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https://www.facebook.com/BHCultureCenter
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НАУКА  

писание „Българска Наука“ 
отпразнува своя 10 годи-
шен юбилей. Вчера в кни-
жарница „Перото“ се съ-

браха читатели, автори, участници от 
форум „Наука.бг“ и други ентусиази-
рани фенове на знанието, дошли да 
поздравят създателите на това най-
популярно издание за наука в Бълга-
рия.
Водещ на събитието бе Любов Ко-
стова, директор на „Британски съвет 
България“ и създател на „Софийския 
фестивал на науката“ и вдъхновен 

популяризатор на науката в Бълга-
рия.
Освен създателите на списанието, 
братята близнаци Росен и Петър Те-
одосиеви, гости на събитието бяха 
д-р Владимир Божилов, Ивайло Сла-
вов и Мария Чернева от БНТ.
Списание „Българска Наука“ е създа-
дено в края на 2005 г. от двамата бра-
тя Росен и Петър, които по това вре-
ме са само на 16 години. В началото 
пишат сами статиите, но постепенно 
привличат учени от БАН и универси-
тетски преподаватели. Бързо печелят 

Сп. „Българска наука“ 
отпразнува своята 10 
годишнина в „Перото

www.nauka.offnews.bg



НАУКА  

12

читатели със своята интересна, ком-
петентна и на достъпен език научна 
информация. От тогава и досега спи-
санието се разпространява безплат-
но в pdf формат. Освен огромната 
работа по списанието Росен и Петър 
поддържат сайта и научния форум, 
но вече и с помощта на доброволните 
усилия на десетки млади хора. Меж-
дувременно завършват културология 
в Софийския университет и посеща-
ват над 30 страни по света като всяко 
посещение е свързано с работата им 
по списанието. За тези 10 години те 
са направили над 20 проекта, между 
които е проекта „Прочети ми“, чрез 
който хора със зрителни увреждания 
могат да чуят на диск новините от 

науката с гласовете на най-разпоз-
наваемите журналисти в България. 
Предстоят още интересни проекти - 
„бг наука за деца“ и вариант на спи-
санието на английски език.
Сега Росен и Петър са на по 26 годи-
ни и могат да се гордеят с резултата 
на 10-годишния си труд, защото няма 
по-благородна мисия от тази.
Защото както каза д-р Чавдар Чер-
ников, един от най-дългогодишните 
и активни сътрудници на списанието 
и форума: „Като протегнеш ръка на-
горе, може да не стигнеш звездите, 
но поне няма да се окаляш“.

Текст от nauka.offnews.bg

Видео по случай 10 г. списание “Българска наука”
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Видео по случай 10 г. списание “Българска наука”
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http://nauka.bg/content/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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http://nauka.bg/content/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB
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Запознай се със Златина!

я е четвърти курс, специ-
алност Химия в Софийски 
университет “Св. Климент 
Охридски”.

Заедно с Корпус за бързо гърмене 
(демонстрационната група на Факул-
тета по химия и фармация), Злати 
започва работа по проекта “Подвиж-
на лаборатория”, който вкарва експе-
рименталната химия в класните стаи 
на над 30 училища в цялата страна. 
Така, преди две години се случва и 
нейната първа среща с деца, която я е 
отвела към най-великолепните при-
ключения. Ето какви са те:

С Корпуса е участвала и в две изда-

ния на Софийски фестивал на нау-
ката и Европейска нощ на учените с 
различни уъркшопи и шоу програми 
за деца. Заедно “гърмят” и на 125 го-
дишнината на Природонаучния му-
зей.

Злати участва и във Вечерта на хими-
ята, която е най-голямото събитие за 
демонстрационна химия в България, 
а сега се готви и за международния 
конкурс Famelab.

