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“Българска наука” на 10 години

По случай десетата ни годишнина организираме първата от поредица срещи, на които да ви запознаем с някои от авторите на
списание „Българска наука“, както и да дискутираме темата „Що е
то комуникация на науката и има ли тя почва у нас?“. Освен за наука, ще говорим и за образование, книги и други интересни неща,
които вълнуват всички нас.

На 12 ноември 2015 г. от 19:00 ч. в книжарница
“Перото” в НДК,
“Българска наука” ще отпразнува своята десетa
годишнина.

Повече на www.nauka.bg
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Войната за наука
Превод: Петър Теодосиев

ауката е направила много за света. Почти всичко
около нас е благодарение на науката – автомобили, телефони, електричество,
медицината и за още много са виновни хората отдадени на науката. Да не
говорим за космическите технологии
и изследванията на вселената и планетите.
Въпреки всичко това обаче има хора,
които отхвърлят науката и дори застават срещу нея. Буквално има война срещу науката. Като започнем от
изгарянето на Джордано Бруно на
кладата през 1600 г. заради научните
си твърдения, че Земята не е център
на Вселената.
Днес благодарение на медицината и
култивирането на различни култури
са спасени повече човешки животи
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отколкото са загиналите във всички войни до сега. Но дори и това не
може да накара голяма част от хората да разберат науката. Също така
ваксините продължават да бъдат
нещо, в което „вярваме“. Науката се
приема като „вяра“, а не проверено
и доказано чрез многобройни тестове, публикации и реални резултати. След въвеждане на ваксинация
срещу морбили преди десетилетия
смъртността на деца рязко спада в
световен мащаб, а вероятно до 2020
вируса ще бъде изкоренен.
Също така огромна част от населението не приема на сериозно или въобще отрича промените в климата,
въпреки че 97% от учените твърдят,
че това е причинено от човека. Това
обаче е малка част, с която науката се
бори във войната за самата себе си.

НАУКА

Финансирането е може би най-големия проблем за всички учени по света. Във Великобритания публичното
финансиране за научни изследвания
е спаднал на 0,5% от БВП. Тази година правителството на САЩ е намалил бюджета на НАСА с 300 мил. долара. Само за сравнение един месец
за военни разходи на САЩ е равен на
целия бюджет на НАСА за една година. В Европа е малко по-различно, но
програмата за наука Хоризон 2020
има 80 милиарда евро за 7 години за
целия ЕС. За пример България в повечето случаи е партньор на проект
по тази програма, но не и бенефициент. Бюджета на БАН е около 50
мил. лева, но след заплати и режийни колко остава за наука? Тези пари
са дори около два пъти по-малко от
преди 5 г. Един учен в БАН взима от
450 до 800 лв. заплата.
Карл Сейгън много хубаво го е казал:
„Ние живеем в общество изцяло зависимо от науката и технологиите,
но едва ли някой знае нещо за науката и технологиите.”
Това което можем да направим е да
се образоваме, да се интересуваме от
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това какво образование получават
децата и да насърчаваме всяко правителство да обръща повече внимание на науката. Там е бъдещето!

„Ние живеем в общество изцяло зависимо от
науката и технологиите,
но едва ли някой знае
нещо за науката и технологиите.”
Карл Сейгън

НАУКА

В Музейко отваря врати първият
планетариум в София

Музейко
кава

показва науката та-

каквато

сив начин.

е

по

един

кра-

осредством множеството
експонати посетителите
ще могат да се запознаят със заобикалящият ги
свят с над 130 интерактивни игри,
създадени за деца и любопитни възрастни. Цялото съдържание на музея
е мислено с цел да вдъхнови децата
за познание, откривателство и наука
и да помогне на деца, родители, баби,
дядовци, учители да прекарат време
заедно активно и ефективно.
“В Музейко отваря врати първият планетариум в София. До скоро
нашата столица бе единствената
столица без планетариум в ЕС, но
това вече не е така.” сподели Никола Каравасилев (докторант във ФФ
на СУ). Музейко разполага с мини
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планетариум, който може да побере
до 15 деца. Отваря врати на 9-ти октомври с много интересна и уантрактивна програма водена от Никола
Каравасилев, Владимир Божилов и
Евгени Овчаров.
Музейко е ценен с това, че освен за
децата, той е много важен и за родителите. Идеята на подобен род музей
е да поражда интерес още от най-малка възраст към науката, но и родителите да научат нещо ново. Също така
много учители могат да водят своите
класове да им преподават нагледно,
а не само сухата теория в учебниците. Чрез музейко учителите без много усилия могат да обяснят кое как се
случва, защо се случва и без да влизат
в излишни задълбочени расъждения
децата да пипнат и пробват всичко
сами.
„Очакваме Музейко да има важна
роля на модерна образователна институция от ХХІ век, осигурявайки на децата ни място, което да
провокира тяхното любопитство
и интерес към науките, технологиите, екологията, изкуствата.
Убедени сме, че детският научен
център ще има влияние върху местната икономика, образованието,
ранното развитие на нашите деца
и изграждането на граждански
общности. Детските музеи по света са привлекателни туристически дестинации. В САЩ например
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35% от всички подобни проекти
водят до значителни подобрения
в инфраструктурата на своя район“– споделя Десислава Тальокова,
изпълнителен директор на Фондация „Америка за България“.
Всичко в дома на Музейко е премислено до най-малката подробност – от
характерната архитектура през енергийната ефективност до пространството за интерактивни експонати,
всеки от които ще събужда любопитство у децата към наука, инженерство, екология, комуникации и изкуства.
Цялото съдържание на Музейко е
създадено от водещи учени, педагози
и дизайнери и е съобразено със съвременните тенденции в образованието.
Разработките се базират на теориите
за учене чрез игра и приложни дейности, множествена интелигентност,
сугестопедия и други техники за ускорено учене и разгръщане на потен-

12

циала.
Музейко ще ви пренесе в различни
епохи и ще ви предизвика да влезете
в ролята на учен – археолог, геолог,
архитект или астронавт.
Къде се намира?
Детски научен център Музейко се намира в община Студентска. Можете
да получите подробни инструкции
за нашето местоположение и как да
ни намерите с градски транспорт или
кола на страница Как да стигнете до
Музейко.
Кой

може

да

дойде?

време може да остане?

Колко

Детски научен център Музейко е отворен за всички.
Семейства и други индивидуални посетители са добре дошли от вторник
до неделя. Училищните групи имат
избор между специални програми и
по-свободна дейност и ги каним от

НАУКА

вторник до петък. Билетът за Музейко важи цял ден.
Повече информация може да намерите на Билети и работно време и Училищни посещения.
Кой ще се грижи за децата?
Грижата за безопасността и здравето на децата е на техните родители и
учители. Екипът на Музейко ще помогне за смисленото и забавно прекарване на времето ви в детския научен център.
Толкова

От
къде е най-добре да започна?
Може да улесните избора на дейност
за деня на посещение, като заедно с
детето разгледате предварително информацията за изложбите и интерактивни игри и обсъдите какво бихте
искали да изпробвате.
Давайте чести почивки на себе си и
много

новости!
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децата – седнете и обсъдете видяното, изгледайте някое видео, излезте
на площадката или покрива за малко
физическа активност. В зависимост
от възрастта си децата възприемат
активно информация между 10 минути (във възрастта между 3 и 5) и 40
минути (във възрастта 10-11 години).
Музейко е създаден и изграден по
инициатива на Фондация „Америка
за България“, с първоначална инвестиция от 20 милиона щатски долара.
Концепцията за сградата на Музейко,
планирането на сайта, интериорния
дизайн и части от графичния дизайн
са разработени от Lee H. Skolnick
Architecture + Design Partnership
Team (LHSA+DP) – американска архитектурна компания, специализирана в създаването на детски музеи,
а американска компания, специализирана в създаването на музеи.

НАУКА

Нобеловата награда за физика 2015
отива за откриването на неутриното
обеловата награда за Ill. N. Elmehed. © Nobel Media
физика е присъдена на AB 2015.
Takaaki Kajita и Arthur B. Arthur B. McDonald
McDonald за откриването на неутринните осцилации, показващи, че неутриното има ненулева
маса на покой.
Масата на неутриното все още е неизвестна. Ясно е само, че е много малка
(не повече от около една милионна
от масата на електрона).
Явно ще има нова нобелова награда
за този, който я измери достатъчно
точно.
Ill. N. Elmehed. © Nobel Media
Коментар:
AB 2015.
Ивайло Славов
Takaaki Kajita
ОТ ПОЛТЪРГАЙСТ ДО ХАМЕЛЕОН
Нобеловата награда по физика за
2015 е за ключови експерименти
върху тези малки сладки “миньони” на квантовия свят – неутрината!
През 1930 г. Волфганг Паули предполага съществуването на нова неутрална, почти безмасова и почти
не взаимодействаща частица, защото е необходима, за да бъде спазен
Законът за запазване на енергията при бета разпада. Паули е силно притеснен от тази неуловима
частица – полтъргайст. Осем години по-късно Енрико Ферми я нарича малкият неутрон – неутрино, а
през 1956 г. тя вече е наблюдавана
експериментално. На науката са из-

Масата на неутриното все още
е неизвестна. Ясно е само, че е
много малка (не повече от около една милионна от масата на
електрона).
Явно ще има нова нобелова награда за този, който я измери достатъчно точно.
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вестни три вида неутрино, свързани със съответните лептони: електронно, мюонно и таонно неутрино.
След фотоните, неутрината са наймногобройната и разпространена
частица във Вселената. Милиарди
частици неутрино от Слънцето и от
космическите лъчи достигат до Земята и взаимодействат слабо със земната атмосфера. Учените отдавна са
установили, че регистрират по-малко частици, отколкото би трябвало
да излъчва Слънцето към нас. Експериментите на двамата носители
на тазгодишната награда показват,
че освен полтъргайст, неутриното е
и хамелеон - то преминава от един
вид в друг! Това не би могло да се
случва, ако неутриното няма маса.
И тук е ключът от палатката. Стандартният модел във физиката предполага
неутриното да е безмасова частица.
Свидетели сме на велик момент
във физиката – когато експеримент противоречи на моментната парадигма – Стандартния модел, и той трябва да се промени
или ни е необходима нова теория!
Обичам физиката! Обичам науката!
След вчерашната награда по медицина, мога да кажа: Go, Japan, Go!

Пламен Физиев
Като човек, познавал лично Бруно Понтекорво, превеждам на български част от материала за него от
Wikipedia на английски – като малък
спомен за него и неговата научна памет: Научната работа на Бруно Понтекорво и е изпълнена със страхотна
интуиция и част от нея представлява
крайъгълни маркери на съвременната физика:
1. Интуициятая му как да се детектира антинеутрино от ядрените реактори. Идеята на Бруно Понтекорво и методологията, използвана
от Frederick Reines дава на последния нобеловата награда за 1995.
2. Предсказанието на Бруно Понтекорво, че неутриното, асоциирано с електроните се различава от
неутриното, асоциирано с мюоните. За експерименталната проверка на това предсказание получиха
нобелова награда J. Steinberger, L.
Lederman and M. Schwartz през 1988 г.
3. Идеята, че неутриното може да
променя типа си, превръщайки се от
един в друг вид неутрино. Това явление е известно като неутринни осцилации и е предложено оригинално от
Бруно Понтекорво през 1957. Идеята
е развивано от него и дубненските

„

Учените отдавна са установили, че регистрират по-малко
частици, отколкото би трябвало да излъчва Слънцето към нас.
Експериментите на двамата носители на тазгодишната награда показват, че освен полтъргайст, неутриното е и хамелеон то преминава от един вид в друг!

„
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му сътрудници и през 1967 година
придобива съвременната си форма.
Указание за съществуването на това
явление беше получено за пръв път
през 1968 година чрез наблюдение
на неутрино от Слънцето и беше наречено „проблем за слънчевите неутрино“ Съществуването на неутринните осцилации беше най-накрая
намерено в експеримента в Super-

16

Kamiokande - в 1998 г. и по-късно
потвърдено и в други експерименти.
Това предсказание на Бруно Понтекорво беше признато чрез нобеловата награда на Takaaki Kajita и Arthur
B. McDonald за 2015 г. Малко тъжно
и обидно е, че до момента името на
Бруно Понтекорво не се споменава...

НАУКА

БГ НАУКА
виж
ЧЕТИ

РАЗБЕРИ

ЗА

НАЙ-НОВОТО

В НАУКАТА
NAUKA.BG

http://nauka.bg/forum/
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Нобеловата награда за химия за
2015 г.
обеловата награда за химия за 2015 г. е за проучване в детайли и разкриване на механизмите, по
които клетките поправят повредената ДНК. Работата на учените предоставя фундаментални знания за това
как функционира жива клетка и е важна крачка изучаването и лечението
на раковите заболявания.
Всеки ден ДНК-то ни се уврежда от
UV редиацията и различни канцерогенни вещества и др, но дори и без
тези външни атаки, ДНК молекулата
по своята същност е нестабилна. Освен това дефекти могат да възникнат
при копиране на ДНК, на клетъчно
деление, процес който се случва няколко милион пъти всеки ден в нашето тяло.

Tomas Lindahl
Francis Crick Institute and Clare Hall
Laboratory, Hertfordshire, UK
Paul Modrich
Howard Hughes Medical Institute and
Duke University School of Medicine,
Durham, NC, USA
Aziz Sancar
University of North Carolina, Chapel
Hill, NC, USA

Причината нашият генетичен материал да не се разпадне, е че във всеки
един организъм има молекулни системи, които постоянно наблюдават и
«ремонтират» ДНК-то.
Нобеловата награда за химия за 2015
г. се присъжда на три учени, които са
картографирали как няколко от тези
«ремонтни» системи функционират
на молекулярно ниво.
Цялото изследване:
popular-chemistryprize2015.pdf
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Първата Нобелова награда за тази
година — по физиология и медицина
ървата Нобелова награда за тази година — по
физиология и медицина! Тримата носители са
разработили ефективни лекарства
за инфекциозни заболявания, в това
число и малария. Повтарям лекарства, не захар и вода!

Satoshi Ōmura

William C. Campbell

Цялото изследване:
advanced-medicineprize2015.pdf

Youyou Tu
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Китай инвестира повече пари за
наука от Европа, а до 2020 г. ще
надмине и САЩ
Превод: Петър Теодосиев

Източник: www.sciencealert.com

понеделник
китайския
учен Youyou Tu спечели заедно с други двама свои колеги Нобеловата награда
за физиология и медицина. Не само
научното откритие е феномен, но и
факта, че за първи път китайски учен
печели това признание въпреки, че
Китай произвежда най-много учени
в Света.
Китай инвестира повече пари за наука от Европа, а до 2020 г. ще надмине
и САЩ. Въпреки това обаче изостава
в научните изследвания сравнение с
някои държави. Причината за това
е дългата история на научна култура
в Европа и САЩ. Китай все още наваксва, но процеса се случва наистина бързо и скоро може да стане лидер
в научните открития. Не е тайна оба-
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че, че китайски учени са фалшифицирали данни и са били замесени в
много измами свързани с различни
изследвания. Проучване показва, че
от 32 000 учени над 55% познават
свой колега, който е участвал в измама. Въпреки това научната среда в
Китай непрекъснато се променя. Все
повече се появяват значими качествени изследвания и публикации.
Броя на публикациите в списания с
висок импакт фактор като „Nature“ и
„Science“ също се е увеличил през последните години. Китайските учени
имат огромни успехи в някои сфери
на науката. Те са лидери в развитието на вятърната и слънчева енергия.
Проектират влак, който да достигне
500 км./ч. и т.н. Друг проблем в китайската наука е, че финансирането

НАУКА

е на базата на публикувани статии,
което е направило порочен кръг от
фалшиви списания и публикации.
Толкова е мащабно това фалшифициране, че Youyou Tu, която спечели
Нобеловата награда не е част от Китайската академия на науките. Сега
обаче би трябвало да се променят нещата около това общество на фалшифициране на данни и публикуване в
непознати и фалшиви списания.
Тенденция е сред младите учени да
имигрират и да публикуват в чужди
за Китай списания, за да успеят в науката.
Последните две години науката в Китай претърпя големи реформи, дори
системата за научната йерархия се
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промени. Въпреки това още много
промени трябва да бъдат направени.
От миналата година Китайската научна фондация (National Science
Foundation of China) финансира 60%
от научните изследвания, като преди
тези пари са идвали от индустрията,
това също ще повлияе на научната
работа.
Също така Китайската научна фондация окуражава все повече учените
да публикуват в списания с „Отворен
достъп“, като дори премиера Ли Кегианг говори, че отворения достъп до
научни знания за бъдещите поколения е посоката, към която трябва да
се върви.

Институт по физика на твърдото
тяло „Академик Георги Наджаков”
Българска академия на науките
http://www.issp.bas.bg/
Чиста стая

периода 29 септември 1
октомври в град София,
Хотел Новотел, Институтът по Физика на Твърдото
тяло към БАН организира
Първия от поредица семинари по проект ИНЕРА — „REGPOT-2012-2013-1
NMP Повишаване на научния и иновационния капацитет на ИФТТ-БАН
в областта на многофункционалните
наноструктури“, част от Седма рамкова програма за научни изследвания на ЕС.
Обучителен семинар: Научно оборудване по ИНЕРА: технологии и методи за характеризиране
В семинара взеха участие голям брой
представители на ИФТТ и БАН, три-
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ма чуждестранни лектори и други заинтересовани.
Програмата на семинара включваше представяне на богатата гама от
научноизследователска апаратура,
прецизни методики и технологии, с
които разполага ИФТТ, както и официалното представяне и начин на работа на две от ново закупените апаратури:
1. Система за атомно послойно отлагане (Atomic Layer
Deposition — ALD)
BENEQ TFS 200
Получената в рамките на европейския проект ИНЕРА апаратура TFS
200 на фирмата Beneq дава възможност за термично и плазмено-стиму-

— бариерни слоеве в органо-електрониката
— отлагане на функционални слоеве
заTFT, LCD, AMOLED дисплеи и сензорни екрани
— електро-луминесцентни покрития
— пасивиране на повърхности
— биосъвместими покрития
— оптични и декоративни покрития

Обща за две апаратури

лирано отлагане на атомни слоеве от
няколко ангстрьома. Използва се капацитивна плазма, което е днешният
стандарт в тази област. TFS 200 може
да покрива със слоеве както плоски
подложки, така и тримерни обекти
с произволна форма. TFS 200 има
уникални възможности за работа с
различни прекурсори в различни
режими при температури до 400о С.
Апаратурата разполага с 6 различни
газови линии и резервоари за 4 течни и 3 нагреваеми източника, чието
комбиниране дава възможност за отлагане на разнообразни по химичен
състав слоеве. Специална вакуумна
камера дава възможност за бързо нагряване и охлаждане. Апаратурата
позволява висока скорост на отлагане — под 2 сек. за един цикъл.
Области на приложение на
ALD
— изолиращи и дифузионни слоеве в
микроелектрониката
— MEMS — изолаторни покрития,
ецващи маски, хидрофобни слоеве
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2. Система за плазмено-стимулирано химическо отлагане
от газова фаза (PECVD)
„Nanofab Plasmalab System 100“
Получената в рамките на европейския проект ИНЕРА уникална апаратура на Oxford Instruments „Nanofab
Plasmalab System 100“ е модерен
многофункционален инструмент за
различни процеси на обикновено
химично отлагане на пари (CVD) и
плазмено стимулирано химично отлагане на пари (PECVD). Системата
има устройство за смяна на подложката при запазване вакуума в работната камера и е предназначена за
подложки с размери 2“ - 8“. Максималната температура на държача на
подложката е 1200°С, което прави
тази апаратура подходяща за нанасяне на графен. В реакционната камера
може да бъде генерирана както радиочестотна (MHz), така и нискочестотна (kHz) плазма. Системата е оборудвана с шест газови линии, което
позволява извършването на голямо
разнообразие от химични процеси.
Области на приложение на PECVD
— полупроводникова индустрия;
— производство на чипове, MEMS;

ALD

— покрития за импедансна спектроскопия на биологични обекти; — антикорозионни покрития; — механично-твърди покрития; — бариерни
слоеве; - пасивиращи покрития.
Проектът ИНЕРА има за цел да се
повишат и консолидират съществуващите знания и опит в Института по физика на твърдото тяло,
както и в други институти на БАН
и на Физическия факултет на СУ
„Св. Кл. Охридски“ в областта на
науката и технологиите на тънкослойни магнитни, диелектрични
и полупроводникови материали и
структури на тяхна основа. Подкрепени от теоретични изследвания и математическо моделиране,
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разработените новофункционални
планарни наноматериали ще бъдат
оптимизирани за иновативни приложения в наномедицината, акусто- и микроелектрониката, слънчевата енергетика, еко — сензорна
техника и др. За успешното и ефективно реализиране на тези дейности ще се разчита и на високото научно ниво на партньорите, които
са 8 утвърдени научни институти
от Великобритания, Холандия, Германия, Швеция, Полша, Румъния и
Италия. Ще се формират международни колективи за обмяна на опит
и иновационна дейност по възлови
проблеми на технологията и оптимизацията на структури с нова
функционалност и прибори.

НАУКА

За ратификация е предложено
споразумението с европейската
космическа агенция
инистерският съвет
предлага на Народното
събрание да ратифицира подписаното през
април т. г. Споразумение за европейска кооперираща държава между
българското правителство и Европейската космическа агенция.
Европейската космическа агенция е
междуправителствена организация,
която реализира космическата политика на ЕС. В дейността й участват
още Швейцария, Норвегия, Канада,
а редица страни водят преговори за
бъдещо участие.
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Присъединяването на страната ни
към дейността на агенцията ще осигури достъп на българските предприятия и научни организации до проекти за разработване и внедряване на
високотехнологични продукти и услуги. Споразумението ще стимулира
развитието на иновативните малки и
средни предприятия и тяхната конкурентоспособност. То ще насърчи
създаването на нови работни места
във високотехнологични сектори на
индустрията и услугите.

НАУКА

Три научни центъра предвижда
реформата в ССА
Източник: http://agronovinite.com/

редстоящата реформа в
Селскостопанска академия предвижда създаването на три нови научно-координационни центъра. Това
са Център за изследване и иновации
в земеделието, храните и устойчиво
управление на ресурсите, Център за
изследване и иновации в животновъдството, рибарството и аквакултурите и Център за генетични изследвания и селекционна мрежа в
земеделието, според вижданията на
работната група за реформата в ССА.
Целта на създаването на центровете, според авторите на идеята, е
„изграждане на благоприятна среда
за засилено партньорство и по-добро сътрудничество между научните
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структури на ССА, за постигане на
ефективна система за научни изследвания, ускорен трансфер на знания
в практиката и комерсиализация на
научните продукти“.
В работната група по реформата в
Селскостопанска академия участват
заместник-министърът на земеделието доц. Георги Костов, представители на БАН, ректорите на Тракийския
университет – Стара Загора, на Лесотехническия университет, на Аграрния университет – Пловдив и на Русенския университет „Ангел Кънчев“.
Работната група заседава последно
на 23 септември.
Планът е Центърът за изследване и
иновации в земеделието, храните и
устойчиво управление на ресурсите
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да обедини 7 института – Института
по почвознание, агротехнологии и
защита на растенията „Н. Пушкаров“
– София, Инситута по аграрна икономика – София, Института по земеделие в Кюстендил, Института по
тютюна и тютюневите изделия – с.
Марково, Института по декоративни
растения, Агробиоинститут – София
и Института по криобиология, хранителни технологии и развитие на
храните – София (вкл. Пловдив).
Центърът за изследване и иновации
в животновъдството, рибарството и
аквакултурите ще обедини Института по животновъдни науки в Костинброд, Земеделския институт в
Шумен, Института по планинско животновъдство и земеделие – Троян,
Института по рибни ресурси и аквакултури – Варна (вкл. Пловдив), Земеделски институт – Стара Загора и
Института по семезнание „Образцов
чифлик“ – Русе.
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Към третия Център за генетични
изследвания и селекционна мрежа
в земеделието ще бъдат включени:
Добруджанския земеделски институт в Генерал Тошево, Института по
лозарство и винарство – Плевен, Института по розата и етерично-маслените култури в Казанлък, Института
по зеленчуковите култури в Пловдив,
Института по овощарство – Пловдив,
Института по царевицата и фуражните култури в Кнежа, Института по
земеделие в Карнобат (вкл. полски
култури – Чирпан) и Института по
растителни и генетични ресурси в
Садово.
Част от тези институти ще бъдат извадени от структурата на Селскостопанска академия и прехвърлени под
шапката на БАН и различни университети. Според вижданията на членовете на работната група, четири
института ще преминат към БАН –
Института по декоративни растения
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в Негован, Агробиоинститут – София, Института по криобиология,
хранителни технологии и развитие
на храните – София и Института по
рибни ресурси и аквакултури – Варна.
Институтът по семезнание „Образцов чифлик“ – Русе преминава Русенския университет „Ангел Кънчев“,
Земеделският институт в Стара Загора – към Тракийския университет, а
Институтът по земеделие – към Аграрния университет в Пловдив. На
заседанието на работната група на 23
септември е отпаднало първоначалното намерение Институтът по животновъдни науки в Костинброд да
премине към Лесотехническия университет.
През октомври се предвижда планът
за реформата на ССА да мине през
обществено обсъждане. Част от институтите вече обявиха, че реформата се прави непрозрачно и че настояват да останат в структурата на
Селскостопанска академия, тъй като
всяко сливане и преструктуриране,
според тях, ще доведе до съкращения
и затваряне на много от научните
звена. „С голяма тревога и загриженост за бъдещето на аграрната наука в България наблюдаваме
подхода, методите и действията,
свързани с предстоящите реформи в Селскостопанска академия„, се
казва в нова декларация, подписана
от почти всички научни институти в
България.
Тя е адресирана до председателя на
Народното събрание Цецка Цачева,
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до премиера Бойко Борисов, до председателя на Парламентарната комисия по земеделие Румен Христов,
председателя на Парламентарната
комисия по образованието и науката
Милена Дамянова и до министъра на
земеделието и храните Десислава Танева.
„В научните среди на Селскостопанска академия, БАН и университетите усилено се коментира бъдещето на институти от състава
на ССА. Отдавна са известни интересите на ректори на ВУЗ-ове и ръководството на БАН за включване
в структурата им на научни звена
от ССА, което по наше мнение, не
само че няма да подобри научната
инфраструктура и да повиши научния капацитет на институтите, а ще доведе до нарушаване на
тяхната интеграция и сътрудничество.
Съществува опасност, подобни действия да доведат до ликвидирането на
цели направления в аграрната наука
и тяхното приложение в практиката.
Настояваме за прозрачност при провеждане на реформите в ССА, с които
да се постигне нарастване на научния
капацитет, полезни за практиката
научни постижения, увеличаване на
методичния арсенал с модерни научни технологии и иновативни методи за повишаване конкурентоспособността на българското земеделие“,
се казва в декларацията на учените.
Те предлагат проектът за развитие
на всеки институт да бъде обсъден и
приет от научния съвет с участие на
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браншови структури и да стане част
от общия проект за реформи в ССА,
както и да се представи и обсъди от
всички научни звена проекта за бъдещето на ССА. „Това би позволило
да се направят предложения за реално подобряване на вътрешната и
външна интеграция и повишаване
на проектния капацитет в отделните
научни направления.
Научната общност вижда бъдещото
развитие на ССА чрез привличане на
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европейски и национални фондове
за развитие на науката, публичночастни партньорства, привличане
на средства от колаборация с водещи частни научни центрове в Европа и света, увеличаване на средствата, получени от предлагани научни
продукти, научно приложни услуги,
семена, разплодни животни и други“
се посочва още в декларацията на научните институти.
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България ще си сътрудничи с
Босна и Херцеговина в областта на
науката и технологиите
равителството
одобри
проект на споразумение
между българското Министерство на образованието и науката и Министерството
на гражданските въпроси на Босна и
Херцеговина за сътрудничество в областта на науката и технологиите.
Споразумението е израз на стремежа
на двете страни да подкрепят и развиват двустранното сътрудничество
в областта на науката, технологии-
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те и иновациите на основата на равноправието и взаимната изгода. То
предвижда осъществяване на съвместни изследвания, обмен на учени
и специалисти, на научна и технологична информация, провеждане
на съвместни научни конференции,
симпозиуми и семинари и др.
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Търсят се най-отговорните
изследователи на Европа

звестно ли ви е някое
иновативно научно изследване, което успешно
да e решило проблем на
обществото? Дали то допринася по
отговорен начин за интелгиентен,
устойчив и приобщаващ растеж?
Известно ли ви е някое иновативно
научно изследване, което успешно
да e решило проблем на обществото? Дали то допринася по отговорен
начин за интелгиентен, устойчив и
приобщаващ растеж?
Европейските фондации за отговорни изследвания и иновации канят
изследователи да споделят техните
отговорни изследователски проекти,
като в замяна на това им предоставя
три награди в размер на 20 000 евро
всяка!
Фондация King Baudouin (Белгия),
“la Caixa” Фондация (Испания), Фондация Cariplo (Италия), Lundbeck
Фондация (Дания), Фондация Robert
Bosch (Германия) и Европейският
център на фондации обявяват награ-
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да, с която да отличат най-добрата
практика в сферата на отговорните
изследвания и иновации.
Как?
Кандидатите следва да отговарят на
следните условия:
Да са университети, изследователски
институти, индивидуални изследователи, консорциум от изследователи, организации на гражданското общество, както и организации от друг
тип, включени в практиката на отговорните изследвания и иновации в
Европа.
Изследването, с което кандидатстват
следва да се провежда в момента или
да е приключено не по-рано от 2013г.
Изследване, проведено от стопански
организации не се допуска за участие
в надпреварата.
Попълнете апликационната форма
Кога?
Набирането на кандидатури приключва на 7 декември 2015. След
този срок ще бъдат избрани 15 (петнадесет) финалисти, чиито кандидатури ще бъдат цялостно анализирани, а наградите ще бъдат връчени в
края на 2016г.
Каква е наградата?
Три награди от по €20 000 всяка.
Заинтригувахме ли ви?
За повече подробности, моля посетете следния website, където да научите
повече за целта на наградата, процедурата, критериите както и контактните данни на лицата, които отго-
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варят за наградата на Европейските
фондации.
Помогнете ни да открием и споделим най-добрите изследователски
практики в Европа. Моля, споделете
тази новина във вашата мрежа!
RCCI is a member of RRI Tools, a
EC funded project designed to build
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a toolkit on Responsible Research
and Innovation (RRI) and create a
communityof practice in Europe.
Participate! Contribute to the RRI
Toolkit: www.rri-tools.eu Join the
conversation on Facebook, Twitter and
LinkedIn.
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Спасяването на чилийските
миньори през 2010 година –
поуките и уроците, които трябва да
бъдат научени за оцеляването на
море
Автор: капитан I ранг о.р. професор
д.п.с.н. инж. Илия Петров Пеев

пасяването на чилийските
миньори през 2010 година
– поуките и уроците, които
трябва да бъдат научени за
оцеляването на море1
(Социални, психически и физиологически аспекти на оцеляването на
33-та миньори в 69-дневния им авариен престой под земята на 688 метра дълбочина в мината Сан Хосе
в Чили от 5 август до 13 октомври
2010 г.)
„Светът трябва да разбере как живяхме 17-те дни, преди да бъдем открити. Има уроци, които трябва да бъдат
научени!“
Марио Сепулведа, 40 годишен чилийски миньор, втори подред изваден от мината на 13.10.2010 г.
Въведение
1 Пеев, И.П. Спасяването на чилийските
миньори през 2010 година - поуките и уроците,
които трябва да бъдат научени. IX Национална
конференция на Българското сдружение по
авиационна, морска и космическа медицина. гр.
Хисар, 15 – 17. 11. 2012 г.
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Организацията на обединените нации и Световната здравна организация след 80-те години на XX век
започнаха да изразяват своите опасения от нарастващите бедствени
ситуации пред човечеството, което
породи потребността от създаване на
нови учебни дисциплини и медицински специалности като „Медицина на
бедствените ситуации (на катастрофите)” и успоредно с тях формиране
на едноименни центрове, катедри,
лаборатории и други аналогични
академични структури.
Под ръководството и с личното активно участие на професор д.ф.н.
Георги Йолов Тодоров (1927 – 1998)
в България изпреварващо се проведоха редица изследвания и издадоха монографии за масовата и индивидуалната психика при бедствия и
катастрофи. [Йолов, Г. (1973), Йолов,
Г. (1975), Йолов, Г. (1977), Йолов, Г.
(1981), Йолов, Г. (1989)]. Професор
Георги Йолов постави началото на
екстремалната психология у нас и
създаде българска школа по психология на екстремалното поведение!
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С излизането на официалните решения на ООН и СЗО в тази област, работата се активизира значително. За
този принос на професор Георги Йолов и за други негови големи научни
и педагогически заслуги, с Решение
на ФС на Философския факултет на
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, взето
с Протокол № 7 от 28.06.2010 г. посмъртно му беше присъдено званието “Почетен професор на Философския факултет”.2

След призивите на ООН и СЗО през
80-те години на XX век за ново отношение към медицината на катастрофите и екстремалната психология, у
нас по-голямо внимание започна да
се обръща на медицинското и психологическо осигуряване на населението и войските при бедствени ситуации, започнаха да се създават нови
медико-санитарни и психологически
структури за действие при екстремни
ситуации, медицински формирования с повишена готовност, военномедицински отряди за бързо реагиране
и пр. Част от тях в България вече имат
20-годишна история като специалността „Медицина на бедствените
ситуации (катастрофите)“ и едноименните катедра и научноизследователска лаборатория.
Всичко това поставя нови задачи както пред подготовката на специалисти,
така и пред научните изследвания в
областта на спасителните операции,
медицината и психологията, което
предполага системно и задълбочено
изучаване на опита в света и у нас,
извличане на поуки и уроци, които
трябва да бъдат научени.
Стотици са поуките и уроците, които
се съдържат в драматичната авария в
мината за злато и мед „Сан Хосе“ в Северно Чили на 5 август 2010 г., вследствие на която 33 миньори престояха
69 денонощия на 688 метра дълбочина и последвалата уникална операция за спасяване на миньорите, което послужи и като основен мотив за
провеждане на настоящето изследване.

