне доста усилия и време. Едва когато мрежата беше изцяло отложена на
терена, започнаха измерванията по
същество.
Гравиметърът LaCoste&Romberg G
(L&R G) в главната роля представлява
портативен уред, измерващ относителните стойности на силата на тежестта
в точките (по-точно ускорението на
силата на тежестта, но въпросното понятие се е утвърдило в практиката).
По тази причина бяха направени измервания в начална точка с известна
абсолютна стойност – при Агенцията
по геодезия, картография и кадастър в
София, за привързване на точките от
обекта с нея. Използвана бе междинна
точка в Боснек (Фиг. 4).

Фигура 4. Гравиметричната точка
в Боснек, където започваше и свършваше работният ден. Тук на асфалта наблюденията са елементарни и
стават за броени минути. На ЖиваГравиметричните наблюдения се из- та вода обаче ситуацията е съвсем
вършват в т.нар. рейсове – последова- различна
телност от измервания, извършвани
по определена схема. Факторът време Макар и гравиметър от миналия век,
е съществен, като има непосредствен точността от 0.04 mGal (1 mGal = 10-5
ефект върху стойността на отчети- m/s2) на L&R G е напълно съпоставима
те. Допълнително ограничение върху с тази на модерните уреди за микропродължителността на гравиметрич- гравиметричните изследвания. За
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Фигура 5. Гравиметричните измервания в гората, по стръмните планински склонове са
далеч по-трудоемки от тези на асфалта

разлика от съвременните електронни
инструменти обаче той е механичен и
точността на работа е в пряка зависимост от майсторлъка на оператора.
Макар и запозната с технологията от
предишни срещи на терен с него, още
през първия ден от измерванията на
Живата вода романтичните ми представи претърпяха челен сблъсък с реалността (Фиг. 5).
Коректното отчитане на стойностите
изисква уредът да бъде в хоризонтално
положение. За целта се поставя върху
“пиростия“, която спомага за грубото
му хоризонтиране. В условията на терен с приблизително 35% наклон, въпросната принадлежност бе с крайно
ограничен ресурс. За стандартните,

добре познати от геодезическата практика триноги, с които неравностите
лесно се компенсират, и дума не можеше да става. Важно е гравиметърът
да бъде на минимална височина над
земната повърхност – разлика, която
се отчита задължително заради значителния вертикален градиент – приблизително 0.3 mGal/m. Неволята,
разбира се, роди креативно решение
– с клинообразни подпори за краката
на “чинията” наклонът бе редуциран.
Гравиметърът е изключително фин и
деликатен инструмент. Ако смятате,
че земята, по която стъпвате, е стабилна основа, то при среща с такъв уред
със сигурност ще преосмислите този
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факт. Как почвата поддава бе ясно видимо по бързото отклонение на тъкмо
настроените либели, визуализиращи
успешното хоризонтиране. По тази
причина с инструмента се оперираше
внимателно и бързо. Работата на станция отнемаше около десетина минути.
Нерядко имаше и проблемни точки,
в които уредът постоянно се разхоризонтираше, връщайки отчетите в нулева позиция, докато времето прогресивно нарастваше (Фиг. 6).

12 V (Фиг. 7). Тези параметри са важни
за поддържане постоянството на средата в херметичната система на гравиметъра, от която зависят наблюденията. Контролът на всяка станция бързо
превърна десетите от волта в единица
мярка за време. Началната стойност от
12.7 V осигуряваше няколко станции
работа преди да премине на 12.6 V и
така нататък, докато станеше необходима смяната с акумулатора в резерв.

Често пъти се налагаше прекратяване
Стриктно се следи температурата на на наблюденията още преди умората
уреда – задължително 53.8 оС, и на- да налегне екипа именно поради изпрежението, което не бива да пада под черпване на захранването. Това беше
Фигура 6. Гравиметърът се хоризонтира, след което се правят отчети до
постигането на два последователни еднакви
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Фигура 7. В хартиения карнет се вписват данни за номера на станцията, отчет,
дата и час, както и температура и напрежение на уреда. Шега, разпространена
сред колегите, гласи, че ако попълненият карнет е чист, има нещо гнило. В края на
деня по тези тук определено личаха автентични следи от пръст и треви

причина за малък брой измерени
станции дневно, което пък увеличаваше дните за работа извън предвидените. Налагаше се спешна оптимизация
„в движение“.
След като още в началото стана ясно,
че работата с гравиметъра ще се проточи, се спретна бърза организация
за паралелни измервания с другите
уреди. Грубо трасираните точки трябваше да бъдат измерени прецизно –
определящ бе вертикалният градиент
на силата на тежестта, чиято стойност
е около 100 пъти по-висока от тази на
хоризонталния. Съобразно възможностите на гравиметъра бе определен
минимален праг на точността от 13 cm
за котите.
Част от точките бяха определени с
ГНСС приемника Geo 7 (Фиг. 8). Поставената върху щок антена улавяше

сигналите от редица спътникови системи – американската GPS, руската
ГЛОНАСС, китайската BeiDou и европейската Galileo. В условията на силно
ограничената спътникова видимост
в гората, богатството от поддържани
системи бе ключово за бързото позициониране без компромис по отношение на точността.
Над голяма част от точките обаче
властваше непреодолимата сянка на
буковите корони. Затова към оборудването бе добавена тотална станция
Leica TCR303 - уред, който позволява
пространственото определяне на точки, посредством ъглово-дължинни измервания помежду им (Фиг 9). С цел
максимално количество измерени
точки (Фиг. 10) при минимален брой
премествания на уреда се оценяваше
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Фигура 8. Спътникови измервания с ГНСС приемника Geo 7. За максимална
прецизност е използвана външна антена, поставена върху щок

Фигура 9. Ъглово-дължинни измервания с тоталната станция
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Фигура 10. Визури към латата за определяне положението и преди всичко
височината на съответната точка

потенциалната директна видимост от
всяка станция. Въпреки това не липсваха ситуации, при които препречвана от буйната растителност визура да
ставаше причина за комичното (и нелеко!) удържане на клони. В резултат
на малката площ на обекта и трудните
условия бяха нужни няколко отделни
станции.

ността, то със сигурност Живата вода
не бързаше да разкрие своите тайни.
Дните започваха от ранни зори и приключваха късно вечер. След ставането
по тъмно идваше ред групата да се събере и междувременно да се набавят
провизиите – гориво и храна. Първите
измервания бяха налице още в 8 часа
в селото; последните приключваха в
късния следобед. Докато се приберем
по домовете отново наставаше мрак, а
след последните приготовления за утрешния ден идваше и жадуваната почивка.

Бих казала, че трескавата работа правеше дните да минават бързо, ако не
беше усещането, че измерванията на
всяка една точка траеха вечност. И ако
ниският гравитационен потенциал
на пещерата прави това твърдение в
разрив с Общата теория на относител- Подобно на змейовата воля дали и кога
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Фигура 11. За своите предизвикателства гората ни награждаваше с голяма
доза очарование и окуражаващи знаци като тази пеперуда. Срещахме сърни,
зайци, костенурки, следи от мечки...; често по време на работа дочувахме и
вой на елени

Фигура 12. Въпреки свъсените облаци през по-голямата част от времето, единединствен път се наложи да потърсим подслон в пещерата

Фигура 13. В края на деня - време е да натоварим обратно багажа и да се
отправим към селото

водата от извора да потече, не липсваха несигурност и премеждия. Необичайно валежното лято поставяше голямата въпросителна за работата през
всеки един ден. Категоричните прогнози за дъжд отмениха някои от тях,
а в други спазвахме ранния график с
надеждата да ни се размине (Фиг. 12).
Под строгата диктовка на добрата организация, но най-вече вярата в начинанието, измерванията приключиха в
предвидения срок.
Общият период от всички дни на терен
е близо месец. През септември 2014 г.
бяха последните измервания. Част от
изчисленията вече са извършени – координатите и котите на всички точки
са определени със сантиметрова точност. Гравиметричните измервания
са подложени на щателна обработ-

ка, която е все още в развитие - както
често се случва в изследователската
практика, получените отговори водят
до нови въпроси. През тази последна
трета година на докторантурата си остава да достигна до окончателни резултати и да поставя своето „И заживели щастливо.“ на моята история за
Живата вода.
Тази история нямаше да бъде приказка без героите: Атанас Русев, Али
Каранч, Силвана Каназирова и Алекс
Киров; научния ми ръководител
проф. Славейко Господинов с УАСГ,
доц. Момчил Минчев с „Българска геоинформационна компания“ и Росен
Закс. Щастлива съм, че с нас работи
баща ми Веселин Славов. Сърдечни
благодарности на целия екип!
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Българска победа на географския фестивал
в Русия

Е

жегодният географски фестивал в Санкт-Петербургския
държавен университет се организира всяка пролет и е отворен за
рускоговорящи студенти, докторанти
и млади учени (до 35 г.). Фестивалната програма тази година бе посветена
на 70-та годишнина от победата над
Германия и края на Втората световна
война, както и на 170-годишнината от
основаването на Руското географско
дружество.

направи географска презентация за
своя регион или страна в рамките на
10 минути. Географско съдържание,
авторски труд, оригиналност, логичност на изложението, реакция на публиката бяха критериите за оценяване
на презентациите от 6-членното жури
от преподаватели в Санкт-Петербургския университет.

Българският отбор взе участие и победи в съревнованието „Геопрезентация за региони и страни” под надслов
„Светът в разнообразието”, което тази
година включваше участници от 12
университета. Според регламента на
състезанието всеки отбор трябваше да

Българската презентация бе озаглавена „50 нюанса от България” и включваше 50 географски факта за историята,
географията, стопанството, културата,
фолклора, спорта и бита на българите.
Осемте участници в българския отбор
успяха да впечатлят журито с ориги-
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налния си подход – съчетание на авторски видеоклип, презентация, народни песни и самоковско хоро, чрез
които да запознаят журито и публиката с родната България.

ев, Десислава Христова, Лидия Семерджиева, Бойка Василева и Габриел Гутев. Ръководител на българската група
на фестивала бе проф. д-р Румен Пенин, преподавател в Геолого-географския факултет на Софийския универМалко след края на състезателната ситет.
програма журито обяви победителя
– отбора на Софийския университет Програмата на фестивала бе изклю„Св. Климент Охридски”, представил чително разнообразна – тържествено
България. Подгласници останаха от- откриване и пленарна сесия, среща с
борите, презентиращи Волгоградска географ-ветеран от Втората световна
област, Крим и Кемеровска област.
война, прожекция на филма „Ролята
на географите във Втората световна
Българският отбор е в състав Димитър война”, географска конференция за
Желев, Бяла Момерова, Атанас Китев студенти, докторанти и млади уче(НИГГГ на БАН), Илия Тамбураджи- ни (в 10 тематични секции), в която
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българските представители изнесоха
два научни доклада – „Ландшафти на
българските острови – Черно море и
река Дунав” и „Защитени територии
по Българското черноморско крайбрежие”, състезание за географска презентация, състезание брейн-ринг, географска олимпиада, турнир по футбол
за географи, екскурзия в Санкт Петербург и много други.

на брега на Финския залив на Балтийско море; среща-разговор с доайена
на руската география проф. Анатолий
Григориевич Исаченко; посещение на
музея на Арктика и Антарктида.

Българската група успя да се докосне и
до други емблематични места на Санкт
Петербург и се завърна в България с
почетната купа и специалния диплом
на фестивала за достойното предстаДомакините, в лицето на доц. Григо- вяне и завоюваното първо място.
рий Исаченко от Санкт-Петербургския
държавен университет, организираха
вечер на руско-българската дружба;
екскурзия за българските участници в
руската тайга край селището Комарово Източник: http://geograf.bg

80 Българска Наука - Април 2015 г

www.nauka.bg

81

БИОЛОГИЯ

Автори: Димитра Лефтерова
д-р Чавдар Черников

Ледников период поставя “европейците”
на границата на изчезването
Ново генетично изследване дава основание да се предполага, че след
края на последния ледников период,
„европейците” са били на границата
на измирането.
Нов демографски модел показва, че популацията на хората, които са живяли
в Европа след края на последното заледяване, е била значително по-малочислена, отколкото е било достатъчно
за стабилно съществуване и нормално
възпроизводство. Нормално, „минимално необходим” размер на групата
се изчислява на 500 човека, а първите
„постледникови европейци” са живяли на групи от по 20-30 човека.
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Земята в епохата на последното заледяване. Изображение: Ittiz / Wikimedia
Commons/CC BY-SA 3.0.

„Като археолог и антрополог бях напълно потресен, когато видях, колко
малочислена е била популацията”,
казва Рон Пинхаси (Ron Pinhasi), завеждащият изследовател на проекта
ADNABIOARC, професор от Дъблинския Университетски колеж (Ирландия). Последствията от работата са
значителни за изясняването на произхода на жителите от съвременна Европа. Сега на учените ще им се наложи, не само да прегледат моделите на
разселване на човека и колонизацията
на континента, но и генетичното родословие. Екипа на Рон Пинхаси открива, че генома на ловците (събирачите),
живеещи в Унгария и Швейцария преди 14 000 и 7 500 години, са били много близки до същите в Дания и Швеция по същото време. Тази близост
указва значително съкращаване на генетичното разнообразие на жителите
на голяма част от западна и централна Европа. Такова явление в демографията се нарича ефект на гърлото на
бутилка. Причина за съкращаването е
била изолацията и частичното измиране на „европейците” по време на за-
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ледяванията.
По мнение на професора, хората от тази
постледникова епоха са се предвижвали по континента на неголеми групи.
Тези групи може да са се появили още
преди заледяването, но по негово време да са останали изолирани. Известно време, след края на ледниковия
период те започват постепенно да се
разселват в Европа и да се обединяват.
Този процес е продължил няколко хилядолетия. Разселването на европейците се съпровожда с разширяването
на северните популации, за сметка на
тези от по – южните региони, а също
и в Азия. Особено е забележимо преселението на хора от Близкия Изток.
Да напомним: наотдавна изследване
на ДНК от съвременни и древни европейци показва, че населението на тази
част на света произлиза от три човеш-

ки групи: местни ловци – събирачи,
ранни земеделци, дошли от територията на Близкия Изток и също така
древни жители от Северна Евразия.
Освен това става известно, че европейските ловци – събирачи и земеделците са живеели едни до други в продължение на повече от две хилядолетия,
като близкоизточните земеделци са
могли да се преселят в Европа по море.
Изтичници:
Подробнее см.: http://www.nkj.ru/
news/26171/ (Наука и жизнь, Ледниковый период поставил «европейцев» на грань исчезновения)
http://horizon-magazine.eu/article/iceage-europeans-roamed-small-bandsfewer-30-brink-extinction_en.html

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!
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16174
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Автори: Димитра Лефтерова
д-р Чавдар Черников

Каква е лечебната сила на „Короната
на боговете”?