Освен зрелищните химични опити, в 
свободното си време Злати разпуска 
с изкуство. Харесва й да прави вся-
какви дрънкулки, а наскоро открива, 
че се увлича по калиграфията. Обича 
и да рисува и това съчетава с любовта 

БУМ! Златина
http://muzeiko.com/
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си към науката ето така: 
https://youtu.be/w-5Hl2b_wKE

Злати казва, че науката и работата с 
деца са я “открили” съвсем случай-
но. Първата група деца, пред която 
прави демострации с Корпуса са гим-
назисти от Природоматематическа 
гимназия „Академик Иван Гюзелев” 
в Габрово. В края тази среща, Злати 
разбира, че никога няма да се отър-
ве от желанието да раздава знания. 
Съвсем наскоро се навършват точно 
две години от тази среща и тя вече 
има резултати – момиче точно от 
този клас вече е част от Корпуса и 
студентка във Факултета по химия и 
фармация.

В работата си в Музейко, Злати харес-
ва основно две неща. Първото е това, 
че тя дава възможност на нея и екипа 

да разбият на пух и прах клишето за 
учения. Мечтае някой ден да вижда 
на детските рисунки, които изобра-
зяват учени не лицето на Айнщайн 
или друг беловлас човек, а на млади 
хора, които приличат по нещо на нея 
и колегите й.

За второто, тя цитира Пипи и казва: 
„Работата е там, че аз съм нещотър-
сач и затуй нямам минутка свободно 
време. Светът е пълен с разни неща 
и има нужда някой да ги потърси и 
намери. Именно това правят нещо-
търсачите.”

Можете да се срещнете със Злати в 
Музейко, където тя и всички заме-
сени в проекта разказват една без-
крайна приказка за науката и точно 
както в тази за Питър Пан, никога не 
порастват.
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Задават се коледните празници и ние се подготвяме да 
взривим елхата и да подпалим кухнята. Елате да ни помогнете 
да скрием черния списък на Дядо Коледа, да му напълним 
чорапите с пакости и да свършим още много щури неща в 
традиционната Вечер на химията. Поканени са всички деца 
между 5 и 105 години, входът е свободен, а в зала 130 на 
Факултета по химия и фармация ще ви очакват пакостниците 
на върха на черния списък - Корпусът за бързо гърмене!

3-ти Декември от 19:00 ч. 
във Факултет по химия и фармация

https://www.facebook.com/events/467297173458240/
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а 27.10.2015г. от 11ч. в 
Националната библио-
тека „Св.св.Кирил и Ме-
тодий” се проведе петото 

юбилейно награждаване „За жените 
в науката” – традиция, основана от 
фондация „L’OREAL” и провеждана с 
любезното съдействие на Софийски 
университет “Св.Климент Охридски” 
и Националната комисия на Репу-
блика България за ЮНЕСКО.
Импровизираната зала на първия 
етаж на библиотеката бе тясна за 
всички хора на науката и журнали-
сти, които проявиха интерес към 
събитието. Водещ беше български-

ят журналист и PR експерт Максим 
Бехар.  Сред гостите бяха Бриджит 
Стрелър – генерален директор на 
L’OREAL Bulgaria, зам. ректорът на 
Софийски университет проф.дпн.Ал-
бена Чавдарова, както и любезният 
домакин проф. Боряна Христова – 
директор на Библиотеката. 
Награждаването започна като истин-
ски празник на науката и изкуството 
с великолепно изпълнение на трио 
„Хипнотик”, които традиционно поз-
дравяват жените, посветили се на 
науката в България. Люба Драгано-
ва поднесе поздравителен адрес от 
името на Ирина Бокова – генерален 