2 Копие от решението: Почетното звание
„Почетен професор на Философския
факултет” се присъжда на професор д.ф.н.
Георги Йолов Тодоров (1927–1998 г.) за заслуги
в изграждането и развитието на специалност
„Психология” във Великотърновския
университет „Св. св. Кирил и Методий”, като
до края на живота си преподава Социална
психология и История на психологията във
ВТУ, преподавал е Философия в Школата
за запасни офицери в гр. Велико Търново и
Военна психология във Военната академия,
дългогодишен преподавател в СУ „Св. Климент
Охридски”, в който е заемал длъжностите
Ръководител на катедра „Психология” и Декан
на Философския факултет, бил е Директор
на Научноизследователска лаборатория по
психология към БАН, прераснала по-късно под
негово ръководство в Институт по психология
към БАН, редактор на Държавно военно
издателство, автор на редица публикации.
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Целта на доклада е да се проучат социалните, психическите и физиологическите аспекти на свръхестественото оцеляване на 33-та миньори в
69-дневния им драматичен авариен престой под земята на 688-метра
дълбочина в мината Сан Хосе в Чили
от 5 август до 13 октомври 2010 г. Характеризират се особеностите на спасителната операция, продължила 33
мъчителни дни, за да се достигнат и
спасят 33-та миньори от мината Сан
Хосе в Чили на 13 октомври 2010 година, която е уникално взаимодействие между наука и технологии, организация и дисциплина, поддръжка и
подкрепа, психология и морал!
Материали

и методи

Фактите (материали): На 5 август
2010 г. 33 мъже от чилийската мина
„Сан Хосе“ са заклещени в продължение на 69 денонощия в подземен
ад на дълбочина 2 300 фута (700 метра); тясно затворено обитаемо пространство 46 кв. м.; висока температура на въздуха от 32 °C до 36 °C (90 °F
по Фаренхайт); висока влажност на
въздуха 80%.
Бригадирът Луис Урсуа, топограф по
образование, начертава схема на мястото, където се намират под земята,
след което разделя 33-та миньора на
три групи, на всяка от която назначава лидер. Той организира храненето
с оскъдните неприкосновени запаси:
по 2 лъжички консерва от рибата тон
и половин чаша мляко на всеки 48
часа. Къпането става с 2 чаши вода,
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която капела от скалите. Миньорите
имат усещането, че ги очаква гладна
смърт.
17 дни никой не знае дали са живи!
На 22 август спасителите установяват за пръв път връзка с тях чрез прокопан спасителен процеп, по който
спускат медикаменти, храна, вода,
кабели и установяват видеовръзка с
тях! Появява се надежда за спасението, която не напуска миньорите до
13/14 октомври 2010 г., когато всички са извадени чрез специална сонда, построена по проект на НАСА.
„Първите 17 дни от заточението под
земята се оказват ад!” – споделят
по-късно спасените миньори пред
един от лекуващите лекари в болницата д-р Патрисио Рамос. Това беше
пълна изолация, хората много се изплашват, защото нищо не чуват, нито
машини, нищо. Те са се стараели да
намерят изход, но са виждали само
огромни камъни. Разбират с ужас,
че са напълно отрязани от външния
свят.
Събитието предизвика небивал интерес и съчувствие в цял свят, публикувани бяха милиони статии в медиите,
бяха излъчени не по-малко видеорепортажи.
Документален филм „Спасението
на чилийските миньори” (Chilean
miners rescue) бе излъчен за пръв път
на 21.11. 2010 г. по Discovery Channel.
През март 2012 г. излезе от печат и
първата книга за спасяването на миньорите [Franklin, Jonathan. (2011)].
През ноември 2012 г. започнат снимки на филм, посветен на аварията в
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шахтата и операцията по спасяването.
В доклада се разкриват изводите и
поуките от оцеляването на миньорите по време на рекордната 69-дневна
спасителна операция от 5 август до 13
октомври 20110 г., а за някои от миньорите – до 14.10.2010 г.
Методи: библиографски метод, наблюдение, систематизиране и оценка
на масиви данни от данни от сайтове
в Интернет, анализ, синтез, аналогия, сравнение, съпоставяне, прогнозиране.
Относно използваните материали и
методи е нужно известно тълкуване,
свързано с потребността от разширяване на парадигмата за методологията на научните изследвания и оценка
на научните резултати.
При изследване на екстремни ситуации от мащаба на драмата с Чилийските миньори, много добър метод
за натрупване на база данни се оказа
проучването чрез сърфиране върху
повече от 100 електронни сайта, в т.ч.
и наблюдението на прякото предаване по Интернет на изваждането на
миньорите на повърхността на Земята (самото им цитиране отнема обем,
многократно превишаващ обема на
доклада), което бе наблюдавано от
повече от 1 милиард души.
Много родни „науковеди” търсят
единствено импакт фактора на изданието, който ние не искаме да
подценяваме. В научните среди и
стандартите за цитируемост действа
правилото, че данните от ежедневниците (на хартиен носител и електрон-
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ни) не се признават като надеждни
източници за позовавания в научните изследвания. Продължава да се
гледа снизходително, с пренебрежение и ирония, на информацията, почерпена от ежедневните източници,
както и от спомените на хората.
Същевременно до сега единствената
издадена книга за чилийските миньори е на журналиста Джонатан
Франклин – 33-ма мъже, която се
появи на книжния пазар през февруари 2011 година [Franklin, Jonathan.
(2011); Giovanni, Janine di. (2011)].
Книгата е сборник с интервюта от
всичките оцелели миньори и разкрива тяхната гледна точка за драмата под земята. Робувайки на тази
догматика за набиране на научна
информация, публикувана само в периодични издания, статии, доклади,
студии и монографии, рискуваме да
вървим след събитията и да изучаваме миналото и архивистиката, вместо живите събития в техните многостранни измерения.
По аналогия извличаме аргументи
от друг екстремен случай в полза на
разчупване на шаблона относно методологията на изследванията:
Много впечатляващи бяха споделените в медиите мнения на признати
специалисти за резултатите от скока
на австриеца Феликс Баумгартнер на
14 октомври 2012 г. в 21,07 часа българско време, който промени границите на човешките възможности и
счупи бариерите на страха:
а) Полковник о.р. инж. Георги
Иванов, първият български космо-
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навт:
„Според мене обаче психическото
напрежение, на което е бил поставен Феликс Баумгартнер при скока,
е много по-голямо от физическото
и затова заслужава по-специално
внимание. Защото точно здравата
му, изключително калена психика е
основната причина точно той да
постави трите световни рекорда.
Ако зависеше само от физиката
на организма, подобен рекорд щеше
отдавна да е поставен. Но, не е!
Така че за мене точно изключителната психика прави австриеца един
изключителен герой, много голям
герой! Браво!”
б) Полковник доц. д-р Любомир
Алексиев, д.м., началник на Център по военномедицинска експертиза и авиационна медицина, Председател на УС на Българско сдружение
по авиационна, морска и космическа
медицина: „Това е психологическият
фактор – най-важният. Това вече
е човешкото измерение, което не
може да се зачеркне. В крайна сметка човешката психика контролира
ситуацията и техниката.”
Възможно е тези мнения да бъдат
отразени в научни издания, но до
тогава ще мине много време. По каноните на съществуващата научна
догматика ние не можем сега да се
позоваваме на тези твърдения като
изразени позиции от учени, защото
са отразени в ежедневници без научна стойност и импакт фактор. Време е
да разчупим тези схващания, защото
именно такива доловени проблясъци

40

на мисълта и озарения на духа дават
тласък на научните изследвания за
десетки години напред.
Резултати
Операцията за спасяване на чилийските миньори през 2010 година показа, че във всяка катастрофа – природна или техногенна, космическа,
авиационна, морска, наземна или
подземна, върху бедстващите хора
действат десетки рискови фактори,
които предизвикват сложен комплекс от аналогични изменения в
психиката и поведението. Симптоматиката на бедстващите в изолация
хора има универсален характер и без
да търсим някакви фаталистични
съвпадения с мистичността и нумерологията, по брой симптомите са
съизмерими с броя на затрупаните
миньори:
1) изолация;
2) клаустрофобия;
3) страх, който потиска тялото и психиката, предизвиква кошмари; самота и чувство на обреченост и безизходност;
4) личностно пресищане;
5) носталгия;
6) сензорна, психическа, социална,
полова и личностна депривация (лат.
deprivatio, англ. deprivation – лишаване, загуба) – лишаване или ограничени възможности за удовлетворяване на някакви потребности на
организма и личността;
7) когнитивен дисонанс (dissonance
- несъзвучие) – липса на хармония,
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противоречие, острота; незавършеност; информационен дефицит;
8) хиподинамия;
9) депресия;
10) фрустрация;
11) отчаяние;
12) безволие;
13) обезверяване;
14) загуба на надеждата;
15) загуба на смисъла за живот, което
води до пречупване на всички сили
за борба и оцеляване;
16) абстиненция3 (лат. abstinentia,
abstineo – въздържам се) – миньорите настоятелно искаха да им предадат
алкохолни напитки и цигари, дори
имаше протести и отказ от храна, но
специалистите от НАСА не разрешиха;
17) ирационални сили от безсъзнателната част на психиката;
18) агресия и автоагресия;
19) опозиционно поведение;
20) егоизъм;
21) разрушаване на социалните връзки и комуникацията;
22) мълчание;
23) монотонност;
24) обезценяване на лидерството;
3 Абстиненцията е състояние, възникващо в
резултат на внезапно прекратяване приемане
на вещества, предизвикващи токсикоманна
зависимост. Характеризира се с психични,
вегететативно-соматични и неврологични
разстройства. Абстинентното състояние се
проявява като група от симптоми с различна
тежест и съчетание помежду си, които се
появяват след пълно спиране или намаляване
на приема на вещество, употребявано
редовно и обикновено за дълъг период от
време и/или във високи дози. [Психиатричен
енциклопедичен речник (2004), стр. 10].
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25) неподчинение на официално назначените ръководители и предприемане на опити за самостоятелно спасяване, което обикновено завършва с
гибел;
26) отхвърляне на управленските
структури;
27) бунт;
28) депресия;
29) отнемане от другите на спасителните средства, храната и водата;
30) паника;
31) отприщване и доминиране на животинските инстинкти, загуба на разума, морала и социалната същност
на човека.
32) В съвременния свят сме свързани с виртуалното пространство, прекъсването на достъпа до Интернет и
мобилните телефони при екстремни
ситуации също води до тежки разстройства на поведението – както на
бедстващите, така и на техните близки.
33) В крайни случаи в условия на
екстрем се стига до изтласкване на
хора от спасителните средства като
салове и лодки, известни са прояви и
на канибализъм.
Изброената симптоматика е типична за хора, поставени в изолация за
продължително време, което на този
етап от развитието на науката е найдобре изучено при изследванията на
космонавти и подводничари и тъкмо
поради това беше потърсена помощта на специалисти в областта на
космонавтиката и подводното плаване.
Всички тези симптоми в съвкупност,
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начело със страха и паниката, мултиплицират убийственото въздействие върху тялото и психиката на човека като психосоматично същество
и ускорено водят до гибел значително по-рано отколкото жаждата и глада, преди да се изчерпали възможностите на организма и духа.
Границата между живота и смъртта
е и граница между рационалното и
ирационалното, между съзнателното
и безсъзнателното. Вярата в Бог и в
свръхестествените сили дават огромна енергия на човека в екстремни
ситуации, когато е изправен на границата между живота и смъртта:
а) Стара руска поговорка гласи: „Само
този, който не е бил в морето, той не
се е молил на Бога”.
б) Аналогична американска поговорка казва: „В бедстващия самолет
няма атеисти”.
в) Австриецът Феликс Баумгартнер,
известен като Безстрашния, извърши своя исторически скок от 39 км
със скорост на летене достигаща до
1342,8 км/ч, едва след като получи от
наземния контрол на мисията посланието: „Нашият ангел пазител ще се
грижи за теб!”.

Феликс Баумгартнер – историческия скок от 39 км
г) Основната религия в Чили е католицизма, а в нея особено значение се
отдава на числото 33, което се свързва
с Христовата възраст. Религиозните
чувства, силните вярвания в чудеса и
молбите към Ангела спасител, нумерологията и мистиката помагаха на
чилийските миньори в оцеляването
и очакването на спасението.
– В очакване на спасението, от подземния ад, миньорът Виктор Самора
изпрати следното писмо до съпругата си: „Аз съм на 33 години, ние сме

Ела в “Перото” на 12-ти ноември

10 години сп. “Българска наука”
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33-ма души, Исус е бил на 33 години.
Това е съвпадение като чудо и това
ми даваше сили да издържа”.
– Първите думи на боливиеца Карлос Мамани, след като излезе на повърхността на земята бяха: „Слава на
Бога, благодаря!”
– 40-годишният миньор Марио Сепулведа е категоричен, че Бог ги е
спасил: „Имах огромен късмет. Бях
и с Дявола, и с Бога. Но докоснах
Бога”.

33-та спасени чилийски миньори
– Показателен е и факта, че на втората годишнина от аварията - 5 август
2012 г., на шахтата „Сан Хосе” чрез
специална церемония миньорите
откриха монумент, представляващ
кръст с височина 5 метра и олтар на
Дева Канделария, смятана в Чили за
покровителница на миньорите.
Надеждата за оцеляване, вярата в
Бога и Ангела спасител, в свръхестествените сили, дават огромна жизнената енергия на човека (animal
spirits, prana), която трябва тепърва
да се проучва от науката чрез интердисциплинарни изследвания.
Уникалната операция за спасяване
на чилийските миньори е резултат
от взаимодействието между висшето
държавно ръководство, подкрепата
от чилийските граждани и междуна-
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родната общност, науката, техниката
и технологиите, медицината и психологията, морала на държавниците и
участниците в спасяването на 33-та
миньори.
Обсъждане
При планирането, подготовката и
провеждането на всяка спасителна
операция трябва да се отчитат резервите на човешкото тяло и на човешката психика. В гранични състояния
се разкриват неподозирани резерви
на тялото и духа, които обаче могат
бързо да се изчерпат, ако бедстващите хора се поддават на страха и депресията, изгубят вярата и надеждата за
оцеляване.
Това беше доказано преди 60 години от френския лекар д-р Ален Бомбар (27.10.1924 – 19.07.2005), който
през 1952 г. с едноместна гумена лодка преплава Атлантическия океан и
премина разстоянието от Канарските
острови до остров Барбадос за 65 дни
без храна и без вода, преодолявайки
изпитанията на Океана, бурите, вълненията, глада и жаждата, като оцеля само с морските дарове и доказа
уникалната си научна теза: корабокрушенците загиват повече от страх
и депресия, отколкото от липсата
на вода и храна. В края на своя експеримент д-р Ален Бомбар направи
извода: „Жертви на легендарните
корабокрушения, загинали преждевременно, аз ви познавам – вас
не ви уби морето, вие не умряхте
от глад, не загинахте от жажда!
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Люшкани от вълните под жалния
писък на чайките, вие умряхте от
страх!“ [Бомбар, А. (1965)].
Този извод звучи като послание към
моряците и всички хора, които са изпаднали в беда: не се страхувайте,
вярвайте в спасението, защото страхът, заедно с липсата на кислород и
ниските температури убиват човека
от няколко минути до няколко часа,
а една на следващо място са други
убийци – жаждата и глада, защото
без вода човек може да живее от 1
седмица до 10 дни, а без храна – до
две седмици и повече. Когато хората имат такъв силен нагледен личен
пример на изследователя, те хранят
повече надежда и с повече енергия се
борят за своето оцеляване в екстремалните ситуации.
Най-голям опит при спасяването
на хората в подобни ситуации имат
специалистите от авиационната,
морската и космическата медицина
и психология, затова бяха привлечени специалисти от космическата
агенция НАСА и подводния флот на
Чили, които разработваха медикопсихологическите програми за поддържане на здравето и духа, за оцеляване и спасяване.

Изследването разкри богат комплекс
от методи за оцеляване на хората в
критични ситуации и даде възможност да се разкрият уроците и поуките от драмата на чилийските миньори
и 69 дневната спасителна операция
[Lica, Jonh. (2010)]:
1. Не позволявайте на това, което Ви
се струва невъзможно, да Ви спре!
Подобна мисия за спасяване на миньори за пръв път се организира в
света и тя доказа както границите на
човешките психо-соматични резерви, така и синергетичния ефект на
сътрудничещите се спасители, технолози, инженери, лекари, психолози,
учени от НАСА и подводния флот на
Чили.
2. Търсете помощ!
Затрупаните под земята миньори
търсеха помощ и я намериха. Чрез
консултации с НАСА стана възможно
построяването на спасителната капсула Феникс (Phoenix).
3. Правете, правете по-добре, бъдете
реалисти, използвайте различни методи!
Не позволявайте на това, което не
знаете, да Ви спре. Едновременно се
изпълняваха три рутинни операции,
никой не знаеше коя от тях ще бъде

„

Жертви на легендарните корабокрушения, загинали
преждевременно, аз ви познавам – вас не ви уби морето,
вие не умряхте от глад, не загинахте от жажда! Люшкани от вълните под жалния писък на чайките, вие умряхте от страх!
[Бомбар, А. (1965)].

„
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успешна. Сондажните екипи бяха от
САЩ, Канада и Чили. Първи достигна до миньорите екипът на малко
предприятие от щата Пенсилвания.
4. Поддържайте в ума си високи ценности и големи стимули!
По време на спасителната операция
в Чили всички оставиха на страна
политиката, своето Его, националните особености. Действията не касаеха
само рудодобивната компания, Чили
и президента, а касаеха спасяването
на миньорите.
5. Сътрудничете си и се доверявайте
един на друг!
Това се отнася за привлечените експерти миньори, психолози, медици,
специалисти от НАСА и подводния
флот на Чили, но най-вече се отнася
за заточените миньори.
6. Хуморът спасява живота!
Кой може да забрави миньора, който
излизайки на повърхността, носеше
със себе си камъни от подземния ад
като сувенири.
7. Вярата помага!
Вярата в себе си, в своя екип, в спасителите, в своя Бог! Миньорите бяха
поддържани от своите духовни лидери, от олтара, който си направиха, и
от 34-тия миньор – най-висшата сила
им каза да продължат да се борят.
8. Ние можем да бъдем по-добре, отколкото сме, когато сме изпаднали в
екстремални ситуации!
Помощта, поддръжката и мъжеството преодоляват страха.
9. На Вас е нужна цел!
Всеки миньор играеше определена
роля, всеки имаше своя цел и кон-
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кретна работа: лидер; д-р Хаус; шеф;
писател; духовен наставник и негов
асистент; доставчик, който получава
ежедневните пратки и отправя пратки горе, миньор, който извършва мониторинг на въздуха и пр.
10. Рутината – това е добре!
Миньорите са си създали осветление
с таймер, места със светлина и тъмнина, за да бъдат в крак с рутинното
разпределение на времето за денонощието. Всички миньори работели на
смени по 8 часа, имало е 3 смени на
всеки ден.
11. Фокусирайте се върху настоящия
момент, спазвайте принципа „Тук и
Сега”!
Миньорите са били фокусирани
върху задачите, които са по техните
ръце, не забравяйки също за голямата картина, за да не бъдат подтиснати от мисли за това, което може да им
се случи в бъдеще.
12. Поддържайте обнадеждаваща визия!
Всички миньори работели и поддържали в главата си визия за техния
живот след спасяването и връщането
при своите семейства. Редовно са се
измивали и избръсвали. Вършели са
своята работа. Пишели са. Снимали
видеофилм.
– По време на подземното изпитание
Естебан Рохас изпрати съобщение,
че ще се венчае в църква със съпругата си, с която има граждански брак от
25 години. Предложението е в писмо, което изпрати на повърхността
през прохода, по който затрупаните
миньори получаваха жизнено важни
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провизии и медикаменти.
– Клаудио Янес по време на драмата
под земята реши да се ожени за приятелката си, с която е прекарал 10 години заедно;
– 29-годишният Ариел Тикона Янес
докато беше зазидан под земята,
черпеше сили от очакването да види
родената на 14 септември дъщеря,
който кръстили Есперанса (исп. Надежда);
– Надежда се казваше и палатковия
лагер с комуникационен център, от
който хиляди хора поддържаха останалите под земята миньори и им даваха кураж за оцеляването;
13. Лидерството е решаващо, съдбоносно!
Лидерството спаси затрупаните миньори! Без лидерството миньорите
нямаше да оцелеят през първите 17
дни в пълна неизвестност и на оскъден пай храна и вода.
Началникът на смяната, 54-годишният Луис Урсуа, треньор на местния футболен клуб се изяви като истински лидер и през цялото време
на бедствието поддържаше духа на
миньорите, благодарение на притежаваните от него компетенции за
ръководене и мотивиране на хора в
екстремални условия. Той наложи
строг режим на работа, изпълнение
на процедурите за безопасност и психо-физическа закалка, той разпределяше храната и водата, определяше
разпределението на времето и ангажиментите. За да не се разкъса социалното единство на 33-та миньори,
той ги раздели на 11 групи по 3 души,
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като на всяка група определи лидер.
Когато президентът на Чили Себастиян Пинера попита миньорите при
първия контакт с тях, от какво имат
нужда, Луис Урсуа каза: „Извадете
ни оттук, колкото се може по-скоро.
Не ни оставяйте сами в този ад!”.
В края на спасителната операция
като истински капитан на бедстваш
екипаж той напуска мината последен!
14. Емоциите са много важни!
Миньорите разговаряха, споделяха
мисли за своите семейства и за своя
живот, смееха се, играеха, разказваха
си истории.
15. Поемете контрола над своя живот!
Миньорите не чакаха пасивно докато
ги спасят. Всеки играеше своята роля.
Те спасиха себе си, работейки заедно
през първите 17 дни, практически без
храна. След като бяха открити и се
установи връзка с тях, всеки миньор
работеше всеки ден, давайки своя
дял за общото спасение.
– Марио Сепулведа получи разпятие
и статуетка, изпратени от горе;
– На 34-годишния Едисон Пеня, дванадесетият спасен, енергия даваха
песните на Елвис Пресли;
16. Всичко правете със смисъл и се
учете!
Марио Сепулведа казваше, че е погребал 40 години от своя живот под
земята, но никога не се е съмнявал,
че Бог ще победи. След излизането
на земята дойде време да промени
своя живот.
На много хора се случва да попадат
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в капан, в който са подложени на изпитание както 33-та чилийски миньори. Какво е нужно за да се освободят? Каква ще бъде спасителната
команда?
Да се учим от чилийските миньори
и да погледнем как да направим невъзможното. Те го направиха, като
търсеха изхода от безизходната ситуация. На това японците учат децата си от малки: да не се отчайват,
защото от всяка безизходна ситуация
има поне 3 изхода, които не знаем в
момента, но увереността в тяхното
съществуване ни мобилизира и дава
енергия да ги намерим и да оцелеем.
Заключение
Операцията по спасяването носеше името Операция Сан Лоренцо
(Operation San Lorenzo), тя се явява
най-сложната и най-продължителната в света спасителна операция на
миньори. Причините за щастливата
развръзка на драмата на 33-та миньори са комплексни. На първо място
стои човешката солидарност и синергия, които изиграха първостепенна
роля. Лидерството действително се
оказа решаващо и съдбоносно в екстремната ситуация. Лидерството спа-

си затрупаните миньори! Без лидерството миньорите нямаше да оцелеят
нито през първите 17 дни, когато бяха
в пълна неизвестност, нито след това
в продължилата 69 денонощия блокада под земята. На повърхността на
земята лидерът беше президентът на
Чили Себастиян Пинейра, а лидерът
на затрупаните миньори в подземния ад беше началникът на смяната,
54-годишният миньор Луис Урсуа!
Водеща роля в спасителните операции изигра харизматичният президент на страната Себастиян Пинейра,
избран същата 2010 г., когато под неговото ръководство икономическият
ръст нараства с 5.2%.
Първоначално съветниците му го съветват да остане настрана от събитията, защото при неуспех ще му падне
авторитета, но както подобава на истински лидер поема цялата отговорност в своите ръце, категорично взема
незабавни мерки, въвлича най-добрите национални и международни
експерти, включва цялата държавна
администрация в спасителната операция, мобилизира чилийския народ
и спечелва подкрепата на международната общност, осигурява десетки
милиони долара държавни средства,
привлича средства от частни даре-

Изпрати своя статия
за
сп. “Българска наука”
47

НАУКА

ния за спасението на обречените под
земята хора. Неизменно до него е и
екипът му – министърът на минното дело Лорънс Голборн и здравният
министър д-р Джейми Манйалич –
главен координатор на спасителните
действия, а също така и президентската съпруга Сесилия Морел.