Phaleria macrocarpa или както го наричат индонезийците, плода макота дева (Buah Mahkota Dewa, God‘s
Crown, Pau) е дървесен вид от сем.
Thymelaeaceae – Тимелееви. Тимелееви (Thymelaeaceae) е семейство двусемеделни растения, което включва около 750 вида и 50 рода, разпространени
по целия свят, но най-вече в тропическите области на Африка, Югоизточна
Азия и Австралазия. Род Phaleria – Фалерия, включва около 20 вида цъфтящи (покритосеменни) растения.
Фалерия макрокарпа е гъсто, вечнозелено дърво, характерно за флората
на Индонезия и Малайзия. Среща се
в тропичните райони на Нова Гвинея над 1200 м надморска височина.
„Короната на боговете” достига от 1
до 18 метра на височина със зелени-

84 Българска Наука - Април 2015 г

кава кора и бяла дървесина със зелени и заострени листа. Цветовете имат
от 2 до 4 венчелистчета и варират по
цвят от зелени до червено – кафяви.
Дърветата се залесяват в райони от 10
до 1200 метра надморска височина и
живеят от 10 до 20 години. Овалните
плодове варират от 7-10 см дължина
и 3-5 см ширина, а всеки плод има 1-2
кафяви, анатропни семена. Екстракта
от растението е високо ценен от фармаколозите, поради редица негови доказано лечебни свойства, той действа
антитуморно, антихипергликемично,
противовъзпалително, антидиарийно, антиоксидантно, антивирусно,
антибактериално и противогъбично.
Стъблата и люспите на черупките на
семената се използват срещу различни ракови заболявания, заболявания
на белите дробове, бъбреци и сърцето.
Листата също така съдържат състав-
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ки, които могат да лекуват импотентност, заболявания на кръвта, алергии,
диабет и тумори. Наскоро учени изолираха от кората на това дърво два
бензофенонови гликозида и ги наричат на името на дървото – фалерин и
макозид. Тези два гликозида показват
инхибиторна активност срещу ракови
клетки на левкемия.

Източници:
http://pdm-mipa.ugm.ac.id/ojs/index.php/ijc/
article/viewFile/473/490
http://en.wikipedia.org/wiki/Phaleria_macrocarpa

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!
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16174

www.nauka.bg

85

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
Автор: доцент д-р Елица Петрова,
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Велико Търново

Проекти от XVII век и индустриалната
революция до днес
Проекти от XVII век
Периодът се характеризира с революция в областта на оптиката, усъвършенстване на техниките за производство на стъкло и формиране на
професионални инженерни общества.
Големите проекти са спонсорирани от
короната и държавата. В Европа монархиите твърдо вярват в правото на
царете да изграждат екстравагантни
дворци.

Двореца Версай
Във Франция Луи XIV започва проект
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за построяване на дворец, пригоден
за организиране на големи и разточителни дворцови мероприятия, но основната цел на проекта за изграждане
на най-големия дворец в Европа е политическа – укрепване на властта на
краля на Франция над френската аристокрация. Изграждането на двореца
Версай е поръчано от краля през 1661
г., като реставрация на по-стар дворец.
Втората фаза от строителството започва през 1668 г., а в третата са ангажирани над 30 000 работници и занаятчии.
След построяването на двореца кралят премества седалището си от Париж във Версай. Паркът разположен
върху 101 хектара е забележителен с
множеството си фонтани и скулптури.
Една от най-значимите скулптури е
Фонтана на Аполон, представящ богът
седящ в колесница, в която са впрегнати четири огнени коня. Скулптурната композиция е от олово със златно
покритие. Кралят имал в двореца си
огледална галерия с дължина 73 м, таванът на която е украсен в стенописи
от живота му. 1 Бюджетът на проекта
излиза от контрол, след като Луи XIV
пряко се намесва в него, настоявайки
за неоправданото му завишаване. Вре1

http://en.chateauversailles.fr/history
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мевият обхват на проекта се удължава над 50 години. При избухването на
Френската революция дворецът понася значителни щети.
Зимният дворец в Санкт Петербург
е построен е през 1754-1762 г. от италианския архитект Растели. Дворецът
е бил резиденция на руските императори. Зимният дворец включва 1500
стаи. През 1869 г. в двореца е въведе-

но газово осветление вместо осветление чрез използване на свещи, а през
1882 г. започва телефонизация на помещенията. През 80-те години е изграден водопровод. През 1888 г. газовото осветление постепенно се заменя
с електрическо.2 Сградата е достроявана няколко пъти. След Октомврийската революция от 1917 г. дворецът става
собственост на Държавния музей „Ермитаж“.

2 http://www.encspb.ru/
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Зимния дворец,
част от Ермитажа

централната Първа индустриална революция
1700-1890

Ермитажът в Санкт Петербург е
най-големият музей в Русия и един
от най-големите, най-старите в света
художествени и културно-исторически музеи. Общата му площ е 127 478
кв.м. Възниква през 1764 г. като частна колекция на Екатерина Втора и
е открит за посещения през 1852 г.
Официалната му рождена дата е 1764
г., когато в залите на сградата на Зимния дворец били изложени 225 платна на западноевропейски художници.
Към края на 18 век там вече са събрани
най-добрите в Европа художествени
ценности. Десетилетия наред това богатство било достъпно само за висши
сановници, дипломати и приближени на царското семейство. В началото
на 20-ти век музеят вече разполага с
600 000 произведения на изкуството
и старинни културни паметници. Днес
Санкт-Петербургския Ермитаж е найголемият културно-исторически музей в Русия и един от най-големите в
света. Общата дължина на близо 400те зали е 22 километра. Колекциите са
разположени в 6 сгради, най-главната
от които е Зимния дворец.3
3

http://www.encspb.ru/
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Индустриалната революция носи със
себе си смяна на източниците на властта и пренасочването им от църквата
и държавата към най-богатата класа (притежатели на земя) и средната
класа (търговците). Първата индустриална революция 1700-1890
започва с изобретяването на парния
двигател, който се явява ефективно
решение за развитието на много индустрии, включително текстилната
индустрия и минното дело. Напредъкът в областта на науката и технологиите води до намаляване на цената
на основни строителни материали.
Човешкият труд започва да се заменя
с машинен. Подобрява се производителността на труда. Започва масово изграждане на канали, мостове, пътища
и железопътна инфраструктура. Производствените разходи на някои строителни материали като бетон, желязо

“Великият Изток”
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и стъкло започват да намаляват зна- В продължение на години каналите са
чително и постепенно заменят тради- средство за основен транспорт както
ционно използваните материали.
във Великобритания, така и в САЩ.
С течение на времето каналите са за“Великият Изток” е кораб направен менени от железопътния транспорт и
от желязо с възможности да по- пътищата. Първата парна железница
бере до 4000 пасажера. Проектът започва да функционира през 1825
разорява и съсипва строителите на ко- година. Американската трансконтираба, въпреки това остава триумф на нентална железница била огромен по
инженерната мисъл на Исамбърд Бру- мащабите си проект за преминаване
нел. Пуснат на вода през 1858 година.4 на континента от бряг до бряг. Някои
от основните предизвикателства пред
Фарът „Бел Рок”
проекта са свързани с осемстотинте
мили от почти ненаселена земя и преНа седемнайсет километра от шотландския бряг, под водната повърхност съществува опасен риф, познат
като Бел Рок. Никой не бил строил фар
върху скали, които са потопени във
вода, но младият инженер Стивънсън
успява. Фарът „Бел Рок” е изграден в
периода 1807-1810.5
4
http://www.julesverne.ca/greateastern.html
5
http://www.gracesguide.co.uk/Bell_Rock_
Lighthouse
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минаването през планини и пустини.
Проектът е обсъждан в продължение
на 30 години в правителствените кръгове на САЩ. През 1863 година Съединените щати се разделят на две. Избухва гражданска война между Севера
и Юга. В разгара на конфликта президентът Линкълн събира най-добрите
инженери в Америка, за да построят
железопътна линия. Той поставя началото на проекта чрез Закона за изграждане на трансконтинентална железопътна и телеграфна линии. Това е
един от първите правителствени проекти в САЩ.
Проектът изисква огромен бюджет и
правителството започва финансирането му, чрез две емисии на държавни
облигации. От 1864 година управлението на разходите става преобладаващ проблем. По време на изграждането на жп линия, цената на 1 тон
релси се покачва от 55$ до 115$. Работната сила е набирана от всички точки
на света, включително Китай, от където пристигат 10 000 души. По-голямата част от трасето на Юниън Пасифик
е построен от ирландски работници. С
течение на времето дневно скоростта
на строителството се увеличава от 1 до
2,5 мили на ден. Проектът е завършен
осем години предсрочно. Изгражда
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се най-дългата железопътна линия в
целия свят – 3200 километра. Това,
което започва като копка край малко
градче в Калифорния, се превръща в
първата трансконтинентална железница. На 30 април 1869 година първият влак преминава през Промонтъри
Пойнт. Пътуване, което продължавало 6 месеца с впряг днес може да се измине за дни.

Кристалния дворец
Един от най-важните строителни
проекти през разглеждания период е
Кристалния дворец, който е построен
за Голямото изложение през 1851 г. в
Лондон и символизира промишленото, военното и икономическото пре-
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възходство на Великобритания пред
останалите държави. Проектиран от
сър Джоузеф Пакстън, той представлява голяма модулна структура, изградена от желязо и стъкло, със застроена площ от 770 000 кв. фута6. В
него са демонстрирани над 13 000 експоната, които са наблюдавани от над
6,2 милиона посетители. Наричат го
„предвестника” на небостъргачите от
20-ти век.
Лондонската канализация
(Bazalgette›s London sewers)

6

http://www.hermitagemuseum.org/

Лондонската
канализация
(Bazalgette›s London sewers). През 1858
година в Лондон холерата отнема 30
000 човешки живота. Старата канализация се излива в реките на Лондон.
Градът е заплашен от гибел, удавен в
собствените си нечистотии. Джоузеф
Базалджет започва най-големия проект в Англия за това време. Каналите
на Базалджет започват да функционират отлично още през 1867 година. Канализацията е завършена през 1870 г.7
Последната част от канализационната
система са каменните стени край Темза са мащабен инженерен проект. Те
осигуряват бързотечаща и чиста вода.

7

http://www.julesverne.ca/greateastern.html
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Още през 18 век Наполеон Бонапарт
замисля построяването на плавателен
канал, който да свързва Средиземно
с Червено море. Проектът се отхвърля, защото нивото на Червено море
е по-високо от това на Средиземно
море и е невъзможно построяването
без шлюзове. През 19 в. се провеждат
нови изследвания, които доказват, че
нивата на двете морета са без значение за построяването на канала. Разликата в морските равнища в двата
края на канала е почти минимална и
не оказва съществено значение при
корабоплаването. През 1856 г. година
Фердинанд дьо Лесепс получава разрешение от управника на Египет да
построи канал. За прокопаването на
канала се използват слоевете от бедно
население. След около 11 години работа, с цената на хилядите, умрели от изтощение египетски селяни през 1869
година Суецкият канал е открит.