В истински празник се превърна 
петото юбилейно издание на 

наградите „За жените в науката”
Автор: Виктория Симеонова
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директор на ЮНЕСКО за България, в 
който приветства всички 56 участни-
ци в тазгодишното издание на награ-
дите. Поздравителен адрес имаше и 
от Ректора на Софийски университет 
„Св.Климент Охдирски” проф.дин.
Иван Илчев, който нямаше възмож-
ност лично да присъства, но чрез зам. 
декана проф. Чавдарова поднесе ис-
крените си поздравления към побе-
дителите – учили и работещи именно 
в Алма Матер, както и благодарност-
ите си към фондация „L’OREAL” за 
дългогодишната подкрепа за млади-
те учени у нас. С пожелание да про-
менят България чрез умовете си се 
обърна към жените-учени директор-
ката на Националната библиотека. 
Проектите на жените-кандидати за 
престижното отличие бяха оценени 
от жури с председател проф.Румен 
Панков – зам.ректор на СУ”Св.Кли-
мент Охридски”. Победители тази 
година са: д-р Антония Вълчева, коя-

то се занимава с астрономия и по-
специално с откриване на нови звез-
ди, д-р Деница Теофанова – нейният 
проект е свързан с древните зърнени 
култури, които се отглеждат по наши-
те земи и д-р Мария Соскова, чиито 
научни открития са в света на техно-
логиите. Д-р Мария Соскова нямаше 
възможност да присъства лично на 
награждаването, защото вече рабо-
ти по своя проект и е в САЩ, затова 
тя поздрави останалите лауреати и 
благодари за стипендията чрез кра-
тък филм, в който разказа повече за 
своята дейност. Повече информация 
за трите тазгодишни победителки, 
можете да получите на сайта на ини-
циативата – www.zajenitevnaukata.bg.
Връчването на стипендиите завърши 
с групово селфи на организаторите 
и победителите и още едно изпълне-
ние на прекрасното трио „Хипнотик”. 
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зображения на мозъка 
разкриват как нервните 
реакции към различни 
видове музика наистина 

оказват влияние върху регулирането 
на човешките емоции. Изследването 
доказва, че хората, особено тези, кои-
то „обработват” негативни чувства 
чрез музиката, реагират негативно 
на агресивна и тъжна музика. 
Регулирането на емоциите е същест-
вен компонент на психичното здра-
ве. Слабото контролиране на емо-
циите се асоциира с психиатрични 
разстройства като например депре-
сията. Клиничните терапевти знаят 
какво влияние музиката има върху 
емоциите и са склонни да я използ-
ват върху пациентите си с цел да по-

добрят настроението им и дори да 
облекчат симптоми на психични раз-
стройства като депресията. Много 
хора обаче също слушат музика с по-
добна цел – регулиране на емоциите, 
а не се знае много относно това как 
този тип слушане влияе на психично-
то здраве. Изследователи от Центъра 
за интердисциплинарни музикални 
проучвания към Aalto University във 
Финландия решават да изследват 
връзката между психичното здраве, 
музикалните навици за слушане на 
музика и как невроните реагират на 
музикалните емоции чрез изследва-
не на комбинация от изследване по-
веденчески данни и изображения на 
нервната система по време на експе-
римента. Изследването е публикува-

Музикалните навици говорят за 
психичното ни здраве

Превод: Мая Джамбазова

www.sciencedaily.com
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но в журнала Frontiers на сп. Human 
Neuroscience.
„Някои от начините за справяне с 
негативните емоции, един от които 
е преживяването, което означава по-
стоянно премисляне на негативните 
емоции, са свързани с влошаване на 
психичното здраве. Искахме да нау-
чим дали може да има подобен ефект 
от слушане на определени музикал-
ни стилове” – обяснява Емили Карл-
сън, музикален терапевт и главен ав-
тор на изследването.
Пациентите са изследвани по ня-
колко маркери за психично здраве, 
включително депресия, тревожност 
и невротизъм, и отчитат начините, 
по които те най-често са слушли му-
зика, за да контролират емоциите си. 
Анализът показва, че тревожността и 
невротизмът са по-високи при учас-
тниците, които са склонни да слушат 
тъжна или агресивна музика, за да 
изразят чрез нея негативни чувства, 
особено при мъжете. „Този тип слу-
шане дава резултати при изразява-
нето на отрицателни чувства, не е 
задължително да задълбочи негатив-
ното настроение” – твърди др. Суви 
Шаакиро, съавтор на изследването и 
разработчик на теста MMR.
В стремежа си да изследват несъз-
нателните процеси на мозъка, регу-