Президентът на Чили Себастиян
Пинейра, държи в ръце писмо, получено 22 август 2010 г. 2 (17 дни след
затрупването на миньорите) през
спасителен процеп изпод руините.
Текстът е ръкописен и гласи: „Ние
сме в заслон и сме добре! Всичките
33-ма сме тук!”.
Иновативният президентски екип
ръководи разработването на страте-
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гическите планове на спасителната
операция, окуражава изолираните
миньори и техните близки, привлича най-новите технологии и техника, използва модерни медицински и
психологически методи за оцеляване
в екстремални условия.
Още по-важното за успеха на спасителната операция е, че зад президента е целият народ на Чили, който
става още по-сплотен и енергичен в
подкрепата на страдащите миньори.
Главният бригадир на групата, 54-годишният Луис Урсуа, когото миньорите с признателност наричаха Дон
Лучо (Don Lucho), се изяви като истински авторитетен и демократичен лидер. Той през цялото време
на бедствието поддържаше духа на
миньорите, благодарение на притежаваните от него във висша степен
компетенции за ръководене и мотивиране на хора в екстремални условия. Луис Урсуа обогати науката
и практиката по лидерство, създадените от него под земята уроци по
управление поведението на хората в
екстремални ситуации предстои да
бъдат изучени, осмислени и усвоени.
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[Chile miners. (2010), The Guardian; всички институции и организации,
Chile miners. (2010), cbsnews.com; имащи касателство към оказване на
Leadership Lessons from Luis Urzua. помощ в бедствени ситуации.
(2010).].
Изводи

Главният бригадир Луис Урсуа и
Президентът на Чили Себастиян
Пинейра
Както по стара морска традиция капитанът напуска бедстващия кораб
последен, така и водачът на миньорите излезе на повърхността последен, след 70 денонощия на 700 метра
под земята!
Уроците и поуките, извлечени от спасителните операции за изваждане на
повърхността 33-та чилийски миньори, следва да бъдат популяризирани
и у нас, като се усвоят най-напред
от висшето държавно ръководство
на Република България, както и от
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и предложения

1. Блестящото провеждане на операцията за спасяване на чилийските
миньори през 2010 година доказва
недвусмислено, че крупни и ефективни спасителни операции може да
се провеждат само когато се прояви
национална отговорност и се създаде
безупречна организация, когато цялата дейност се ръководи от единен
координационен център, който активира и стимулира креативността на
всички участващи в операцията специалисти по спасяването.
Направеното изследване дава възможност да се потърсят решения за
изграждане в Република България
на Интегрален център за помощ при
авиационни, морски и космически
катастрофи, в който да се концентрира също дейността по обучението и сертифицирането на специалисти в тези три области. Това да бъде
и мощен иновационен център (Технологичен инкубатор или Институт
към Военномедицинска академия) в
областта на изследванията по авиационна, морска и космическа медицина.
Обособена структура на Интегралния център следва да има в гр. Варна, в който да се обединят усилията на специалистите от ВВМУ „Н.
Й. Вапцаров”, МУ „Професор д-р
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Парашкев Стоянов”, Военноморска
болница, Морския координационноспасителен център, Сдружението за
координация, търсене и спасяване на
бедстващи хора в българския морски
отговорен район „Булсар”, Военноморските сили, ИА „Морска администрация” и Държавно предприятие
“Пристанищна инфраструктура” заедно с техните дирекции и териториални поделения във Варна, Бургас,
Русе и Лом.
Интегралният център ще работи в
тясно сътрудничество с всички организации по търсене и спасяване, известни като SAR Организации (Search
and Rescue).
Интегралният център да бъде свързващо звено между Министерството
на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, Министерството на вътрешните работи,
Министерството на отбраната, Кризисния център към Министерството
на външните работи, Дирекция „Национална система 112”, Международната спасителна федерация (IMRF).
Интегралният център за помощ при
авиационни, морски и космически катастрофи ще си взаимодейства също така и с други институции:
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, Главна дирекция „Национална полиция”,
Центровете за Спешна медицинска
помощ, Национален медицински координационен център, Планинска
спасителна служба – БЧК, Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Минис-
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терския съвет, Центъра по психично
здраве и превенция и Военномедицинския отряд за бързо реагиране на
Военномедицинска академия.
2. Интегралният център за помощ
при авиационни, морски и космически катастрофи на практика ще реализира главната идея в Закона за защита при бедствия – институциите да
се координират в Единна спасителна
система за защита при бедствия.
Самият Закон за защитата при бедствия, който е обнародван в ДВ.
бр.102 от 19 декември 2006 г. е променян и допълван до сега повече от
15 пъти (последна промяна - изм.
и доп. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г.),
поради което се нуждае от нова редакция, защото вече част от ресурса,
който е съществувал при създаването
на закона го няма, а има много нови
структури, които не са включени в
закона.
3. Липсва достатъчно единство в
Спасителната система за защита при
бедствия в Република България. У
нас не се извличат уроци и поуки от
катастрофите, проблемите са неглижирани, на трите управленски нива
(общинско, областно и национално)
се разчита на късмет и битуват ирационални вярвания „Всяко чудо за
три дни!” и „Това на нас няма да се
случи!”.
4. В България няма Система за подготовка и сертифициране на квалифицирани специалисти за защита
при бедствия. Обществените потребности от такава система нарастват.
5. Мерките срещу бедствията в Бъл-
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гария се подценяват, което се доказва ежегодно, показаха го и последните трагедии през 2012 г. в гр. Перник
и язовира „Иваново”, предизвикал
водното бедствие в с. Бисер.
Проблемите с бедствията в България
не се разглеждат отговорно като национални проблеми, а се политизират и около тях се разгарят грозни
партийни страсти, а след тяхното затихване много скоро всичко се забравя, не затихват обаче щетите, болките
и страданията на пострадалите хора.
6. Множеството структури у нас, отговорни за оказване на помощ при
бедствия, са разпокъсани, в тях доминира ведомствения подход, те са бюрократизирани и с размити отговорности, няма нужната координация
между тях, подчиняват се на десетки
документи между които няма никаква връзка. Между всички структури и
сили има някаква състезателност за
надмощие и доминиране, за извличане на повече държавни средства,
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които потъват по неведоми пътища
безконтролно и безотговорно чрез
печелене на държавни поръчки от
привилегировани до властта фирми.
В сферата на защитата при бедствия
са създадени условия за корупции и
разходване на огромни финансови
и материални средства не по предназначение, отрицателен пример за
което даде закритото на 27 юли 2009
г. Министерство на извънредните
ситуации у нас, създадено 4 години
по-рано, през 2005 г. като Министерство на държавната политика при
бедствия и аварии.
7. Ръководните документи за оказване на помощ при бедствия – закони, инструкции, директиви, наредби,
правила, конвенции и др. са многократно повече от институциите,
които са ги издали. Тези документи
частично се познават само от специалистите в отделната структура, а останалите специалисти дори не знаят за
тяхното съществуване. Това поражда
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много противоречия при вземането
на крайните решения за организиране, провеждане и приключване на
операциите по търсене и спасяване.
Нужно е на основата на множеството
съществуващи документи, както и на
иновациите от нови научни изследвания, да се разработи Единно ръководство за оказване на медицинска и
психологическа при бедствия, в което да се отразят практико-приложните аспекти на спасителните операции
във въздуха, на сушата и в морето.
За целта предлагаме сътрудничество
с Катедра “Медицина на бедствените
ситуации и токсикология” към ВМА
и нейната Научно–изследователска
лаборатория по “Медицина на бедствените ситуации”, както и с други
заинтересовани автори и институции за съвместно продължаване на
изследванията в тази сфера и разработването на Единно ръководство за
оказване на медицинска и психологическа помощ при бедствия.
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Мостове за животни

54

НАУКА

Човечеството със своето свръх население е заело по
голямата част от така оскъдната територия на земята.
В опитите си да създаваме по-големи инфраструктури

ние постоянно застрашаваме или унищожаваме не само
хабитата на дивите животни, но и тях самите. Едни от найчестите случай на смъртни случай при дивите животни от
пряка човешка намеса са белоопашат елен, различни видеове диви котки, кафява мечка и др.
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Фрагменти
Леонардо да Винчи (1452-1519)
ние или на научно изследване. Както
подсказва и заглавието на книгата,
в нея са представени писмени фрагменти от творчеството на италианският ренесансов творец. Вероятно
приказките, басните и легендите са
писани през последното десетилетие
на XVвек. Тези литературни фрагменти предоставят на читателите
възможност да се запознаят с остроумната и жива проза на Леонардо.
Преводът и съставителството на
„Фрагменти“ са дело на Сава Славчев. Книгата включва и богат илюстративен материал от наследството
на Леонардо да Винчи.
„Фрагменти“ от Леонардо е третата
книга, която излиза в новата поредица на издателство „Изток-Запад“
библиотека „Извори“. Другите заглавия, излезли до момента, са „Пир“
от Платон и „Към себе си“ от Марк
Аврелий.

ключените в настоящето
издание творби на Леонардо са щрихи, бележки и
разсъждения, често написани в полетата на другите му съчинения. Понякога написаното е било
подчинено на графично изображе-
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Капитан Немо
Жул Верн

нес Жул Верн се нарежда сред най-четените автори на романи. Според
статистиката на ЮНЕСКО
романите му са превеждани на 148
езика. Жул Верн е автор на 65 романа, а също на пиеси, либрета за опери , разкази и повести. Смята се Жул
Верн е един от създателите на жанра
научна фантастика. Въпреки че няма
научно образование, Жул Верн внимателно проучва научните факти и
теории, а също и научните достиже-

60

ния на своето време. В романите си
той успява да предвиди достижения
в областта на науката, направени десетилетия по-късно. През 1871 г. Жул
Верн се установява в Амиен, където
остава до края на живота си. Писателят си купува яхта и посвещава част
от времето си на пътешествия. Умира
през 1905 г. в Амиен.
„Капитан Немо“ излиза през 1870
г. Романът е познат и под заглавието „20 хиляди левги под водата“.
Главни герои в романа са френският професор по естествена история
Пиер Аронакс и прислужникът му
Консей, които участват в преследването на огромен полярен кит на борда на американския кораб „Абрахам
Линкълн“. Впоследствие се оказва,
че нарвалът всъщност е подводница
„Наутилус“, конструирана и построена от капитан Немо и неговия екипаж. За проф. Аронакс и спътниците
му започва едно необикновено околосветско пътешествие.
Преводът на книгата е дело на Константин Константинов, а автор на
великолепните илюстрации е Петър
Станимиров.
Купи книги:

http://nauka.bg/
products
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Тихите убийци на мозъка
Дейвид Пърлмътър
може въобще да не е във вашата ДНК.
Виновна е в храната, която ядете.“
Д-р Пърлмътър се радва на голяма
популярност в щатите. Гостувал е на
Лари Кинг, Си Ен Ен, Опра и др. Той
е медицински съветник на шоуто на
д-р Оз. Носител е на редица награди
за своите иновативни подходи към
неврологични разстройства, за пионерската си научна работа и нейното
приложение в клиничната медицина, както и на награди от страна на
солидни институции, пряко свързани
с храните. Д-р Пърлмътър е чест лектор в симпозиуми към Харвардския
университет, Университета на Аризона и Колумбийския университет.
Крайъгълен камък на уникалния му
подход е превантивната медицина.

революционен 4-седмичен
план „Тихите убийци на мозъка“ ще ви покаже как да
използвате максимално генетичния си потенциал и да постигнете по-дълъг и здравословен живот.
Д-р Пърлмътър ни уверява: „Съдбата
на вашия мозък не зависи само от вашите гени. Тя не е неизбежна. И ако
сте от тези, които страдат от някакъв
тип проблеми с мозъка, причината
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Граматика на фантазията
Джани Родари

Н

аучете децата си да
мечтаят и да си измислят приказки
„Въображението е по-важно от знанието”, казва Алберт Айнщайн. Но кого от нас са учили как
да фантазира, докато е бил на училищния чин? А дали днешните деца
знаят как да напишат приказка, вдъхновени само от една дума? Умеят ли
да измислят собствени гатанки? Или
да пренаписват сюжетите на класи-
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ческите приказки в нови, интересни
посоки?
Вероятно отговорите на всички тези
въпроси са отрицателни. Но нещата
могат да се променят с Джани Родари, най-добрия учител по фантазия,
и с неговиятнаръчник по измислици,
който „Сиела” преиздава след десетилетия липса по българските книжарници.
Авторът на „Приключенията на Лукчо“ и „Приказки по телефон” пише
своята „Граматика” дълги години,
почти през цялата си преподавателска работа. Всичко започва с едно
скромно тефтерче, върху което стои
надпис: „Тетрадка по фантастика“.
Там Родари си води бележки не за
приказките, които разказва пред децата, а за начините, по които те възникват, за триковете, които изнамира, за да задвижа чрез тях думи и
образи.
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Вдъхновение
Исак Емануилович Бабел
негови сюжети. Запечатани спомени
и лица от детството, антиеврейските
погроми, гладът и мизерията след
Гражданската война в Русия, кървавата политика на разкулачването
и колективизацията, битпазарите,
бордеите... – изданието представя
впечатляваща картина на хаос, бруталност и жестокост, но излъчваща
мъдра печал, носталгия и състрадание. И създадена от един от брилянтните стилисти в литературата на XX
век.
Исак Емануилович Бабел (1894-1940)
е руски и съветски новелист, драматург и сценарист, един от световните
майстори на късия разказ. Описва
живота на еврейската общност в родния си град Одеса в началото на 20 в.

борникът
„Вдъхновение”
съдържа рядко издавани
разкази на Бабел, повечето от които се публикуват
за първи път на български език. Освен „допълнения” към „Конармия”,
„Одески разкази” и „Историята на
моя гълъбарник” в книгата са включени творби (предимно автобиографични), които разширяват представата за автора и обема на познатите
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Бъдеще
Дмитрий Глуховски
„Метро 2033”, „Метро 2034” и „Здрач”
ни кани в „Бъдеще” („Сиела”), което
не е никак привлекателно.
Безсмъртието е реалност, а само в Европа живеят 120 милиарда души. Целият континент е покрит с огромни
кули, извисяващи се на километърдва над повърхността, дори на мястото на Ватикана има такава. Хората
се придвижват със свърхскоростни
асансьори, които прелитат километър за две минути.
Деца почти няма, всички са млади,
красиви и здрави. Законът е безмилостен - ако двама души искат дете,
то единият от тях трябва доброволно
да се откаже от безсмъртието си. Това
буди очаквана съпротива – мнозина
се опитват да измамят системата и
да отгледат децата си скришом. Но в
бъдещето тайни няма – всички те попадат на мушката на военизираните
ова епична антиуто- Безсмъртни: скрити зад маски щурпия от автора на „Ме- моваци, които силом инжектират серума, причиняващ ускорена старост
тро 2033”
В
„Бъдеще”
на и смърт.
Дмитрий Глуховски хората са
безсмъртни, но нямат деца.
Вземи своята
Известният руски журналист и пикнига от nauka.bg
сател Дмитрий Глуховски предлага
епична антиутопия с нов поглед към
СЕГА
класическите дилеми от „1984” на
Джордж Оруел и „Прекрасният нов
свят” на Олдъс Хъксли. Авторът на

Н
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Стратегическа дълбочина
Ахмет Давутоглу
тет. През 1993 г Давутоглу получава
научната степен доцент, а през 1999
г. вече е професор. Давутоглу е завеждал Катедрата по международни
отношения в елитния истанбулския
университет „Бейкент“. Завършил
е англоезични програми по икономика и политически науки. Част от
езиците, които владее са немски, английски, арабски. Ахмет Давутоглу
е председател на управляващата ислямска Партия на справедливостта и
развитието. През периода 2009-2014
г. е министър на външните работи на
Република Турция. От август 2014 г.
е премиер на страната. Давутоглу е
автор и идеолог на основните положения във външната политика на
Турция, които Партията на справедливостта и развитието приема след
идването си на власт през 2002 г.

хмет Давутоглу е турски
учен и политик, роден през
1959 г. Завършва Истанбулския мъжки лицей (със
статут на германско задгранично
училище), а висшето си образование
получава в Босфорския университет
с магистърска степен по политология
и международни отношения. Впоследствие бъдещият турски премиер
е преподавател в същия универси-
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Някои правят пропаганда,
ние показваме историята.
Вземи сега двата филма само
за 10 лв.
http://nauka.bg/
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Разкази за науката
Разказ №2: Биомеханика на човешкото
тяло
Николай К. Витанов

Златинка И. Димитрова

Институт по механика – БАН

ИФТТ “Г. Наджаков” - БАН

е тоя на снимката, то няма
родължаваме
нашите нужда да ви убеждаваме поверазкази за науката и все че, че биомеханиката и мехаоще се намираме на те- трониката са важни.
риторията на класическата механика. Следващите ни теми Като оставим настрана многобройса свързани с биомеханиката и меха- ните варианти на Терминатора – ето
трониката. Както вече ви споменах- ви още малко биомеханика в дейстме в предишните статии, ние в ме- вие – фиг. 2, 3 и 4. Всяко по-голямо
ханиката нямаме никакви проблеми животинче, което живее извън водада ви покажем, че нещата, с които се та, трябва да си поддържа тялото от
занимаваме, са важни. Що се отнася разпадане. За тази цел тези живодо биомеханиката и мехатрониката, тинчета имат костна система – фиг. 2
ние няма какво да ги пропагандираме, защото това отдавна е направено
от – фиг. 1
Хаста

ла виста, бейби

Фигура 2. И влачи животинчето туй тежко тяло. Поддържано от скелет и движещо се
съгласно законите на механиката.
Костите образуват скелета, който пък
Фигура 1. Ако се сещате от кои поддържа тялото. Костите подпома-
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гат движението и защитават важни
органи като мозъка, сърцето и белите дробове. Костите са леки (масата
им е под 20 % от масата на човешкото
тяло) и същевременно твърде устойчиви. Костите притежават известна
еластичност, устойчиви са на натиск
и опън. Костите образуват сложни
костни системи, каквато е например
гръбначният стълб.

Фигура 2. Костите могат да
вършат най-различна работа. Фигура 3. На някои задачи в биомеханиката решението е очеС течение на времето, костите са за- вадно.
почнали да се използват и за други
дейности, след като някои животин- А човешките тела могат да са доста
ки за развили зъби и челюсти. Та различни, както се фижда от фиг. 3.
това със зъбите и челюстите продъл- Което води до разлика в механичнижава и при нас, хората. И оттук надо- те им свойства. Но нека полека да вилу ще ви разкажем някои интересни дим какви са тези свойства на човешнеща за биомеханиката на човешко- кото тяло.
то тяло.
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Сили и въртящи моменти в биологичните системи.
Законите на Нютон си действат и в
биомеханиката (затуй шансовете на
дребния младеж на фиг. 3 да постигне нещо не са големи). Имаме сила
на тежестта, която държи дебелия
сумист (думата дебел в комбинация
с думата сумист хич не е обида, а напротив – голям комплимент, защото
никак не е лесно да се постигнат такива размери и килограми) здраво за
земята, имаме и сила на триене, поради която дребничният младеж не
може и да го помръдне назад. Може
да се опита да усуче сумиста (тоест
някакво въртеливо движение да направи) но и затова както казва народът, няма да му стигне силата. Е,
значи трябва с хитрост. Тоест или подсичане на краката (да го спъне демек), но като гледаме, че съответния
крак е по-дебел от подсичащия младеж, едва ли ще излезе нещо от тая
работа. Може би опит за удар в контролния център – главата, би донесъл успех, но и това не става, защото
нито ръката, нито кракът на младежа
стигат да главата. Та така, след кратко разсъждение стигаме да извода, че
младежът трябва да приложи прочутата хватка номер 13 – бягай! Ето как
кратки разсъждения относно силата
на тежестта ни доведоха до важно заключение. И дойдохме на темата за
силите в биомеханиката на човешкото тяло. Силата на тежестта е важна
и това вече го разбрахме. Но не помалко важни са и силите на мускулите.
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И какво толкова имате да ни разказвате за силите. Че ние знаем много неща за тях – ще кажете. Така е.
Това, което искаме да ви представим,
е гледната точка на биомеханиката за
силите. Та от тази гледна точка, силите биват сили, свързани с натиск и
сили, свързани с разпъване. Още силите могат да действат от разстояние
(като гравитацията или някои от силите, свързани с електромагнетизма)
или пък да действат само при наличие на контакт между тела (каквато е
силата на триене). Може би ще е интересно за по-младите ни читатели,
че силите се представят чрез вектори
и поради това сумирането им може
да води до доста странни резултати
(спомняте си приказката за орела,
рака и щуката, които дърпали една
талига – фиг. 4, но резултатът от усилията им бил никакъв!)

Фигура 4. Това трябва да са
орелът, ракът и щуката. Орелът прилича малко на лебед,
ама поне силите са показани.
Вероятно защото не са посещавали
часовете по физика в съответното
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училище и то точно тогава, когато
се е обяснявало как се сумират сили.
Което повдига въпроса – как пък и
тримата са пропуснали точно този
час – но хайде да не се правим на
Шерлок Холмс, че кой знае какво ще
отрием тук).
Нека да отбележим, че голяма част
от биомеханиката се занимава със
задачи, свързани с макроскопични сили. А там действат железните
„твърди” закони на Нютон (за разлика от не толкова „твърди” закони,
действащи в науките за обществото
например. Само да отбележим, че
колкото по-„мек” е даден закон, толкова по-статистически характер има
той. Тоест толкова повече той следва
да се разглежда като тенденция, а не
като твърдо правило). Някои специфични сили са силата на тежестта и
мускулната сила. В човешкото тяло
има около 600 мускула, които са отговорни за голяма част от движенията в него.
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Фигура 5. Човекът е сложна
биомеханична система. Управлявана от доста бърз биокомпютър.
Всеки един от тези мускули може да
се свива под действие на нервни импулси и се превръща в източник на
сила. Искате пример ли – ами погледнете си ръката. Там имате едни
мускули, наречени бицепс и трицепс.
С тях сгъвате и разгъвате ръката. А в
ръката може да има напремер гира от
5 килограма. И тъй мускулната сила
движи гирата.
Друга важна сила е реакция на
опората. Какво е това ли? Ами представете си, че решите да се пльоснете на някое (издържливо) диванче
(щото ако не е издържливо
пльосването може да свърши зле – за диванчето, де). Та
пльосвате се вие и лежите на
диванчето – тоест нещо ви пречи да
продължите да падате към земята. Е,
това, което компенсира гравитация-
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та е реакцията на опората (в случая
на диванчето). И ако гравитационната сила (пропорционална на масата ви) е по-малка от реакцията на
опората, която маже да осигури бедното диванче, то диванчето се чупи,
а вие продължавате победоносното
си пльосване към пода, където усещането за реакция на опората може
да е доста неприятно.

Но да оставим това засега и да кажем
няколко думи за силата на триене.
Къде пък сега я виждаме тая сила –
ще попитате. Ами отивате в парка да
четете книжка (или пък да не четете книжка) и гледате как баба пуска
внучката по пързалка. Сега си представете, че на пързалката няма сили
на триене. Ако пързалката е височка
(като тая на фиг. 7), внучката доста
ще се засили. Едно, че ще си ожули
задните части, ами на края на пързалката и носа може да пострада (дечурлигата страшно го умеят падането по нос). Та тук силата на триене ни
пази. Е, сега може да си поразсъждавате на тема сила на триене и автомобил – фиг.8.

Фигура 6. Някой скоро ще се
пльосне. Но зад това пльосване има доста биомеханика на
човешкото тяло.
Както показва фиг. 6 пльосването
на земята може да става и по други
начини. Картинката показва още, че
в спорта има доста механика и върховите спортни постижения винаги
се постигат и с помощта на изследвания в областта на биомеханиката.

Фигура 7. Някои пързалки може
и да са доста височки. И за намаляване на силата на триене
се използва вода.

Ела в “Перото” на 12-ти ноември

10 години сп. “Българска наука”
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или ъперкът. Това обаче хич не е по
дамски. Затуй по-добре не го бийте а
му простете. Той така и така няма да
се научи, не си прахосвайте силата в
шамари.

Фигура 8. Дали силите на триене са отбелязани правилно на
картинката с тази колица.
Може да се замислите.
Има и други интересни сили в биомеханиката – фиг. 9, 10. Добре де,
представете си, че сте дама и кавалерът нещо ви ядоса. Вие разбира
се, му плесвате шамар, как иначе. И
него го боли. А сега, да се абстрахираме от болката (горкия човек) и да
видим какво става там с тоя шамар.
Значи там действа сила на някаква
площ – тоест имаме налягане. И тази
сила значи иде от ръката към дланта.
Да ама при шамара ръката и дланта
са под ъгъл. Тоест, част от силата скъпи дами, се губи и то компонентата,
която е успоредна на дланта. Та ако
искате истински да го заболи, не му
бийте шамар. Ъ-ъ-ъ-ъ, бийте кроше
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Фигура. 9. Човешкатата ръка
е забележително творение на
природата. Какви ли не видове
налягания могат да се правят
с нея.
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е това, което ви подсказва интуицията).

Фигура 10. Уважаеми господа,
като използват постиженията на биомеханиката на майката Природа, жените може
и да ви нокаутират чрез далекодействие. Като гледате в
тази връзка и фигура 9, не забравяйте за хватка номер 13.
Сега, нека да откъснем поглед от
фиг. 10 и да се съсредоточим върху
въртенията, свързани с части на човешкото тяло и със свързаните с тези
въртения въртящи моменти вследствие от действието на сили. Въртящите моменти са доста важни за всекидневния живот. Във физиката на
въртящите моменти им казват още
моменти на съответната сила. Въртящият момент също е вектор (тоест
като се опитате да сумирате два въртящи момента резултатът може да не
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Фигура 10. Доста въртеливи и
други движения са необходими
за да се хвърли една бейзболна
топка. И при топките за тенис не е по-лесно.
Пример за въртящ момент ли искате
да получите? Лесна работа – хващате си смартфончето (без да го вадите
от калъфчето), слагате го на някаква равна повърхност и го завъртате с
ръка. Вече може и сами да си представите как мозъкът ви праща съответните команди до мускулите на
ръцете, как тези мускули се свиват и
разпъват за да създадат мускулните
сили, които движат ръката. И както
се казва по рекламите – но това не
е всичко. Ръката трябва да предаде
силата на смартфончето. И понеже
още не сте усвоили уменията на Дарт
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Вейдър, това предаване става чрез
силите на триене между ръката и калъфчета. Ако тези сили са подходящо
насочени, калъфчето (и смартфончето) ще почне да се върти. Ако силите
не са подходящо насочени, можете
да си контактувате колкото си искате
с калъфчето и никакво въртене няма
да се получи. А пък полезните въртеливи движения на части от ръцете са
най – различни – виж например фиг.
11

сле пак я вдигате. Като правите това,
усещате, че много мускули доста се
понапрягат. За какво е тоз мускулен
зор. Ами за да подпомогнат вашите
мераци да си движите ръката, като
създават въртящ момент с ос на въртене покрай раменната ви става. Та
така – една от нашите цели е полека
да ви убедим, що за чудна машинка е
човешкото тяло.

Фигура 12. Завъртането с подскок при фигурното пързаляне
също не е проста задача.

Фигура 11. Вероятно и без допълнителни приказки тази
фигура убеждава по-младите
ни читатели, че изучаването
на въртеливите движения на
ръцете е много важно.
Ама дайте и пример за въртящ момент на сила и от човешкото тяло де
– ще каже някой. Лесна работа. Взимате едно камъче – към половин –
едно кило. Изпъвате ръката напред
(добре, че не ви накарахме да вземете
камъче от 20 кила, нали). Отпускате
ръката надолу без да я свивате и по-
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А ако искате да си помислите още
по въпроса за въртящите моменти,
представете си танцова двойка от
фигурното пързаляне и разгледайте случаи на различни съотношения
между масите на двамата партньори
– някои насоки на разсъждение може
да получите от фиг. 12.. Или пък, отново идете на детската площадка и се
позамислете как ли функционират
люлките или люлеещите се пейки.
И да не забравите, че въртящият момент зависи от разстоянието до оста
на въртене и от големината на силата. Та не се чудете, когато от едната
страна на пейката е детенцето и е седнало към края и, а от другата страна
е таткото, седнал по-към средата (за
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да намали разстоянието си до оста
на въртене) и си помага с краката, за
да се движи пейката (това сами си го
обяснете защо е така).
Център на тежестта
И тъй, нека караме по-натам. Повечето от нас могат да стоят прави. Ама
защо? Защо не се сгромолясваме на
земята? То е ясно вече, че има реакция на опората и ако тя е малка (като
в блатата) може да почнем и да потъваме. Но да речем, че реакцията
на опората е достатъчна. Тогава пък
може да ни се появи въртящ момент
и да се къпичнем. Ама и това не става.
Защо? Ами защото мозъкът ни държи този въртящ момент малък, като
позиционира центъра на тежестта ни
да е много близо до равнината на симетрия на човешкото тяло. Така векторното произведение от силата на
тежестта и рамото на силата (от центъра на тежестта до земята) е почти
нула и ние както се казва, пазим равновесие – фиг. 13.

Фигура 13. Центърът на тежестта и неговото отместване при различни позиции на
човешкото тяло.
Центърът на тежестта е точката, в
която може да считаме, че е приложена силата на тежестта, съответна на
разглежданото тяло (в нашия случай
– на разглежданото човешко тяло) –
фиг.14. Защо може да считаме, че сумата от силите на тежестта съответни
на всички клетки в човешкото тяло
може да се приложи в една точка е
доста интересен въпрос и физиците
учат една теорема по този въпрос. Но

Изпрати своя статия
за
сп. “Българска наука”
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нека да приемем, че това е така и да
не разсъждаваме повече по въпроса
(е, на който му е интересно може да
порови и да намери съответната теорема). Добре е човек да знае къде е
центърът на тежестта му. Това ще му
позволи например да ходи по въже,
да застане на главата си без да падне
или пък… да стане от стола. Мислите
си, че това със стола е майтап, нали?
Добре – седнете изправени на един
стол и изпънете краката си напред
(нека да опират земята). Хайде сега
опитайте да станете без да си помагате с ръце и без да свивете краката и
без да накланяте тялото напред. Ще
станете, ама друг път. И защо няма
да станете? Защото центърът на тежестта ви е много назад, а не между
стъпалата на краката. Та така, като
повторите и потретите този опит, ще
се убедите колко е важен центърът на
тежестта.

тежестта му се намира по средата на
стъпалата му и в средата на двете стъпала. Ако такъв човек се повдигне на
пръсти, то центърът на тежестта му
отива на нивото на основата на палците на краката и пак е по средата
между двете стъпала. Но забележете – когато човек се е изправил на
пръсти, контактната площ на стъпалата му със земята е доста по-малка,
отколкото когато е стъпил здраво на
земята. Поради това, човек, който
се е повдигнал на пръсти е по-лесно
да бъде изваден от равновесие (центърът на тежестта по-лесно може да
бъде изваден извън площта на контакт на стъпалата със земята).

Ротации (завъртания)
Завъртанията на човешкото тяло са
доста интересни, тъй като те зависят не само от масата на тялото, но
и от разпределението на тази маса
относно оста на въртене. Например,
представете си, че вие сте кавалер и
танцувате с дама и трябва да я завъртите около вертикалната и ос. Това
не е трудна работа. Доста по трудно е,
когато дамата трябва да бъде в хоризонтална позиция и вие да я завъртите около собствената си ос. Все едно
и също дамско тяло – но при втория
начин на завъртане може доста да се
озорите.
Защо това е така, можете да си отговорите с помощта на една величина,
наречена инертен момент. ИнертФигура 14. Центърът на теният момент в света на въртенето е
жестта – някога и сега.
като масата в света на постъпателното движение – колкото е по-голям
Ако човек е изправен то центърът на
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инертният момент, толкова е потрудно въртенето (сега май започва
да ви се прояснява защо гимнастиците се опитват да се свият на кълбо,
като трябва да правят превъртания –
така те намаляват инертния момент
на тялото си и се въртят по-лесно).
Въртящият момент на едно тяло е равен на инертния му момент по ъгловото му ускорение. В света на въртенето въртящият момент играе ролята
на силата от света на движението на
материалната точка. Та когато въртящият момент е фиксиран, то трябва да намалим инертния момент на
тялото (да се свием) за да има по-голямо ъглово ускорение (тоест да направим превъртането без да паднем
по нос) – фиг.15.

дат да се свият, когато се превъртат.
Някой ще вземе да попита – а какво
за случая на въртене е еквивалентно
на енергията за случая на движение
на материална точка. Еквивалентното нещо се нарича ъглов момент
и той е равен на …, да правилно на
инертния момент (аналог на масата)
умножен по ъгловата скорост (аналог
на скоростта). Хайде пак обратно на
нашия гимнастик. Засилил се значи
и тръгва да се превърта. Запазил демек някакъв ъглов момент. Иска да
се върти с по-голяма ъглова скорост
ли? Сеща се за закона за запазване на
ъгловия момент – като искаш да се
въртиш с по-голяма ъглова скорост,
трябва да намалиш инертния момент. Ами, свий се де! Инертния ти
момент намалява два пъти и половина и се въртиш по-бързо. Или пък да
разгледаме какво правят балерините. Свие ръцете – инертният момент
намалява и се върти по-бързо около
оста си. Разпери ръцете и въртенето
се забавя. И вероятно никога не е чувала за закона за запазване на ъгловия момент.

Фигура 15. За инертният момент на човешкото тяло и
промяната му при свиване.
Та значи, важно е да можем да пресметнем инертния момент на човешкото тяло и на неговите части. Няма
да даваме точните стойности, но
инертният момент на човек свит на
кълбо е около 2 пъти и половина по- Фигура 16. Забиването при
малък от инертния момент на изпра- волейбола.
вен човек. Затова гимнастиците гле-
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И сега – малко по-хитър пример.
Вглеждали ли сте се във волейболистка, който забива топката (на
фиг. 16 е показан волейболист). Ръката, която забива, извършва въртеливо движение. Тоест имаме ъглов
момент. Но сумарният ъглов момент
трябва да е нула – нямало е ъглов момент преди началото на забиването.
И къде е компенсиращия ъглов момент, а? Ами вгледайте се в краката
на волейболистката, де. Единия крак
извършва въртеливо движение около ос, свързана с коляното и то в посока, противоположна на движението на ръката. И тъй сумарният ъглов
момент остава нула. Та кой каза, че
нямало полза да се гледа хубав крак
(за да няма дискриминация, дамите
могат да си представят волейболиста
от фиг. 16).
Мускулна

сила и прости ма-

шини

Много от работата, вършена от мускулите на човешкото тяло, почива на
принципа на лоста. Работата по преместване на точкова маса във физиката е равна на силата по изминатия
от масата път. Ако намерим начин да
удължим пътя по който прилагаме
силата, то намаляваме силата и така
можем да преместваме големи тежести. Един начин да правим фокуса с
дългия път и малката сила, е да използваме лост. Има лостове от първи
род, лостове от втори род (и лостове
от трети род!!) – фиг. 17.