Суецкият канал

Суецкият канал е в Египет съкращава транспорта на стоки между Европа и Азия, избягвайки заобикалянето
на Африка. При първоначалното му
откриване през 1869 г. е с дължина
164 км и дълбочина 8 м. След многократни разширения, през 2010 година
има дължина 193 км, дълбочина 24 м
и ширина 205 м. Каналът няма шлюзове и водата протича свободно през

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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него. По канала могат да преминават
кораби и танкери с водоизместимост
до 150 000 тона. До 1955 г. приблизително две трети от нефта за Европа е
преминавал през канала. Днес около
7,5% от световната морска търговия се
осъществява през Суецкия канал.8
Бруклинският мост

поставя през 1870 година. Мостът се
открива официално през 1883 г.9
Втора индустриална революция
1890-1940
Втората индустриална революция
1890-1940 стартира с множество нови
технологии. След откриването на двигателя с вътрешно горене се развива
автомобилната промишленост и увеличава транспортирането на хора и
товари по земя, море и въздух. Множеството нововъведения в живота
на хората, налагат по-структуриран
подход към бизнеса и управлението
на проекти. Икономическата власт се
пренасочва към бизнеса, а ролята на
държавата се концентрира в управлението на мега проекти от национален
интерес.
Панамския канал

Бруклинският мост съединява Бруклин с Ню Йорк. Изработен е от стомана. Мостът е един от най-старите
висящи мостове в света. При откриването му за експлоатация е бил сред
най-дългите метални висящи мостове
в света. Общата му дължина е 1 825 м.
Началото на строителния процес се
8
http://www.gracesguide.co.uk/Bell_Rock_
Lighthouse

Един от най-значимите и предизвикателни проекти от този период е проекта за изграждането на Панамския
канал. Той свързва Тихия океан с Атлантическия океан и разделя Северна
от Южна Америка. Обявен е за едно от
Седемте чудеса на модерния свят. Каналът е с дължина 81,6 км, дълбочи9
http://history1800s.about.com/od/
bridgebuilding/a/brooklynbrid01.htm
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на 12,5 м, широчина 150 м и е съоръжен с 3 системи от шлюзове. За едно
денонощие се прекосява от 48 кораба. Строежът му е започнат от френска компания, но след нейния фалит
се продължава от САЩ. Проектът е с
продължителност от 1904 до 1914 г.
Панамският канал е открит официално през 1920 г. Построяването му е
огромна инвестиция, като само съоръженията струват на САЩ 390 милиона
долара. По време на строителството са
загубили живота си общо 27 500 работници.10
Строителството на канала се започва
от Франция през 1879 г. Създадено е
акционерно дружество от Фердинанд
дьо Лесепс, под чието ръководство
10

https://www.pancanal.com/eng/index.html
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успешно е прокопан Суецкият канал.
Французите започват работа без достатъчно проучвания на района. Изкопните работи се извършвали под такъв
наклон, че свлачищата, задействани
от дъждовете затрупвали изкопаното.
Причина за това е неправилният проект (дьо Лесепс настоява прокопаването на канала да е на морското ниво).
Франция обявява продажбата на незавършения проект, но изминават 17
години преди работата да продължи.
След като САЩ подкрепят искането на
Панама за отделянето ѝ от Колумбия,
през 1903 г. получават достъп до зоната
за строителство на канала и изкупуват
френското оборудване и вече направените изкопни работи. Президентът Рузвелт избира за ръководител на
проекта железопътния инженер Джон
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Стивънс, който утвърждава необходимостта от изграждането на шлюзове.
По този начин проектът е завършен
предсрочно. Разликата между нивото
на Световния океан и нивото на канала е 25,9 метра. Днес всички шлюзове
на канала са двупосочни и осигуряват
възможност да се движат едновременно кораби един срещу друг.11 Всяко
действие при изграждането на Панамския канал е революционно.12 Огромна система от кранове доставя бетон
в 6-тонни контейнери. За проекта работят над 48 000 души. Построяването на канала отнема живота на 28 000
души и струва над 300 милиона долара, но Атлантическият и Тихия океан
са съединени.

Бентът е с основа, по-голяма от тази
на египетските пирамиди. В гонене на
срокове Кроу увеличава работниците
до 5 251 души. Само за 6 месеца те изливат 3 милиона кубика бетон. През
1935 година 250-метровата стена е готова. 900-тонните стоманени врати на
страничните тунели се затварят, а во-

Бента на Хувър
Петнадесет милиона души в седем
щата използват предимствата на бента на Хувър, построен 30-те години на
20-ти век. Каньоните в югозападната
част на Съединените щати са един от
най-пустите райони на земята. През
тях преминава река Колорадо. Планът
на Франк Кроу е да се построи бент и
пустинята да се превърне в плодородна
земя с вода и електричество за всички.
11
http://micanaldepanama.com/expansion/
12
http://www.bbc.co.uk/history/british/victorians/seven_wonders_01.shtml
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дата бавно се събира зад бента, създавайки езерото Мийд – най-голямото
изкуствено езеро в Америка. Водите
на река Колорадо завъртат турбините
на бента и огромните генератори произвеждат милиони ватове електричество, захранващо цяла югозападна
Америка. Франк Кроу издига бента за
2 години, 1 месец и 21 дни предсрочно. Днес 15 милиона души в 7 щата използват предимствата на бента на Хувър.13 Първоначално бентът е наречен
Boulder Dam, но е преименуван през
1947 г. в чест на Хърбърт Хувър, който
като 31-ия президент на САЩ изиграва
важна роля за построяването му. Бентът на Хувър е един от най-големите
производители на водноелектрическа
енергия в света.

век. Рен е проектирал 55 от 87 църкви в
Лондон, след големия пожар в Лондон
през 1666, включително и катедралата
Сейнт Пол през 1710 г., както и много
светски сгради.

Томас Телфорд е шотландски инженер, архитект, строител и дизайнер
на магистрали живял и работил през
18-ти век. Проектирал е редица инфраструктурни проекти на мостове,
канали, пристанища, тунели, акведукти. По-значими негови проекти са:
водоснабдителни работи за Ливърпул
и възстановяването на лондонския
мост, подобряване на комуникациите
в планините на Шотландия и изграждането на Каледония канал, създаването на магистрала в шотландските
низини, нови пътища и множество моТрета индустриална революция стове, висящ мост в Конуи, висящ мост
1940 г. - до днес
Менай, Шрюсбъри канал, Елисмер канал, пътят А74 и много други.
До началото на 20-ти век проектите са
управлявани от креативни архитекти Изъмбард Кингдъм Брунел е брии инженери. Сред тях можем да посо- тански строителен инженер от 19-ти
чим Кристофър Рен, Томас Телфорд и век, който проектира поредица параИзъмбард Кингдъм Брунел.
ходи, включително първият задвижван с витло презокеански параход.
Сър Кристофър Рен е известен англий- Неговите проекти революционизират
ски математик, физик, астроном и общественият транспорт и съвременедин от най-великите архитекти от 17 ното инженерство. Той проектира и
построява и един от първите висящи
13 ttp://www.history.com/topics/hoover-dam
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мостове в света – Клифтън Съспеншън название на проект за създаване на
Бридж в Бристол.
първите в света ядрени оръжия, осъществен от САЩ между 1939-1946 г.
В историята на управлението на про- Всички дейности са се осъществяваекти третата индустриална революция ли под контрола на армията на САЩ,
се свързва с използването на инфор- като самият проект е ръководен от
мационно-комуникационните, елек- Дж. Робърт Опенхаймер. В резултат
тро-механични и електронни техно- на проекта през 1945 г. са проектиралогии, и популяризиране на интернет ни и взривени 3 атомни бомби - 2 плупространството.
тониеви: „Дебелака” и „Тринити” и
една ураниева – „Малчугана”. Първа
Първата световна война допринася за е взривена „Тринити“ в Ню Мексико.
разрастване на огромни проекти, като Това е първият ядрен опит, извършен
проектът Манхатън от 1945 година, от човека. Следва взривяване на „Малкойто е доказателство за модерно уп- чугана“ в японското пристанище Хиравление на проекти.
рошима и „Дебелакът“ – хвърлен над
Нагасаки, в резултат на загиват близо
Плутониевата бомба „Дебелака“ 400 000 души. След тях никога повече
не е употребено ядрено оръжие срещу
Проектът Манхатън е кодовото цивилно население. Проектът е стру-
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вал на американското правителство Systems Ltd., по-късно прерастваща в
$2 млрд. долара.14
PRINCE215. Създадени са Институтът за управление на проекти (PMI) и
По време на Студената се реализират Международната асоциация за упраголям брой проекти от Военновъздуш- вление на проекти (IPMA). Акцентът
ните сили и Военноморските сили на се поставя върху баланса между вреСАЩ, основани на изработването про- мето, разходите и качеството (систетотипи на ракети и самолети и про- мата TCQ).
веждането на експерименти с тях.
През 80-те години се появяват методиПреди 50-те години на 20-ти век упра- те Scrum и PRINCE, публикува се първлението на проект използва масово вият вариант на „Project Management
Гантови диаграми. Разработват се два Body of Knowledge Guide” от Института
математически модела за управле- за управление на проекти.
ние на проекти. Методът на критичния път (Critical Path Method, CPM) е През 90-те години на 20-ти век се съзразработен в сътрудничество между дава PRINCE2 от CCTA (към момента
DuPont Corporation и Remington Rand OGC) като методология, използвана в
Corporation, а методът PERT е разрабо- управлението на проекти от правителтена от Буз Алън Хамилтън, в сътруд- ството на Великобритания.
ничество с Lockheed Corporation за
управление на програмата на Амери- През 1994 г. година Американската
канските военноморски сили Polaris, асоциация на строителните инженери
програма за изграждането на противо- (ASCE)16 започва да издирва кандидаракетна подводница. Министерството ти за седемте чудеса на съвременния
на отбраната на САЩ (The Department свят. Избраните проекти увековечават
of Defense или the Pentagon) използва най-великите строителни постижения
модерни проектни техники в проекта на съвременната цивилизация. Това
Поларис.
са:
През 70-те години е създадена ме- • Итаипу - най-голямата ВЕЦ в света
тодологията PROMPTII от Simpact
14
http://www.osti.gov/accomplishments/manhattan_story.html
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16

http://www.prince-officialsite.com/
http://www.asce.org/
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•
•
•
•
•
•

(Бразилия-Парагвай)17
Мостът Голдън Гейт (САЩ)18
Панамският канал – свързващ
Атлантическия и Тихия океан
(Панама)19
Тунелът под Ла Манша с обща дължина 52,5 км. (Англия- Франция)20
Серията от проекти за контрол
на водната маса на Северно море
(Холандия)20
Небостъргачът Емпайър Стейт Билдинг (Ню Йорк, САЩ)21
Канадска национална кула – найвисоката структура в света без под-

17
http://www.itaipu.gov.br/en
18
http://goldengate.org/organization/
19 http://www.pancanal.com/bridgebuilding/a/
brooklynbrid01.htm
20
http://www.zeeweringen.nl/
21
http://www.esbnyc.com/

пори – 553,3 м. (Торонто, Канада).22
Настоящият век в управлението
на проекти се характеризира с
промотирането на гъвкавите методи като вид философия в процеса на
създаване и реализиране на проекти.
Те предлагат нов поглед върху проектната дейност и акцентират върху
сътрудничеството, взаимопомоща и
екипната работа.
В кампания организирана от швейцарската корпорация New Open World
Corporation през 2007 г. 100 млн. души
от целия свят определят новите седем
чудеса на света, които включват:
Великата китайска стена; град Петра,
22

http://www.cntower.ca/intro.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
достъп до него.

						

admin@nauka.bg

НАПИШИ И ИЗПРАТИ СВОЯ СТАТИЯ!
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16174
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Йордания; статуята на Христос
в Рио де Жанейро, Бразилия;
Мачу Пикчу в Перу; Чичен Ица в
Мексико; Колизеумът в Италия и
Тадж Махал - мавзолей в Агра, Индия,
построен от императора Шах Джахан
в чест на любимата му жена Мумтаз
Махал. Други забележителни примери в управлението на проекти
са: Акрополът в Атина, Кремъл в Москва, Замъкът Нойшванщайн в Германия, Айфеловата кула в Париж, Статуята на Свободата в Ню Йорк.

http://www.encspb.ru/
http://www.esbnyc.com/
http://www.eurotunnel.com/uk/home/
http://www.gracesguide.co.uk/Bell_
Rock_Lighthouse
http://www.hermitagemuseum.org/
html_Ru/05/hm5_1.html
http://www.history.co.uk/study-topics/
history-of-london/sir-joseph-bazalgetteand-londons-sewers
http://www.history.com/topics/hooverdam
http://www.itaipu.gov.br/en
http://www.julesverne.ca/greateastern.
html
Използвани ресурси
http://www.osti.gov/accomplishments/
http://en.chateauversailles.fr/history
manhattan_story.html
http://goldengate.org/organization/
http://www.pancanal.com/
http://history1800s.about.com/od/ http://www.prince-officialsite.com/
bridgebuilding/a/brooklynbrid01.htm
http://www.suezcanal.gov.eg/
h t t p : / / m i c a n a l d e p a n a m a . c o m / sc.aspx?show=8
expansion/
http://www.zeeweringen.nl/
http://www.asce.org/
https://www.pancanal.com/eng/index.
http://www.bbc.co.uk/history/british/ html
victorians/seven_wonders_01.shtml
http://www.cntower.ca/intro.html

БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има
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ИСТОРИЯ
Археолози намират
камила в Австрия

Автор: Стефан Михов

османска

воeнна

Група археолози, водена от д-р Алфред Галик от Виенския Университет
по Ветеринарна Медицина, откри цял скелет на камила, по време на
разкопки в Тулн на Дунав, Австрия. Животното датира от времето на
войната между Австрия и Османската империя

“З

а частично изкопания скелет първо се предполагало,
да се окаже голям кон. Но
един поглед над гръбначните прешлени, долната челюст и метакарпалните
кости веднага разкри, че това всъщност е камила”, каза д-р Галик, който
е главен автор на работата, публикувана в изданието PLoS ONE.

времена. С отделни кости и непълни
скелети са известни Мауербах, близо
до Виенна, също така Сърбия и Белгия. Но пълен камилски скелет е уникален за цетрална Европа.