лиращи емоциите, учените записват 
нервната активност на участници-
те в експеримента с функционален 
магнитен резонанс (fMRI), докато те 
слушат записи с щастлива, тъжна и 
предизвикваща страх музика в цен-
търа AMI на Университетът в Алто. 
Анализът показва, че мъжете, които 
са склонни да слушате музика, за да 
изразяват негативни чувства, имат 
по-слаба активност в медиалния гла-
вен мозък (mPFC). При жените, кои-
то са склонни да слушат музика, за 
да отвлекат вниманието си от нега-
тивни чувства, обаче, се наблюдава 
увеличена активност в mPFC. „Тези 
резултати показват връзка между 
различните музикални стилове и 
mPFC – активацията, което би мог-
ло да означава, че някои стилове уп-
ражняват дългосрочни ефекти върху 
мозъка.“
„Надяваме се, че нашите изследва-
ния биха насърчили музикалните 
терапевти да говорят с техните кли-
енти относно музиката, която слушат 
извън сесията” – заключва Емили 
Карлсън – „и също така да насърчи 
всички да помислят как различните 
начини, по които те използват музи-
ката могат да помогнат или навредят 
на собственото им благополучие”.

http://nauka.bg
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амо за този месец над 4000 
американци са в списъка 
на чакащите да получаване 
трансплантация на сърце. 

Те нямат друга възможност – сър-
дечната тъкан, за разлика от други 
части на тялото не е в състояние да 
се възстанови сама, след като веднъж 
е повредена. За щастие, последните 
проучвания на група към универси-
тета Carnegie Mellon би могла един 
ден да доведе до свят, в който транс-
плантациите нямат да бъдат повече 
необходими за спасяване на увреде-
ни органи.
„Ние сме в състояние да вземем MRI 

снимки на коронарните артерии и 
3-D изображения на ембрионални 
сърца и да ги 3-D биопринтираме с 
безпрецедентна резолюция и качест-
во, получено от много меки материа-
ли като колагени, алгинати и фибри-
нати“, каза Адам Файнбърг, професор 
по Материалознание, Инженерство 
и Биомедицинско инженерство към 
Carnegie Mellon University. Файнбърг 
ръководи Регенеративна био матери-
ална и Терапевтична група като из-
следването й е публикувано на 23-ти 
октомври в сп. Science Advances.  
„Подобно на отлично демонстрира-
ната работа на проф. Файнбърг върху 

3D принтер може да възстанови 
сърца, артерии и други важни 

органи
Превод: Екатерина Ангелова

www.sciencedaily.com
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био принтирането, нашите CMU из-
следователи продължават да разви-
ват иновативни решения върху таки-
ва проблеми, чието разрешаване би 
могло да окаже революционен ефект 
върху обществото.”, споделя Джим 
Гарети, декан на колежа по инже-
нерство Карний Мелън. „Трябва да 
очакваме 3-D био принтирането да 
продължи да се разраства като важен 
инструмент за голям брой медицин-
ски приложения”.
Традиционни 3-D принтери изграж-
дат твърди предмети, обикновено из-
работени от пластмаса или метал. Те 
обикновено работят чрез депозира-
не на материали върху повърхност-
та слой по слой за създаване на 3-D 
обект. Отпечатването на всеки слой 
изисква надеждна опора от по-до-
лните пластове, така че принтиране-
то с меки материали като гелове до 
скоро бе ограничен.
„3-D принтирането с разнообразни 
материали е водеща тенденция в тъ-
канното инженерство през послед-
ното десетилетие, но до този момент 
никой не бе разработил метод за 
сглобяване на основни за тъканно-
то инженерство гелове като колаген 
или фибрин.”, казва Ти Джей Хън-
тън, дипломиран студент по Биоме-
дицинско инженерство към Carnegie 
Mellon и водещ автор на изследване-
то.
„Предизвикателството с меките ма-
териали – помислете за нещо като 
желе, е че може да се срути под собст-
вената си тежест, докато 3-D отпечат-
ва във въздуха.”, обяснява Файнбърг . 