79

Фигура 17. Лостове от първи,
втори и трети род.
Важна характеристика на един лост е
механичното предимство: това е отношението на силата (обикновено силата на тежестта на някое тяло) която трябва да преодолеем към силата,
която трябва да приложим към лоста, за да свършим работата. Добре,
стига за теорията на лостовете – ще
кажете. И ще попитате – а къде има
лостове из човешкото тяло? Ами погледнете си ръката – от дланта до лакътя. Тя си е жив лост, който се движи
от мускула, наречен бицепс. И този
лост ни служи доста добре – движим
с него храна към устата например. И
този лост е от…. трети род! – опорната точка е в лакътя, бицепсът е закачен след тази опорна точка по посока
на дланта, а тежестта, която се мести,
обикновено е в ръката. Лост от първи
род движи главата. Опорната точка е
в гръбначния стълб – малко зад ухото, тежестта на главата е пред ухото,
а силата, която прилагаме, идва от
мускулите на врата, които са от дру-
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гата страна на ухото. Лост от втори
род е стъпалото ни. Там опорната
точка е малко след пръстите, силата
на тежестта е съвсем малко по-натам
по посока на петата, а мускулите на
прасеца са съвсем до петата. И тъй
натататък и тъй нататък – ако се замислите, ще откриете още доста лостове из човешкото тяло.

от гледна точка на спорта, така и от
гледна точка на здравето. Същото е
и с механиката на другите живи същества. Ще се запитате – а защо в
Института по механика на БАН се
занимавате с такива изследвания. И
защо по света се занимават с такива
изследвания. Защо трябва да ги популяризираме? Не може ли да продължим да натрапваме за пример на
Заключителни думи
младите селските бекове с БМВ-тата
и чалгаджийките с тоновете силикон
по тях? Може, бе може – ако целта ни
е да изградим общество от послушни простаци, то точно това трябва да
правим. Но света върви в друга посока. Поразгледайте фигура 1 и фигура 18 и ще се сетите в каква. Само
че в тази посока се върви не с армия
от бекове и чалгаджийки, а с армия
от учени и инженери. Нека с това да
Фигура 18. От биомеханика завършим тук. А що се отнася до фигура 18 – обещаваме, че една от следкъм мехатроника.
ващите ни статии ще бъде посветена
Механиката на човешкото тяло сама на мехатрониката.
по себе си е доста интересна. Както

Вземи своята
книга от nauka.bg

СЕГА
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КОСМИЧЕСКИ НАУКИ
Защо откритието на НАСА за водата на
Марс е важно?
Автор: Светослав Александров
www.cosmos.1.bg

секи път, когато
НАСА раздуха новината, че предстои пресконференция за вълнуващо откритие относно
Марс, публиката се обзалага, че откритието или ще е свързано с вода
(Какво, пак ли?!) или с живот (Найнакрая!).“, пише Сет Шостак, старши
астроном и директор на центъра за
изследвания към СЕТИ.
„Официалното изявление на НАСА
касае както двете неща, така и нито
едно от тях. Няма възражения обаче,
че то е вълнуващо“, заявява той.
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Откритието касае сезонно променящи се линии, срещащи се по стените на кратерите на Марс. Тези линии
напомнят на просмукваща се влага
и благодарение на спектрални наблюдения от автоматичната станция
„Марс Риконисънс Орбитър“, която
понастоящем обикаля около Марс,
вече се знае, че тук наистина става
въпрос за вода. Другите възможни
обяснения не са верни. Това е показател, че има някакви водни резервоари под повърхността на Марс, които
не са на голяма дълбочина.
С други думи: Марс очевидно има
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езера в настоящето време - те просто
са покрити от ръждясала и прашна
черупка, създадена от скучен марсиански прах.
Много астробиолози са на мнение, че
в далечното минало Марс е бил помек свят. Преди три или четири милиарда години на Червената планета
са се срещали тук - таме реки, езера
и дори океани. Каньоните и речните корита са сухи в днешно време,
но като се има предвид широкото
разпространение на сезонно променящите се ивици, подпочвени водоносни източници може би все още
съществуват на Марс, при това в голямо количество.
В края на краищата изводът е толкова очевиден, та е дори категоричен. Възможно е в ранните години
на Марс да е покълнал едноклетъчен
живот. Когато условията на планетата са се влошили, животът е бил принуден да се адаптира към околността,
която е наоколо – включително към
тези подпочвени водни източници.
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Възможно е този живот все още да
съществува и да се радва на някакъв
необичаен стил на съществуване до
ден днешен.
НАСА се опита да потърси живот през
70-те години със спускаемите апарати „Вайкинг“. Но експериментите
имаха ограничена чувствителност и
резултатите, поне според някои изследователи, са двусмислени.
Какъв беше наученият урок от тези
изследвания? Търсенето на съществуващ живот е трудна задача. Все
пак човек трябва да търси на точното
място. Разбира се, трябва да се вземе
предвид отрезвителната вероятност,
че дори и да е имало някакъв живот
на Марс, той е в минало време. Мъртъв. Затова през последните години
НАСА предприе друга тактика - подобре е най-напред да се изучи историята на Червената планета и да се
намерят местата, където животът би
могъл да е съществувал някога. При
всеки възможен сценарий, свързан с
Марсианците, по-вероятно би било
да има доста повече мъртъв живот,
отколкото настоящ живот. Живите
същества не се натрупват на купчина,
но умрелите го правят.
Това е същата причина, поради която марсоходът „Кюриосити“ пъпли
по планината Шарп на Марс днес. Не
за да търси живот, а да установи дали
има места, където е имало някога биологична активност.
След откритието обаче, че хоризонталните ивици се дължат на солена
ТЕЧНА вода в днешни дни, играта
вече се променя. Те са като знаци на
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Острова на съкровищата с надписи:
„Копай тук“!
Докато няма съмнение, че бъдещи
спускаеми апарати ще направят точно това, възможно е да видим дори
по-скорошни действия. Джим Грийн,
който работи в НАСА като директор
на планетарната научна дивизия,
е казал на Сет Шостак, че тези ивици могат да се срещат на планината
Шарп и дори да са достъпни за марсохода „Кюриосити“! Това е съблазнително и неочаквано отклонение за
работата на смелия марсоход.

„Това може да повиши съществено
стимула да сменим усилията си при
изучаването на Марс - вместо да търсим хабитати, където животът някога може би е съществувал, да търсим
хабитати, където той все още може да
съществува“, смята Шостак.
„Просто дълбай много на плитко към
калното дъно на сухия марсиански
пейзаж и погледни дали има живот»,
категоричен е той.
Източник : СЕТИ

Ела в “Перото” на 12-ти ноември

10 години сп. “Българска наука”
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Солената вода на Марс
Автор: Алфред Макюън (Alfred S. McEwen)
професор по планетология в Университета на Аризона
http://nauka.offnews.bg

ова изображение показва централните планини
на кратера Хейл на Марс,
едно от четири места на
планетата, където учени потвърдиха
на специална пресконференция на
28.09.2015 г. за наличие на течащи
соленоводни потоци, наречени периодични ивици (RSL). Те са сезонно
активни потоци и се простират надолу по слоя почва и скали, най-вече в
посока северозапад (горе ляво). Тази
снимка е направена в средата на ля-
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тото, когато RSL са най-активни в
южните и средни ширини Снимка:
NASA / JPL-Caltech / Университет на
Аризона
През 2011 един студент на проф.
Алфред Макюън, Луендра Ойха
(Lujendra Ojha) открива тъмните периодични ивици на Марс и изказва
предположението, че това е вода.
В обявената по-рано пресконференция НАСА оповести за „откритие, което потвърждава, че водата – макар и
солена – тече и днес на повърхността
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на Марс“. За съжаление на повечето
хора, не става въпрос за извънземни.
„Марс има сезонни реки от течаща
вода“. Обърнете внимание на глагола „има“, а не „е имал“. Това не се е
случвало в далечното минало – водата тече в момента.
А течната вода е ключът към земния
живот, какъвто го познаваме, така
че бе обявено не само фундаментално хидроложко откритие, а и важна
стъпка по дългия път в подкрепа на
възможността за живот на Марс.
Откритието, за което научихме снощи, е предшествано от дълги години търсения, изследвания и анализи. С удоволствие ви представяме
превода на обширна статия на професор Алфред Макюън (Alfred S.
McEwen), планетолог  в Университета на Аризона, един от главните герои на пресконференцията.
Намирането на вода на Марс
е толкова често събитие, че се
превърна в обект на присмех
сред планетарните учени, „Поздравления, вие сте хилядният
изследовател, който е намерил
вода на Марс!“
Повечето от тези открития са някакво визуално доказателство със следи
от присъствие на вода или съвременни свидетелства за наличие на лед,
пара или хидратни минерали. Откриването на истинска течна вода на повърхността на планетата ще промени
посоката на изследването на Марс.
На Земята, където има вода, почти
винаги присъства и живот. Ето защо,
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потвърждението на съществуването
на вода на Марс значително би увеличило вероятността за намиране на
извънземен живот.
Тази статия е за непрестанните усилия да се разбере каква е ролята на
водата в течно състояние, ако тя наистина днес съществува на Марс.
Бразди,

канали, оврази

Първото убедително доказателство
за наличието на вода се появи през
2000 г., когато НАСА разпространи новината, че космическата сонда
Mars Global Surveyor (MGS) е открила
на повърхността на планетата многобройни следи, много напомнящи на
земните дерета и оврази, образувани от течаща вода. Тези марсиански
оврази дадоха основание да се предположи, че „може би и сега има източници на вода в течно състояние на
повърхността на Червената планета
или плитко под нея“, както бе заявено тогава в прессъобщение на НАСА.
Овразите привлякоха вниманието
на много планетарни учени, защото
те, както се шири мнението, са образувани от течаща вода или поток от
влажни отломки.
Но скоро се появиха други нелесни
въпроси. Десетките хиляди оврази,
някои от които се простират на километри и с които буквално са покрити склоновете в средните ширини
на Марс предполагат съществуването на такова количество течна вода,
което е много трудно да се обясни.
Атмосферното налягане на повърх-
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ността на планетата е толкова ниско
(по-малко от 1% от атмосферното налягане на повърхността на Земята),
че чистата вода върху нея бързо ще
замръзне, ще се изпари или изкипи.
Някои учени твърдят, че овразите са
следи от миналото, когато Червената
планета е била подложена на резки
температурни разлики. Но през 2006
г., новите данни от MGS показаха, че
оцветените в светло субстанции в овразите, са от последните няколко години. Ето защо, овразите съвсем не
са наследство от древни времена.
За щастие, точно когато интригата
около произхода на овразите започна да се разраства, нов по-съвършен
апарат полетя към Марс. На сондата
Mars Reconnaissance Orbiter (MRO,
„Марсиански орбитален разузнавач“) е инсталирана камера с висока оптична резолюция HiRISE, а аз
(Алфред Макюън) съм научен ръководител на програмата за научните
изследвания, които ще се извършат с
нейна помощ. Най-мощната, използвана някога в междупланетни полети, камера HiRlSE скоро предостави
критични данни за овразите. Но тя
ни даде и още нещо.
Докато новите подробни снимки,
предавани от сондата MRO, разкриваха тайните на овразите, един от
студентите в моята лаборатория откри озадачаващи особености на повърхността на Марс, незабелязани
досега от никого. Това са бразди на
повърхността, спускащи се от склоновете, постепенно увеличаващи
размера си и променящи се при смя-
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на на сезоните през марсианската
година, като струи течна вода. Тези
бразди бяха силно доказателство за
наличието на водни потоци на Марс.
Те ни дадоха нови идеи за това по какъв начин може да съществува вода в
течно състояние в такава враждебна
среда – и най-убедителното до днес
доказателство на факта, че на повърхността на Марс е възможно и досега да има убежище, в което да се е
съхранил живот.
Чужда,

но позната

От самото начало ние конструирахме
HiRISE с цел проучване на оврази и
други малки структури, а нашата камера ни позволи да изследваме тези
особености на повърхността на Марс
по-подробно от всякога. HiRISE
може да прави цветни снимки на
всяка част от повърхността на Марс,
с резолюция по-малко от един метър
(0.25 до 0.32 метра на пиксел). Сондата MRO може също така точно да
насочи камерата към интересуващия
ни обект от различни орбити, за да се
проследят промените в ландшафта.
Освен това космическата сонда може
да прави стереоскопски снимки за
изграждане на триизмерни изображения на повърхността.
Осигурената комбинация от камерата HiRISE – висока резолюция, стереоскопия и цвят, заедно с възможността за повторно записване през
няколко марсиански години, значително разшириха нашите познания
за променящата се повърхност на
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планетата. Ние сме документирали
облаци прах и пясък, издигнати от
вятъра, скални лавини и местата на
нови попадения на метеорити, осеяли повърхността.

Повърхностната активност, докумен-
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Повърхностната активност,
документирана от орбита, включва
лавини, прорязана от въглероден диоксид
“паяжина” и прашни “дяволи” (вихри) на
височина 800 м
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2. Оврази, канали, 3. Ивици по склонодерета
вете

1. Свлачища
Типична
ширина х
дължина в
метри

1000 х 5000

200 х 1000

20 х 500

4. Линейни
оврази
5 х 1000

Пример:

Алков
след
Oбща форма /

Шлейф
от
Къде са
намерени?

Големи, стръмни
склонове

Кога са
активни?

Всички сезони

Триъгълен
алков,
често с
-образен
канал
Триъгълен
край
В склоновете
средни и стръмни
В края на зимата,
началото на
пролетта

5. Повтарящи се ивици на
склоновете (в зависимост
от сезона)
Типична ширина х
дължина в метри

2 х 100

Начална
точка, напр.
кратер.
Гребени,
вълнички

Малък
алков или
сходяща
бразда

Пръстовиден
край

Рязък край
или яма

Ярки, прашните
склонове

Пясък, полярни
склонове

Всички сезони

Ранна пролет

6. Следи от търкалящи
се валуни
2 х 100

7. Тъмни (замръзнали
потоци) ивици
2 х 50

Пример:

Oбща форма /
характеристики

Къде са
намерени?
Кога са активни?

Начало от връх на
скала

Следите са
сегментирани или
непрекъснати

Тъмни петна,
ярко хало

Тесни, следват
топографията на
местността

Валуните имат
същата ширина

Обикновено
линейни,
понакога се
преплитат

Стръмни, скалисти
Стръмни, скалиста
склонове
местности
Само през сезони с висока
Всички сезони
температура
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Замръзнали склонове
на дюните
Зимата, началото на
пролетта
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тирана от орбита, включва лавини,
прорязана от въглероден диоксид
«паяжина» и прашни «дяволи» (вихри) на височина 800 м
На едно от нашите най-първи изображения, получени с камерата HiRISE
по време на картографирането е засечен склон в южните умерени ширини със загадъчни оврази, които са
открити още от сондата MGS. Много
от склоновете с южно изложение по
това време – зимния сезон в южното полукълбо на Марс – все още са в
сянката на ръба на кратера. Скреж,
най-вече от замръзнал въглероден
диоксид, покрива почти целия склон
– с изключение на няколко канала.
Липсата на скреж даде основание да
се предположи, че вътре в овразите
става нещо.

Бяха необходими около две марсиански години (почти четири земни),
за да се засече процеса на изменение
на многобройните оврази, но тези
данни в края на краищата, разкриват
поразителната динамика на процеса.
Овразите станаха активни: в тях се
образуваха и нарастваха нови задълбавания, канали и алувиални конуси
(наносен конус – подобен на ветрило с леко изпъкнала форма на релефа, оформен при изхода на потока
от планините в подножието им), докато замръзналия въглероден диоксид все още покрива повърхността. И
преди сме виждали в действие зам-
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ръзнал въглероден диоксид или сух
лед. В полярните области на Марс,
в резултат на сезонната сублимация
(преход от твърдо към газообразно
състояние) на въглеродния диоксид,
се образуват странни студени струи,
подобни на гейзери.

Форми като тези вляво (M0804688)
се смята, че се причиняват от
струи газ въглероден диоксид изригващи от ледената шапка като затопли през пролетта. Снимка: jpl.
nasa.gov
В слоевете отложен лед и прах в близост до марсианския южен полюс
като резултат от сублимацията на
въглеродния диоксид се образуват т.
нар. паяжини - радиална мрежа от
канали, възникващи от изтичането
и изветрянето на въглеродния диоксид, затворен вътре в твърдия сух
лед. Това са много необичайни елементи на ландшафта, които нямат
аналог на Земята и е разумно да се
предположи, че са се образували в
резултат на процеси, които не се срещат на Земята.
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„Паяжина“ в полярния лед (81.8 ° S,
76.2 ° E), изображението е с площ
около 1 км.
За разлика от тези форми, марсианските оврази са толкова подобни на
земните каньони и дерета, че много
учени предполагат, че те са се образували чрез процеси, подобни на тези,
които протичат на Земята. В противен случай, би трябвало да открием,
че те могат да възникват в резултат
на процес, който никога не се случвал на познатата на всички земна повърхност.
Аз и моите колеги стигнахме до заключението, че въглероден диоксид
трябва да е дал тласък на формирането на дерета и оврази чрез безводни процеси, такива като сублимация
на сух лед. Тези процеси вероятно карат отломките скали и почва да текат
надолу като течност.
Ако приемем, че сухият лед наистина
е причина за образуването на овразите, то това ще обясни редица загадки.
На първо място, ние искахме да знаем защо дерета се образуват предимно по склоновете със северно изложение, разположени на ширини между
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30 ° и 40 ° ю.ш. и по всички стръмни
склонове на южно от 40-ия паралел.
Оказва се, че този модел е съвместим
със сезонното разпределение на замръзването на въглеродния диоксид.
На второ място, ние не можахме да
намерим обяснение за това, защо деретата в южното полукълбо са по-активни, отколкото на север. По време
на текущия цикъл на прецесия на орбитата на Марс южните зими са подълги от северните и по този начин
се натрупва дебел слой скреж. Когато сухият лед покрие повърхността,
температурата на повърхността на
атмосферата на планетата се стабилизира на точката на замръзване на
въглероден диоксид – около -125 ° С .
Чистата вода замръзва при 0 ° С, така
сезона, когато повърхността е покрита със замръзнал сух лед е време на
годината, когато е малко вероятно да
се намери вода в течно състояние.
Нещо

ново под слънцето

Стигнах до заключението, че повечето от ерозионните процеси на повърхността на Марс днес са обусловени от
замръзналия въглероден диоксид и
че идеята за наличие на вода на Марс
в момента, вероятно е компроментирана. Във всички марсиански географски ширини промените на повърхността се случват в резултат на
геоложки процеси, без участието на
вода, такива като вятъра, въпреки че
най-дълбоките промени се случват в
областите, обвити в зимния период с
покривка от въглероден диоксид.
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И тогава в средата на 2010-те един
от студентите, които работеха с
HiRISE, откри нещо друго. Луендра
Ойха (Lujendra Ojha) се занимаваше
с изграждането на цифрови модели
на повърхността на Марс на основата
на стерео-двойки фотографии, заснети от камерата HiRISE. Аз му предложих да използва метода за откриване
на промени в стерео двойка в област,
където наблюдавахме вкопаване на
канал в овраг. Първото изображение
на стерео двойка бе получено два месеца преди второто и искахме да разберем дали се е променило нещо за
този кратък период от време. Ойха
изгради цифров модел на терена, а
след това използва тези данни, за да
синтезира поглед отгоре, все едно, че
сондата гледа обекта вертикално надолу. Сравнихме двете изображения,
опитвайки да намерим дори незначителни промени.
Това, което откри Ойха, ни постави в задънена улица. На последната снимка със стръмните каменисти скали надолу се спускаха
множество тесни тъмни линии. На
първата снимка тези ивици липсваха.

Периодичните линии по склоновете, може би са резултат на стичаща се солена вода по повърхността
на Марс.
Нямах представа какво да правя с
тези анормални ивици по повърхността и затова започнахме да събираме допълнителна информация.
Първо разгледахме всички двойки, на които има стръмни склонове.
Получихме стотици такива двойки за
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изучаване на овразите, добре запазени кратери от метеорити и места на
скални разкрития на повърхността.
Сред тези снимки открихме други
примери на необичайни особености
на повърхността на планетата. И всеки път наблюдавахме едно и също:
тъмни ивици с неразличима топография по стръмни отстъпи близо до
основната скала. Всички снимки, на
които са засечени такива особености
са получени от умерените ширини
на южното полукълбо, по склоновете, обърнати към екватора през марсианската лято – време на годината,
противоположно на това, когато въглеродният диоксид активно се отлага върху повърхността.
Тъмните линии, спускащи се надолу
по склона, естествено карат нас, земляните, да си помислим за вода или
влажна почва, но аз и моите колеги
предпочитаме да се презастраховаме.

Хванат

на

местопрестъпле-

нието

Преди да можем да определим причината за „ивичестите“ склонове,
трябваше да съберем повече доказателства за това, кога и къде се случва.
Подозирахме съществуването на редица свойства на тези летни течения:
те растат бавно и постепенно в продължение на период от няколко седмици или дори месеци, а след това
постепенно изчезват в по-хладното
време на годината, за да се появяват
отново следващото лято.
Тъй като открихме летните течения
едва по време на второто лято след
пристигането на Марс на MRO в южното полукълбо, за да проверим нашата хипотеза, трябваше да почакаме трето южно лято - началото на
2011 г. За постоянно наблюдение на
промените избрахме шест региона,
но от време на време изследвахме и

Механизъм на топенето. Южно лято:
голямото топене

Марс се движи по елиптична орбита, която носи Червената планета много по-близо до Слънцето в перихелий (най-близката
точка на орбитата до светилото), отколкото
в афелий (най-отдалечената точка на орбитата). Орбиталната ориентация на Марс се променя (прецесира) с период от десетки хиляди
години. В момента на планетата достига перихелия, когато южното полукълбо е лято, поради което то е сравнително горещо. Тъмните
ивици, които се появяват по южните склонове през по-топлите месеци, вероятно представляват топящи се ледове
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други. Тези наблюдения потвърдиха
предположенията ни и публикувахме своите констатации в списанието
Science през август 2011 г.
В статията в Science, нарекохме тези
течения периодични ивици, покриващи склона или (Recurring Slope
Lineae – RSL), чисто описателен термин, който не означава, че знаем
причината за възникването им. Ако
вместо това ги бяхме нарекли следи от вода, по този начин бихме погрешно съобщили, че знаем точно в
резултат на какво са се появили.
По това време, обаче, ние все повече се убеждавахме, че водата по някакъв начин участва в това новооткрито явление. В крайна сметка, за
образуването си RSL имаха нужда от
специфични външни условия: средни географски ширини, най-нагорещените склонове на юг, където летата са по-горещи, отколкото на север.
Приборите на космическата сонда Mars Odyssey измериха обедни
температури на повърхността, които достигаха в такива области 27° C.
Температурите над 0° C биха били
идеални за наличие на вода в течно
състояние, ако не беше разредената
атмосфера на Марс, която кара течната вода бързо да се изпарява или
дори да кипи. Но съвсем друго нещо е
солената вода. Повърхността на Марс
е много богата на соли, което е документирано от всички спускаеми
апарати и марсоходи, спектрометри
на орбита, както и чрез химичния
анализ на метеоритите с марсиански
произход. Течащата по повърхността
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По какъв начин
може на Марс да
има вода? Трите
хипотези

Планетолозите все още спорят за това,
каква е причината за тъмните линии,
които се появяват всяка година по
южните склонове на Марс. Но съществуват многочислени доказателства и
факти, че тези ивици се намират на
нагрети, обърнати към слънцето склонове, което предполага сезонно топене
на заложени плитко под повърхността
отложения на замразена солена вода.
Разрезите на склонове (горе) показват
един възможен механизъм за появата
на лед до повърхностните слоеве, където слънчевите лъчи могат да го разтопят през по-топлите марсиански месеци (вдясно).
През лятото на южното полукълбо, когато Марс прелита близо до Слънцето,
температурата на слънчевите склонове достигат над 0 градуса C. Акот в
тези райони съществува лед, той може
да се стопи, да изтече през порестата
повърхност и по този начин да образува тъмните ивици на склона. Плитко
залегналите ледени отложения вероятно се формират от (А) процес, чрез
който значителните солни пластове в
почвата абсорбират водните пари, (B)
издигане на водна пара от дълбоки резервоари за течна вода или (C) поради миграцията й от дълбочина по посложни пътища.
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на Марс или под нея вода би трябвало да съдържа много разтворени
соли.
Когато солената вода се охлажда, тя
частично се превръща в лед или отделя част от разтворената в нея сол, или
и двете. Независимо каква течност
остава, сега тя е т. нар. евтектична
композиция, т.е. вода с такава концентрация на сол, че остава в течно състояние дори и при най-ниски
температури. Соленият разтвор на
железен сулфат или калциев перхлорат (две широко разпространение на
Марс соли) в евтектична композиция
може да остане течен до около -68 ° С.
Освен това, тази евтектична течност
може да издържи на въздействието
на околната среда много по-добре от
водата, тя се изпарява с десет пъти
по-ниска скорост от чистата вода.
Необичайните свойства на евтектичните разтвори може да ги правят постабилни на Марс, отколкото чистата вода, така че стигнахме до извода,
че тези странни потоци по нагретите
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склонове, може би, всъщност са в резултат на солеността на водата.
Но въпреки това, ние се придържахме към стандартната практика, разглеждайки няколко работни хипотези. Може ли някакви явления без
или почти без участието на вода да
обяснят тези наблюдения? Досега
не е бил описан нито един процес,
без участието на водата като скални
срутвания или свлачища, които биха
могли да обяснят сезонността, постепенното им увеличаване и чувствителността към температура; нищо
подобно не сме наблюдавали дори на
нашата пресъхнала Луна.
След това предположихме, че бързо
изпаряващи се съединения, като водата, може и да участват в това явление, но само като второстепенен фактор. Ако те предизвикват прилепване
на почвените частици една с друга,
сублимацията при високите температури, вероятно ще унищожи тези
връзки и би довела до спускането по
склоновете на сухи песъчинки. (Мар-
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сианската сонда Phoenix се сблъска с
такова сцепление през 2008 г., когато почвата се прилепна към вътрешната повърхност на обърнатата кофа
на робота и упорито отказваше да
падне в приемника за по-нататъшни
изследвания от бордовата апаратура). Но такава хипотеза не може да
обясни нито защо RSL нямат топографски релеф, нито причината за
изчезването им. Водата, която прави
почвата по-тъмна, тече само когато е
топло и отново замръзва през нощта,
най-добре обяснява наблюденията.
Участието на вода в произхода на подобни явления по повърхността, найвероятно няма да изглежда нещо
съвсем чуждо. В Антарктика подобни следи, оставени от водата, се образуват в резултат на наличието на
малки потоци солен разтвор под повърхността. Невероятно, но учените
са открили микроби, живеещи в тези
антарктически следи от вода. Тогава
защо да не възкликнем: „Еврика!“?
Работейки с овразите, се научихме
да бъдем предпазливи: външността
може да бъде измамна. Все пак интересно е, че открихме набор от RSL в
близост до малки канали или оврази,
което дава основание да се смята, че
някои от овразите вероятно все още
пробив през водата. В допълнение ще
отбележа, че земните аналогии може
да ни доведат само до заключението,
че Марс замръзва през нощта много

по-силно от Антарктида, така че активният слой незамръзнала почва е
много по-тънък.
Вода,

вода, вода навсякъде!