Д-р Галик и неговите австрийски колеги извършили продължителни и изчерпателни анатомични и морфометрични анализи, чрез които доказали,
И преди са били намирани камилски че Тулнската камила е мъжка и е хикости в Европа, датиращи от римски брид – майката е едногърба камила, а
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бащата – двугърба. “Такива смесици са
необикновенни за това време. Хибридите са били по-лесни за управление,
по-издържливи и по-големи от родителите си. Тези животни за специално
пригодени за военна употреба”, каза
Д-р Галик.
“Двата вида могат да имат потомство,
което е по-голямо, по-мощно и по-полезно. Кръстосването най-вероятно
се е случило за пръв път в Асирия, в
началото на първото хилядолетие
преди Христа и тази техника продължила през древността до днешни дни.
Методът бил подобрен от Арабите,
когато отишли в Иран и Централна
Азия”,написаха учените в публикуваната работа.
“Очевидно, такива хибриди са били
изключително важни за Османската
войска, главно за транспорт, но също
така и за езда. Първата поява на камилите като военно животно, което
се яздило от войници с лък, датира от
инвацията на Ксеркс в Гърция, 481 година преди Христа.”
“Днес, съораженията за хибридизация
подобриха добива на мляко и вълна от
хибридните камили Тулу или Нар, от
Средно и Централно-aзиатските държави. Като цяло, се наблюдават два
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метода за създаване на хибриди. Това
са Курт-нар (двугърба женска с едногърба мъжка) и Кез-нар (едногърба
женска с двугърба мъжка), последвани от F1 обратно кръстосване с двугърба камила за повече мляко или едногърба за повече вълна и издържливост
на студено.”
Османската армия използвала коне,
както и камили, за транспорт и за яздене в битки.
В случи на недостиг на храна, войниците също така изяждали плътта на
животните. Въпреки това, скелетът от
Тулн на Дунав бил цял.
“Това значи, че животното не било
убито и след това разфасовано. Може
да била получена в замяна за нещо”,
обяснява Д-р Галик.
“Освен животински кости, археолозите открили керамични чинии и други
предмети.”
“ Монета от времето на Луй XIV помага за датирането на откритията – между 1643 и 1715.”
“Средновековна лекарствена бутилка,
съдържаща Тхериацум, средновековен
лек от аптеката ‘Apotheke zur Goldenen
Krone’ във Виена, беше намерена на
обекта. Аптеката съществувала между
1628 и 1665. Това помогна за датирането на обекта с по-голяма точност.”

Автор: Владимир Попов

Движението на багаудите – III-V век
Източник: http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16834

централната власт се разгаряло с нова
сила. На протежението на два века то
ангажирало вниманието на императорите, за които контролът над Галия
бил особено важен, тъй като тя била
своеобразна буферна зона между Италия и варварския свят.

Д

вижението на багаудите представлявало масова съпротива
на представителите на низшите съсловия в Галия – селяни, колони,
занаятчии, дезертьори от армията и
разорени граждани, насочено срещу
едрите гало-римски земевладелци и
представителите на имперската власт.
Особено мощно във времена на криза,
то бивало потискано при стабилизирането на империята, но никога не затихвало напълно и при отслабване на

Думата „багауди“ вероятно е с келтска етимология и означава „борец” (от
келтското baja – борба). Друга версия
е, че наименованието идва от „Bagat”
или „Bagad” – тълпа, сган, аналогично
на латинското vagari, vagi, vagantes. За
аристократите в Галия, както и за римските писатели от епохата като Евмений, Аврелий Виктор и Орозий „багауд“ бил синоним на бандит, разбойник,
скитник, избягал роб. По-различна
характеристика за представителите
на това движение дава християнският писател Салвиан: „Сега, ще кажа и
за багаудите. Ограбени от жестоки
и кръвожадни съдии, потиснати и угнетени, изгубили правото на римска
свобода, те изгубиха също така и уважение към римското име. И ние им
вменяваме вина за нещастията им,
държим им сметка за бедствията им,
даваме им омразно име, което сами
създадохме. Ние ги наричаме бунтовници и погинали души, след като сами
сме ги принудили да извършат престъ-
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пления. Иначе поради каква причина
са станали багауди, ако не заради нашия произвол, от несправедливостта
на съдиите ни, от данъците и грабежите от страна на тези, които превърнаха
обществените задължения в своя лична облага и направиха данъците своя
плячка. Насилието ни ги принуждава
да бъдат багауди... те търпят лишения
по необходимост, а не поради желание...“
Съпротивата на багаудите започнала
още при император Комод, когато настъпващата социално-икономическа
и политическа криза в Римската империя, ознаменувала края на „Златния век”. Към последната четвърт на
II в. положението на селяните в Галия
било особено тежко заради непосилните налози, продължителните войни
на император Марк Аврелий с партите
и маркоманите, както и опустошителната епидемия от чума, взела (според
съвременни изчисления) живота на
една четвърт от населението на империята. За да попълни войската си,
Марк Аврелий набирал в легионите
гладиатори, роби, освобожденци и
дори разбойници. Последните не се
отличавали с особена дисциплина и
при първа възможност дезертирали,
събирали се в банди и разграбвали
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села и градове.
Постоянните грабителски набези, непосилните данъци и отсъстието на работна ръка довели до упадък на малките стопанства. Оцелелите от чумата
дребни собственици били разорени,
лесно попадали в дългово робство при
богатите земевладелци и ставали колони.
В такава обстановка през 186 г. в Галия започнало въстанието на Матерн.
То било своеобразното начало на движението на багаудите. Това не бил спорадичен метеж на шайка дезертьори и
разбойници, а намерил широк отзвук
сред разорените слоеве селско и градско население. Бунтът продължил две
години, но е доста лаконично отразен
от Херодиан: „Главатар на въстанието
станал обикновен войник от галските
помощни части Матерн. Преди той
бил обикновен войник, отличил се с
много подвизи, но след това дезертирал. Отначало той и бандата му опустошавали вили и ферми, грабейки
населението, но след това натрупал
голямо богатство, той привлякъл на
своя страна много злодеи, обещавайки
им благополучие и част от плячката. В
резултат на това той от разбойник се
превърнал в опасен враг“.

Брой 77, Април 2015

Армията на Матерн, набъбнала от постоянния приток на роби и колони,
била добре въоръжена и встъпвала в
сражения с правителствените сили. Тя
обсаждала и превземала дори укрепени градове. Според Херодиан: „Тези
злодеи нападали големите градове,
освобождавали всички затворници,
обещавайки им безопасност и благополучие, и ги въвличали в своето общество“.

но със съучастниците си.

След потушаването на въстанието,
спокойствието в Галия не продължило дълго. През 192 г., когато в империята се водела гражданска война между
Септимий Север и узурпиралия Британия Клодий Албин, в Галия действали отряди от дезертьори, колони и
роби. След като останал едноличен
правител, Септимий Север трябвало
специално да организира наказателни
От Галия въстанието се разпространи- експедиции срещу метежниците.
ло и в Испания: „Преминавайки през
цялата страна на келтите и ибери- По време на управлението на династите те нападали богатите градове; ята на Северите многочислени разбойедните изпепелявали, а другите след ници (latrones) опустошавали Галия.
разграбване – изоставяли“.
Правителството използвало военни
отряди срещу defectores et rebelles (неТози бунт бил дотолкова сериозен, че лоялните и непокорните), които напаместните власти не могли да се спра- дали вилите и латифундиите на галовят с него. Затова император Комод римските магнати и ги унищожавали.
изпратил в Галия способния воена- За повсеместния разгул на грабичалник Песцений Нигер с няколко ле- телските шайки говори и фактът, че
гиона. Освен това назначил за легат юристът и съветникът на император
на Лугудунска Галия и бъдещия импе- Септимий Север – Улпиан в неговите
ратор Септимий Север, предоставяй- „Дигести“ привежда няколко постаки му извънредни правомощия. След новления за мерките, които трябва да
упорити боеве, Север успял да обгра- бъдат взети за залавянето на избягали
ди армията на Матерн в Алпите и да роби и дезертьори, както и наказания
я унищожи. Матерн, който според Хе- за укриващите ги. Били учредявани и
родиан дори готвел покушение срещу специални длъжности за борба с разКомод, бил хванат и обезглавен заед- бойниците в западните провинции,
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както и изграждани многочислени во- дун бил варварски разграбен – наред
енни постове (stationеs) за огранича- с унищожаването на обществените
ването на постоянните набези.
сгради били разгромени и много частни домове, повечето им владетели
Във втората половина на III в. полити- били избити или прогонени. Галските
ческата криза в империята довела до аристократи били в паника от размаха
децентрализация на властта. В много на въстанието, а самият Тетрик побърпровинции се появили местни узур- зал да признае властта на император
патори и претенденти. Анархията, Аврелиан, за да може последният да
междуособните войни и постоянни- обуздае багаудите. След ликвидирате варварски нашествия се отразили нето на „Галската империя“ Аврелиан
особено пагубно върху икономиката предприел широкомащабни наказаи селското стопанство на Галия, коя- телни операции срещу метежниците,
то се отделила от централното прави- удавяйки в кръв цели области. Благотелство под ръководството на Постум. дарните галски аристократи издигнаВъпреки временното стабилизиране ли многобройни олтари в негова чест
на икономическото положение при с надписи: „На умиротворителя и възнего, наследниците му не могли да се становителя на Вселената, император
справят с варварските набези и нати- Цезар Аврелиан“.
ска от страна на Римската империя,
в резултат на което разореният плебс След 10 години (283-286 г.) в Галия
отново попълнил редовете на багау- отново избухнало масово въстание,
дите. При узурпатора Тетрик (271-274 редовете на които пак били попълг.) багаудите превзели един от най- нени главно от разорени граждани
големите градове в Галия – Аугустро- и занаятчии, селяни, роби и колони
дунум (Отен). Тъй като последният се от латифундиите. Император Карин,
отделил от „Галската империя“ и по- опитващ се да спре настъплението
молил за закрила римския император на претендента Диоклециан, отзовал
Клавдий II, Тетрик изпратил отряди легионите от Галия и не могъл да се
да превземат града. Войниците обаче противопостави на багаудите. Последсе разбунтували и се присъединили ните безпрепятствено унищожавали
към багаудите. Въстанниците обсаж- именията на сенаторите, магистратидали града 8 месеца. Накрая Августро- те и чиновниците.
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император Диоклециан изпратил в
Клавдий Мамертин рисува това въс- Галия своя съправител Максимиан.
тание като “нашествие на чудовищни зверове“: „Беше време, когато ни Както вкратце пише Аврелий Викнападнаха земеделците (rusticani), не тор: „Когато Диоклециан разбрал, че
знаещи воински навици, когато орача Елиан и Аманд, събрали шайка селясе превърна в пехотинец, когато се- ни и разбойници, които местните налянинът опустошаваше посевите си, ричат багауди, опустошават земи и
подражавайки на враговете – варва- нападат много градове, той веднага
рите“.
заповядал на Максимиан, верен негов
приятел, макар и наполовина селяВъстанниците избрали Елиан и Аманд нин, но добър и талантлив военачалза техни император и цезар, и органи- ник... Пристигнал в Галия, той разбил
зирали армия по римски образец (най- враговете и в най-скоро време ги усвероятно останалите римски части в мирил“.
Галия се присъединили към тях), дори
започнали да секат собствени монети. Разбира се нещата не протекли толкова гладко, както ги описва Виктор.
Изпратените правителствени войски През есента на 286 г. Максимиан съсрещу багаудите отказвали да се сра- брал военните контингенти в Октужават и минавали на тяхна страна. За дурум (гр. Мартини в Швейцария),
да се справи с тази сериозна заплаха, откъдето започнал кампанията сре-
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щу багаудите. Тук разбира се в християнските източници се появява една
легенда за мъченичеството на т. нар.
Тивански легион, който се отказал
да избива въстаналите единоверци и
бил децимиран няколко пъти, преди
да бъде унищожен напълно. Тъй като
свидетелството е късно (средата на V
в.), т. е. писано век след събитията от
епископ Евгерий, а християнските и
нехристиянските източници от IV в.
не казват нищо по въпроса, най-вероятно подобно събитие не се е случило,
или ако е имало място някакво неподчинение, то по-скоро е било свързано
с отказа на войниците (много от които
по това време били селяни от галски
произход) да се бият срещу събратята
си.
Според източниците Максимиан имал
жесток нрав и еднакво усърдно преследвал както багауди, така и християни, наказвал без колебание за неподчинение, така че по-късните истории
за мъченичеството на християните
най-вероятно са се преплели с тези на
бунтовниците срещу римската власт.

ботени полета, обезлюдени селища,
повечето градове били разрушени.
Богатите били в непрекъснат страх за
живота и имотите си, а населението се
бояло от рейнските легиони, които се
бунтували, не по-малко, отколкото от
багаудите.
В
панегириците
си
Мамертин
пише: „Дали твоята храброст победи врага или пък милосърдието ти
смири нападенията на селяните“.
Естествено при широката народна
подкрепа, с която се ползвали багаудите в Галия, единствено репресиите могли да изкоренят това въстание,
затова Максимиан бавно и методично
унищожавал всякаква съпротива, лишавайки ги от продоволствие и нови
попълнения. Близо до дн. гр. Куси (в
Северозападна Франция) войските му
успели да нанесат решаващо поражение на армията на багаудите. Остатъците от армията на Елиан и Аманд се
укрепили в главната си крепост на р.
Марн в провинция Белгика. След дълга обсада, крепостта била превзета и
разрушена до основи, а и оцелелите
въстанници – избити.

Максимин заедно с войската си нахлул
първо на територията на едуите, едно
от огнищата на въстанията. Навсякъ- След потушаването на въстанието заде царял хаос и запустение – необра- почнали масови репресии и екзекуции
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на симпатизантите и поддръжниците
на багаудите, за да бъде веднъж завинаги изкоренена вековната съпротива.
Засегнати от гоненията били и християните, в които Максимиан виждал
рушители на държавния ред. Гарнизоните в Галия също били подложени
на чистка, за да се отстранят метежните елементи. За успеха на акцията
говори фактът, че на протежението на
около век няма упоменания за широкомащабни въстания в Галия. Разбира
се, оцелелите от екзекуциите багауди
продължавали грабителските си набези, но сега вече за тяхното усмиряване
били достатъчни местни военни формирования.