„Така че ние разработихме метод за 
принтиране на тези меки материали 
във вътрешността на поддържаща 
ваничка от определени вещества. По 
същество, ние принтираме един гел 
в друг гел, което ни позволява меки-
ят материал да бъде позициониран с 
точност, както трябва да бъде отпе-
чатан, слой по слой.”
Едно от най-главните постижения 
на тази техника, наречено  FRESH 
или „Свободна форма на обратимо 
вграждане на окачени хидрогелове” 
е специфична с това, че поддържа-
щият гел лесно може да се стопи и 
отстрани чрез загряване на темпера-
турата на тялото, което не вреди на 
деликатните био принтирани биоло-
гични молекули или клетки. Следва-
щата стъпка на групата е да включва-
не на  реални сърдечни клетки в 3-D 
печатните тъканни структури чрез 
създаване на „скеле”, което ще под-
помогне изграждането на съкратите-
лен мускул.
Био принтирането е разрастваща 
се сфера, но към тази дата, повече-
то бипринтери струват повече от 
100,000 долара и/или изискват спе-
циализиран опит за работа с тях, кое-
то ограничава по-широкото разпрос-
транение и възприемане. Групата на 
Файнбърг, обаче, е в състояние да 
приложи техниката си на потреби-
телско ниво, което струва по-малко 
от 1000 долара чрез употребата на 
свободни ресурси за хардуер и софту-
ер.
„Ниските разходи не са единствено-
то предимство. Чрез използването на 
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свободен софтуер ние имаме достъп 
до фината настройка на параметри-
те за печат, оптимизираме правеното 
от нас и максимализираме качество-
то на отпечатаното.”, споделя Файн-
бърг. „Това наистина ни позволи да 
ускорим разработването на нови ма-

териали и иновации в тази сфера. 
Същевременно ние допринасяме об-
ратно чрез реализирането на нашия 
3-D дизайн с достъп до свободен код.”

https://www.youtube.com/watch?v=Zfl_tFdt2D4
http://nauka.bg/content/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%91%D0%93-%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
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бърни внимание как ядеш 
крушата. Обелена или 
просто измита на чешмата 
с ледена вода, прилежно 

нарязана в чинийка или обичаш да 
отхапваш от нея големи хапки, дока-
то лепкавия сок се стича към ръкава 
ти? Сега си помисли, как баба ти ти 
е давала круши, когато си бил дете. 
Има два варианта. Единият е да си 
мразил обелката, а баба ти никога да 
не ти е давала обелена круша, заради 
което сега винаги ги белиш. Другият 
е толкова да ти е харесвала свободата 
да си лепкав на село, че и сега когато 
си отхапваш да не ти пука от мръсния 
ръкав. Първия случай е „анти-модел” 

на това, което си видял вкъщи, а вто-
рият е „модел”, който имитираш.
Пределно ясно е, че децата наблюда-
ват поведението на възрастните, през 
съзнанието си пречупват това пове-
дение и развиват характера си. За 
това ето няколко идеи, как да вдъх-
новите малкото човече до себе си, да 
израсне човек, за който качествената 
книга е необходимост.

1. Покажете му, че вие самите оби-
чате да четете. Как? Ами поставяй-
те книгите и списанията на видими 
места в дома си. Освен домашен уют, 
това показва, че книгите са част от 
ежедневието ви.