Ние не бяхме първите и дори не и
втората изследователска група, предполагаща наличието на течна вода
на съвременен Марс. Снимките, направени с апарата Phoenix, показаха
нещо като капка вода върху опорните стойки на спускаемия апарат. Тази
идея ми се стори абсолютно луда дотогава, докато не разбрах за процес,
при който солта абсорбира вода от
атмосферата, когато и температурата, и относителната влажност на
въздуха са достатъчно високи. Ако
спирачният реактивен двигател на
Phoenix при кацането си на Марс е
вдигнал във атмосферата прашинки
соли перхлорат, възможно е условията да са били благоприятни тези прашинки сол да абсорбират вода, за да
се образуват течни капчици. Реших,
че солеността е новата парадигма за
водата на Марс, докато не научих, че
Робърт Лейтън (Robert B. Leighton) и
Брус Мъри (Bruce C. Murray) от Калифорнийския технологичен институт
са публикували тази идея още през
1966 г.
Абсорбирането на вода от атмосферата от солите изглежда привлекателен начин да се обяснят периодич-

Ела в “Перото” на 12-ти ноември
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ните ивици по склоновете (RSL), но
в този процес от марсианския въздух
се кондензират много малко количество вода – очевидно недостатъчни,
за да може тя да потече по склоновете, ако някакъв механизъм не позволява да се натрупват с течение на
времето.
Може би причината за периодични
ивици е топящият се по повърхността лед. Въз основа на данни от апарати на орбита знаем, че в области
от средните до високите географски
ширини са скрити плитки залежи от
лед. Някои от пресните кратери, които открихме, с помощта на HiRISE,
оголват леда до 40° N, даже още поблизо до екватора, отколкото се очакваше.
Но какво представлява отложения
лед? Изненадващо, но леда, извлечен изпод осеяната с камъни повърхност на планетата, се оказал необикновено чист, с много малко примеси
на почва, замръзнала в ледения слой.
Това означава, че ледът не се образува от кондензация на влага от атмосферата, която запълва празнините
между дребнозърнести частици реголит. Това очевидно не е вследствие
на снеговалеж: сняг пада върху повърхността недостатъчно дълго, за
да се задържи преди да се изпари в
процеса на сублимация.
Вместо това, може би тънки филми
солена вода са мигрирали от долните
слоеве и отново са кристализирали,
за да се образува повърхностен слой
от чист лед.
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Много от скорошните случаи на
ерозия или отлагане в марсианските оврази, вероятно не са причинени от вода, а от сух лед. Те са показани в синьо на тази псевдоцветна
снимка. Течащата вода, обаче, образува периодично появяващи се
ивици.
Този механизъм позволява да се избегнат различните проблеми със
сублимацията. Тъй като несоленият
лед сублимира по-бързо от замръзналият солен разтвор, почти всичкия лед, образуван при предишните
климатични условия недълбоко под
повърхността, към днешна дата, найвероятно е сублимирал. Останал е,
както изглежда, само най-соленият
лед. Стръмните, обърнати към Слънцето склонове през лятото е възможно да абсорбират достатъчно топлина, за да се разтопи замразения солен
разтвор в местата, където е останал.
Имаме наблюдения, които подкрепят тази идея. Пикът на активността на образуването на периодичните
ивици не съответства на максималното нагряване на повърхността, а на
пика на температурата на нагряване
на недълбоките пластове, лежащи
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под повърхността, която се достига
след няколко месеца. От друга страна, ако летните температури са достатъчно високи, за да се стопи замразения солен разтвор, то ледът трябва да
изчезне с течение на времето. Може
би той ще изчезне и периодичните
ивици ще са активни само за няколко години или десетилетия на Марс
в отделни области, а може и водните запаси по някакъв начин да се попълват.
Да

търсим живота навсякъде,

където е възможно

На този етап не е възможно по някакъв начин непосредствено да се идентифицира вода в областите с RSL. В
тази връзка, най-голяма надежда се
възлага на спектрометъра на сондата
MRO, но това може да бъде трудно,
защото пространствената й разделителна способност не е достатъчна, за
да се открият такива тесни ивици по
повърхността на Марс. Още повече се
усложнява задачата, заради характера на орбитата на сондата MRO: космическия апарат постоянно наблюдава Марс по обяд, когато водата на
повърхността е малко или изобщо я
няма. Въз основа на лабораторни изследвания сега разбираме, че солената вода на повърхността на Марс
може да е стабилна в продължение
на няколко сезона и в някои области,
предимно два пъти на ден – ранно
сутрин и ранна вечер. Относителната влажност на въздуха намалява,
когато се загрява сутрин и се увели-
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чава при охлаждането вечер. Трябва
да има кратък период от време, когато и температурата, и относителната
влажност са достатъчно високи така,
че някои видове соли да абсорбират
и задържат влага. Вечер този процес
вероятно се случва след залез слънце – когато е трудно да се осъществи
наблюдение на интересуващата ни
област. Сутрин абсорбцията настъпва след изгрев и водата се задържа
в солите дори когато относителната
влажност намалява значително.
Ако, обаче RSL отразяват наличието на течаща течна вода, следващият естествен въпрос е: Осигурява ли
водата годна за живот среда за соленолюбиви микроби (халофили) ?
В момента знаем много за земните
организми-екстремофили – видове,
способни да оцелеят в изключително
ниски или високи температури, изключително висока киселинност или
соленост, високи нива на радиация, и
т.н. Ние знаем, че тези организми не
само оцеляват, а и могат, колкото и
да е изненадващо, да се размножават
в определени течности при температури под -20 ° C. Някои евтектични разтвори са необитаеми (доколкото ни е известно) и поради това не
винаги е правилно да се каже, че на
такива места на Земята, където има
течна вода, има и живот. Но в много
области с RSL на дълбочина от няколко сантиметра вероятно е по-топло от -20 ° C, за известно време през
летните дни. A екстремофилите на
Червената планета, ако те съществуват, вероятно ще са по-адаптирани,
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отколкото земните, към екстремните
условия на Марс.
Възможните последици от това Марс
да е осеян с водоносни ивици са огромни. В момента, аз и моите колеги
все още работим, за да разберем подобре характера на RSL. Ние открихме много повече райони покрити с
RSL, отколкото бе съобщено в оригиналната публикация в списание
Science през 2011 г. Други учени са
провели лабораторни изследвания
и работа на терен в Антарктика с цел
наблюдение или копиране на Земята
на това, която HiRISE е видял от орбита около Марс.
Надяваме се, че общите ни усилия
ще хвърлят светлина върху това новооткрито явление и на това дали течащата вода е най-добрият кандидат
за възникване на живота.
Автор: Алфред Макюън (Alfred S.
McEwen) – професор по планетология в Университета на Аризона
Превод : Ваня Милева

на, обикновено по-малко от пет метра. Както отбелязват учените, наличието на соли е установено само там,
където се срещат сезонните потоци
вода.
Луендра Ойха (един от главните
участници в пресконференцията) и
колегите му представиха специален
метод, който позволява по-точен
спектрален анализ от инструмента CRISM (Compact Reconnaissance
Imaging Spectrometer for Mars) на
сондата MRO и който доказва наличието в заснетите с HiRISE на марсианските склонове хидратни соли
(перхлорати).

Някои от перхлоратите позволяват
П р о д ъ л ж е н и е – п р е с к о н ф е - на водата да бъде в течно състояние
при температури до -70 градуса по
р е н ц и я т а н а НАСА
Целзий. Учените са установили, че
(бележки на редакцията)
Информацията, представената по на Марс има перхлорати отдавна, но
време на пресконференцията на за първи път – в хидратирана форма.
НАСА, на която се съобщи, че има
доказателства за наличието на течна
вода на Марс, се съгласува с публикацията в списание Nature Geoscience,
излязла онлайн също на 28 септември.
Изнесено бе, че тъмните ивици върху
повърхността на Червената планета
са потоци силно солена вода с шири-
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Данните, събрани с инструмента щества била най-висока в центъра
CRISM, са по време на наблюдения на ивиците и постепенно се понина кратерите Паликир и Хейл. В пър- жава отдалечавайки се от ивиците.
вия са намерени най-широките и
дълги тъмни ивици.

Тези тъмни, тесни, стометрови ивици, наречени Recurring Slope
Lineae - RSL са формирани от съвременната течаща вода. Планетолозите откриват хидратирани соли
по склоновете на кратера Хейл,
потвърждаващи хипотезата, че
ивиците наистина са образувани
от течна вода. Снимка: NASA/JPL/ Тъмните тесни ивици, RSL спускаUniversity of Arizona
щи се от стените на кратера Garni
на Марс. Тъмните ивици тук са до
Проучвайки границите на тези иви- няколкостотин метра дължина.
ци, учените открили, че вътре в тях Предполага се, че се формира от пои непосредствено до тях има голя- ток на солена вода в течно състоямо количество от така наречени- ние. Снимка: NASA/JPL/University
те хидратирани соли – кристали от of Arizona
обикновени минерални соли, съ- За Ойха, новите констатации са още
държащи определено количество едно доказателство, че тайнствените
вода. Концентрацията на тези ве- тъмни линии по марсианските скло-
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нове, които за пръв път е видял преди пет години са истинска вода и то
не следи от древна, а съвременна течаща вода.
„Когато хората говорят за вода на
Марс, те обикновено имат предвид
древната вода или замръзнала вода“,
– коментира младият учен.
„Това е първото спектрално изследване, което недвусмислено подкрепя нашата хипотеза за образуване
на RSL от течни вода.“ – заключава
Ойха.
Екстремофилите –

живот

ни микроорганизми - екстремофили- халофили (соленолюбиви) от
надцарство Archaea, за които ви разказахме в „Екстремофилите – живот
на ръба“. Те живеят в солени езера
като Мъртво море, Солт Лейк (Юта)
и дори в обикновени солници. Фотосинтезират, но не използват хлорофил, а друг пигмент (основно руберин), който оцветява колониите им
от розово до червено. Техният рекордьор Haloarcula издържа на 33% (по
непотвърдени данни, но се споменава в укипедия 4.5 M NaCl) соленост.

на

ръба

Да, за съжаление не става въпрос за
марсианци. Но както неведнъж бе
повтаряно – където има вода, има
живот. Вярно, че на потенциалните
марсианци ще им се наложи да живеят в силно солена вода. Но това
не е проблем за огромна група зем-
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А защо да няма и на Марс не помалко добре адаптирани
екстремофили?
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Български астрономи засякоха рядък
космически обект в галактиката
Андромеда

Работата си върху червената нова M31N 2015-01a, която е
първото подобно явление в галактиката ни съсед от 26 години
насам, родният екип от учени,
начело с Александър Куртенков,
публикува в едно от най-престижните астрономически издания Astronomy & Astrophysics
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помощта на телескопите
в НАО Рожен екип от български астрономи проследява избухване вгалактиката Андромеда (М31) по сигнал на
роботизираните руски телескопи
MASTER, които на 13 януари т.г. откриват явлението, което първоначално се предполага, че е класическа
нова – около 15 такива се наблюдават
в Андромеда годишно.
Учените ни окриват, че то не е класическа нова, а много по-рядък обект,
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С 35-сантиметровия телескоп на студентската обсерватория на СУ близо до Плана.

т.нар. „червена нова”. Откритието
предизвиква силен интерес и в българската колаборация постепенно се
включват 20 астронома от 9 държави.
Класическата нова е избухване, породено в система от две звезди, една от
които е бяло джудже (изключително
плътен и горещ малък обект). Обаче все още не е ясно как се образуват
червените нови. Най-популярната
теория е, че са продукт на сливането
на две близки звезди с обща атмосфера. За разлика от класическите нови,
при червените такива повърхността
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на разширяващата се обвивка става
по-хладна и почервенява с времето,
откъдето идва и наименованието им.
Спешно сформиралият се интернационален екип, координиран от българския докторант по астрофизика в
Софийския университет Александър
Куртенков, печели наблюдателно
време на 9 телескопа, включително на 6-метровия БТА (Русия) и на
най-големия оптичен телескоп в света – 10.4-метровия GTC (Испания).
Печеленето на наблюдателно време
е случай, в който големите международни обсерватории отдават съоръ-
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женията си за научните цели на индивидуални или група от астрономи,
но само след предварително одобрение на важността на изследването
им.
В края на февруари учените съобщават откритието си в The Astronomer’s
Telegram – сайт за кратки съобщения
между професионални астрономи.
Пълните наблюдения за първите 3
месеца от избухването са публикувани през юни в престижното издание
Astronomy & Astrophysics (Kurtenkov,
A.; Pessev, P.; Tomov, T. et al. 2015,
“The January 2015 outburst of a red
nova in M 31”, A&A, 578, L10).
Междувременно конкурентни екипи
извършват наблюдения с 2-метровия
Ливърпулски телескоп и дори с космическия телескоп Spitzer. Наблюденията продължават в инфрачервени
лъчи с 2.5-метровия Nordic Optical
Telescope, защото обектът вече е
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прекалено слаб, за да бъде засечен
и анализиран отново с българските
инструменти.
Първата известна червена нова е наблюдавана през 1988 г., също в Андромеда. В нашата галактика е имало
такива избухвания през 1994 г., 2002
г. и 2008 г. Заедно с избухванията в
галактиките M85, M99 и M101, досега
са регистрирани само около 10 такива нови. Поради това новооткритият
обект е изключително ценен за изучаването на физиката на червените
нови. Изследване, публикувано през
2015 г. твърди, че новата от 1670 г. в
съзвездието Лисичка също принадлежи към този рядък клас.
„В първите си дни от избухването, когато M31N 2015-01a беше най-ярка,
тя беше около 500 пъти по-голяма
и 1 милион пъти по-мощна от Слънцето. Но тъй като е на 2.5 милиона
светлинни години от нас, изглежда-

АСТРОНОМИЯ

ше около 4000 пъти по-слаба от найслабите звезди, видими с просто око.
Впечатляващото е, че в следващия
месец температурата на повърхността й падна от 7200 до 4100 градуса по
Целзий, а наблюденията от септември показват, че вече е още по-ниска
– достатъчно, за да се образува прах.
Продължавам изследването на този
интересен обект с помощта на проф.
Тома Томов (UMK, Полша) и д-р Петър Песев (IAC, Испания“.– споделя за откритието младият астроном
Александър Куртенков.
В България действа една от водещите
групи в света в изследването на нови
извън нашата галактика. Александър
Куртенков е част от групата, която
наблюдава главно с телескопите на
Роженската обсерватория. Екипът,
ръководен от доц. Евгени Овчаров
(СУ), е открил над 20 нови в галактиката Андромеда от 2004 г. досега

което време 3 пъти печели сребърен
медал за България от Международната олимпиада по астрономия. Завършва астрофизика в Софийския
университет, където в момента е докторант. От 19-годишен работи като
оператор на 2-метровия телескоп на
Националната астрономическа обсерватория Рожен. Към 2015 г. е съавтор на 5 реферирани статии в научни списания и 20 астрономически
телеграми.
Статията в Astronomy & Astrophysics:
http://www.aanda.org/articles/aa/
abs/2015/06/aa26564-15/aa26564-15.
html
http://www.aanda.org/articles/aa/
pdf/2015/06/aa26564-15.pdf

Телеграмата, с която е съобщено откритието:
http://www.astronomerstelegram.
org/?read=7150
Сайт на Института по астрономия
ОЩЕ ЗА АЛЕКСАНДЪР КУРТЕН- към БАН:
КОВ:
Институт по астрономия с НациоАлександър Куртенков е роден през нална астрономическа обсерватория,
1991 г. в Пловдив. Завършва средно БАН
образование в ЕГ „Пловдив”, през
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Плутон има синьо небе! На планетата
има и воден лед!
Автор: Светослав Александров
http://www.cosmos.1.bg/

Тази снимка, направена от цветто го голямото откритие,
ната камера MVIC на автоматичнаправено от автоматичната станция „Ню Хърайзънс“,
ната междупланетна станпоказва изненадващ син цвят на
ция „Ню Хърайзънс“ на
атмосферните мъгли на планета- Плутон! Даже има не едно, а две отта. Credit : NASA/JHUAPL/SwRI
крития. Първите цветни снимки на
атмосферните мъгли, които бяха изпратени от „Ню Хърайзънс“ през по-
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следната седмица, показват, че те са
със син цвят.
„Кой би очаквал синьо небе на тяло
от пояса на Куйпер? Разкошно е!“,
вълнува се ръководителят на мисията Алан Стърн.
Най-невероятното е, че самите индивидуални частички, които изграждат
мъглите, са със сивкав или червен
цвят, но начинът, по който те разсейват синята светлина, е приковал вниманието на учените от екипа на „Ню
Хърайзънс“. „Този забележителен
синкав оттенък ни разкрива какъв е
размерът и съставът на частичките“,
споделя Карли Хоует. „Синьото небе
често пъти е резултат от разсейването на слънчевата светлина от
много малки частички. На Земята
тези частички са много малки азотни молекули. На Плутон частичките
изглежда да са малко по-големи, но
все още с относително малък размер.
Това са частички, подобни на сажди,
които наричаме толини“.
Учените вярват, че толиновите
частички се формират в най-високите слоеве на атмосферата, където
ултравиолетовото лъчение разкъсва
и йонизира азота и метана и така те
могат да реагират едни с други, за да
се формират по-комплексни отрицателно и положително заредени йони.
Когато те рекомбинират, се получават много сложни макромолекули.
Този процес е наблюдаван за пръв
път на луната на Сатурн – Титан.
Именно толините са виновни за червения цвят на повърхността на Плутон.
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Второто голямо откритие е свързано
с наличието на воден лед. По-точно – намерени са множество малки,
но оголени региони от воден лед на
Плутон. Откритието е направено от
инструмента Ralph.
На по-големите ширини обаче не е
засечено наличието на воден лед.
„Очевидно той е маскиран от присъствието на други ледове, съставени от летливи съединения, които покриват по-голямата част на
планетата. Защо водата се появява точно там, където е, а не на
други места, е предизвикателство,
върху което се опитваме да се задълбочим“, съобщава Джейсън Куук.
Най-интересното е, че ледът се намира в тези региони, които са светлочервени. Учените поясняват, че все
още не са наясно с взаимодействията
между водата на Плутон и толиновите частички.

АСТРОНОМИЯ

Ню Хърайзънс изпрати цветни снимки
на Харон
Автор: Светослав Александров
www.cosmos.1.bg

„Ние си мислихме,
че вероятността
да видим такива
интересни
неща
на този спътник,
който се намира в
далечния край на
Слънчевата система, е много ниска“, съобщава Рос
Байер от екипа на
експедицията.
Това е най-доброто цветно изображение на Харон, с което разполагаме до този момент!
Credit : NASA/JHUAPL/SwRI
олямата луна на Плутон –
Харон – има диаметър, който е половината от този на
планетата. Много от учените, които работят по мисия „Ню Хърайзънс“, очакваха Харон да е мъртъв, монотонен, покрит с кратери
свят. Вместо това те виждат пейзаж,
покрит с планини, каньони, свлачища, вариации в цвета на повърхност-
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та и още много други неща...
Най-новите снимки от Харон пристигнаха на Земята на 21-ви септември. Всъщност те бяха заснети по
време на голямото облитане, на 14ти юли, но понеже „Ню Хърайзънс“
се намира много далече от Земята, а
през по-голямата част от лятото бе
зает да праща данни от другите инструменти, снимките биват свалени
едва сега. На тези снимки се вижда
гигантска система от каньони, която се простира над 1 600 километра
в рамките на цялата заснета от „Ню
Хърайзънс“ половина. А може би се
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простира и от другата страна, откъм
незаснетата от автоматичната станция страна на луната. Всичко това
говори за титаничен геологически
катаклизъм, който се е случил в миналото на Харон!

„По отношението на размера на тази
характеристика спрямо Харон, географската особеност прилича твърде
много на обширната система от каньони Валес Маринерис на Марс»,
смята Джон Спенсър от екипа.

години

На 12 ноември 2015 г. от 19:00 ч. в
книжарница Литературен клуб “Перото”
в НДК, списание “Българска наука” ще
отпразнува с вас своята 10-годишнина.
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Водещ на събитието:
Любов Костова –
директор на “Британски
съвет България” и създател
на “Софийския фестивал на
науката”, един от най-дейните
популяризатори на науката
в България.

instagram.com/natgeo
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Кървава луна
Според изчисленията на НАСА Кървавата Луна ще започне своя „възход“ в нощта на 28 септември
в 3 часа и 11 минути и ще стане изцяло червена около 5 часа сутринта, когато земната сянка
изцяло ще покрие Луната. Първите ефекти могат да се видят от зрителите на Земята малко порано, към 4 часа и 7 минути.
За последен път подобно явление е имало преди повече от 30 години – през 1982 – и следващия
път такава комбинация ще се случи 2033 година. Tакива супер Кървави Луни се случват веднъж на
поколение.
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instagram.com/drchrisbrown
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instagram.com/wonguy974
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instagram.com/tiesto
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instagram.com/london

instagram.com/dearleila
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instagram.com/dearleila
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instagram.com/gabetianophotos
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instagram.com/grandcanyonnps
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instagram.com/erikapalomino
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Знаете ли, че на Луната има работещ
телескоп?
Автор: Светослав Александров
www.cosmos.1.bg

Автоматичната лунна станция на Китай “Чанг’e 3”, която кацна на
Луната през декември 2013 година и все още работи. Credit : Chinese
Academy of Sciences
динствената работеща ав- ция е монтиран телескоп, който ратоматична лунна станция боти в ултравиолетовия диапазон.
на самата повърхност на Китайските учени оповестиха, че теЛуната е китайската „Чанг‘e лескопът продължава да функциони3“. Тя кацна успешно на Луната през ра според очакванията и да изпраща
декември 2013 година и достави лу- важни научни данни!
нохода „Юту“. През януари 2014 г. Първите резултати от телескопа са
луноходът се повреди и престана да приети за публикуване в списанието
се придвижва (оттогава насам перио- Astrophysics and Space Science, като
дично излъчва радиосигнали въпре- статията в електронен формат вече
ки повредата си). Стационарната ав- е излязла. Статията включва резултоматична станция „Чанг‘e 3“ обаче тати, които телескопът е събрал от
все още работи безпроблемно!
началото на работата през декември
На борда на тази автоматична стан- 2013 година до месец юни 2015 годи-
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на.
Оказа се, че е изключително практично да има телескоп на Луната. На
Луната няма плътна атмосфера и за
разлика от Земята ултравиолетовата
светлина може безпрепятствено да
достига до повърхността. Разбира се,
ако само това е причината, тогава би
било достатъчно да има ултравиолетов телескоп в околоземна орбита. Но
има и още една причина - околоосното въртене на Луната е 27 пъти побавно от това на Земята, което позволява на телескопа да стои фиксиран
към дадена звезда в продължение на
дълго време, без да му бъде прекъсвана работата.
Китайските учени оповестяват, че
през първите 18 месеца на работа,
лунният телескоп е успял да наблюдава общо 40 звезди в продължение
на общо 2 000 часа. Екипът също
така е заснел галаката Pinwheel:

Китайският лунен телескоп не е първият телескоп изобщо в историята на
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лунните изследвания. През 1970 година астронавтите от мисия „Аполо
16“ доставят на луната ултравиолетов
телескоп, благодарение на който успяват да наблюдават Земята, звездите и Големия магеланов облак. Този
телескоп е имал нужда от ръчната
намеса на астронавтите. Китайският
телескоп обаче е много по-модерен –
той е първият лунен телескоп, който
може да бъде контролиран дистанционно от Земята.
Има и някои трудности при работата с телескоп на Луната. Луната е
враждебно небесно тяло и има много
опасности. Особено вреден е лунният прах, който прониква навсякъде и
може да повреди крехката апаратура
(както се случи с лунохода „Юту“). За
да предпазят телескопа от съдбата
на „Юту“, китайците го прибират по
време на изгревите и залезите, когато се счита, че прахът може да бъде
особено коварен. Така лунният телескоп успя да оцелее до ден днешен!
Понеже все още е функционален,
учените очакват да им бъде разрешено да продължат неговата експлоатация след края на настоящата 2015-та
година.

Image credits: Edwin Kats

Японският макак (Macaca fuscata)
Япония е много красива страна и много фотографи обичат да снимат
прелестите й. Да уловят красивите черешови цветове в началото на
пролетта, на величествените есенни пейзажи и свръх технологичните
градове. Има достатъчно основания да се посети Япония, но ние ще ви
покажем нещо, което се пренебрегва и остава недооценено.
Японският макак (Macaca fuscata) е вид маймуна, живеещ в Северна
Япония, и най-северния нечовешки примат, като живее в температури до
-15 ° C. Те са с кафяво – сива кожа, червено лице, под ръцете и корема
съща са червеникави, с къса опашка.
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Image credits: Ade Photography

Image credits: Masashi Mochida
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Image credits: mommam 777

Image credits: Ben Torode

Image credits: Jason Arney

Image credits: Masashi Mochida
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Най-старата японска
градина в САЩ
Японската градина се намира в не безизвестния Голдан гейт парк (Golden Gate Park) в Сан
Франциско. Създадена е през 1894 г., а площта на която се разпростира е 5 акра или 20
234 кв. метра. Има пътища, алеи, езера, мостове, скулптури и много чайни.
Повече може да научите в сайта на японската
градина: http://japaneseteagardensf.com
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Photograph by Simon Tong

МЕДИЦИНА
Литературна диагноза:
Мария от романа „Тютюн”
Автор: Виктория Илиева

някаква ужасна прилика с лице на
мъртвец, излязъл от гроба. Секунда подир това Ирина различи кухия
блясък в очите й – трагични очи
без мисъл и съзнание, безумни очи, у
които липсата на израз засилваше
поразително глупостта на идиотската и самодоволна усмивка върху
лицето и вдървеността на тялото,
изпънато в поза на надменно величие. Ужасното видение слизаше по
стъпалата с отсечени движения, а
след него вървеше прислужницата
с тревожно разперени ръце, сякаш
следеше дете или някаква механизирана кукла, която всеки миг можеше да падне.”
Из романа „Тютюн” на Дими„По стъпалата й слизаше Мария.
В първия миг Ирина изпита злорад- тър Димов
ство, после смущение, след това
игурна съм, че всички сте
уплаха и най-сетне чувство на фичели романа „Тютюн” на
зически страх и желание да побегДимитър Димов поне ведне. Но тя се окопити, не мръдна и
нъж в живота си, дори само
с върховно напрежение продължи
да гледа страшния призрак, който заради матурата в училище. И може
идеше отгоре... Сега Мария носе- би някои от вас са си задавали въпроше замърсен пеньоар от дебела ро- са каква е болестта, от която Мария,
зова коприна, под който стърчеха съпруга на главния герой Борис и нагрозно ъглите на измършавялото й следница на фирмата „Никотиана”,
като скелет тяло. Лицето й напо- умира. В книгата се загатва, че нейдобяваше пожълтял и смачкан пер- ното заболяване е следствие от млагамент – тъй дълбоки бяха бръч- дежките похождения на баща й. Този
ките върху него, – а оредялата й, факт заедно с постепенно развивапочти окапала коса му придаваше щите симптоми от страна на нервна-
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та система навежда на мисълта, че тя
страда от вроден сифилис.
Сифилисът е хронично заболяване,
което трае в продължение на много
години, има три периода с дълги паузи между тях и оставен без лечение
завършва със смърт. Причинява се
от микроорганизъм, който се нарича
Treponema pallidum (бледа трепонема) и се предава по полов, кръвен и
вертикален път (от мака на дете по
време на бременността).
В организма трепонемата навлиза
през неувредената лигавица на половите органи и устната кухина или
през наранена кожа. На мястото на
навлизане (входна врата) се образува
локална реакция, която представлява язва (рана). След това микроорганизмите навлизат в кръвта и така се
разпространяват до всички тъкани и
органи в тялото, където предизвикват различни увреждания.

ми.
Инкубационният период на инфекцията трае около 26 дни. След изтичане на този срок се проявяват признаците на първичния сифилис. На
мястото на навлизане на трепонемите (най-често в областта на половите
органи) се образува характерна язва,
наречена ulcus durum (в превод –
твърда язва). Нарича се така, защото
основата й е твърда като хрущял. Няколко дни след появата на язвата се
увеличават най-близко разположените лимфни възли – тези в областта
на гънките между трупа и бедрата.
Ако не се приложи лечение, промените претърпяват обратно развитие
и болестта преминава в своя втори
стадий.
След различно дълга ремисия (5-7
седмици) идват симптомите на вторичния сифилис, свързани с появата
на обрив по кожата на цялото тяло.
Treponema Pallidum
(бледа спирохета)
– причинителят на
сифилиса; флуоресцентна
микроскопия

В класическата клинична картина на
нелекувания придобит сифилис се
разграничават три стадия: първичен,
вторичен и третичен, разделени във
времето от фази без изявени симпто-
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Той се състои от малки розови петна,
които се намират на нивото на самата кожа. В случай че заболяването не
се разпознае и на този етап, петната
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постепенно изчезват и настъпва вторичния латентен стадий, в който отново няма оплаквания. Продължителността му зависи от състоянието
на имунната система на организма.
Няколко седмици и или няколко месеца по-късно обривът се появява отново. Този път се наблюдават пъпки
по цялото тяло. Когато се намират в
участъци с усилено триене, стават поголеми и се наричат кондиломи. Това
явление е характерно за областта на
половите органи. От повърхността на
кондиломите се отделя бистра течност, която съдържа голямо количество микроорганизми. Кондиломите
се приемат за най-заразната форма
на болестта. Друга особеност на вторичния сифилис е окапването на косата, понякога на веждите, брадата
или окосмяването под мишниците и
в половата област. Характерно за оплешивяването е, че косата опада на
определени места и главата прилича
на проядена от молци. Възможно е и
да има засягане на различни органи,
включително на мозъка.
След преминаване на вторичния сифилис отново настъпва безсимптомен период, в който болните нямат
оплаквания, но могат да предават
инфекцията на своите полови партньори. Този стадий е най-значим за
разпространението на инфекцията.
Третичният сифилис настъпва 3 до
10 години след началото на болестта.
Характерни са проявите от страна на
кожата, вътрешните органи и централната нервна система. В днешно
време много малко хора стигат до
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стадия на третичен сифилис.
Кожните промени са по-малки по
размери от тези при вторичния сифилис, имат склонност да се разпадат
и да зарастват като оставят белег. Наричат се гуми. Те представляват разположени под кожната повърхност
възловидни образувания с размер
до яйце, покрити с нормална кожа
и подвижни спрямо околните тъкани. С времето те нарастват, размекват се централно и образуват канал
към кожата, от който изтича лепкава
кървениста материя, наподобяваща
gumma arabicum и дава наименованието им. Когато гумите се образуват
по небцето, настъпват тежки изменения в анатомията на устната кухина.
Гуми могат да се образуват във всички вътрешни органи. Най-характерно е засягането на сърдечно съдовата
система, по-точно на аортата, но могат да бъдат засегнати и всички други кръвоносни съдове.
Нервната система може да се засегне през всеки един от периодите на
болестта. Различаваме ранен и късен
невросифилис.
Проявите на ранния невросифилис
са менингит (възпаление на мозъчните обвивки) и менингоенцефалит
(възпаление на моъзченоте обвивки
и мозъка). Най-често се наблюдават
при вторичния сифилис. Често не
се разпознава, защото има оскъдни
симптоми.
Късният невросифилис се развива 10
– 15 години след заразяването, в третичния стадий. Има две класически
форми – Tabes dorsalis и Praralysis
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progresiva.
При Tabes dorsalis се увреждат зрителните нерви и областите на гръбначния мозък, който отговарят за
чувството за положение на собственото тяло, сетивността за допир и
вибрация. Основните оплаквания на
пациентите са от стрелкащи болки,
които имитират болки от различни
вътрешни органи. Също така се наблюдават нарушеия в походката и
равновесието, както и загуба на сетивност. Изчезва зеничната реакция
на светлина (при насочена към окото
светлина, зеницата не се свива). Леко
отслабва зрението.
Praralysis progresiva се характеризира най-вече с психотични промени. В
началото болните се уморяват лесно,
раздразнителни са, страдат от главоболие и безсъние. Постепенно паметта отслабва, установяват се нарушения в говора и зрението. Пациентът
престава да се грижи за външния си
вид, което е парадоксално на фона
на развиващата се мания за величие.
Преди смъртта настъпват тежка деменция и парализи.