Нов подем в съпротивителното движение на багаудите се наблюдавал в
началото на V в. След смъртта на император Теодосий империята, макар и
разделена на две части била в криза.
Непълнолетните му синове били под
попечителството на регенти, често от
варварски произход, които се борели
помежду си за влияние. През зимата
на 406- г. племената на вандали, алани, и свеби преминали замръзналия
Рейн, и за две години разграбили Галия и Испания. Британия и Арморика
(сев. Франция.) били редовно опустошавани от пиратските набези на сакси
и фризи. По-голямата част от римските контингенти била изтеглена да брани Италия от нападенията на готите.
В добавка към това увеличаващото се
данъчно бреме, с което имперското
правителство в Равена облагало оставащите под контрола й все по-малко
земи, за да издържа топящата се армия (съставена основно от наемници
и варвари), съчетано с чиновническия
произвол и злоупотреби на местни магистрати и магнати, правело живота
на селяните невъзможен.

Откъслечни сведения за безредици в
Галия имаме и в панегирика на Мамертин за император Юлиан (361-363 г.) ,
където се споменава, че наред с ликвидирането на алеманската заплаха, той
обуздал и „наглите разбойници“. Малко по-късно обаче, при управлението
на Валентиниан I движението на багаудите отново се проявило. Както пише
Амиан Марцелин: „В това време в Галия, все повече се разраствал наглият
разбой, вещаещ всеобща гибел. Особено опасни станали големите пътища и Салвиан ни обрисува тъжната картина
всичко, от което имало някаква изго- на изпадналото в дългово робство нада, най-дръзко се разграбвало.“.
селение: „Много бедняци задушавани
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от данъци и материални нужди оставят своите градини и къщурки и
за да се спасят от изнудване, поставени в безизходица, те прибягват до
последното средство. Те се отдават
под попечителството на богатите и стават техни роби (dedititii),
покорни на тяхната власт и съд...“.
Ставайки колони те „губят права и
собственост, и състояние... и свободните хора се превръщат в роби...“.
Тъй като Рим бил неспособен да защити Галия и Британия от варварската
инвазия, в Арморика (крайбрежна Галия), се оформила своеобразна федерация от 50 града. Както пише Зосим:
„Цяла Арморика и много от галските провинции се вдигнали на оръжие,
мъжествено сражавайки се в името
на собствените си интереси, освободили градовете си от варварите и
изгонили римските чиновници, установявайки подходящо за тях управление“. Галските аристократи избрали за
император началника на британските
гарнизони Константин III (407-411 г.),
който успял през 409 г. да изтласка
вандалите и свевите в Испания.

и колони (rusticani). Последните се биели както срещу войските на централното правителство в Рим, така и срещу
Константин III. Към 412 г. с помощта
на вестготите пъководецът на император Хонорий – Флавий Констанций
първо успял да отстрани узурпатора,
а след това към 416 г. окончателно да
потуши въстанието на багаудите. Така
Рим отново си възвърнал контрола
над Галия.

През това време в Галия обаче за пореден път започнали масови бунтове
на багаудите, към които се присъединили избягали от латифундиите роби

Второто голямо въстание на багаудите
избухнало през 435-437 г. В хрониката на християнският светец Проспер
се упоменава, че почти всички роби се
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вдигнали на оръжие, присъединявайки се към багаудите начело с някой си
Тибато. Срещу тях бил изпратен бившият император Майориан, но въпреки няколкото сражения последният
не съумял да укроти бунтовниците.
През 437 г. главнокомандващият войските за Западната империя Флавий
Аеций, използвайки хунски наемни
отряди, успял да разгроми багаудите и да плени главатаря им. Към 448
г. в Арморика също започнали бунтове под предводителството на лекар на
име Евдоксий (избягал по-късно при
Атила), но този път Аеций използвал
аланите и към 451 г. Арморика отново
била подчинена на Рим, а нейни контингенти се сражавали на страната на
Аеций в битката при Каталаунските
полета.

на скитащите племена, с което ги превърнали в земеделци, а аристокрацията им от военна се трансформирала в
земевладелска, сходна с гало-римската аристокрация. Отсега нататък новоизпечените германски магнати имали
еднакви интереси с римските и охотно
потушавали бунтовете на закрепостените селяни срещу централната власт.
Към средата на V век движението на
багаудите се разпространило и в завладяната от варварите Северна Испания.
Робите, колоните, а също и обеднялото градско население организирали
собствени отряди, за да се противопоставят както на безчинстващите на
полуострова варвари, така и на имперските войски. Центърът на съпротивителното движение бил град Таракона.
В хрониката си Хидаций пише: „Астурий, началникът на войските в Галия,
изпратен в Испания, избива множество тараконски багауди“. През 443
г. вестготът Меробавд действал в сев.
Испания срещу багаудите от Арациола (съвр. Навара). През 449 г. срещу
въстанниците се сражавал и някой си
Базилий.

Прави впечатление успешната дипломация на Констанций и Аеций, които
усмирили багаудите в Арморика с помощта на разселените в Галия федерати (първоначално готи, а след това
бургунди, алани и алемани). Багаудите поначало били естествени съюзници на германците, в които виждали
освобождение от римските власти. Политиката на тези двама римски дър- През 454 г. вестготите, действащи по
жавници обаче внесла разкол между молба на Рим, превзели Таракона и
враговете й. Те дали земи за заселване избили багаудите там. С това обаче
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въстанието им не приключило, защото военни действия срещу тях водел и
император Майориан през 458-460-та
г. Когато Испания била завладяна от
вестготите (469-472 г.), които разпределили земите помежду си, оставяйки
закрепостеното население в подчинено положение, също както и при римско управление, багаудите отново въстанали. По времето на крал Аларих

II (484-507 г.) бунтовете добили широк размах, тъй като вестготите били
във война с франките, покорили през
486-та г. Галия. В края на краищата
германците успели да пленят предводителя на багаудите Бурдурела, който
бил екзекутиран в Тулуза през 498 г.
Това е и последното упоменаване на
багаудите в историята.

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!
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16174
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Защо проектът Mars One претърпя провал?
Проектът за колонизиране на Червената планета Mars One почти със сигурност
няма да се състои, но ние можем да се поучим от уроците.

П

роектът на Бас Лансдорп
за колонизиране на Марс
с име Mars One започна с
голямо медийно внимание
през 2012 година. За пръв път изглеждаше, че най-накрая е намерено решение на проблема с прословутото
финансиране на амбициозна колонизаторска програма на Червената планета. Всичко изглеждаше, че е гениално замислено. Маскирай мисията до
Марс като риалити формат и парите
непременно ще дойдат! Лансдорп бе
убеден, че първият човешки крак ще
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стъпи на Марс още през 2023 година.
Оттогава изминаха три години. Съответно и първият пилотиран полет до
Марс беше отложен от 2023 до 2026
година – също с три години. Mars One
претърпя сериозна критика както отвън, така и отвътре. И ако някога към
проекта се гледаше с оптимизъм, сега
преобладаващ е скептицизмът и вече
малцина са тези, които вярват, че има
хляб в цялата тази работа. Mars One се
превърна просто в един от десетките
проекти за мисии до Марс, обречен от
самото си начало.

Image credit: Mars One
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Защо това е така? Преди две седмици Майкъл Листнър и Кристофър
Нюман написаха детайлна статия в
TheSpaceReview защо Mars One е провален проект. Още в самото начало на
статията двамата автори предупреждават: това не е опит да бъдат дискредитирани Лансдорп и неговия екип.
Това не е поредното журналистическо оплюване. Напротив, авторите се
прекланят пред искрения ентусиазъм
на тези пионери. Тук става въпрос поскоро за проблеми, които касаят всички опити да бъде достигнат Марс. Всяка пилотирана мисия до Марс ще се
изправи пред тези проблеми. А от своя
страна екипът на Mars One няма нито
капацитета, нито ресурсите да преодолее тези сериозни проблеми.
На първо място, пишат авторите, проектът допуска грешка още разчитайки
на илюзията, че нужната технология
да се достигне до Марс е вече налична. Че няма нужда от разработването
на никакви нови технологии. За съжаление единственият космически
кораб, който редовно изпраща хора в
космоса, е руският „Союз“. Mars One
от своя страна твърди, че ще се разчита на капсулата на СпейсЕкс „Драгън“, която все още не се използва в
пилотируем вариант. Нито пък можем
да кажем, че „Драгън“ е готов за дъл-

гогодишно пътешествие в междупланетното пространство. Да наречем
проучванията в тази насока с израза
„съществуваща технология“ е силно
подценяване на проблема.
Същото е положението и с проблемите около самото кацане на Марс. Да,
вярно е, че през последните 15 години беше постигнат забележителен
напредък и в рамките на този период
няколко безпилотни апарата кацнаха
успешно на Червената планета един
след друг, без провал. Проблемът е,
че тази надеждна технология, която
се използва за роботизирани кацания,
е неподходяща за пилотирани мисии.
Невъзможно е просто да бъдат мащабирани спускаемите капсули и спускаемите апарати, както е правено в
периода между „Сървеър“ и „Аполо“.
Луната няма атмосфера, за да се кацне
на луната са нужни само ретроракети.
А пък атмосферата на Марс е изключително тънка и предоставя сериозна
пречка пред разработката на голям
спускаем апарат – колкото по-голям
е той, толкова по-голям парашут е необходим, толкова повече време е нужно на този парашут да се разтвори и
когато се разтвори. За този проблем
вече съм писал в книгата „Космическа
колонизация – неосъществената мечта“. За всеки проблем има решение и
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свръхзвуковата ретропропулсия, пишат двамата автори, засега изглежда
най-предпочитаната възможност за
решение. Но тази технология още не е
доразработена. С други думи: трябват
нови технологии!
Mars One не просто недоглежда технологичните предизвикателства, но
и етичните предизвикателства. През
2010-2011 година беше проведена симулативна мисия до Марс с име „Марс
500“. Проектът като цяло приключи
с успех и показа, че при строга дисциплина полетът до Марс е преживяем от психологична гледна точка. Но
при този проект бяха открити сериозни пречки относно запазването на ду-
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шевното здраве на участниците. Тази
заплаха непрекъснато зрее при космическите полети и един конфликт
на борда на космическия кораб може
да се окаже толкова опасен, колкото
и технически проблем. За съжаление
начинът, по който Mars One разчита
на финансиране, т.е. телевизионният
риалити формат, изисква спектакъл,
изисква драматизъм, изисква екстраполиране на проблемите. Всичко ще
стане под надзора на телевизионните камери и милионите зрители. Как
биха се почувствали астронавтите при
това нашествие в личното им пространство? Дългосрочните космически
мисии с тяхната изолация в тесни кос-
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мически кораби са предизвикателство
по принцип, а методът на Mars One
добавя много опасен психологичен
микс!
Като изключим етичните и технологичните предизвикателства, имаме проблем и със законодателството.
Има твърде много нерешени правни и
политически въпроси. Mars One говори не просто за полети до Марс, а за
колонизиране. Може ли Mars One да
стане изобщо колония в правен и исторически аспект? На пръв поглед тук
не става въпрос за колония в истинския смисъл на думата – частниците казват: ами то проектът е частен и
не може да подлежи на юрисдикцията на никое правителство. Но това е в
конфликт с настоящия международен
космически закон, според който проектът Mars One, който е започнал в Нидерландия, подлежи на нидерландска
юрисдикция. Ако Mars One работи и в
САЩ, той ще е под юрисдикцията и на
Щатите. Това означава, че Mars One
ще се възприема като колония както
на САЩ, така и на Нидерландия. Но
на колониализма не се гледа с добро
око в обществото. Ще се решат ли двете държави да се натоварят със стигмата да бъдат колонизатори?
Наближава 50-годишнината от пилотираните полети на НАСА до Луната.

Измина твърде много време, а оттогава до ден днешен все още никой не е
полетял до Марс. Не е като да кажем,
че не се работи по въпроса. Работи се,
но от първата голяма стъпка до втората голяма крачка има много сериозно
пространство. Луната не е Марс. Марс
е многократно по-сложен за усвояване
от Луната. „Международната космическа станция“ е създадена като тестов
полигон, където в близкия космос могат да бъдат отработени нужните технологии за по-нататъшното усвояване
на Слънчевата система, в това число
и на Марс. На 27 март ще излети първият екипаж на целогодишна мисия и
резултатите от тая мисия ще са критично важни. Нито досегашните полети до околоземна орбита (с малки изключения), нито предишните полети
на хора до Луната не са се сблъскали
с истинското измерение на дългосрочността, на това да живееш в космоса.
Една мисия до Марс ще отнеме години. На много въпроси предстои да
бъде отговорено, много предизвикателства решени преди човек наистина
да полети до Марс.
Едно е сигурно – няма да стане в близките десет години.
Използвани източници:
http://www.space-bg.org/
http://www.cosmos.1.bg/
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Ракета Фолкън 9 изведе в орбита кораб
Драгън

Н

а 14 април 2015 г. в 23:10 часа
българско време излетя космическа ракета „Фолкън 9“.
Минути по-късно ракетата успешно
изведе в орбита товарния космически
кораб „Драгън“.
Корабът ще достави за жителите на
„Международната космическа станция“ общо два тона ресурси, научни
експерименти и технологични демонстратори.
По време на днешния полет ръководителите на СпейсЕкс отново се опитаха
да направят експериментално завръщане на първата степен върху плаваща платформа в океана. По предварителни данни степента е уцелила
платформата успешно, но кацането е
било твърде твърдо и тя се е разбила.
От СпейсЕкс са категорични, че експериментите по завръщане трябва да
продължат. Целта на компанията е
някой ден ракетите да са изцяло възвращаеми – след излитане да кацат
обратно на Земята, след което да бъдат презареждани с гориво и изстрелвани отново.
Ако това се случи, ще доведе до истинска революция в космонавтиката и до
драстичен спад на цените по изстрелване. Космосът най-накрая ще стане
достъпен за човек.
За съжаление след два поредни теста
все още няма отбелязан цялостен успех с кацане, но резултатите от тесто-
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вете показват поетапен напредък.
Основната цел на полета е все пак успех – корабът „Драгън“ е в орбита.
Поздравления за СпейсЕкс за успешното изстрелване и кураж за по-нататъшни опити по възвращаемост!
За повече информация: блогът на
НАСА
http://www.space-bg.org/
http://www.cosmos.1.bg/

Успешно изстрелване на ракета
„Фолкън 9“ на 14 април 2015 г.
Credit : NASA

Автор: Стефан Михов

Роувърът Curiosity намира биологично
полезен азот на Марс

У

чените отдавна предполагат, че
на червената планета би трябвало да се образуват нитрати от
енергията, излъчвана при метеоритни
сблъсъци. Намереното количество отговаря на очаквания от процеса резултат.
Екипът, използващ инструмента за
анализиране на проби на борда на
роувъра на НАСА (SAM), Curiosity, за
пръв път засече азот на повърхността
на Марс, отпуснат по време на нагряване на марсиански седименти.