Искам детето ми да 
заобича книгите!

Автор: Яна Ненчева
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2. Прекарвайте времето си заедно 
като четете книги за мистерии (под-
ходящи за възрастта му естествено), 
заедно анализирайте следите и от-
гатвайте извършителя. Това са хуба-
ви семейни моменти, които ще асо-
циира с книгите.

3. Четете заедно, след което обсъжда-
те, коя част от историята ви се е сто-
рила интересна и защо.

4. Погрижете се да създадете уютно 
и удобно място за четене. Например 
удобен фотьойл и лампа с мека свет-
лина щадяща очите. Нека четенето 
се превърне в спокойно занимание 
на място за отмора.

5. Когато се разхождате семейно по-
сещавайте и библиотеката. Може да 
предложите на детето си книгите, 
които вие самите сте харесвали като 
малки, но ако усетите, че не проявя-
ва интерес не му ги натрапвайте. Ува-
жавайте интересите му.

6. Поощрявайте го да пише. Нека 
твори – истории от пътувания, пис-
ма, стихове, песнички, каквото му е 
на сърце, дори нека си води личен 
дневник (в който знам, любопитно е 
какво пише, но не поглеждайте!!).

7. Провокирайте го да направи ко-
микс с герои – било от книгата, която 
чете или на история плод на негово-
то въображение.

8. Интересувайте се от това, какво 
обича да чете. Водете разговори за 
книги. Разпитайте го (не като на по-
лицейски разпит естествено) напри-
мер за това:
– каква е историята;
– кои са главните герои;
– какво се случва с тях;
– какво мисли за изборите, които те 
правят;
– би ли препоръчал книгата на при-
ятелите си.
Само не му натрапвайте да чете на 
всяка цена, за да не се получи ан-
ти-модел и да постигнете обратният 
ефект. Успех, родители!

http://nauka.bg/products


НАУКА 

29



НАУКА  

30



НАУКА 

31

огато родителите имат го-
леми надежди за акаде-
мичното развитие на де-
цата, децата са склонни да 

се представят по-добре в училище, 
но когато родителските очаквания са 
нереалистични, децата може да не се 
справят толкова добре с ученето спо-
ред проучване, публикувано от Аме-
риканската асоциация на психолози-
те.
„Нашето проучване извади на показ 
както позитивните, така и негатив-
ните страни на родителските амби-
ции за академичното представяне на 
техните деца. Въпреки че, тези ам-
биции могат да подобрят представя-

нето на децата в училище, „болните 
амбиции” биха могли да имат крайно 
негативен ефект”, твърди водещият 
автор Коу Мураяма, доктор на нау-
ките в Университета по литература, 
чието проучване беше публикува-
но в Journal of Personality and Social 
Psychology.
Мураяма и неговите колеги анали-
зират данните от дълго проучване, 
проведено от 2002 до 2007 сред 3530 
ученици от основни училища и тех-
ните родители в областта Бавария, 
Германия. Проучването оценява 
представянето на учениците по ма-
тематика, както и амбициите на тех-
ните родители (колко те искат деца-

„Лошите“ родителски 
амбиции

Превод: Виктория Симеонова

www.sciencedaily.com

Credit: © Igor Mojzes / Fotolia
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та да получат дадена оценка), както и 
очакванията им (колко силно вярват, 
че детето им може да получи дадена 
оценка) в продължение на година.
Учените стигат до извод, че високи-
те амбиции на родителите водят до 
по-добри резултати, но само ако не 
надвишават реалистичните очаква-
ния. Когато амбициите надхвърлят 
реалността, представянето на децата 
пропорционално се занижава.
За да са убедени в резултатите, уче-
ните решават да проведат паралелно 
проучване в рамките на две години 
сред повече от 12000 ученици и тех-
ните родители в САЩ. Резултатите 
са сходни до тези в Германия и по-
твърждават, че прекалено високите 
амбиции на родителите обикнове-
но водят до занижено представяне в 
училище на техните деца.
„Асоциацията и преди е правила 
проучвания за отношението между 
амбициите и реалното академично 
представяне, но за първи път е под-