Стъпало на бебе с вроден сифилис
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от предаване на инфекцията от майката на плода по време на бременността. Характерно за него е, че няма
първичен стадий. Останалите симптоми са като при придобития сифилис. В зависимост от възрастта на детето различаваме ранен вроден
сифилис (до 2-годишна възраст) и
късен вроден сифилис (открива се
около пубертета). Ако инфекцията е
настъпила в ранните срокове на бременността, се ражда мъртъв плод.
Формата на вроден сифилис, от която
страда Мария от „Тютюн”, всъщност
е много рядка. Тя се проявява едва в
късното юношество и симптомите и
са от страна на нервната система, характерни за Tabes dordalis и Paralysis
progresiva. Димов описва болестта на
своята героиня така:
„...остана само тъгата и Мария се
върна отново към обикновеното си
равно, меланхолично настроение,
към неприятните усещания, които
идеха от тайнствената болест на
нервите й. По рамото й сякаш пълзяха мравки, кожата върху едно от
стъпалата й като че беше загубила
своята чувствителност, левият й
клепач тежеше, смъкваше се надолу
и тя трябваше да прави постоянни
усилия, за да го държи отворен.”
Тук виждаме загубата на сетивност,
както и мравучканията, характерни
за начална увреда на сетивен нерв.
„– Мария, познаваш ли госпожицата? - глухо попита той.
– Познавам всички арменци в Пера
– важно отговори болната. После
кимна с глава и добави надменно: –
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сравнима артистка... Всичко това
беше изказано с гордо и смешно въртене на главата, с неясно фъфлене,
с жалки и несвързани думи, които
подбираше не по смисъл, а по външна, звукова прилика... След това тя
се поклони величествено и с вирната глава, с изправена и вдървена
стойка на тялото си тръгна към
рояла, за да даде своя концентриран концерт. Замърсеният и скъп
пеньоар се развя като бална рокля
Ирина (Невена Коканова) и Борис
и тогава Ирина усети, че от него се
(Йордан Матев)
разнесе неприятен дъх.”
Седнете!... Ще ви изсвиря концерта. В този пасаж Димов описва и харак– Какъв концерт? – попита Борис. терната мания за величие в съчета– Концентриран концерт – произ- ние с намалени грижи за личната хинесе болната. – За арменци.
гиена на болната.
...
– Да, спомням си!... Вие сте сестрата на Алис Баклаян, моята съученичка от колежа в Цариград... Вие
живеехте в Пера.
Дори Борис и прислужницата останаха изненадани от логичната цялост на това изречение. Но пътечката на мисълта свърши изведнъж
пред пукнатина. Веднага след него
болната добави тъпо:
– Вие имахте много пера.”
Тук Мария вече има прояви на Мария (Цветана Островска) изнася
своя концерт
Praralysis progresiva. Тя не може да
прави логически връзки и подбира „Музиката, която излезе от рояла,
думите си не по тяхното значение, а приличаше на говора й: трагичен
по звученето им (концентриран кон- шум, безреден поток от дисонанси,
церт).
бликащ изпод тия ръце, които само
„А после по незнаен път в съзнание- преди една година свиреха още с техто й се появи отново безсмислената ническо съвършенство... Грозният
идея за величие и лицето й пак зам- шум на рояла продължи така около
ръзна в предишната си високомерна четвърт минута, после движениягримаса. Тя заяви, че е велика, не-
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та на пръстите й се овладяха отново от цялостен блок на съзнанието
и почнаха да свирят „Ноктюрно“
от Шопен... Но сега звуците му чрез
смътния спомен за преживяното
вълнение свързаха тайнствено разкъсаните нишки между представите в съзнанието на болната. Все по-

Величието на “Никотиана”

смешен, ала растеше всяка секунда... Най-после тя отстъпи, престана да се съпротивява срещу него и
потъна всред някакъв мрак, в който
лудостта й избухна отново, а отломките на разбитото й съзнание,
на мигновено оживелия истински
спомен се разпиляваха безследно...
Сега й се струваше, че момичето,
което седеше пред нея, беше найзлият й враг, който я гонеше и искаше да я убие, да изяде ръцете,
мозъка, дробовете й. Все по-големи
и страшни ставаха кафените му
очи... Внезапно лицето на Мария
се изкриви от ужас, цялото й тяло
затрепера. Тя скочи изведнъж и надавайки див, пронизителен вик, хукна по стълбите за втория етаж.”
Неоправданите страхове също са ха-

силна ставаше светлината, която
се излъчваше от него, и все по-ясни
образите, които огряваше. Разсъдъкът бавно разпръскваше полумрака
на лудостта. И най-после дойде моментът, в който Мария съзна отново предишната си личност, част
от миналото и всичко, което се бе
случило между нея и Борис.”
В стадия на прогресираща деменция е възможно болната Мария да
си спомни откъслечни моменти и да
възвърне разсъдъка си, но за твърде
кратко време. С напредване на заболяването епизодите на ясно съзнание
все повече се разреждат.
„Мария съзна смътно, че страхът,
който изпитваше, беше глупав и
Портрет на Димитър Димов

126

МЕДИЦИНА

рактерни за психичното разстройство при сифилиса. Те могат да се оприличат на пристъп на шизофрения.
„Една лятна вечер в Чамкория сестрата забеляза, че краят на болната приближаваше. От няколко дни
Мария лежеше изтощено в леглото
си и упорито отказваше да яде. Върху лицето й трептеше безсмислена
усмивка, кухите й, лишени от разум очи бяха втренчени в тавана, а
от устата й се точеха лиги.”
Ужасната смърт на Мария, която Димов описва, за съжаление напълно отговаря на действителността. Болните
от прогресивна парализа завършват
своя път с разрушено съзнание, подобно на страдащите от Алцхаймерова или друг тип деменция.
В съвременния свят прогнозата на заболяването е благоприятна. Възможно е излекуване дори на пациентите
със засягане на нервната система.
Лечението се провежда с пеницилинови антибиотици. При бременните
със сифилис се провежда профилак-

тика на новороденото с пеницилин и
се извършва активно наблюдение на
майката и детето след раждането.
Източници

на изображенията:

1. Кадри от филма „Тютюн”
2. http://free-spirit-city.eu/uploads/
images/full/f6e1192ce5ef5c9d0dacf2d5
5c45204f.jpg
3. http://assets.chitanka.info/thumb/
book-cover/07/1960.max.jpg (Избрах
тази стара соц корица, за да не правя реклама на някое съществуващо
в момента издателство. Ако желаете, можете да смените корицата
и да замажете името на издателството. Например ето тази: http://
www.vestnikataka.bg/wp-content/
uploads/2013/06/159.jpg)
4.
http://counsellingme.com/
microscopy/experiment/Figure5sm2.
jpg
5. http://www.adhb.govt.nz/newborn/
TeachingResources/Dermatology/
Syphilis/SyphilisFoot2.jpg

години

На 12 ноември 2015 г. от 19:00 ч. в
книжарница Литературен клуб “Перото”
в НДК, списание “Българска наука” ще
отпразнува с вас своята 10-годишнина.
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Обзор
Роговична дистрофия и хетерохромен
иридоциклит fuchs
Автор: Доц. д-р Красимир Коев, д.м.
Медицински университет София
Катедра по спешна медицина
Клиника по очни болести

Абстракт:
истрофията Fuchs е дегенеративно заболяване на
ендотела на роговицата,
при което се наблюдава
натрупване на течност и удебеляване
на мембрана десцементи, което води
до подуване на роговицата и загуба
на зрението. Броят на ендотелните клетки на роговицата в крайния
стадий на заболяването намалява,
което причинява прогресивен стромален оток. Заболяването се унаследява по автозомно – доминантен
път. То се определя от генетични и
външни фактори, като е по-често се
среща при жени в напреднала възраст. Факторите, които допринасят
за появата му са ендотелна клетъчна
апоптоза, полови хормони и др. Промените в колаген VIII, който е основен компонент на мембрана десцементи, са свързани с ранния стадий
на дистрофията Fuchs. Симптомите
на заболяването включват замъглено зрение при събуждане, чувствителност към светлина, затруднено
зрение през нощта, появата на малки
болезнени мехури на повърхността
на роговицата, непрозрачна рогови-
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ца. Хетерохромният иридоциклит
Fuchs е хроничен едностранен иридоциклит, който се характеризира с
хетерохромия на ириса. Неизвестен
процес води до развитието на увеален пигмент с хронично ниска степен на възпаление, което причинява
атрофия на ириса и вторична глаукома. Някои нехарактерни симптоми
при пациенти с хетерохромен иридоциклит Fuchs включват липса на хетерохромия, обърната хетерохромия,
периферен хороидит. Заболяването
може да бъде породено от инфекция
от токсоплазма гондии, имунна дисфункция, инфилтрация на лимфоцити и хронична херпесна инфекция.
Ирисната хетерохромия се развива в
резултат на постепенна, прогресивна
и необратима атрофия на стромата
на ириса.
Abstract:
Fuchs Dystrophy is a degenerative
disease of the corneal endothelium.
The disease is characterized by liquid
accumulation and thickening of the
membrane destsementi which causes
swelling of the cornea and vision loss.
The number of endothelial cells of
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the cornea in the final stage of the
disease decreases, which causes a
progressive stromal edema. The disease
is inherited in an autosomal - dominant
pattern. It is determined by genetic
and external factors and it is more
common in elderly women. Factors
that contribute to its occurrence are
endothelial cell apoptosis, hormones
etc. Changes in collagen VIII, which is
a major component of the membrane
destsementi covered with endothelial
cells, are connected to the early stage
of Fuchs dystrophy. Symptoms of the
disease include blurred vision upon
waking up, sensitivity to light, difficulty
in seeing at night, appearance of small
painful blisters on the surface of the
cornea, corneal opacities. The disease
is most common in women and people
who have a close relative with Fuchs
dystrophy. Heterochromic iridocyclitis
related with the Fuchs dystrophy is
unilateral chronic iridocyclitis, which
is characterized
by heterochromic
iris. Unknown process leads to the
development of uveal pigment with
chronic low- grade inflammation, which
causes iris atrophy and secondary
glaucoma. Some unusual symptoms
in patients with Fuchs heterochromic
iridocyclitis
include
lack
of
heterochromia reversed heterochromia
and peripheral choroiditis. The
disease can be caused by infection
with Toxoplasma Gondi, immune
dysfunction, infiltration of lymphocytes
and chronic herpes infection. Iris
heterochromia develops as a result of
gradual, progressive and irreversible
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atrophy of the iris stroma.
Заболяването е описано за първи път
от австрийския офталмолог Ернст
Фукс (1851-1930). През 1910 г. Фукс
описва за първи път 13 случая на централно замъгляване на роговицата,
загуба на чувствителност на роговицата и образуване на епителни мехури – състояние, което той нарича
епителна дистрофия на роговицата.
Тя се характеризира с късно начало,
бавно прогресиране, намалена зрителна острота сутрин, липса на възпаление, дифузно помътняване на
роговицата ( предимно централно) и
грапав епител с везикулообразни характеристики.
Дистрофията Fuchs е дегенеративно
заболяване на ендотела на роговицата, при което се наблюдава натрупване на течност и удебеляване
на мембрана десцементи, което води
до подуване на роговицата и загуба
на зрението (1). Ендотелните клетки
на роговицата отговарят за стромалната прозрачност. При дистрофията
Fuchs, мембрана десцементи е удебелена от натрупването на голямо количество колаген. Броят на ендотелните клетки на роговицата в крайния
стадий на заболяването намалява,
което причинява прогресивен стромален оток. Прогресивната загуба на
ендотелни клетки предизвиква натрупване на вътреочна течност в роговицата и води до стромален оток на
роговицата, който причинява отслабване на зрението (2). Подуването на
епителя може да доведе до по-тежко
увреждане на зрението. Мехурите на
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епителния оток могат да бъдат много болезнени.
Заболяването се унаследява по автозомно – доминантен път. То се определя от генетични и външни фактори, като е по-често се среща при жени
в напреднала възраст. Загубата на
ендотелни клетки може да бъде провокирана от вътреочна травма или
вследствие на хирургична интервенция. Често се среща едем на роговицата след операция на катаракта или
друг вид очна интервенция. Следователно, при пациентите с дистрофия
Fuchs може да има по-голям риск от
едем на роговицата след очна операция, тъй като при тях има намалена функционалност на ендотелните
клетки (3).
Дистрофията Fuchs протича в четири
етапа - от ранните признаци до крайния стадий, който се характеризира
с наличието на субепителни белези. Диагностицирането се извършва
чрез биомикроскопия, пахиметрия,
конфокална биомикроскопия (4).

характеризира със замъгляване на
роговичната повърхност. Дистрофията Fuchs е очно заболяване, при
което клетките на лигавицата на вътрешната повърхност на роговицата
постепенно започват да умират. Заболяването обикновено засяга и двете очи (6).
Клетките в ендотела на роговицата предотвратяват натрупването на
излишна течност. По този начин се
запазва прозрачността на роговицата. При заболяването тези ендотелни
клетки постепенно губят функционалността си и загиват. В резултат на
това се получава натрупване на течност в роговицата. Това може да доведе до подуване, замъглено зрение,
болка и загуба на роговичната прозрачност (7). Първоначално течността може да се натрупва само по време
на сън, когато очите са затворени. С
напредване на болестта могат да се
образуват малки мехури, които постепенно нарастват. Тяхното спукване може да причини болки в очите.
Дистрофията Fuchs може да предизвика промяна във формата на роговицата, което води до по-нататъшни
проблеми със зрението.
Въпреки че причините за дистрофията Fuchs са неизвестни, заболяването
може да бъде унаследявано. Съществуват различни медикаментозни терапии и хирургически методи за лечение на дистрофията Fuchs (8).

Патогенезата на заболяването е неизвестна, но факторите, които допринасят за появата му са ендотелна
клетъчна апоптоза, полови хормони
и др. Промените в колаген VIII, който е основен компонент на мембрана десцементи, покрита с ендотелни
клетки, са свързани с ранния стадий
на дистрофията Fuchs (5).
Дистрофията Fuchs е рядко, бавно
прогресиращо заболяване, което за- Симптоми
сяга роговицата на окото. Това е вид Fuchs
дистрофия на роговицата, която се
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Ранните признаци на заболяването
могат да се наблюдават при хора на
възраст между 30 и 40 години. Въпреки това, повечето пациенти не
изпитват симптоми или проблеми,
докато не достигнат възраст 50 и 60
години. Признаците и симптомите
на заболяването обикновено засягат
двете очи и могат да включват (9):
• Замъглено зрение при събуждане,
което постепенно може да се изясни
през остатъка от деня;
• Други видове зрителни увреждания
като нарушено зрение, чувствителност към светлина, затруднено зрение през нощта;
• Дискомфорт в очите;
• Появата на малки болезнени мехури на повърхността на роговицата,
причинени от излишната течност в
роговицата;
• Непрозрачна роговица;
• Късният етап на заболяването може
да доведе до слепота
Причини
Fuchs

за

дистрофията

При повечето пациенти с това заболяване причините са неизвестни.
Въпреки това, много хора го унаследяват като автозомно-доминантно
фамилно състояние, което означава,
че половината от децата на засегнатите също ще имат това заболяване.
Степента, до която при роднините
могат да се проявят признаците и
симптомите, е различна (10). Например, родител с лека проява на заболяването и няколко симптома, може
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да има дете с тежка проява на заболяването и няколко очни проблеми.
Рискови фактори на заболяването
Някои хора са по-застрашени от развиването на дистрофията Fuchs. Заболяването е по-често срещано при
(11):
• Жените;
• Хората, които имат близък роднина
(родител, брат или сестра) с дистрофия Fuchs;
• Хора на възраст на и над 50 години;
Диагностициране
фията на Фукс

на дистро-

Изследването на очите
включва (12):

може да

• Тест за зрителна острота, чрез който може да се определи дали зрението се е влошило;
• Тест за чувствителност към светлина. Насочва се ярка светлина към
очите на пациента, докато той чете.
Този тест помага за определяне дали
ярката светлина намалява способността за виждане.
• Тест за степента на заболяването. С
помощта на биомикроскоп може да
се наблюдават ендотелните клетки
в роговицата. Наличието на малки
мехури върху задната повърхност на
роговицата е показателно за наличието на дистрофия Fuchs. Етапите на
тежест на заболяването се класифицират в скала от нула до пет. Нулата
показва отсъствие на заболяване, докато пет означава тежко засягане на
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роговицата.
• Измерване на налягането на роговицата;
• Тест за определяне на дебелината
на роговицата чрез използване на
ултразвук. Твърде удебелената роговицата може да бъде резултат от
излишната натрупана течност. Това
удебеляване обикновено се наблюдава при хора с умерена дистрофия
Fuchs.
• Определяне на броя роговични
клетки. Чрез специален инструмент
се отчита размера и формата, както и броя на ендотелните клетки в
определена част на роговицата. Помалкият брой клетки обикновено е
признак за напреднал стадий на заболяването (13).
Лечение
Fuchs

на

дистрофията

Могат да се използват следните методи за намаляване на признаците и
симптомите на заболяването:
• Използването на очни капки или
мехлеми могат да намалят количеството течност в роговицата;
• Изсушаване на очите чрез топъл
въздух по лицето два или три пъти
на ден, което ще спомогне за изпаряването на излишната течност в роговицата и ще изсуши мехурите;
• Носенето на меки контактни лещи
може да подобри зрението и да намали дискомфорта в очите.
• Трансплантация на роговица. Тази
хирургична процедура, известна като
кератопластика, замества увредената
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роговична тъкан със здрава тъкан от
донор. Съществуват различни видове трансплантация на роговицата.
Някои процедури заместват само
няколко тънки слоя на роговицата,
докато други заменят цялата роговицата. При дистрофията на Фукс процедурата замества само дълбоките
слоеве на роговицата, включително
ендотела чрез ендотелна кератопластика (14).
Трансплантацията на роговицата е
ефективен подход при дистрофията
Fuchs, въпреки че при някои хора се
появяват проблеми след трансплантация, като отхвърляне на новата роговична тъкан. Отхвърлянето може
да предизвика повишена чувствителност, зачервяване, болка и влошаване на зрението. В много случаи,
отхвърлянето може да се третира с
локални очни лекарства. След трансплантация на роговица, може да се
появи дискомфорт в очите, при който могат да се използват капки за очи
в продължение на няколко месеца.
При по-голямата част от пациентите,
които имат успешна трансплантация
при дистрофия Fuchs, симптомите
изчезват за години след трансплантацията.
Хетерохромен
на Фукс

иридоциклит

Описано за първи път през 1906 г.
от Фукс, заболяването е хроничен,
едностранен иридоциклит, който се
характеризира с хетерохромия на
ириса. Според Фукс, неизвестен про-
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цес води до развитието на увеален
пигмент с хронично ниска степен на
възпаление, което причинява атрофия на ириса и вторична глаукома.
По-късно той описва 38 случая и докладва за хистопатологията на шест
очи. Увеитът предимно се появява в
по-светлото око при възрастен с минимални очни симптоми, без болка
и зачервяване на външната част на
окото (15). Увеитът не е свързан с друго системно заболяване. Постепенното прогресиране на заболяването
води до появата на катаракта, глаукома или образуване на клетъчни
инфилтрати на стъкловидното тяло.
Въпреки че обикновено се проявява като едностранно състояние, при
7.8-10 % от пациентите се наблюдава
двустранно заболяване.
Някои нехарактерни симптоми при
пациенти с хетерохромен иридоциклит Fuchs включват липса на хетерохромия, обърната хетерохромия,
периферен хороидит (16).

предизвиква по-голяма визуализация на тъмно пигментирания ирис в
задния пигментен епител (18). Смята
се, че вирусът Рубеола, който причинява дребна шарка има връзка с патогенезата на хетерохромния увеит
Fuchs.
Усложненията, които могат да възникнат са глаукома, катаракта, намалена зрителна острота (загуба на
зрението), атрофия на ириса(19)
Лечение

Не е необходимо лечение за пациенти с типично ниска степен на
възпаление.При
симптоматични
обостряния могат да се прилагат
краткосрочни локални кортикостероиди . Локалните кортикостероиди
не трябва да се използват за премахване на клетките от предната камера
(20). Когато възпалението е в умерено ниво, може да се използва локален очен кортикостероиден разтвор
Причините за възпаление на ириса и или суспензия. Не е необходима упоцилиарното тяло са неизвестни. Спо- требата на циклоплегици.
ред някои теории то може да бъде породено от инфекция от токсоплазма
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ИСТОРИЯ
Разгромът на Сърбия 1915 г. (100 години от
влизането на България в Първата световна
война)
Автор: Радослав Тодоров

Прелюдия

към войната

ктомври месец отбелязваме 100 годишнина в нашата, а и в световната история. На 14 октомври 1915
г. (1 окт. стар стил) България влиза в
Първата световна война.
Нейното включване във войната тогава е от огромно значение, поради
стратегическото й местоположение и
солидния й мобилизационен потенциал, в момент, в който баланса на
силите между враждуващите групировки все още се колебае.
За да пропуснем сложните дипломатически маневри протичащи още
много години преди конфликта да
ескалира, ще отбележим само генералните причини и крайните резултати от тях. А те са, че Антантата не
е в състояние да предложи много
на България, а и дори за това, което
предлага не може да даде никакви
сигурни гаранции, понеже в противен случай рискува да загуби останалите си съюзници на Балканите,
против всеки от които България има
претенции в резултат на все още не
отшумялата Втора Балканска война
(1913 г.)
От друга страна блокът на Централните сили обещава при победа във
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войната да даде на България абсолютно всичко, за което тя настоява
– т.е. гарантира така желаното от нея
национално обединение.
Отделно и до към средата на 1915 г.
войната се развива успешно за Централните сили – на Западния фронт
германците са окупирали Белгия и
Североизточна Франция и държат
дефанзивна линия, на която всички
опити на французите и англичаните
да ги отместят от окопите им пропадат. Докато на Източния руснаците
са разбити и в ръцете на немците падат цяла Полша, Литва и западните
части на Украйна и Беларус, като настъплението продължава. Наскоро
включилите се във войната италианци не постигат никакъв успех срещу
австрийската отбрана в Алпите и не
успяват да разклатят баланса на силите.
В този момент крайния успех на Централните сили изглежда реален. Никой не предполага, че на страната
на Антантата ще се включат САЩ и
Япония, другите балкански страни,
англофренските колонии и че войната ще стане световна и ще продължи
с години.
При това положение и при положение, че Сърбия, към която са основните териториални претенции, вече
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воюва на страната на Антантата, за
България не остава друг логичен ход
освен да й обяви война и със сила да
вземе от нея това, което смята за свое.

Ситуацията
намесата на

Сърбия
България.
в

до

Именно покрай Сърбия и Сараевския
атентат пламва искрата подпалила
големия пожар на световната война.
Подкрепени и подтикнати от съюзниците си Австро-Унгария и Сърбия
решително встъпват във война една
срещу друга, като постепенно въвличат и всички останали Велики сили,
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както и по-малките европейски държави в нея.
Трябва да се признае, че първоначално сърбите самоотвержено и доста ефективно се
отбраняват срещу
настъплението
на по-модерната
австро-унгарската армия. Но е добре да се уточни и
друго. Обикновено подчертавайки своя героизъм
те изтъкват това,
че Австро-Унгария имала в пъти
по-голяма територия и население от Сърбия,
както и доста помощна индустрия
и възможности за
снабдяване. Това
е така, но трябва да се отчетат
и другите също
толкова
важни
фактори. АвстроУнгария се готви
за война на Източния фронт срещу
Русия, според първоначалния план
именно тя трябва да изнесе тежестта
на този фронт на свой гръб и съответно основните й сили се насочват натам. Отделно впоследствие се налага
и към Румъния и Италия да се изпратят крупни сили.
Така че реално през кампания за
1914 г. по цялото протежение на Балканския фронт се бият сравнително
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съизмерими сили вариращи между 200-300 000 войници и от двете
страни.
Колкото до ресурсите на храни и боеприпаси, действително сръбските са
далеч по-скромни, но през ноември
1914 г. от Солун започват да им идват
доставките пратени от Антантата,
което дава възможност на изтощената им армия да удържи и дори да започне контраофанзива.
Освен, че мотивацията за бой не е
като сръбската и етническия състав
на австро-унгарската войска е прекалено пъстър. Голяма част от войниците дори не говорят немски или унгарски, като част от тези със славянски
произход симпатизират повече на
сърбите отколкото на Австро-Унгария, поради което и дезертьорствата
не са рядкост.
Първата офанзива на австроунгарците е успешно задържана и отбита
от сърбите. При втората през р. Дрин
австроунгарците изтласкват сърбите,
напредват в дълбочина, превземат
и Белград. Но главнокомандващият
ген. Потйорек се подвежда, че отстъпилите от столицата си сръбски войски бягат и са изтощени до крайност,
поради което хвърля армията си в
незабавно преследване, за да ги до-
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разбие, без да държи сметка за оголващите й се флангове.
Сърбите обаче отстъпват смятайки
да се прегрупират за ответен удар и
за тяхно щастие точно тогава от юг
пристигат жизненоважните за тях
доставки (главно от Русия и Франция), които буквално спасяват на
прага на идващата зима гладната,
дрипава и останала без муниции
сръбска армия.
Непредвиденият от австрийците
приток на ресурси и успешното прегрупиране на врага водят до контраофанзива на сърбите, които успешно
ги изтласкват, макар и на свой ред
да пропускат възможността за преследване и доразвиване на успеха си.
Така че в крайна сметка войските се
връщат на изходните си позиции от
началото на войната и фронта затихва в този вид към края на 1914 г.
След тези неуспешни акции австроунгарците се отказват от по нататъшни опити за атака на този фронт. Източния и новоткрития Италиански
фронтове ги принуждават да изтеглят войските натам, така че срещу
сърбите те оставят само 2 армейски
корпуса заемащи дефанзивни позиции.
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Обявяването на мобилизацията в Мирновременния състав на армията
Плевен, 1915 г. до преди мобилизацията включва 10
пехотни дивизии, в състав от 23 пеН а ц и я т а о т н о в о с е и з п р а в я хотни и конни бригади, или 70 полка
на бойна нога
(пехотни, конни и артилерийски) от
общо 120 дружини, всичко – ок. 90
През 1915 г. Българското царство об- 000 души. До началото на войната
хваща територия от 114 хиляди кв.км. екипирането и модернизацията на
и население от 4.9 милиона души. Въ- армията, както и изграждането на
преки наскоро преживяната нацио- инфраструктура в новопридобитите
нална катастрофа от 1913 г. иконо- земи още не са изпълнени докрай.
миката е вече напълно възстановена Но бурният развой на събитията наи износът на стоки превишава с 1/3 лага мобилизацията да започне в
размера на вноса. Макар и без Добру- този момент.
джа производството в селскостопан- Въпреки провала на австроунгарскаския сектор позволява изхранването та акция през 1914 г., на следващана до половин милионна армия без та година германците организират
това да задъхва икономиката.
нова (под ръководството на ген. Ма-
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Фелдмаршал Август фон Макензен, под чието главно командване
се намират войските на 1-а Българска армия
кензен), твърдо решени да установят
пряка връзка с Османската империя.
На 7 окт. 1915 г. германската 11-а
армия (в състав 7 германски дивизии,
главнокомандващ - ген. фон Галвиц)
и австроунгарската 3-а армия (3 австроунгарски и 3 германски дивизии,
ген. Кьовеш) форсират Дунав и Сава
под прикритието на мощен артилерийски огън и за 2 дни овладяват
Белград.
Стоящите срещу тях 1-а Сръбска (3
пехотни и 1 кавалерийска дивизия,
ген. Бойович) и 3-а Сръбска (2 пехотни дивизии, ген. Юришич-Щурм)
армия започват отстъпление на юг
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стремейки се да изтеглят поетапно фронта на по-задни позиции, в
очакване откъм Солун да пристигнат обещаните й от Антантата подкрепления. По западните граници
са Ужишката армия (ген. Божанович, 1 пехотна дивизия и 1 бригада)
и Черногорската армия (ок. 40 000
души) оставени за прикритие от очакваното австроунгарско нападение
откъм Сараево.
Българските войски нападат Сърбия
на 14 окт. 1915 г. в две основни направления по фронтът представляващ цялата тогавашна българо-сръбска граница – от Тимок до Струмица
(близо 400 км).
1-а Българска армия на ген. Бояджиев (4 пехотни дивизии) започва
офанзива в сектора между Трън и р.
Дунав. Тази армия влиза в състава
на групата армии „Макензен” и тяхното върховно командване. Останалите войски са подчинени пряко на
българското командване (главнокомандващ на въоръжените сили – ген.
Жеков, началник на генщаба – ген.
Жостов) с главна квартира в Кюстендил.
2-а армия на ген. Тодоров (2 пехотни и 1 кавалерийска дивизия)
южно от района на Босилеград до
Струмица в Македония.
3-а армия на ген. Тошев (2 пехотни дивизии) е оставена за охрана на
румънската граница.
Като общ стратегически резерв в тила
остават все още не напълно сформираната 11-а Македонска дивизия, 2-а
Тракийска дивизия – около гръцката
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граница и 10-а Беломорска дивизия Така се създава илюзията, че съотно– за охрана на беломорското край- шението е било поне 3:1 в полза на
брежие.
Централните сили, а вероятно и по-

Общия

баланс на силите во-

юващи в

Сърбия

през

1915

г.

Ето така френско-сръбската пропаганда изобразява ситуацията през
1915 г. Сам срещу двама смелият сърбин се отбранява, докато в същото
време подлия българин му забива
нож в гърба, а гърка гледа безучастно отстрани стъпил предателски върху съюзния им договор. Дясната част
на картината е тактично изрязвана
след войната, когато в крайна сметка
и Гърция влиза на тяхна страна и наново заедно се награбват с български
територии.

141

вече като се има предвид потенциала на Германия и Австро-Унгария и
че сърбите били съвсем сами срещу
всички.
Истината разбира се е съвсем друга.
Пропуска се тук, че гърците все пак
пускат силите на Антантата да акостират в Солун и те все пак идват да
се бият в помощ на сърбите още през
1915 г., на тяхна страна се бият и Черногорците, а косвено и руснаците и
италианците, които отвличат от Сърбия австрийски войски към своите
фронтове.
Така че всъщност към октомври 1915
г. силите на воюващите страни на
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Балканите са общо взето равни:
От страна на Антантата:
4 Сръбски армии – 300 000 д.
Черногорска армия – 40 000 д.
Англо-френска армия – 80 000 д
Общо: 420 000 д.
От страна на Централните сили:
2 Български армии – 215 000 д.
2 Германо-австрийски армии – 200
000 д.
Общо: 415 000 д.
В хода на кампанията Антантата продължава да стоварва с кораби нови
подкрепления от юг, а България да
подсилва 2-а армия с резервите си за
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да спре настъплението им. Но въпреки временните колебания като цяло
баланса на силите не се изменя съществено до края на Сръбската кампания.
А и не на последно място трябва да се
отбележи, че поне в нашия участък
на страната на сърбите са лошите атмосферни условия – есенни дъждове,
студ и прелели реки, над които те събарят мостовете след изтеглянето си.
Както и пресечения планински терен
и удобните подсилени с фортове укрепления около Пирот и Ниш. Все
фактори затрудняващи българското
настъпление и подпомагащи сръбската отбрана.
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Разположение и придвижване на войските през Сърбия, 1915 г.
Очаквайте продължение в следващия брой.
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Твоята история е нашата обща история
Автор: www.movebg.com

Защо
рия?

дигитализираме

исто-

на сирийското културно наследство
срещу разрушителната стихия на
войната. Решението им, разбира се,
е във високите технологии. И в хората зад високите технологии. Над
хиляда 3D камери за сканиране на
исторически обекти вече са доставени на местни активисти-историци от
проекта The Million Image Database1
на Оксфордския институт за дигитална археология, за месеци в базата данни са натрупани хиляди документи, а китайска компания, лидер в
3D принтирането от бетон, обмисля
възможността да възстанови по тези
изображения унищожените вече паметници. Скоро в региона стартира и
проектът Anqa (арабската дума за феникс) на CyArk2, организация, която
използва най-новите технологии за
лазерно сканиране, за да създаде детайлна 3D библиотека на застрашени
от природни бетствия или човешка
агресия обекти от светвното наслед-

ътенът от експлозиите в храма на Бел в Палмира през
август застига екипа ни някъде в тихото безвремие на
планината, между музея в Разлог и
къщата на една баба в Банско, в разгара на подготовката на Седенките,
първите от серия събития на „Моята
българска история“, в които проектът събира местната общност и дигитализира историята в реално време.
Шокът от ударната вълна след взривовете в сирийския храм разтресе
световната историческа общност в
радиус от десетки хиляди километри
от конфликтната зона. Реакцията е
напълно естествена, когато говорим
за паметник на ЮНЕСКО със световно значение. Време за шок обаче нямаше, шокът беше изместен
от план за действие, а историците
предложиха решение – единственото, което има някакъв шанс да спече- 1 The institute of digital archaeology - http://digiли надпреварата за документиране talarchaeology.org.uk/projects/
2 CYARK - http://www.cyark.org/
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ство.
Ще попитате какво е общото между
руините на храм в разкъсвана от война държава от Близкия изток и музея в Банско. И двете са материя на
паметта – деликатна и застрашена
от изчезване. И двете са носители на
историята – нетрайни въпреки привидната си твърдост и допускането
ни, че може би са вечни и могат да
почакат още малко.
Защо беше създадена платформата
„Моята българска
история“?
„Моята българска история“ се създаде именно заради неразказаните
истории, които не могат да чакат повече. Заради историите, които не искаме и не можем да си позволим да
загубим, защото са част от пъстрата
и неделима картина на нашето общо
минало. Тези, за които поради една
или друга причнина невинаги достига време в часове по история, но често
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са най-фините чаркове, задвижващи
сложната машина на културната ни
и национална идентичност – историята на рода, на улицата и града ни,
малко известните факти за важни исторически фигури, нашата лична история.
Възможно решение на предизвикателството да пишем общата ни история също е в технологиите и в хората
зад технологиите. Myhistory.bg е виртуална историческа карта на България, в която всички заедно пишем историята си. През последните години
въпросът за това какво ни обединява
излиза на дневен ред с все по-голяма
важност и често не намира категоричен отговор. Своеобразното създаване на общност през включването на
всеки един от нас в написването на
една обща история е една от основните цели на проекта. Избрахме да
изградим Моята българска история
около принципа на общото действие
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- с идеята, че всеки от нас може да
бъде историк и разказвач, с идеята,
че историята на всеки един от нас е
част от общата ни история.