Въпреки това, както на Земята, така и
на Марс, атмосферният азот е заключен под формата на азотен газ (N2).
Два атома азот, които са толкова здраво свързани, че не реагират лесно с
други молекули. Азотните атоми трябва да бъдат разделени (или фиксирани), за да могат да участват в химични реакции, нужни за да е възможен
животът. На Земята, някои организми
могат да разделят атмосферния азот и
този процес е от огромна важност за
метаболизма. Въпреки това, малки количества азот се разделят при събития
с високо енергийно ниво, като светкавици.

Азотът бил намерен под формата на
азотен оксид и може би се е получил
при разлагането на нитрати по време
на нагряване. Нитратите са вид молекули, които съдържат азот под форма,
която може да бъде изполвана от живи
организми. Откритието е още едно доказателство, че древният Марс е бил
обитаема планета.
Азотът е от огромна важност за всички познати форми на живот, защото се
използва в изграждането на по-големи молекули, като ДНК и РНК, които
носят геннетичния материал за целия
живот. Азотът се използва и в образуването на протеините, които изграждат структури като косата и ноктите и Нитрат (NO3) — азотен атом, свързан
също така забързва и регулира химич- с три кислородни атоми – е източник
на фиксиран азот. Нитратната молените реакции.
кула може да се свърже с много други
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атоми и молекули. Молекули от този белт, Мериленд.
вид се наричат нитрати.
Екипът откри доказателството за наНяма доказателства, които предпола- личието на нитрати в проби, взети от
гат, че фиксираните азотни молекули, издухани от вятъра пясък и прах в Рооткрити от екипа са били създадени от кнест и в проби, извзети от аргилит в
“живота”. Повърхността на Марс е не- обектите за изследване Джон Клайн и
гостоприемна за всички познати фор- Къмбърленд в залива Йелоунайф. Тъй
ми на живот. Вместо това, екипът смя- като пробата от Рокнест е комбинация
та, че нитратите са стари и вероятно от прах, която вятърът е донесъл от даидват от небиологични процеси, като лечни региони на Марс и местни матеметеоритни сблъсъци и светкавици от риали, нитратите вероятно са разпросдалечното минало на Марс.
транени навсякъде по Марс, според
Стърн. Екипът смята, че аргилитът в
С черти, наподобяващи пресушени залива Йелоунайф се е образувал от
реки и откритието на минерали, кои- седимента, който се съдържа на дъното се получават само при наличието на то на езерото. Преди това, екипът опитечаща вода, за Марс се предполага, че са доказателствто там, като за древна,
е бил много по-гостоприемна планета обитаема околна среда: питейна вода,
в далечното минало. Екипът Curiosity ключови химични елементи, нужни за
откри доказателства, че други състав- живот, като въглерод и потенциални
ни части на живота, като течаща вода енергийни източници, които движат
и органична материя, съществували метаболизма при простите организми.
на Марс, в кратера Гейл, преди милиарди години. В момента, Curiosity раз- Пробите първо били нагряти, за да
следва този район.
изпуснат молекулите свързани с марсианската почва и след това, част от
“Откритието на биохимически достъп- изпуснатия газ билa отклоненa към
на форма на азот е още един аргумент, инструмента SAM за анализ. Различкъм хипотезата че древната марсиан- ни съединения, съдържащи азот, били
ска околна среда в кратера Гейл е била идинтифицирани с два инструмента:
обитаема” – каза Дженифър Стърн от масспектометър, който използва енерЦентъра Годард към НАСА, в Грийн- гийни полета за да идентифицира мо-
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лекули по уникалната им маса и газов
хроматограф, който определя молекулите, базирайки се на времето, което
им отнема да преминат през малка
стъклена капилярна тръбичка – някои
молекули си взаимодействат със страните на тубичката с лекотa и следователно преминават по-бавно.

SAM може също да изпускат азот, при
нагряване на проби. Въпреки това, откритото количеството азотен оксид
е над два пъти повече, от това, което
може да бъде създадено от SAM, дори
в най-нереалистичния и екстремен
случай, според Стърн. Това кара екипът да мисли, че нитратите наистина
съществуват на Mарс и предположеЗаедно с други азотни съединения, нията за изобилие бяха пригодени да
инструментите засекли азотен оксид отразяват и потенциалния допълните(NO – един атом азот свързан с един лен източник.
атом кислород) в проби и от трите
места, откъдето са били извлечени. “Учените отдавна смятат, че нитраТъй като нитратът е азотен атом, свър- тите се образуват на Марс от енергизан с три кислородни атома, екипът ята, която се изпуска при метеоритни
смята, че по-голямата част от азотния сблъсъци и количествата, които ние
оксид най-вероятно се е получила от намерихме отговарят на първоначалнитрата, който се е разложил по вре- но предполагаемите количества, коиме на нагряването на пробите за ана- то биха се получили като резултат на
лиз. Някои съединения в инструмента този процес“, каза още Стърн.

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!
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16174
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„Ислямска държава” и „Културният
тероризъм”
Културен тероризъм като термин, означава засилен натиск от страна
на масовата култура и сблъсъкът на представата за добрата и лошата
масова култура. Няма термин обаче за терористите, които разрушават
културните ценности и чиито действия, буквално могат да се отнесат
към „Културния тероризъм”. Ето защо аз смятам да използвам този
термин като буквален превод на текста по-долу и описаните действия
на реални терористи, разрушаващи културни ценности и обекти от
световно значение.

Н

апоследък темата за опазване
на културното наследство стана много актуална. Основната
причина са варварските нападения на
терористите от „Ислямска държава”
(ИД), които предизвикаха всеобщото
възмущение с разрушаването на безценно световно историческо и културно наследство.

ки, възникнали в Ирак след войната
от 2003 г. и най-вече от Ал-Каида в
Ирак (АКИ).

Освен с показните си екзекуции и
масови обезглавявания (включително на деца), те добиха известност и с
посегателството и унищожаването на
културни ценности. И въпреки, че на
фона на масовите убийства, това не
Терористи, ислямисти, джихади- звучи толкова сериозно, всъщност е от
сти, екстремисти…, това са само част изключителна важност и е част от сиот названията с които се описва „Ис- гурността.
лямска държава”. Тя стана известна
още през 2014 г. като непризната дър- Новината гръмна на 26 февруари 2015
жава и сунитска терористична гру- г., когато „Ислямска държава” пуснаха
пировка, която обхваща територии в потресаващ петминутен видеозапис в
Североизточна Сирия, Западен и Се- интернет пространството. Видеокливерен Ирак, части от Либия и северо- път показва как терористите нахлуват
източна Нигерия.
в Музея на Мосул (град Мосул, провинция Ниневия, Северен Ирак) и из„Ислямска държава” води началото си ползват чукове и бормашини, за да
от различни терористични групиров- унищожат няколко големи асирийски
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статуи, включително и древни идоли,
които са забранени в мюсюлманската
религия. На видеото се вижда мъж в
черно облекло, който разбива статуята
на асирийско божество – крилат бик,
датираща от IX в. пр. н. е.

Снимка: Associated press
Видеозаписът беше разпространен с
обяснението, че древните статуи били
идоли, които хората боготворели, което според тях е ерес. Затова трябвало
да бъдат унищожени.
„Мюсюлмани, тези артефакти зад мен
са идоли за хора от древните времена,
които са се кланяли на тях, вместо на
Бог”, казва един от бойците пред камерата. „Така наречените асирийци, акадци и други народи са имали богове на
дъжда, на земеделието, на войната... и
те са се опитвали да стигнат по-близо
до тях, като са им правели жертвопри-

ношения”, продължава той.
Предметите са от периода на асирийската империя и партското царство и
датират от няколко века преди Христа. Според експерти, някои от разрушените предмети са оригинали, но
други са само фрагменти или копия.
Независимо от това обаче, действията
са престъпление и посегателство върху културата и идентичността на един
народ.
Освен музея в Мосул, терористите са
взривили и централната библиотека в град Мосул и са изгорили 10 000
книги. Взривът е предизвикал силен
пожар, който обхванал цялата триетажна сграда на една от най-старите
библиотеки в Ирак. Унищожени са
около 10 000 тома, между които много
редки и ценни екземпляри, и стотици
ръкописи. Загубени са особено ценни творби от областта на изкуството и
философията.
Това е поредната библиотека, която
терористите нападат. Общият брой на
унищожените от тях книги е около 100
000. За по-малко от година “Ислямска
държава” е унищожила най-малко 30
религиозни обекта (джамии, мавзолеи, християнски църкви, манасти-
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ри) в контролираните от нея терито- турните ценности на Ирак съобщиха,
рии.
че терористите с булдозери са разрушили град Хатра, чиято история датиМосул е вторият по големина иракски ра от над 2000 години.
град и от юли миналата година е под
контрола на “Ислямска държава”. Покъсно, съобщиха, че групировката е започнала да разрушава с булдозери ценен археологически обект – древния
асирийски град Нимруд в северната
част на Ирак. Град Нимруд е основан
през 13 в. пр. н. е. и е разположен на
брега на река Тигър на около 30 км
югоизточно от град Мосул.
През 2001 година в Нимруд археолози
откриха древен храм и статуи на два
лъва с криле на орел и човешки глави, датирани от IX в. пр. н. е. Обектът е
под закрилата на ЮНЕСКО за световно културно наследство.

Снимка: Associated press

В историческите хроники Хатра е известен още от III в. пр. н. е. Запазени
са исторически паметници на елинистическата и римската епоха. Хатра е
На 7 март, се появи друга новина, като включен в списъка на ЮНЕСКО за
от Министерството на туризма и кул- световното културно наследство през

БГ Наука участва в проект „Културно-историческите паметници в област София-град“.

www.monuments.bg

БГ Наука

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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1987 година.
Разположен е на 80 км южно от Мосул
в северната част на Ирак, провинция
Ниневия.
Жител на този регион, съобщава за
Ройтерс, че е чул мощен взрив, а хората наоколо са говорили, че екстремистите от „Ислямска държава“ са сринали няколко големи сгради в Хатра,
а останалото са разрушили с булдозери. След това информацията беше потвърдена от говорителя на мосулския
филиал на Кюрдската демократична
партия. По думите му, екстремистите
са използвали експлозиви, за да сринат сгради в Хатра, а част от тях са
били изравнени със земята от булдозери.

вител на департамента по старинните
обекти в провинция Ниневия. Според
жителите на Хорсабад „Ислямска държава” е откраднала повечето антични
предмети и е взривила други.
Градът е основан като столица на Асирия от крал Саргон II малко след като
дошъл на власт през 721 пр. н. е. и е
изоставена след смъртта му през 705
пр. н. е. Той се намира на 15 км североизточно от град Мосул. Хорсабад е
известен с издълбаните си каменни
барелефи.

Третото нападение на екстремистката
групировка срещу древен иракски град
и срещу културното наследство, беше
взривяването на древните руини на
Хорсабад в Северен Ирак. Съобщението дойде от Джума Абдула – предста-

БГ Наука участва в проект „Културно-историческите паметници в област София-град“.

www.monuments.bg

БГ Наука

участва в „XXXIX Национална Конференция по Въпросите на обучението по Физика”, организирана от „Съюза на физиците в България”
www.nauka.bg
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Снимка: Alamy
Други статуи на крилати бикове от
Хорсабат могат да бъдат намерени
в Лувъра в Париж.
По-късно терористите разрушиха суфийски светилища в Либия.
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Смята се също, че ограбените антики
са продавани на „черния пазар”, за да
финансират кървавата си кампания в
региона.
Много мюсюлмански учени осъждат действията на групировката. И не
само учени… Целият свят е възмутен
от ужасяващите действия и разрушаването на историята.
Генералният секретар на ООН – Бан
Ки-Мун нарече това „военно престъпление“. И е прав. Защото всеки народ
си има своя история, която е обществено известна и посегателството върху нея може да се разглежда като опит
за уронване на националния престиж,
а посегателство върху ценностите –
конкретна заплаха за националната
сигурност на човечеството въобще.
Иракският министър на туризма и старинните обекти - Адел Фахд Аш Ширшаб, заяви, че Международната коалиция, която нанася въздушни удари
срещу „Ислямска държава”, трябва
да защити археологическите обекти,
които терористите искат да унищожат
– “Това, за което моля международната общност и международната коалиция е да удрят тероризма където и да
се намира”.

Генералният директор на Организацията на ООН за образование, наука
и култура (ЮНЕСКО) - Ирина Бокова, категорично осъди действията на
терористите, като заяви, че това е нов
етап в процеса на прочистване на културното наследство. Тя призова политическите и религиозни лидери в района да се възпротивят на това ново
варварство, а международната общност да се сплоти, за да спре катастрофата.
В съвместното изявление на Бокова и
ръководителя на Ислямската организация за образование, наука и култура
(ISESCO) – Абделазиз Осман Ал Тувейджри, чудовищният вандализъм в
гр. Хатра е „директна атака върху историята на ислямските арабски градове”.
Бокова добави още, че „Не е възможно
чисто военно решение на тази криза.
За да се преборим с фанатизма, трябва и да подпомогнем образованието,
да засилим защитата от омразата, и
да защитим наследството, което ни
помага да изградим колективната ни
идентичност“.
На 3 декември 2014 г. (почти 2 месеца преди ужасяващите терористични
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атаки върху културното наследство на
Ирак) беше проведена международна
конференция в централата на ЮНЕСКО в Париж, посветена на заплахите
за културното наследство и многообразие в Ирак и Сирия.

и да се сложи край на безнаказаността
при преднамерените атаки срещу културното наследство – военно престъпление по Римския статут на Международния наказателен съд.

Ръководителят на културната агенция на ООН, призова за създаването
на „защитени културни зони“ около
обекти на културното наследство в
двете страни, разкъсвано от криза.

Според чл. 3 от Конвенция за защита
на културните ценности в случай на
въоръжен конфликт: „Високодоговарящите се страни се задължават още в
мирно време да подготвят опазването
на културните ценности, разположени на тяхната територия, от възможни
последствия на въоръжен конфликт,
като вземат мерки, които те считат за
необходими.”

Тогава, говорителят на иракския парламент, Хумам Хамоуди, заяви, че
„душата“ на Ирак е наследството на
неговите последователни и различни
култури, които са давали своя принос
към човечеството, в продължение на
повече от 6000 години. Той призова
международната общност да помогне
на Ирак, да се противопостави на враговете си и обеща подкрепата на правителството, в името на културното
многообразие и плурализъм.

Чл. 4, ал. 3: „Високодоговарящите се
страни се задължават освен това да забраняват, предупреждават и ако е необходимо, да пресичат всякакви прояви на кражби, грабежи или незаконно
присвояване на културните ценности
в каквато и да било форма, а също и
всякакви прояви на вандализъм по отношение на посочените ценности. Те
забраняват реквизирането на движимите културни ценности, намиращи
се на територията на другата Високодоговаряща се страна.”

Сред другите въпроси, обсъдени от над
500-те експерти и представители на
Ирак и Сирия, бяха необходимостта от
прилагане на Конвенцията за защита
на културното наследство, в случаи на
въоръжен конфликт от 1954 г. и нейните допълнителни протоколи, както Съгласно Конвенцията, за културни
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ценности се смятат, независимо от тяхното произхождение и притежател:
„ценностите, движими или недвижими, които имат голямо значение
за културното наследство на всеки
народ, такива като паметниците на
архитектурата, изкуствата или историята, религиозни или светски, археологически места, архитектурни ансамбли, които в качеството си на такива
представляват исторически или художествен интерес, произведения на
изкуствата, ръкописи, книги и други
предмети от художествено, историческо или археологическо значение, а
също научни колекции или важни колекции от книги, архивни материали
или репродукции на ценности, посочени по-горе”.

За съжаление, „Ислямска държава”
все още не е заловена и е възможно да
има и други посегателства и разрушения на обекти от световно и културно
значение.
Една история, беше безвъзвратно заличена, изтрита и унищожена…
Снимковият материал е от Daily
mail:
http://www.dailymail.co.uk/news/
article-2987800/ISIS-continuesdesecration-Middle-East-Islamic-Statereduces-Sufi-shrines-Libya-rubblelatest-act-mindless-destruction.html
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В думи и кадри: „Голямата тетрадка” на Агота
Кристроф и Янош Сас
Втората световна война. Години след
края й, тя вече е минало за историята,
но е настояще за живота на оцелелите.
Малцина са семействата, които
не губят част от себе си на фронта
или в периферията, няма такива,
чиито познати да не са пострадали.
Всеки носи своята лична история,
едновременно пазейки тези спомени
и страхувайки се от тях.

Снимка 1. Българската корица
на „Голямата тетрадка” на Агота
Кристоф
Самотата. Има ли нещо по-страшно
от нея на този свят? Гладът, жаждата,
мъченията, болестите ни убиват
(сравнително) бързо и болезнено, но
самотата е бавна и мъчителна смърт,
от която не можем да се спасим дори
с хапчета. Не можем да си помогнем
с храна или вода, когато самотата е
пуснала здрави корени в сърцето ни.
Появата на Новият френския роман
през 50-те години на миналия век
във Франция е вик срещу тази самота.
Предупреждение за онова, което
предстои да се случи с душата ни, ако
не се съвземем след опустошенията на
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Психиката не може да се справи с тази
загуба. Като малко дете, тя трябва да
бъде баламосана с нови теми и въпроси,
да се заеме с трупането на материали
неща – процес, който не иска да спре
и до днес. А ако случайно си позволим
да говорим за настоящето трябва
да го направим стерилно. Нямаме
право на лично мнение за нещата,
защото с него, всичко ще изглежда
още по-непоносимо. „Светът не е нито
значещ, нито абсурден, той просто е”,
споделя Ален Роб-Грий в статията „За
един нов роман”, написана през 1963
година. Светът просто продължава да
съществува, въпреки личните ни загуби, въпреки страха и ужаса и неумението ни да се впишем в тази нова
реалност. Психиката отказва, натиска
бутона „стоп”, но слънцето изгрява,
събуждаме се от рева на животните
като Лукас в „Доказателство” на Агота Кристоф и някак трябва да продължим.
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достатъчно интелигентен зрител ще
може да прозре въпросите, които
режисьорът ни задава, привидно
показвайки ни една проста случка и
лесен сюжет. Зад него ще се крие много
по-дълбок смисъл и разсъждения.
Появата на новия френски роман в
литературата, нито школа, нито стил
с ясно изразени правила и рамки,
е просто търсене на смисъла отвъд
думите, на които не може да се вярва.
Всичко, което ни остана са предметите
и действията:

Снимка 2. Плакат на „Голямата
тетрадка” (2013)

„Думите, които означават чувства, са
твърде неясни, по-добре е употребата
им да се избягва и да се придържаме
към описанието на предмети, на човешки същества и на самите нас, тоест
към вярното описание на фактите.”

50-те години на XX век обръщат
киноизкуството на 180 градуса. Вече
няма да имаме прости и достъпни
послания, няма да използваме
изкуствените декори и фалш. Войната
е измила всичко ненужно, време е
да наречем нещата с истинските им
имена и да ги покажем на зрителя,
такива, каквито изглеждат. Авторското
кино носи заряда на втората идея.
Независимо какви ще бъдат образите
на екран, това няма да бъде цялото
послание. Само образованият и
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Снимка 3. Френската корица на романа
Така
вижда
действителността
унгарката Агота Кристоф, която почти
половин век след като журналиста
Емил Анрио, дава името на новото
течение – „новият френски роман”,
в рецензия за романите „Ревност”
на Ален Роб-Грийе и „Тропизми” на
Натали Сарот в “La Mond”, ни връща
към този необичаен и запомнящ се
стил на писане. Но пет десетилетия
по-рано последователите на това ново
литературно течение отхврълят и
описанието. „Светът е, защото неговите
форми са и защото ние го възприемаме
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първоначално единствено и само
чрез неговите форми.” Описанията
в този момент могат да се окажат
подвеждащи и да объркат читателя.
Неразбирането на текста може да се
получи в следствие на наше лично
преживяване на собствените проблеми
и въпроси, които ще изплуват в
съзнанието ни, със споменаването на
някоя подробност. А това ще попречи
на „чистото” възприемане на текста.
Нашата лична история ще се смеси с
думите на автора и вече няма да четем
неговите думи, а ще създаваме наша
обща визия, в която ние възприемаме неговите послания през призмата
на нашите спомени и размисли. Така
ще „осакатим” текста и ще го лишим
от подробности. Важна ще бъда
историята, но не и мястото, на което
се случва тя. Няма да имаме нужда от
лични имена и описания, защото те
могат да ни наведат на спомен и асоциация, която няма да има нищо общо
с посланието на автора.
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Снимка 5. Кадър от „Голямата тетрадка” (2013).
Ласло и Андраш Гиемант и
Gyöngyvér Bognár
Снимка 4. Агота Кристоф
Родената през 1935 година, Агота
Кристоф прекарва детството и
юношеските си години в малко
градче Кьосет, разположено точно
до Австрийската граница. Тя помни
страна и глада, които идват с войната
и познава сложния и объркан живот
на следвоенния период. През 1956
година, заедно със съпруга си, тя
успява да избяга във френската част
на Швейцария, където живее до своята
смърт. Френският език, който Агота
научава във фабриката, където работи,
става и езикът, на който първоначално
ще я чете светът. Агота пази своите
спомени и ги прекроява в истории, а
на 51 години, публикува първия си
роман „Голямата тетрадка”.

Във филма „У дома през август” (2013)
на Джон Уейлс, Барбара (Джулия
Робъртс) казва на своята дъщеря
минути преди да опознае тялото на
родния си баща, удавил се ден порано: „Умри след мен, ясно? Не ме
интересува какво друго ще правиш,
къде ще ходиш, как ще оплескаш
живота си, просто… Оцелей. Моля
те.” Сякаш това е и посланието, което
Майката на двамата близнаци не
изрича на сбогуване с тях в „Голямата
тетрадка”. Агота Кристоф е по-лаконична: „Да слушате, дечица. Ще ви
пиша”, казва тя и побягва към гарата,
за да скрие сълзите си. Така още на трета страница от романа на Кристоф, ние
вече познаваме всички членове на това
семейства, с което заедно ще трябва да
преживеем войната. Те нямат имена.
Нито Близнаците, нито Майка, Татко
или Баба притежават отличителна
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черта, различна от тази за семейна
връзка с останалите герои в сцената.
Въведени с „ролите си” на родители,
те са изписани с главна буква, сякаш
това е всичко, което ги определя като
личности. Придържайки се към стила,
Агота Кристоф ги лишава от описание
и индивидуални характерни черти или
качества. Майката е просто Майка,
таткото е просто Татко, а единствена
Баба им има по-ясен външен вид:
„Баба е мършава и дребна. Има черна забрадка. Дрехите й са тъмносиви.
Носи стари военни обуща. Когато времето е хубаво, ходи боса, лицето й е
покрито с бръчки, кафяви петна и космати брадавици. Няма зъби или наймалкото не се виждат.”

Снимка 6. Кадър от „Голямата тетрадка” (2013). Пирошка Молнар
С две думи – читателят познава поне
Баба, защото за близнаците така
няма и да научи нищо. Те нямат
лице, не знаем каква е косата им,
какви са телата или възрастта им.
Определението
„близнаци”
носи
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магия. Двама човека с едно лице,
които не могат да бъдат разделени,
но същевременно са две напълно
индивидуални личности. Близнаците
привличат със своя собствен свят,
който изграждат с малко думи и много
усет, напълно непознат за останалите.
Агота Кристоф изгражда този свят
с минимум описание и максимум
свобода във въображението на
читателя. Знаем само, че майка им ги
нарича „мои дечица”, а баба им – „кучи
синове”. Но кое от двете определения е
вярно? Защото майка им, чиято любов
звучи толкова безкрайна, ги оставя в
своя роден дом, където не е идвала от
20 години, а възрастната жена, която
трябва да приемат като баба, е тази,
която ги храни всяка вечер след добре
свършената работа през деня.
Детското съзнание не може да приеме,
че „мама го прави за добро”. Нещата не
преминават през спектъра на сивото –
всичко е или черно, или бяло. А когато
болката е твърде голяма, близнаците
ще осъзнаят, че трябва да калят духа и
тялото си, за да се справят с живота си.
Затова те ще започнат с ежедневните
упражнения – няма да ядат, за да се
научат да оцеляват без храна, няма да
се движат, няма да чуват или виждат и
няма да се страхуват от болката. Било
тя физическа или душевна, нанесе
от лошите и обидни думи или от
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спомените за топлите ласки на майка
им. „Мили мои! Любими мои! Обичам
ви… Никога няма да ви изоставя…
Само вас ще обичам… Винаги… Вие
сте целият ми живот… От много
повтаряне думите постепенно губят
смисъл и стаената в тях болка утихва.”

Снимка 7. Ласло и Андраш Гиемант

Бремето, което ще приеме духът на
човека ще го превърне в камила,
която може да носи тежък товар при
неблагоприятни условия. Но ако
остане само със тежестта, тя няма да
стане лъв, който е достатъчно силен,
С малко повече упражнение, децата ще за да извоюва своята свобода и да се
се превърнат в изключителни и смели. превърне в господар на пустинята си:
Свръхчовекът на Ницше, обаче не
оцелява в малкото селце, без име. Без „Ала кажете, братя мои, какво е в съсда осъзнават това, децата се провалят тояние да извърши детето, щом като
в своя опит да станат непобедими. Ни- дори лъвът не е смогнал да го напрацше споделя за три метаморфози на ви. Защо е било необходимо грабличовека в пътя му към извисеност на вият лъв да се превърне и в дете?
човешкото съзнание:
Невинност е детето и забрава,
„Три метаморфози на духа ви назова- едно ново начало, една игра, едно
вам: как духът се превръща в камила, самозадължаващо се колело, едно
а камилата – лъв, и накрая лъвът – в изначално движение, една свещена
повеля: „Да бъде!”
дете.”
Да, братя мои, за играта на
сътворението е нужна свещената
повеля на словото: „Да бъде!” Духът
иска своята воля, изгубилият сфера
спечелва свой собствен свят.”
За да започне нов живот, съзнанието
ни има нужда да поеме по следите на
детството. Да се радва на малкото, да
започва от начало без усилие на волята,
да бъде леко, естествено и зряло и
тогава свръхчовекът ще се роди в нас.
Не такива са героите на Агота Кристоф,
въпреки нейното намерение да ги
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превърне във свръхчовеци. Решавайки
да закалят телата и съзнанието си,
те чисто и просто заличават от себе
всичко човешко. Първата стъпка е с
физическото нараняване, във филма
„Голямата тетрадка” (2013) на Янош
Сас тази сцена е особено впечатляваща.
Когато малките момчета бият един
друг с колан, ние стискаме зъби.
Режисьорът ни спестява болката,
която се гърчи по детските лица и ни
показва близнаците в далечина, а не в
близък план. Но когато „свикналите”
с болката деца, подават втората буза
на баба си, за да ги удари, както е
написано в Библията, режисьорът
не ни спестява ужаса. Едрият план
на изплашеното лице на баба им,
дивият поглед в нейните очи – всичко
е нашата собствена реакция, спрямо
историята на близнаците.