Когато говорим за технологии и дигитализация, движението по утъпканите академични пътеки на историческата наука изглежда някак
еднопосочно и бавно. Сякаш тромаво, страница по страница, то тече
предимно от университетите, библиотеките и музеите към хората, но
почти никога в обратната посока – от
обикновените хора към официалната историческа наука. Дигитализирането на книжни архиви и движимо историческо наследство е тежък
и скъп процес, който изисква специална подготовка и много ресурси.
Наистина много ресурси! Прогнозните разходи за дигитализиране на
европейското културно наследство,
направени неотдавна от ЕК са за 100
млрд. евро3.
Дигитализацията на история и култура и достъпа до тях са сред ключовите
приоритети на Общата стратегическа
рамка на ЕС за програмния период
2014-2020. Амбициите им са 30 млн.
културни обекта – книги, картини,
документи, архитектурни паметници, да бъдат достъпни безплатно за
всеки чрез Europeana – публичния
дигитален музей на Европа. Европа иска свободен достъп на гражда-

ните си до историята и културата на
континента им. Не съвсем така, уви,
изглежда ситуацията в текстовете на
Националната програма за развитие
България20204. С интерес следим все
пак напредъка по няколкото български проекти, свързани с дигитализация на архиви и обекти, които получават финансиране по Норвежката
програма. Никой от тях, за съжаление, не предвижда активно включване на гражданско участие и не надхвърля с много пределите на музея
или библиотеката.
Кой има интерес от монопол над историята е разговор, който може да
бъде и къс, и дълъг. Това, разбира
се, зависи от участниците. Екипът на
„Моята българска история“ вярва, че
все по-рядко ще чуваме изтърканото
до прозирност клише, че „историята
се пише от победителите“ (или пък
беше от силните на деня). В днешния дигитален свят всеки един от нас
може да стане част от написването
на общия исторически разказ и тази
мисия е постижима чрез включването в общото действие.
Символичен е фактът, че решихме да
стартираме проекта на 2 април, рождената дата на една от емблемите на
борбата ни за национално освобождение – Г. С. Раковски. За половин
година на виртуалната ни карта се
формира жива картина от над 300
разказа, споделени от различни
участници, всеки от които вече е част
от нашата обща история.

3 Digital agenda for Europe - https://ec.europa.
eu/digital-agenda/en/digitisation-digital-preservation

4 Единен информационен портал за
структурните фондове на ЕС - http://archive.
eufunds.bg/bg/page/809

Историята

не

е

самотно

за-

нимание
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През септември реализирахме и
първите събития от поредицата ни
„Седенките“ в Банско и Разлог. Събирахме местната общност и дигитализирахме устната им история в реално време. Следващата Седянка ще
бъде в Благоевград в началото на ноември, а след това се отправяме към
Северна България. Междувременно
на платформата продължават да се
трупат много различни истории от
различни части на България и света.
„Моята българска история“ е онлайн платформа, в която читателят
е писател и писателят е читател. На
виртуалната карта на Моята българска история разказите за миналото
се пишат от всички и са достъпни за
всички. Защото ценим индивидуалния глас в историческия ни прочит и
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защото вярваме, че всяка лична българска история е наша обща история.
Защото вярваме, че всяка история
е важна, интересна, всяка история
може да бъде вълнуваща, да изпита
ценностите ни, да ни даде поука за
общото ни бъдеще тук.
Това е всяка българска история. Това
е и твоята история.

Разкажи я на myhistory.bg

ИСТОРИЯ

Отровителството в Древен Рим
Автор: Владимир Попов

атинската дума за отрова
(venenum) произхождала от „venerium“, т. е. от
богинята на любовта Венера (Venus) и отначало означавала любовен еликсир. Впоследствие
придобила и значенията на отрова
и магическо средство. Въпреки че
отровителството (veneficium) било
считано от римляните за недостоен и
страхлив начин за убийство, присъщ
на жените и на източните народи,
то било до голяма степен безопасен
метод за разчистване на сметки, поради трудната му доказуемост. С изострянето на политическите борби и
противоречия в римското общество
през II – I век пр. н. е., белязани с
граждански войни, проскрипции и
екзекуции, отровителството успешно
процъфтявало. Освен това около богатите римляни винаги се навъртали
ловците за „наследство“ – бедни роднини, освободени роби и мними приятели, опитващи се да манипулират
завещанията им в своя полза и впоследствие да отстранят станалия ненужен благодетел най-често с отрова. Макар че диктаторът Сула през 81
г. пр. н. е. със специален закон въвел
смъртното наказание за отровителите, жаждата за бърза печалба не спирала замаяните от алчност престъпници. Ако бъдели разкрити те били
хвърляни на лъвовете, обезглавявани или разпъвани на кръст. На наказание подлежали и лекарите, ако се
окажело, че умишлено са отровили
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пациентите си.
По време на Юлиево-Клавдиевата династия отровителството също
било на мода, като историята е съхранила имената на няколко известни
отровителки (venefici) – Мартина и
Локуста, към чиито услуги прибягвали императорите и императриците, когато искали да отстранят някой
неудобен опонент. От самоубийство
посредством отрова често се възползвали много благородници, ако
императорите им намекнели, че в
противен случай ги чакат мъчения и
позорна смърт.
Отрови

и противоотрови

В трактата „De Materia Medica“ Педаний Диоскорид (гръцки лекар в
двора на римския император Нерон)
класифицирал отровите на животински, растителни и минерални по произход:
1. Растителни: корени от самакитка
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(Aconitum napellus), листа от черен
блян (Hyoscyamus niger), плодове,
листа и корени от беладона (Atropa
belladonna), корени от мандрагора
(Мandragora officinarum), листа от
бучиниш (Conium maculatum), стръкове от кукуряк (Helleborus odorus),
корени от чемерика (Veratrum
album), също така и гъби – мухоморка (Amanita muscaria) и др.
Отровата от аконит (самакитка) била
най-употребявана поради достъпността на билката. Смъртоносното й
действие се дължало на алкалоида
аконитин. Отравянето се характеризирало с гадене, повръщане, брадикардия, хипотония, фатална аритмия. Черният блян, мандрагората и
беладоната, поради съдържанието
на тропанови алкалоиди в тях се използвали за анестезия и предизвиквали халюцинации (заради което
черният блян бил наричан „Аполонова билка”, тъй като бил използван
от делфийските жреци за предсказания). При предозиране предизвиквали конвулсии, повръщане, тахикардия, нарушена координация,
коматозни състояния и смърт. Отварата от наземните части от растението бучиниш била силно отровна и се
използвала за екзекуции в Древна
Елада (с нея бил умъртвен философът Сократ). Голямата токсичност се
дължала на алкалоида кониин, потискащ централната нервна система.
Проявите на отравянето били гадене,
повръщане, забавени движения и говор, парализа на крайниците и главозамайване. Смъртта настъпвала от
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парализа на дихателната мускулатура. Кукурякът се използвал в античната медицина като глистогонно
средство и за очистване на червата (в
Елада отравяли водата на обсадените градове с него), а при предозиране
предизвиквал диария, световъртеж,
повръщане, действал кардиотоксично: у жертвата настъпвала брадикардия и спиране на сърцето. Чемериката се давала за предизвикване на
повръщане при хранителни или алкохолни натравяния, но понякога се
стигало до смърт в резултат на токсичните ефекти на алкалоида вератридин – повръщане, брадикардия и
хипотония. Мухоморката се използвала като халюциноген, а при предозиране предизвиквала гадене, повръщане, делириум, потискане на ЦНС,
хипотония, задушаване и смърт.
2. Животински: използвали се отровите, добити от земноводни (крастави жаби), змии (усойници и пепелянки), отровни паяци, скорпиони
и морски животни. Отровата, секретирана в кожните жлези на някои
жаби от рода Bufo била кардиотоксична – съдържала буфадиенолиди
(стероидни гликозиди), действащи
кардиотоксично – блокирали проводимостта на сърцето и предизвиквали спирането му в диастола. Покушенията посредством използването на
змии също били разпространени –
често змии се подхвърляли в дома на
жертвата, но за по-сигурно отровителите използвали извлечената от тях
отрова. Отровата при сем. аспидови
(Elapidae) като например кобрата съ-
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държала невротоксини, които блокирали ЦНС и в крайна сметка смъртта
бързо настъпвала поради парализа
на дихателния център. Отровата на
пепелянките и усойниците (Vipera)
съдържала хемотоксини, които предизвиквали разрушаване на еритроцитите. На мястото на ухапването се
развивал хеморагичен оток, последван от гадене, повръщане, загуба на
съзнание и кома. Отровата на скорпионите също била със невропаралитични свойства, а тази на повечето
паяци действала некротично – разрушавала органите в организма.
3. Минерални: най-често олово, арсен, живак. Оловото било широко
разпространен метал в ежедневието
на древните, въпреки токсичните му
свойства, за които последните не подозирали. Често за да подобрят вкуса
на виното потапяли оловни плочки в
него или държали течността в оловни съдове. Така сред римския елит
било разпространено хроничното
оловно отравяне – „сатурнизъм“. Диоскорид, описал арсен като „отровата
на века”. Той бил особено подходящ
в отровителството заради липсата на
цвят, мирис и вкус, неговите сулфиди и оксиди били разпространени в
природата и се използвали както от
простолюдието, така и от благородниците. Симптомите от отравяне с
арсен били трудни за откриване, тъй
като имитирали хранителни отравяния. От висока доза арсен жертвата
получавала силни коремни спазми,
диария и повръщане, последвани
смърт. Отровата също така се давала
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в малки повтарящи се количества и
така се натрупвала в организма, предизвиквайки изтощение и парализа.
Според Диоскорид, за да се предпазят от „живачните пари” работниците в мините носели маски.
Опасявайки се постоянно от това да
не бъдат отровени, богатите и влиятелни политици и императори не
вкусвали от виното и храната на трапезата си без тя първо да бъде опитана от личните им прегустатори (найчесто роби). Прегустаторите били
толкова многобройни, че формирали
свое сдружение (колегия) с прокуратор (procurator praegustatorum).
На почит били и различни териаци –
„универсални антидоти“ (противоотрови) с най-разнообразен и фантастичен състав, които често нанасяли
по-големи вреди от отровите срещу
които били предназначени. Според
Плиний Стари: „...Лекарите хвалят Митридатовата противоотрова,
правят различни състави и искат за
това много пари. Те отмерват по един
фунт от това лекарство за 20 сестерции и лъжат доверчивите нещастници, купуващи вредната смес. Тъй
като съставките й вредят или на
стомаха, или на главата, трети
пък докарват бледност на лицето
и изтощение на тялото. Така се
получава, че тези, използващи противоотровата умират в по-тежки мъчения от такива, които би им
причинила самата отрова...
„Модата” с употребата на противо-
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отрови идвала от понтийския цар
Митридат VI Евпатор, дългогодишен
противник на римляните, срещу когото империята водела три войни.
Панически страхувайки се от отравяне, Митридат експериментирал върху осъдени на смърт или роби действията на различни видове отрови и
подбирал съответни противоотрови.
Накрая той създал препарат от 36
компонента, наричан от римляните
„митридатикум”, имащ репутацията на универсален антидот срещу
отрова от самакитка, змии, скорпиони, паяци и др. Митридат приемал
от антидота всеки ден и с времето
придобил неуязвимост към отрови.
Което в крайна сметка му изиграло
лоша шега, защото след разгрома му
от римския пълководец Гней Помпей, решавайки да завърши живота
си със самоубийство, царят погълнал
отрова, която не подействала. Тогава
наредил на негов войник да го прободе с меч. В „Атически нощи“ Авъл
Гелий цитира своята версия на Митридатовия териак:
„Патиците в Понта, казват, се прехранвали с най-различни отровни
треви. Пък и Леней, освобожденецът
на Гней Помпей, пише, че прочутият цар на Понта Митридат проявявал голямо влечение към лечебната
наука и цяровете от този род и често
смесвал кръвта на споменатите патици с лекарства, които обезсилват
отровите; така приготвена, кръвта,
изглежда, имала могъща сила; а самият цар постоянно приемал подобни илачи, за да се предпази от неве-
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домите клопки на угощенията, та
дори съвсем съзнателно, нарочно
изпивал на показ пред всички смъртоносна и бързодействаща отрова
и въпреки това оставал невредим.
Затова подир време, когато след
своето поражение се оттеглил в
най-далечните предели на царството и решил да умре, той опитал
най-силните отрови, за да ускори
смъртта си, ала напразно и като
нямал какво да стори, пронизал се
с меча си. Измислената от царя на
Понта противоотрова е много разпространена днес и се нарича “Митридатова”.“
В Рим първият териак, съдържащ 73
съставки, бил „разработен” от Андромах (придворен лекар от I в.).
Противоотровата била предназначена за императрица Агрипина, която
се опасявала синът й Нерон да не я
отрови. През 2 век известният римски лекар Гален усъвършенствал рецептата на „универсалната противоотрова”, експериментирайки върху
животни. Oпита си в изготвянето на
противоотрови Гален описал в две
книги („Антидоти I” и „Антидоти II”)
за което получил златна верижка от
император Марк Аврелий с гравиран
върху нея надпис – „От Антонин,
император на римляните на Гален,
император на лекарите“. Разбира
се най-ефективният начин да бъде
изкарана погълнатата отрова от организма била т. нар. „алексифармика“ – предизвикване на повръщане.
Древните били наясно, че дозата оп-

ИСТОРИЯ

ределя дали ще се получи отрова,
или лек. Диоскорид описва свойствата, действието и употребата на
мака (Papaver somniferum), широко
разпространен като сънотворно и
обезболяващо средство, а също и за
подпомагане на храносмилането. В
същото време обаче предупреждава, че приет в по-големи дози, предизвиква летаргия и вцепенение, и
дори води до смърт. Също така той
описва два различни вида самакитка: „Akoniton lycoctonum”, която се
използвала за убиване на пантери,
вълци и други диви зверове, но също
така и като болкоуспокояващо при
очни операции. Според автора, в зависимост от концентрацията отровата можела незабавно да причини
смърт, а в по-ниски дози до летален
изход се стигало след няколко месеца, и дори след 1 до 2 години. Плиний Стари пише, че самакитката,
примесена с топло вино се използва
като лекарство срещу ухапване от
скорпиони.
Наред с умишленото отровителство,
в ежедневието на древните често се
случвали и летални инциденти поради незнание или предозиране с отвари от растения. Както пише Авъл
Гелий в „Атически нощи” – „За целебните свойства на кукуряка”:
„...белият (под „бял кукуряк” древните автори визирали чемериката)
очиствал стомаха и горната част от
корема чрез повръщане; черният
разкарвал така наречената долна
част на корема; и двата имали свойството да извличат от тялото вредни-
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те течности, които били причинители на болести. Съществувала обаче
и опасността да не би, разтваряйки
всички проходи в човешкото тяло,
кукурякът наред с причините за болестите да изхвърли и онези вещества, които са причините за живота,
и да не би, отнемайки по този начин
цялата поддръжка, идеща от естествените сокове, да погуби човека...“.
Трудно било да се докаже дали смъртта е настъпила поради отравяне или
по друга причина, и много лечители
пострадали, обвинени несправедливо, докато виновниците често оставали ненаказани.
Хронология

на

най-извест-

ните отровителства

Първият документиран случай за
масово отровителство сред аристо-
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крацията в Древен Рим е описан от
Тит Ливий и датира от 331 г. пр. н.
е. У патрицианките Корнелия и Сергия били намерени отвари, за които
жените се кълняли, че са лекарства,
но след като ги изпили, обвинените
починали. В хода на разследването
били екзекутирани 100 жени отровителки.
През 180 г. пр. н. е. римското общество отново било разтревожено от
масова смъртност. Тъй като през 2
в. пр. н. е. политическите интриги
и противопоставяния се обостряли,
била учредена комисия от претори,
която да разследва случаите. Започнали доноси и били осъдени около 3000 заподозрени. Сред тях била
и Кварта Хостилия, която отровила
мъжа си Калпурний Пизон, тъй като
обещала консулската длъжност която той заемал на сина си от първия
брак.
През 154 г. пр. н. е. двамата консула
Постумий Албин и Маний Ацилий
били отровени от жените си, които
били удушени от роднините си, за да
бъде избегната дългата съдебна процедура.
През 129 г. пр. н. е. бил намерен
мъртъв в леглото си Публий Корнелий Сципион Емилиан Африкански
(Млади), победителят на Картаген
и Нуманция. Той бил най-големият
противник на поземлените реформи
на братята Гракхи и затова слуховете
свързвали неестествената му смърт
с отровителство, извършено от жена
му Семпрония (сестра на политическите му опоненти).
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През 81 г.пр. н. е. диктаторът Сула обнародвал закон срещу отровителите
и убийците – Lex Cornelia de sicariis et
veneficis. За разследване на случаи на
отровителство била създадена специална палата (quaestio de veneficiis),
но въпреки това отровата станала утвърден начин да се отървеш от нежелан съпруг, заварени деца или баща,
позволил си да живее твърде дълго.
Отрова се използвала и за самоубийство. Плиний считал за особено подходящ край на бавно угасващия живот самоубийство чрез опиум.
По времето на дългия принципат на
Август наследниците на императора
– внуците му Гай и Луций загинали в
разцвета на силите си и злите езици
обвинили за смъртта им съпругата
на императора – Ливия, която така
разчистила пътя към трона за сина
си Тиберий. Носели се слухове, че
по нейно внушение управителят на
Сирия Калпурний Пизон, ползвайки
услугите на известната отровителка
Мартина, отровил племенника на
Тиберий пълководеца (и всенароден
любимец) Германик. През 23 г. от н.
е. пък синът на Тиберий Друз бил отровен от преторианския префект Луций Сеян, който имал намерение да
узурпира властта.
При Тиберий обвинените в измяна
и заговор срещу императора често
приключвали живота си чрез самоубийство с отрова, за да избегнат унизителния нагласен процес и неизбежната публична екзекуция.
С широка известност на отровител
се ползвал наследникът на Тиберий
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– Калигула, който колекционирал
отрови и често с тяхна помощ отстранявал неудобните за него лица. Когато гладиатор на име Гълъб победил
в двубой, въпреки че Калигула бил
заложил голяма сума пари за загубата му, императорът го умъртвил,
намазвайки повърхностните му рани
с отрова, която шеговито нарекъл
впоследствие „гълъбова“. На много
римски сенатори Калигула пращал
отровни сладки. Така веднъж „почерпил” с отровени ябълки спечелилия противников отбор в състезанието с колесници. След убийството на
Калигула, наследилият го Клавдий
намерил цял сандък, пълен с отрови и рецепти за тяхното приготвяне.
Отровите били хвърлени в морето и
дълго време след това хората намирали мъртви риби по крайбрежието.
Ако се вярва на Тацит, самият
Клавдий бил отровен с гъби, намазани с отрова. В заговора участвали
жена му Агрипина, която целяла да
възкачи на престола сина си Нерон,
императорският прегустатор Халот и
придворният лекар Ксенофонт, който вместо да даде антидот на императора (след като последният повърнал), довършил убийството пъхайки
в гърлото му намазано с отрова перо.
Отровата била набавена от известната отровителка Локуста – жена от Галия, предлагаща услугите си в Рим на
аристократите. По-късно, по поръчка
на Нерон, Локуста приготвила отрова
и за Британик – сина на Клавдий от
Месалина и конкурент за престола.
За „добре свършената работа” отро-
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вителката получила голямо имение
и правото да обучава ученици. Екзекутирана била от император Галба
през 68 г. Тацит намеквал и че, за да
вземе властта, император Домициан
отровил брат си Тит, а впоследствие
и известния военачалник Агрикола,
чиито популярност и успехи в Британия будели завист у монарха.
Тъй като сокът от корените на самакитката се използвал за убийства и
самоубийства, император Траян (98117 г.) забранил да се отглежда това
растение под страх от смъртно наказание.
Владетелите, управлявали империята през т. нар. „Златен Век“ също
не били подминати от съмнения за
отровителство. Подозирало се, че
склонният към хомосексуализъм император Хадриан отровил жена си
Сабина, а Антонин Пий – Фаустина.
Смъртта на жестокия и тираничен
Луций Вер (съуправител на Марк
Аврелий), според слуховете също
била предизвикана от отровни стриди, поднесени му от жена му Луция,
макар че дори по-късните автори не
посмяли да обвинят за това деяние
„добрия император-философ”.
Синът на император Марк Аврелий
– Комод без скрупули си служел с отрови. Така той отстранил префекта
на преторианската гвардия Мотилен
с отровни смокини. По-късно любовницата Марция дала на Комод отровно вино. Тя обаче не дала очаквания
ефект и тогава императорът бил удушен от бореца Нарцис.
Във времената на управлението на
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Септимий Север (193-211 г.) било постановено, че ако с отровителство се
занимавал човек от простолюдието,
последният трябва да бъде изпратен
в мините. Ако заподозреният бил от
знатен произход – да бъде заточен.
Когато отровителството завършвало
със смърт – отровителят го очаквало
също смъртно наказание. Този закон
обаче не попречил на сина на Септимий Север – Марк Аврелий Антонин
(Каракала) да използва широко различни видове отрови за злодеянията
си. Последният неуспешно се опитвал да подкупи прегустатора на брат
си Гета, а когато опитите му за отровителство пропаднали – прибягнал
към открито насилие и го промушил
с меч. Пред Сената оправдал убийството на брат си, като го обвинил в
практикуване на отровителство.
При управлението на непълнолетния Гордиан III (238–244 г.) при подозрителни обстоятелства починал
тъстът му – преторианският префект
Мизитей. Подозрението паднало на
заелия негово място Филип, който
впоследствие отстранил Гордиан и
станал император.
След тържеството на Християнството в началото на 4 век, Константин
и приемниците му използвали обвиненията в магия и отровителство,
за да оправдават репресиите срещу
несъгласните с новата вяра или установената власт и така си разчиствали сметките с опозицията. През 358
г. нотариусът Павел обвинил всички практикуващи veneficia (магия) в
„обида на величеството” – т. е. в дър-
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жавна измяна. Започнали гонения
срещу неудобните на режима политически противници, които след мъчения признавали, че се занимават с
вещерство и отровителство. Например през 370 г. в резултат на жалба
за магьосничество няколко видни сенатора и бъдещият префект на Рим
били набедени за отровители и екзекутирани.
През 5 век бил съставен „Кодексът на
Теодосий”, значителна част от който
впоследствие влязла в „Дигестите”
на Юстиниан. В него откриваме два
акта, които не позволявали на venefei
(магьосници, отровители) правото
на апелация (обжалване на присъдата си пред императора). Тях не ги
засягали традиционните императорски амнистии по случай на държавни
празници (Великден, рождени дни
на императорското семейство и пр.).
Престъпленията с използване на отрова и магия се квалифицирали като
„най-жестоки” (scelera saeviora) и по
тежест стояли веднага след „обидата
на величеството”. Тези мерки не само
целяли да пресекат отровителството,
за да гарантират спокойствие в обществото, но при засилващата се авторитарна власт, на фона на вътрешни
и външни сътресения в държавата,
давали на императора необходимото
оправдание легитимно да елиминира опонентите си, независимо дали
са християни или езичници.

Една нестандартна панорама
на църкви от цял Свят —
отгоре надолу.
източник: http://twistedsifter.com
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ХУМАНИТАРИСТИКА
Семантичните понятия в интегрираните
маркетингови комуникации
Автор: Ваня Бабанин

огато се анализира писмен
текст, картина или друг
културен обект или събитие – например интегрираните маркетингови комуникации
в автомобилния бранш – семиотичната цел е първо да се разгледа като
цяло и тогава да се пристъпи към
анализ на сегментите, на съставните части. Първо и най-важно условие при работата със сегментите е,
че семиотикът не трябва да изолира
детайлите произволно или самоцелно, а по-скоро трябва да се увери, че
всяка отделна част се разглежда като
част от цялото.
Като такива отделни сегменти по отношение значението на различните
знаци, използвани в автомобилната
индустрия, бихме да определим семантичните понятия
Интертекстуалност
•
•
•
•

Диахрония и синхрония
Редундантност
Континиум
Нулева морфема

И нтерте к стуал н о ст
Теорията на интертекстуалността,
представена от Юлия Кръстева (като
един вид продължение на идеите на
Михаил Бахтин) допуска, че значението и разбираемостта в дискурса и
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текстовете са базирани на мрежа от
по-ранни и успоредни (ковергентни)
дискурси и текстове. Всеки текст
(разбирайки го отново като всеки
един културен обект от типа на образ,
филм, музикална композиция, събитие и т.н.) е мозайка от референции
към други текстове, жанрове и дискурси. Принципът на интертекстуалността е основа или предпоставка
за значения отвъд текстовете в строгия смисъл. Накратко, интертекстуалността описва основополагащата
дейност, която се крие зад интерпретацията на културното значение във
всяка отделна смислова единица или
културен обект: каквото и значение
да откриваме, това може да се случи
само благодарение на предварително съществуваща мрежа от предишни текстове, които създават контекст
от възможни значения и нашето познаване на значението като цяло.
В интегрираните маркетингови комуникации
интертекстуалността
въздейства както на директно, така
често и на индиректно ниво. Същото разделение можем да отнесем не
само към въздействието върху реципиента, но и към създаването на конкретния вид комуникативен елемент
от страна на комуникатора. Редица
рекламни послания (особено когато
се разработват цели серии от снимки
за кампании) за различни марки (и
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от различни фирми-производителки) са базирани на общи елементи.
Можем дори да говорим за някакъв
вид модни течения при създаването
на визии за автомобилната комуникация. При тези случаи имаме поскоро мрежа от значения, базирана
на успоредни във времето комуникативни смислови единици, които се
отнасят към създателите на тези комуникации.
За подобен вид модни течения и известно „заемане” на идеи можем да
говорим и при организирането на събития – не е изключение определена
дестинация или вид обекти (напр.
голф-игрища или музеи) да се превърне в „моден обект” и при събития за клиенти и/или журналисти да
се организират поредица от автомобилни представяния, чествания или
просто събития с различна тематика
на подобни места. Същото се наблюдава и при наемането на музиканти
и/или водещи и забавляващи публиката артисти (с тази условност, че в
страна като България действително
не е много лесно в конкретен момент да откриеш безкрайно много
разнообразни варианти за хубави и
достъпни места, музиканти и/или
водещи и забавляващи публиката
артисти, т.е. причините понякога са
чисто рационални). За София в ключови места се превръщат:
Музеите: Археологическият музей
(напр. Setra, Peugeot, Land Rover &
Range Rover Experience), Историческият музей (предаване автомоби-
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лите на Coca-Cola, SAAB, представяне на Ford Transit, С-класата на
Mercedes-Benz, Actros), Военно-историческият музей (Actros, различни
модели в рамките на Деня на бащата) – заради атмосферата си, местоположението си в центъра на града и
в близост до значими архитектурни
постройки (за значението на центъра и значението на архитектурни и
административни сгради също съществуват семиологични теории),
както и заради наличието на по-големи пространства за паркиране и/
или маневриране (особено важно изискване във връзка със спецификата
на продукта);
По-малки летища, които се използват като писти за представяне
на динамични характеристики на автомобилите: летището в Божурище
(напр. двуместната формула 1, Audi),
летището в Лесново (напр. MercedesBenz Star Experience, BMW), както и
в Чешнигирово до Пловдив (виж
илюстрацията);

Александър Невски – особено популярно място за организиране на
събития от всякакво естество – както за масовата аудитория, така и за
журналисти – от предаване на автобуси за градския транспорт или авто-
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мобили за куриерски служби, до организиране на ретро-паради.
Използването на интертекстуалността като похват можем да открием не
само при визуалните комуникации
като печатни реклами или outdoor,
където позоваването е сравнително
ясно обозначено – например приказката за Снежанка при рекламата на
Volvo XC90, Volkswagen или Citroen,
както и идеята за чудесата, които
се случват, когато целунеш жаба от
имиджовата телевизионна реклама риканска автомивка, пресъздадена
на Lexus (http://adsoftheworld.com/ от сравнително разсъблечените манекенки, които обвити с изкуствеmedia/tv/lexus_imagination).
на пяна представиха също типично
американската марка Dodge на българския пазар през 2007 г. по време
на Sofia MotorShow.

Откриваме същия похват и при създаването на специални събития или
цели кампании – как иначе можем
да разберем идеята за типично аме-
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Още по-интересен е случаят със
спонсорствата – неслучайно обвързаността на множество автомобилни
марки с конкретни видове спорт е
широко комуникирана, както в световен план, така и в България. Сред
най-често избираните спортове са тенис (напр. Peugeot, Jeep), голф (напр.
Mercedes-Benz), но има и по-екзотични като езда например (напр.
Mercedes-Benz).
Тук интертекстуалността е на границата между съзнателно и несъзнателно използван
комуникативен похват. Избирайки
например голфа като спорт, с който
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да се обвърже конкретна автомобилна марка (защото най-често спонсорствата са на ниво марка, а не за
отделен модел поради значителната
си стойност и определено имиджовата си насоченост, но има и отделни
примери за обвързване на модел със
спорт или спортист, като Mitsubishi
Colt и лекоатлетката ни Ивет Лалова), най-често причина за този избор
е присъствието на целевата аудитория за марката. Но на едно по-дълбоко ниво можем да потърсим причината за такава обвързаност и в
спецификата на самия спорт и съответния трансфер на значения от качествата, типични за този вид спорт
(например прецизност, достолепие,
аристократичност, търпение и т.н.)
към качествата на автомобилите.
Този набор от съзнателни и не толкова съзнателни причини лежи в основата на избора, а не както биха си
помислили някои - хобито на изпълнителния директор.
Синхрония

и диахрония

Още Фердинанд дьо Сосюр въвежда
дихотомията синхрония/диахрония,
за да обозначи два различни подхода към лингвистичните феномени.
Всъщност Сосюр въвежда само понятието синхрония, защото то му
помага да установи лингвистиката
като учение за съгласувани системи. Диахрония е всеки вид промяна във всяка изобразителна система. Тя се отнася до еволюционните
тенденции вътре в системите.
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Разглеждайки приложението на отделни семантични понятия като
диахронията при изграждането на
интегрираните маркетингови комуникации е важно да се направи още
веднъж уговорката за условността и
невъзможността да се открие което
и да е теоретично лингвистично понятие в неговия чист вид. Дори и
само в дискурса на едно изолирано
изследване на формално ниво е
трудно да се направи отграничение между диахрония и континиум
(имайки предвид някои по-особени,
но често срещани случаи), тъй като
континиумът а приори може да бъде
разглеждан като вид диахрония или
обратното, в зависимост от аспекта
на разглеждане на понятията.
Това определение поставя доста широки граници и ни дава основание
да разглеждаме дори и процесите на развитие на моделите на автомобилите (т.е. самите обекти на
маркетинговите комуникации) като
диахрония. Значително по-видимо
откриваме диахронията при развитието на логата на марките, например Mercedes-Benz
(http://www.
logodesignlove.com/mercedes-benzlogo-evolution).
Поредици в развитие, т.е. диахрония
откриваме и при много от печатните
и електронните информационни материали – например във всяка една
презентация на автомобилна компания под една или друга форма присъства загатната нейната история.
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По интересен начин експлоатират
диахронията като похват печатните
реклами на Volkswagen – поредицата транспортери не само се променя
като дизайн (и съответно технологии, макар и това да не е изобразено
директно), но и нараства като размери – още един чисто визуален похват,
подкрепящ лингвистичната част от
посланието – еволюция, т.е. не просто промяна, а промяна към по-добро,
към по- красиво и към по-голямо.
Всеки телевизионен спот пък може
да бъде разгледан от своя страна като
диахрония, като последователност от
действия, които протичат едно след
друго във времето. По-ясно изразена
тази характеристика личи при клиповете, в които сюжетът е изграден на
основата на наратива. (https://www.
youtube.com/watch?v=JgNOQlaZXao
или/и
https://www.youtube.com/
watch?v=qifcvTktGL4)
И ако разгледаните досега няколко аспекта от приложението на семантичното понятие диахрония при
интегрираните маркетингови комуникации бяха по-скоро фрагментарни, то организирането и провеждането на една капания също
илюстрира връзките между отделните звена във времето. Да вземем за
пример въвеждането на българския
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пазар на модел товарен автомобил
като последователност от събития:
1. Комуникация на новия модел със
служители на българския партньор
(началото на годината), включва три
микро-фази: писмена комуникация,
че ще има такъв модел; комуникация на евентуални промени в условията, при които ще се търгува новия
модел, както и евентуални мерки за
представянето му; възможност за
ограничен брой представители на
фирмата-партньор на немския концерн да види на живо и възможност
да тества новия модел.
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5. Последваща комуникация до края
на годината: традиционна реклама в
пресата, вложки в три последователни месеца, интернет кампания, директни контакти и демонстрации
за клиентите

2. Предварителна комуникация с
журналисти. Включва етапите: неформални подготвящи разговори около предстоящата поява на новия модел; първи снимки на новия модел;
официално статично представяне
пред медиите (обикновено се прави
едвременно за всички европейски
страни) през март

Разбира се, списъкът с елементи от
тази кампания може да бъде продължен както във времето, така и по
отношение навлизането в детайли,
но основното и най- важно в случая
остава използването на семантичния
похват континиум при създаване на
един общ краен ефект, постигнат
благодарение на целостта на поредицата, а не изолираното провеждане на несъгласувани комуникации с
различните аудитории или по различните канали.

3. Представяне пред медиите с пресконференция пред Националния исторически музей в Бояна на 11 юли Синхрония се наблюдава ясно при
предиобед.
едновременното съпоставяне на всеки два или повече предмета, проце4. Вечерно събитие за клиенти във са и т.н. Визуално една синхрония
Военно-историческия музей, 11 юли може да бъде открита например в
съпоставянето на два автомобила в
рекламата на Renault или на две със-
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тояния (на чадъра) в рекламата на и т.н. или напротив, нещата остаVolkswagen.
ват каквито са и се залага на предимствата на по-малкия автомобил,
особено в претоварените градски
ареали), Renault предлага подходящ
отговор – възможност, ясно изразена
благодарение на синхронното представяне на двата модела. Подобна е
и идеята при рекламата на купе-кабриолет модела на Volkswagen, двете
състояния на който са представени
чрез образите на чадъра
(още повече, че те самите са зависими от времето).

Характеристиките на автомобила в
зависимост от конкретните нужди
на потребителя са представени по
хумористичен (а за някои може би
и не толкова забавен) начин чрез
индикациите на теста за бременност. По-важното в случая е, че независимо от резултата (положителен
или отрицателен, т.е. очаквано увеличение на семейството и съответно
нараснала нужда от пространство,
както и по-различни характеристики
на автомобила от рода на сигурност
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Синхронията може да бъде изразена не само чрез образи, но и посредством един чисто лингвистичен похват (разбира се, това е значително
по-трудно, особено по отношение
възприемането, тъй като е все потрудно да се привлече вниманието
на реципиента към текстове, изискващи усилие за възприемането си
– тенденция, допълнително подсилвана от задълбочаващата се привързаност към едно обикновено „браузване” по повърхността на текстовете
(както лингвистични, така и визуални или аудио-визуални), без да се
навлиза в детайлите (дължащо се
според някои от последните проучвания на характеристиките на потребление на интернет). Затова и можем
да кажем, че от Mercedes-Benz са се
справили доста успешно с приложението на лингвистичната синхрония
при рекламата на S-класа и системата за активна защита на пътниците,
където потребителят вижда едно-
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временно какво се случва в рамките
на половин секунда с мъжа, жената,
детето, кучето и – разбира се – с колата, която явно (доста добре видимо
изразено) върши доста повече неща
за същия кратък период от време.

К о нти н и ум
В основата на семантичното понятие континиум е залегнала идеята
за протяжност, за развитие на някаква тема чрез поредица, серия от
отделни елементи (най-често визии
или събития, ако се придържаме към
областта на маркетинговите кому-
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никации). Континиум произлиза от
латинския термин continuum — ‚непрекъснат‘ и е характерен в най-голяма степен за точните науки като
математика, статистика и т.н., въпреки че във философията е познат още
от древногръцките мислители. Найобщо ние предполагаме, че времето
и пространството са непрекъснати и
някои философи поддържат тезата,
че всички естествени процеси също
се проявяват без прекъсване. Континиумът, наред с неизменяемостта от
„съдържанието” и статичността, е характерна черта на визуалното пространство.
За да останем в границите на комуникaтивния дискурс обаче ще сведем разглеждането на семантичното понятие и неговото приложение
при автомобилните комуникации
до няколко измерения, където този
похват се наблюдава най-ясно: визуално при рекламните комуникации,
като интригуващ похват при изграждане на архитектурна бранд-комуникация и във времето разглеждайки
за пример кампания по въвеждане
на нов продукт на българския пазар.
Не можем да пропуснем и факта, че
най-буквален образ на една поредица несъмнено е фирменото издание
(независимо дали вътрешно или насочено и към външните публики, печатно или електронно).
По интересен начин е използвана идеята за континиум в рекламна
поредица на Фолксваген, където визиите са фокусирани върху важна
експлоатационна характеристика -

ХУМАНИСТАРИСТИКА

ускорението. Не е задължително цикличността да бъде линейна, а може
да бъде подсилена допълнително и с
алюзията за автомобилен волан.

Приложение на континиум като
похват за изграждане на маркетинговите комуникации в автомобилния бранш личи и от концепцията
на новия музей на Mercedes-Benz в
Щутгарт. Макар именно музеите да
се свързват изключително силно с
диахронното, то тук откриваме плавен преход между отделните епохи,
правейки диахронията своеобразен
континиум. При конструирането
на музея заляга идеята за представяне на историческото развитие на
тази марка със съответните модели
и потапяйки посетителя в серия от
зали, където тематично са подредени отделните експонати. Влизайки в
музея, посетителят се изкачва с прозрачен асансьор до последния етаж,
откъдето започва посещението – неслучайно с препариран кон, който посреща всеки излизащ от асансьора.
Следват редица исторически снимки
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и първите модели на двигатели и на
автомобили (но не само за движение
по суша).
Постепенно и неусетно по спирала
посетителят минава през различни
зали, събрали представители на различните епохи от развитието на автомобилите с легендарната марка.
(По друга спирала като алтернатива могат да бъдат разглеждани
тематични зали – например с автомобили за комунални услуги и т.н.)
Отделните зали са свързани помежду
си с коридори, в които снимки, скици и други визии представят развитието на света в конкретния период и
така, благодарение на изграждания
комуникативен контекст, потапянето в атмосферата на историческите
периоди става още по-плавно. Именно континиумът пренася неусетно
всеки любител на автомобилите от
първите машини през станалата мит
състезателна кола Сребърна стрела
до най-новите футуристични модели.
Ако се опитаме да намерим найблизка дума, с която да заменим семантичния термин континиум, то
вероятно бихме се спрели на „непрекъснатост” или
„поредица”. П ри него следва да се
разглеждат, да се вземат предвид не
отделните елементи, а целостта на
поредицата.

ХУМАНИСТАРИСТИКА

При значителна част от маркетинговите комуникации можем да говорим
за натрупване или серия от повтарящи се елементи (независимо дали
лингвистични, визуални или комбинация от двете) и разграничението
дали става въпрос за редундантност
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или континиум се открива с простия
въпрос ‘Повтарям ли или има развитие на идеята?’. Нагледен пример са
серията от билборди с автомобилни
реклами край магистралата: ако има
развитие на идеята, то е континиум,
а ако става дума просто за серия от
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еднакви визии, то следва да отнесем
това явление към редундантността,
защото ефектът се постига от натрупването, без да говорим за някаква определена последователност при
избора на визии, които да са напр.
на трето, четвърто и пето място в редицата.

Р е д ун д а нтно ст
Редундантността е процес на повторение на едно означаемо, независимо дали асоциирайки го с няколко
различни означаващи или повтаряйки знака, с който е изразено. Предназначението на редундантността е
да противодейства на това, което в
информационната теория се нарича шум по канала, т.е. онова, което
може да попречи на или затрудни
приемането или декодирането на съобщението. Целта на редундантността е да подсигури безпроблемното
възприемане на знака от страна на
реципиента, дори при неблагоприятни условия. Например, защо телефонът звъни няколко пъти, когато и
веднъж би било достатъчно?
Редундантността е често използвана
при комуникациите за насърчения за
продажбите, където търсеният ефект
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е по-директен и съответно - продуктът е представен в по-голяма конкретика в сравнение с имиджовите
бранд комуникации. Натрупването
при едни акционни реклами, например, може да бъде както на автомобили (различни модели на една и
съща марка както при рекламата на
лекотоварната гама на Peugeot или
при рекламата на Hyundai или пък
просто на визии на автомобилчета,
образуващи по-голям, събирателен
образ като при Fiat), но също така и
на различни награди, печалби или
безплатни екстри, които клиентът
може да получи.
Освен на образи, повторението може
да бъде лингвистично, както е при
анафората на Audi (която едновременно е и закачка с модела на автомобила – А три):
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Разбира се, натрупване на знаци откриваме не само при печатните реклами. Симпатично изражение на
редундантност откриваме в рекламния клип на Honda, в който множество визии се изобразяват чрез
светещите фарове на множество от
автомобили.

Излизайки от тесните рамки на визуалното възприятие можем да разгледаме и примери за някои по-нестандартни видове редундантност.
Например при архитектурата на
шоу-румите, които автомобилните
марки изграждат, не само могат, но
и е задължително да бъдат преоткривани еднакви елементи, например колоните на Абеле за марката
Mercedes-Benz. Тези колони нямат
конструктивна функция, а са само
част от архитектурната система на
знаците за комуникация на марката и именно тяхната редундантност
– както по отношение на един шоурум, така и за всеки отделен (т.е. за
всички) изложбени центрове на леките автомобили на немския концерн – осигуряват протичането на
корпоративната комуникация без
евентуалните смущения от шум по
канала. Това се налага заради из-
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граждането на еднаква идентичност
за различните изложбени пространства, обусловено от корпоративната
идентичност. Същото се отнася и
за печатните материали на
марката — в духа на one-voicecommunication (комуникация в един
глас).

Като редундантност и натрупване на
знаци можем да разгледаме и автомобилите-изложбени експонати на
щандовете по време на панаири и
автомобилни салони.
Нул ева

м о рф е ма

В различните знакови системи, особено забележимо в езиковата, знакът може понякога да означава чрез
своето отсъствие, т.е. когато се появява в нулева форма.
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Липсата на знак за автомобил в рекламата на Audi (визуално отсъствие)
е подкрепено и обяснено във вербалната част на посланието: този автомобил (особено с новия си двигател)
е толкова мощен и бърз, че не може
дори да бъде заснет от фотографите.
Ето така отсъствието на образа му от
визията се превръща само по себе си
в послание – точно както и известната фраза „Липсата на новини е добра
новина“.
Освен мощта на автомобилите друга характерна област, в която се
срещат нулевите морфеми, е подкрепата на обществено значими каузи –
например екологичността като тема
е засегната успешно с преобладаващото бяло (празно) пространство,
изобразяващо липсата на бъдеще,
ако нещо не се промени (за хибридните технологии на Toyota), а пък
Volvo подкрепя Европейския ден,
свободен от автомобили, като изрязва мястото, където иначе би се появил образа на колата.

Но рекламите далеч не са единствените маркетингови комуникации,
където нулевата морфема намира
приложение. Ако разгледаме състоянието на криза (например настъпи-
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ла в производството, при смяна на
управлението или при проявен дефект в серия автомобили), то липсата на или значителното забавяне на
комуникацията се явява нулева морфема. И съответно - като всеки знак,
се интерпретира подобаващо от обществото. Вземайки предвид бързината, с която неформалните групи от
типа на facebook, tweeter или някои
по-влиятелен блогове реагират, то
тази нулева морфема е с отрицателен знак по отношение на комуникативния ефект за марката.
Социалната отговорност на една
компания също може да бъде изразена чрез нулева морфема – с един
толкова семпъл жест като отказа от
хартиени поздравителни картички
за Коледа например. Но както и при
останалите приложения на нулевата
морфема ключът към успеха й се
крие в правилното и успешно комуникиране на отсъствието.
Както спиритуалистите обичат да
казват – Знаците са навсякъде около
нас, трябва само да се огледаме. Аз
бих добавила, и да ги анализираме и
контекстуализираме в зависимост от
комуникационните цели.
В материала са изпозлвани илюстрации от личен архив и от сайта
adsoftheworld.com
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Художествено аналитични изследвания
върху украсата на испано – мавърската
чиния
Автор: Зейнаб Абуълразак Ясер

спано – Mавърски керамика представлява смесица между европейски и
ислямски елементи, създаден е от мюсюлманите в Испания
в Ал-Андалуз („Al-Andalus)1“ и про1 Al-Andalus : Също известна като
Мюсюлманска Испания или Ислямска Ибсрия.
е средновековна мюсюлманска културна
общност и територия, обхващаща в разцвета
си по-голямата част от днешната територия
на Испания и Португалия. При най-големия
си географски обхват през осми век, южна
Франция — Септимания — е била за кратко
под неин контрол. Това име най-общо описва
части от Иберийския полуостров, управлявани
от мюсюлмани (носещи общото име Маври)
през различни периоди между 711 и 1492,
макар че границите са се изменяли постоянно
с напредъка на Християнската Реконкиста.
След мюсюлманското завладяване на
Хиспания. Ал-Андалуз (Al-Andalus), тогава в
най-големия си обхват, е била разделена на пет
административни единици, съответстващи
грубо казано на съвременните Андалусия,
Португалия и Галисия, Кастилия и Леон.
Навара, Арагон, графство Барселона, и
Септимания.
Като политическа единица, тя последователно
е съставлявала провинция на Умаядския
Халифат, основан от Халиф Ал-Уалид
1(711-750); Емиратство Кордова (ок. 750929); Халифат на Кордова (929-1031); и
кралствата — (наследници) на Халифата на
Кордова. Управлението на тези кралства е
познало нарастването на културния обмен
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дължава да се произвежда под християнско управление, тези изделия са
били известни като най-знаменитите
изделия, произвеждани в Европа по
това време. „От орнаментна гледна
точка изделията може обобщено
да бъдат представени по следния
начин“2:
1. Едър-арабски шрифт
2. Дребен-арабски шрифт
3. Шпори и щрихи
и на сътрудничеството между мюсюлмани
и християни. По време на Халифата на
Кордова, Ал-Андалус е била пътеводен фар
на знанието и град Кордова се превръща в
един от водещите културни и икономически
центрове на Европа и из Средиземноморския
басейн и ислямския свят. Голям брой
достижения помогнали за напредъка на
ислямската и западната наука са дошли от
Ал-Андалус, включително и най-големите
постижения на тригонометрията (Гебер),
астрономията (Арзахел), хирургията
(Абулкасис), фармакологията (Авензоар) и
други области. Ал-Андалус се превръща в
голям образователен център на Европа и на
земите обграждащи Средиземно море, както и
става проводник за културата и науката между
ислямския и християнския свят.
2 DE PUT.A.VAN, ИСПАНО-МАВЪРСКИ
ИЗДЕЛИЯ ОТ XV ВЕК, LONDON (The Art
workers Quarterly), 12 Cliffords INN, Fleet street
,Charman and Hall, LTD, 1904
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4. Цвете и листо върху фон на точки
5. Голямо лозово листо и малко цвете
6. Листа, произлизащи от съседните
орнаменти
7. Листо от дива тиква и малко цвете
8. По-малко заоблено лозово листо
(два размера)
9. Геометрични мотиви с точки и
черти, произлизащи от предходните
10. Гадрунз ( Gadroons)

на чинията. Влиянието върху ранната италианска Маджолика е показана
много добре от испано-мавърската и
дори дизайните започват да включват нови елементи към европейските
сребърни предмети.
Алън Кейджър-Смит описва индустрията на Валенсия „като жертва на
своя собствен успех.“3, защото тези
съдове са за елита на обществото,
благородниците и буржоазията, заради своите размери самия предмет,
със своите прости мотиви.
Малага е била голям производствен Испано-мавърските шедьоври са:
център в Испания по отношение на
испано-мавърската керамика, кояИСПАНО МАВЪРСКА
то е била управлявана от династията Насрид и е била разположена в
Гренада. Първите им художествени
елементи са били ислямски, като например палмови мотиви, калиграфия, дървото на живота, но по-късно
тези художествени елементи се превръщат в смесица между ислямски и
италиански ренесансови мотиви.
А що се отнася до Валенсия, техният най-използван декоративен стил
е използването на натуралистични
-1лозови листа в тяхната керамика и тя
е направена за християнския пазар, Тук художникът формулира в своята
заради своите западни декорации, но работа графично понятие, което се
за андалуските дизайни, те използват пресича между вътрешната част на
множество геометрични мотиви, ос- това понятие и господстващия вънвен калиграфията в куфийски стил. шен свят. И така се появява някакво
Техните използвани главни цветове сходство между духовитостта в рабоса златно и синьо, може би защото те тата и визията, защото художникът
е член на господстващото общество,
се отнасят към небето и Слънцето.
Представянето на животни не се по- и защото вижда това, което виждат
явява до след 1400 година и по прин- другите. А въображението и личноцип те изпълват цялото пространство стната изобретателност не се появя3
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ват чрез някои подробности, и нито
по същество.
Образът представлява документ на
държавата, защото литературата съвпада с изкуството през този период,
и влияе върху изкуството, като подчертава абсолютното въображение в
метафизичните видения, в случай че
изкуството и литературата се появят
от един източник (извор). Но именно
той е индивидуалната фантазия на
човека, който изразява безкрайните
чувства, които описват художествен
критерий (стандарт) за истината. Художникът изработва своята творба
чрез директното пренасяне на реалността с няколко нюанса от художествените си качества, които дават
на творбата личния му почерк.
Обществото и системата на управление определят предлагането и
материалната стойност на предмета,
а това на свой ред влияе върху свободата и неподчинението на художника. Затова животът повлиява върху
изграждането му на картината и отпътуването й към възвишеността и
историческо развитие, далеч от препятствията и пречките, които обществото е създало.
Образът на птицата, която прилича
на орел, е с широко разперени крила, елегантно тяло и опашка с пера,
които са паралелно с крилата и силни крака, фиксирани в земята. Това
представлява един богат, хармоничен и художествен език, който обединява специфичността на формата и
личността на обществото, за да формира художникът образа, в рамките

176

на определена социална система, или
се стреми това да бъде, единственият
му стил в художествения му свят.
Моделът на взаимоотношенията
между индивида и цялото общество,
отслабва, при испанския художник
и колкото повече художествените
му знания се увеличават, толкова
по-силна става неговата индивидуалност, като художникът се изолира
далеч от работата си и оценява всичко чрез работните си и художествени взаимоотношения, преди всичко. Тук авторът вижда яснотата на
чувствата с личния си външен свят
и истинския външен свят, обвързан
с тях, и който го насочва към тях послабо. Той усеща своя вътрешен свят
тесен и затворен и трябва да разчупи ограниченията, за да се освободи
към въображението, изобретателността, всеобхватността на живота
и неговата удовлетвореност. Той се
стреми към едно нещо в себе си, за
да превърне желанията си в работата в просвещение и индивидуален
опит, който му дава усещане за нещата. Така че, този опит се превръща
в мост, разпростиращ се оттук дотам,
а авторът печели обновление, покой
(устойчивост) и положително внимание в стойността на творбата. Всичко това е основа на художествения
интелект (художественото съзнание)
и яснотата на зрението в процеса на
реалността и наред с почерка на художника, за да отприщи ограничена
концепция към един свят на образи и
абсолютна красота.
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който е променлив образ на съществуващото движение, в моментите на
тишина и относително спокойствие
на птицата, която прилича на орел.
Това определя художествения образ
на творбата, а главата, дебнеща за
плячка, стои стабилно върху рамото
и две огромни крила със сила, която идва от рамото и изключителната
лекота при летене чрез грациозните
пера, които се плъзгат от рамото надолу и покриват по-голямата част от
центъра на съда, докато художникът
оставя краката и бедрата здраво фиксирани в основата на съда, чрез пръстите и ноктите на птицата.
Тук, художникът прави въведение
с принципа на имитацията на природата на птицата, за да създаде художествен стил и да направи изображението интересно. Той взима
кафеникавия цвят, който най-подхожда на птицата и я обикаля с орнаменти, оформяйки спирала, разпростираща се около шията от двете
й страни, около двете страни до краката, около крилата и бдящото око
на птицата. Също така, художникът
обикаля съда с още един кръг с флорални мотиви в светлата долна част
на съда, която може да бъде бяла.
Тази творба е продукт на богатото въображение на християнската школа,
която обаче, се придържа към тялото
и образа, наред с изобретателността
и красивото въображение.
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Художникът действа в тази творба с
абсолютна свобода, ограничавайки
я в рамките на въздействието върху художественото представяне. И
тук, може да се види художественото
влияние чрез практиката, т.е. чрез
естетическата конфигурация и практическите резултати на тази конфигурация и влиянието й директно върху зрителя. Художникът се пренася
от единството на творбата в горната
част, към създаването и развитието
до максимална степен на художественото усилие в долната част, за да
създаде относително стабилен баланс, който не напряга окото, което гледа творбата. Това се получава
чрез силна промяна от крилата към
краката и опашката, която прилича
на наклонено коледно дърво, като
художникът цели с това движение
да оформи движението на птицата,
а този образ изглежда двоен между ИСПАНО МАВЪРСКА
движението, спокойствието, стабилността и прецизността. По време на
движението се решава конфликтът,

177

ХУМАНИСТАРИСТИКА

-3Религията през Средните векове успява да присъедини областите на
знанието, морала и изкуството. След
това обаче, религията става пречка
за изкуството, а светът на фантазиите се превръща в истински, а реалността видима. Но художникът
успява да погледне към фолклора и
фолклорното наследство, които са
станали още по-богати в художествените и литературните взаимоотношения. Затова картината се оформя
постепенно чрез различни стилове
от цветове и линии. Тази картина
се появява като амалгама (сплав) от
различни елементи, които са независими от древността и отворени за
новото и модерното в своето време и
възвишеността си в съзнанието.
Тази промяна на нещата и особено
птиците на тези съдове – чиниите, се
превръща в ярка презентация на найвисшата точка от мисленето на древните. Но това стълкновение и допирът между фолклорното наследство
и настоящето на художника, раждат
едно изкуство, което го принуждава
на формулира авангардна и съзнателна гледна точка, която се подчинява на нуждите на епохата със своя
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реализъм, господството на църквата,
гледната точка на обществото и пазара на търсенето и предлагането.
Наред с това, има и външни влияния
в резултат на войните и търговията,
която отваря вратите на страната,
което въвежда заимстването на опит
и художественото влияние, с които
художествените творби се превръщат
в противоречиви на реалността, а не
такива, които съответстват действително на реалностите на тогавашната епоха. И дори тази дейност и това
изключително (върховно) творческо
мислене, запечатващо се в съзнанието на художника, се превръщат в
абсолютна сила – силата на индивидуалното въображение и дълбоката
оценка на собствените му способности.
Красивата птица е с разперени
крила, които показват въображение,
и се опира на своите опашка и крака, не съответства на общественото
съзнание. Но съответства с въображението и кредото на трудолюбивия
художник, чрез неговите естетически
страдания и чувства, извиращи от
работата и ярките възприятия, като
отражение на странични действия.
Художникът трансформира естетическите страдания на тази птица в
красота на медитацията, тъй като естетическата дейност се пренася към
зоната на съзнанието (този красив
съд) и създаването на изящен предмет. А пък създаването на този съд е
фантазията и прямотата (дързостта)
на художника да рисува. А птицата,
която чрез своето движение покрива
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цялата чиния, е целенасочена отговорност на художника, относно въображението му при формулирането
на живота. Художникът не е създал
симетричност, а последователност,
като птицата и съдът са балансирани,
въплъщавайки същността на живота.
Човешката дейност е доказателство
за работата на съзнанието (интелигентността) и въображението, чрез
красивото и хармоничното използване на агломерации и линии, като
ни изумява дързостта на художника
в създаването на красиви светове, изградени от хармонията, движението
и дързостта.
ИСПАНО МАВЪРСКА

-4Има връзка и съвпадение между художествения образ и духовността на
творбата, с които тя се характеризира
чрез движението и чувствителността на художника към творбата. Той
не е потопил творбата си в дълбочината на въображението и мисълта,
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а успява с художественото съзнание
да създаде хармония и балансирана
система на птицата и нейните части.
Художникът успява да превърне визията от една фигура в няколко красиви форми, усилващи естетическото интегриране от центъра на текста
към периферията му, за да се постигне момент на външна количествена
хармония между страните, излизащи от центъра, където общата фигура дава впечатление за непрекъснато движение. Художникът възвръща
жизнеността на пейзажа чрез точно
оформяне използвайки движението,
което се влияе визуално, с редовен
ритъм на изграждане, според логично измерване, което не се отдалечава
от реалността, освен чрез някои художествени отклонения и пресметнати изненади в движението на взаимовръзката и сходството.
Движението на короната, която стои
на върха на главата на птицата, балансира около единството в многообразието на частите на птицата и
техните комбинации, като това многообразие не противоречи на единството му, въпреки различните конфигурации. Единството на творбата
се потапя в разнообразието, а постига съществена връзка в развитието
на художествения текст, въпреки че
това единство е осъществено в няколко аспекта.
Художникът добавя два важни елемента – крилата, създавайки динамичен кръг на устойчив баланс около
центъра на тежестта на тялото от двете страни, а тази балансирана форма
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дава на движението относителното
спокойствие на устойчивостта на художествената идея и изображението.
Крилата, със своята бадемовидна
форма, са свързани със същността
на фигурата и тук няма никаква дисхармония или раздяла между тях, а
издутините отстрани на крилата, съответстват на издутините в короната,
които не се отделят едни от други и
се допълват.
Чудесната гледка носи удоволствие,
с което фигурата дава жизненост и
художествена чувствителност, която подчертава естетичния елемент,
хармонизиращ с опашката на птицата, приличаща на рибена, наред с
извивките, с които е орнаментирана
фигурата. Тя се вижда от окото, движейки се в кръг по съда от тюркоазено синьо, смятан за един от свещените цветове, в рамките на кръга от
бял цвят около птицата, флоралните
орнаменти, малките геометричните
фигури, тънките голи крака до едрото бедро и краката, които стоят стабилно около периферията на съда, за
да потвърдят движението.
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-5Естетичният момент в този елемент
от картината е представен чрез тази
птица, изобразена на чинията, която
излъчва истинска креативност в областта на шия и глава, чрез превръщането на шията на птицата в шия
и глава на змия. Тя може да бъде и
дракон, но и в двата случая, отваря
вратата на изкуството да бъде възприет от приказките, легендите и
универсалните предположения, които го ръководят към това композитно
същество.
Това, което ни напомня тази шия
със своята красива аеродинамика,
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е шията на гъска, която има пряка
връзка с тази композиция на красотата. Художникът осъзнава още от
първите моменти, в които възприема съществото, скритата красота. В
този смисъл, картината е древна със
своята концепция, която притежава важност, функционалност и усет,
въз основа на наличието на връзка и
прилика между шията и външното
тяло на влечугото.
А крилата, които обкръжават това
композитно същество, потвърждават връзката между умствения и материалния образ и между знанието
и въображението, тъй като крилата отразяват стил от художествени
взаимоотношения, свързани между крилата и опашката. Те свързват
този художествен стил, в най-тясната
връзка, тъй като крилата и опашката са средства, криещи научна истина, отнасяща се до с летенето и пряка
връзка с въпроса за красотата. Оплитането на перата идва в резултат на
разбиранията на художника, негови-

те възприятия и осъзнаването му на
сложната и променлива грация на
птиците. И така, картината има същност и дълбока древност. Съществува
основа и прилика между формата на
птицата и формата на композитното
същество. Освен това, художникът
е намерил прилика между себе си и
ислямското изкуство, чрез изпълването на празнотата с растителни и геометрични образи в периферията на
чинията, както и чрез умалени графични елементи, оформящи връзка
между елементите на чинията и периферията.
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СЪБИТИЕ

По случай десетата ни годишнина организираме първата от поредица срещи, на които да ви запознаем с някои от авторите на
списание „Българска наука“, както и да дискутираме темата „Що е
то комуникация на науката и има ли тя почва у нас?“. Освен за наука, ще говорим и за образование, книги и други интересни неща,
които вълнуват всички нас.

На 12 ноември 2015 г. от 19:00 ч. в книжарница
“Перото” в НДК,
“Българска наука” ще отпразнува своята десетa
годишнина.
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Някои правят пропаганда,
ние показваме историята.
Вземи сега двата филма само
за 10 лв.
http://nauka.bg/
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