Снимка 8. Янош Сас

емоция от романа. Унгарският
режисьор Янош Сас внася така
липсващото описание. Там, където
Агота Кристоф ни остава сама да гадаем
за външния вид и западането му,
Сас показва разрухата и мърсотията.
Може би затова момчетата във филма
говорят малко. Дори в сцени, в които
Агота е включила повече думи в техния
диалог, режисьорът им позволява
да говоря с очите си. Паузите, които
те правят, всъщност позволяват
тишината да ни даде време и да усетим
картината.

Снимка 9. Кадър от „Голямата
тетрадка” (2013). Ласло и Андраш
Гиемант

Филмът въобще ни дава много повече Но киното не може да предаде
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миризмата, с която съвсем скоро
започваме да отъждествяваме тримата
герои: „От нас се носи смесена миризма
на тор, риба, трева, губи, пушек, мляко,
сирене, кал, тиня, пръст, пот, урина,
мухъл. Миришем лошо като Баба.”
С това обобщение Агота Кристоф ни
подсказва, че животът на близнаците в
Малкото градче, което няма име, а само
промяна в големината в сравнение с
Големия град, от където те пристигат,
ще влезе във своя собствен ритъм.
Момчетата трябва да се приспособят
към реалността в новия дом и те ще
включат в работата на баба си, за да
получават редовно своята дажба с
храна. Но за да започнеш нов живот,
трябва да изличиш стария, да убиеш
спомените, които нараняват и да
станеш нов човек.

през 1988 година. Още в първия абзац, Агота ни казва името на единия от
тях – Лукас, а в третата част от романа
ще ни позволи да научим името и на
втория близнак – Клаус.

Впрочем втората и третата част от
трилогията, значително ще променят
стила на писане. Тук не само ще
си позволим да се обръщаме към
героите с малките им имена, но ще
научим и подробности от живота им.
Войната е тук, с всичките последици,
които оставя на хората и ако втората
и третата част от трилогията ще ни
покаже какъв е животът на Малкия
град, то в първата – „Голямата
тетрадка”, ние ще се концентрираме
върху преживяванията на момчетата.
Без описание. Без определение. Ние
ще проследим загубата на детството
Агота Кристоф изгражда новия свят на и на човешко у тях чрез действията,
човешкото съзнание, подобно на Ален които извършват.
Роб-Грийе, който рисува постоянния
кръговрат
на
„спомен-реалност- „Трябва да пишем това, което е, коемечта-спомен” в романа „Миналата то виждаме, чуваме, вършим.” Такова
година в Мариенбад”. „Голямата те- е правилото на писането в Голямата
традка” няма да се лута в едни и същи тетрадка, която в началото на войната
сцени, напротив, Агота позволява на близнаците получават от баща си.
своите герои да се развият, но това Филмът особено трогателно показва
няма да допринесе за тяхното описа- сцената, в която баща им подарява
ние. Така и не разбираме на колко го- тетрадка, където ще записват всичко,
дини са момчетата, това става ясно във което преживеят. „Искам да знам как
втората част от трилогията за близна- сте живели”, казва той и заминава
ците „Доказателство”, която излиза отново на фронта. Но как да напишат
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дали нещо е било добро или лошо,
когато винаги има втора страна: „…
ако напише „Ординарецът е добър
човек”, а това няма да е истина, защото
ординарецът може да е способен и на
лоши неща, за които не знаем нищо.”
Снимка 10. Кадър от „Голямата
Следователно децата ще споделят с
тетрадка” (2013). Диана Кисс.
баща си, само какво точно е правил
ординарецът с тях, за да може той да Втората в жена е Прислужницата,
направи сам изводите какъв човек е с чиято поява романът ще бъде
той.
допълнен от още една сюжетна линия
Така ще се създаде и мнение за – сексуалните сцена на пречупената от
останалите два персонажа в историята войната човешко съзнание. Страхувах
на близнаците. Заешката устна, се от тези сцени на екран, но Янош
крадлата и същевременно момиче със Сас уместно ни ги спестява. Думите на
самотно и добро сърце, което оцелява, Филип Женада „Трудно е да гледаш как
както може и помага на болната си някой променя написаното от теб”, не
майка. Заешката устна ще се превърне важат в този случай. Може би историяв най-добрия и верния приятел на та се променя значително, но като зриблизнаците, защото те няма да я тел, аз съм щастлива, че извращениясъдят за нейните действие. На фронта та на войната са показани по-умерено.
всички способи да се спечели войната Онова, което се случва с нас в момент
са позволени, в тила, всички опити на криза е чудовищно. Загубата на
да оцелееш са разрешени. Заешката всичко човешко е потресаваща и хораустна е неграмотна, но хитра, тя та живеят в полето на съществуването
предлага себе си и получава малко – храна, почивка и възпроизвеждане.
храна за оцеляване. Тя не е зла, не Социалните рамки не са приложими
мисли лошо никому, а кражбата й не тук, а децата-близнаци се оказват
е, защото иска да навреди на някой, а най-подходящите „играчки” в ръцете
просто защото иска да оцелее. Именно на една прислужница. Съдейки по
затова близнаците ще й помогнат развитието на сюжета в останалите
и с преживяването, и в смъртта, части от трилогията, този пръв
сексуален контакт на момчетата
зачитайки нейната личност.
няма да създаде у тях, „нормални”
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навици. Напротив, в „Доказателство” свят, повлиян и разстелен на фона на
Лукас не само ще посегне към Петер, войната, за която текстът така упорито
защото иска да опита от неговата мълчи.
мъжка любов, но и ще се възбужда
от разказите на Ясмина за нейните
сексуални контакти със собствения й
баща.
Съзнанието ни не може да го побере.
Трябваше да прочета няколко пъти
сексуалната сцена на прислужницата
и близнаците, които тя прибира, за
да изкъпе и изпере дрехите им, за
да я приема поне частично. Вярвам,
че логиката на войната създава свое
собствено битие, знам, че човекът
оцелява според собствените закони,
но в главата ни свети табелата ДЕЦА.
Някъде тук настъпва моментът, когато
спираме да ги приемаме като такива.
Те не са свръхчовеци, свободни от
социалните норми и готови да изградят
себе си наново, те са не-човеци,
съществуващи по своите собствени
правила, нямащи нищо общо с десетте
божи заповеди, които толкова добре
познават. Близнаците изграждат своя

Снимка 11. Кадър от „Голямата тетрадка” (2013)
Ние не знам къде се намираме, от къде
пристигат децата и коя е войната,
която се води до сцената с евреите, с
която ще бъде и ключова за живота на
прислужницата. Въпреки че толкова
много се страхуват да определят хората като „добри” или „лошо”, близнаците несъзнателно го правят. Докато познават прислужницата през призмата
на грижата – помага им, храни ги и
пере техните дрехи, сюжетът ни дава
втори поглед върне нейната човещина
в отношението й към евреина обущар
и останалите евреи пленници, които

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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ще минат под прозореца й. Подигравателният жест с хляба е последната
капка и момчетата ще убият прислужницата, взривявайки печката й.

Прислужницата, Майка им, Баба им
и неусетно читателят разбира, че е
ред на Баща им, който се е завърнал
от плен. И ако скелетът на Майка им,
изровен, излъскан и сглобен с корда,
висящ на тавана може някак да бъде
разбран като проява на самота и тъга,
то как да си обясним този финал:

„Да, има начин да се премине границата: като някой мине преди теб.
С платненото чувалче в ръка, стъпСнимка 12. Кадър от „Голямата те- вайки в следите, оставени от Баща ни,
традка” (2013)
после върху безжизненото му тяло,
единият от нас отива в другата страна.
Близнаците не говорят за чувствата
Останалият се връща в къщата на
си. Няма смисъл, защото никой не
Баба.”
може да им помогне и да промени
ситуацията, но и защото всички се Финалът на „Голямата тетрадка” ми
намират в еднакво положение на напомня за един от разказите на
обърканост. Впрочем липсата на ексцентрика Фредерик Бегбеде. В
човешко е характерната черта на сборника си „Разкази под екстази”,
„новият френски роман”, за която който излиза през 1999 г. францупише Ролан Барт в „Не съществува зинът вероятно вдъхновен от Агота
„Школа Роб Грийе”. А и какво значи Кристоф, замисля една невъзможна
човешко? Човешко ли е да умират любов, която трябва да бъде доказвана
хора? Човешко ли да се нарушават отново и отново:
заповедите на Бога на всяка крачка?
Човешки ли е животът, който хиляди „Сетне един ден, когато дойде моят ред
и
милиони
водят,
оцелявайки да я изпитвам, аз открих върховното
физически, но загивайки вътрешно. доказателство за любовта. Онова,
„ Всичко е само игра”, изкрещява което щеше да означава, че тя ме
единият близнак и Агота Кристоф обича за цял живот. Не, не я убих.
малко по малко ни води към финалната Прекалено просто би било. Исках
права, където играта загрубява. Един тя да страда до края на дните си, за
по един умират Заешката устна, да ми удостоверява във всеки един
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момент своята абсолютна любов чак Клаус, който няма брат-близнак. Той
до смъртта.
има психически проблем и всички
говорят за него в единствено число,
Ето защо я напуснах.
докато той продължава да споменава
Поради което тя никога повече не ме своя брат, заминал в другата страна.
видя. С всеки изминал ден всеки от Агота
подлага
на
изпитание
нас страда все по-силно за другия. нашето внимание. Твърде малко са
Плачем един за друг вече години подробностите в романа, за да се
наред. Ала и тя като мен знае, че инак объркаме и все пак, прелистваме
не може и да бъде. Нашето най-силно страниците назад, за да проверим дали
доказателство за любовта ни бе никога момчетата наистина са били двама или
повече да не се виждаме.”
един, притежаващ своя брат-двойник

Снимка 12. Кадър от „Голямата тетрадка” (2013)
Каляването на духа не може да
приключи само с удари на колан,
глад, умора и непрестанно обучение.
Истинското каляване на духа у двете
момчета ще бъде тяхната раздяла.
Въпреки нечовешката болка, която
ще им причинява всяка минута, те
трябва да се научат да не зависят от
нищо и никого. В останалите части на
трилогията, която Агота така упорито
не иска да спре да пише, тя ще ни
обърка съвсем. Целият Малък град
говори за един-единствен младеж –

и измислен близнак. Но как тогава те
са писали своите съчинения, как са ги
проверявали? Как са се калявали с бой?
Как са разделяли своите задължение?
Как са преодолявали студа, глада и
самотата? Тези въпроси остават за
читателя. Той е онзи, който ще вземе
решение за финалния вариант на
романа. „Голямата тетрадка” просто
го предизвиква да не забравя за този
нетипичен литературен похват, в който
всичко е възможно и едновременно
непостоянно и неясно.
Отзивите за романа, преведен на
повече от 40 езика и станал част от
университетските
и
училищните
програми по света, са разнообразни.
Вярвам, че онези, които не познават
подробностите на „Новия френски
роман”,
остават
шокирани
и
разтърсени от военните загуби на
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човека. Онова, което не можем да
върнем са не само ампутираните
крайности, но и липсата на нормални
взаимоотношения, които войната
ни отнема. Ако обаче погледнем на
текста през призмата на филолога ще
открием, че Агота Кристоф използва
този стил, за да скрие болката. Как
се пише за ужаса на детството, което
помни войната? Как се споделя за
трайните загуби на душата, ако не с
лаконичен изказ? Агота е безжалостна
към своите герои, унижени сексуално,
объркани несвоевременно пораснали
възрастни, без детство и без бъдеще.

да изкарат пари и да се справят с
реалността. Само че това ли всичко, на
което сме способни – да оцелеем? Да
оцелеем въпреки загубите, въпреки
объркването. Да оцелеем и да вървим
напред към своето свръхчовешко
съществуване,
чиято
ценностна
система е размита.
Трилогията на Агота Кристоф,
започваща с романа „Голямата
тетрадка” е всъщност послание
към всички нас, преживели или
непознали войната. Той е кодирано
писмо от фронта, което трябва да бъде
разчетено с малко повече внимание.
Защото самотата е във всеки от нас,
но докато я усещаме и се страхуваме
от нея, има шанс да останем хора, не
свръхчовеци, а личности с нормални
реакции, емоции и бъдеще.
Използвана литература:

Снимка 12. Кадър от „Голямата
тетрадка” (2013)
Картината е още по-зловеща на екран.
Цветовете в началото на филма,
избледняват и се замърсяват към
края. Сезоните се сменят, но домът на
близнаците изглежда еднакво окаяно
на дневна и нощна светлина. Децата
са мръсни, изоставени, асоциални, но
умни и хитри. Те ще намерят начин
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