чертан проблемът” казва Мураяма.
„Голяма част от старата лите-
ратура изгражда в родителите 
представа, че колкото по-високи са 
техните цели, толкова по-добре ще 
се представят децата им. Подсил-
ването на родителските амбиции 
често е цел на програмите, напра-
вени с цел да подобрят предста-
вянето на децата в училище. Това 
проучване показва, че фокусът на 
такъв тип образователни програ-
ми не трябва да е насочена не към 
сляпото подсилване на родителски-
те стремежи, а към стимулиране-
то на родителите да си изградят 
реалистични очаквания.” смята Коу 
Мураяма.
„Нереално високите амбиции могат 
да повлияят зле на академичното 
представяне. Изграждането на ам-
биции не може да бъде ефективен 
начин за подобряване на представя-
нето на децата в училище”, добавя 
известният учен.

http://nauka.bg/a/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B9-%D0%B2-%D1%81%D0%BF-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
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оредица от събития на 
тема „Съвременни мето-
ди за опазване на новора-
зкрити археологически 

структури” предостави възможност 
на археолози, архитекти и консерва-
тори да обменят опит и да предложат 
решения за наболял в областта про-
блем.     
Докато основният акцент в археоло-
гията пада върху разкопките и откри-
тията, подръжката и консервацията 
на археологически структури често 
остава на заден план, коментираха 
лектори и организатори. 

„Консервацията на обекта често е от-
лагана за самия край на програмата” 
каза д-р Стефания Хлувераки от Тех-
нологичния образователен институт 
в Атина, Гърция след като обясни, че 
в много проекти отсъства предвари-
телен опис и генерален план за опаз-
ване на структурите. 
Д-р Стефано де Каро, директор на 
Международния център за опазва-
не и реставрация на културната соб-
ственост (ICCROM) отбеляза, че пра-
вилното опазване на археологически 
обекти изисква „дългосрочни реше-

Съвременни методи за 
опазване на новоразкрити 
археологически структури

Автор: Александър Василев

Пространството в музея, преобразено за колоквиума
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ния, които са организационни по ха-
рактер.” 
Събитията бяха организирани от На-
ционалния институт за недвижимо 
културно наследство, Италианския 
културен институт, Регионалния ис-
торически музей в Хасково и Нацио-
налния археологически институт с 
музей към БАН. Финансирането бе 
предоставено от Юнеско, като част от 
инициативите по случай 70-годиш-
нината на организацията. 
Програмата започна с колоквиум, 
който се състоя в Националния архе-
ологически музей в София на 10-ти 
ноември. Чуждестранни учени из-
несоха презентации за исторически 
практики, съвременни технологии и 
общи принципи при опазването на 
археологически обекти пред своите 
български колеги.

„Изключително вълнуващо е да се 
изправиш пред толкова колеги и 
професионалисти”, каза проф. д-р 
инж. Владимир Томов от Национал-
ната художествена академия, който 
модерираше презентациите. 
На следващия ден лекторите посети-
ха Хасково и тракийската гробница 
в Александрово, за да се запознаят с 
проблемите по реставрацията и опаз-
ването на обекта. 
Александровската гробница е от-
крита през 2000 г. от екип архео-
лози, ръководен от д-р Георги Ки-
тов. Структурата, намираща се под 
15-метрова могила, е била построена 
през IV пр. н. е. като храм-мавзолей 
за неизвестен тракийски владетел. 
Стенописите, изобразяващи расти-
телни и геометрични мотиви, конни-
ци и войници, са единствени по рода 

Презентация на д-р Мария Хлувераки на тема “Консервация на архитектурните 
останки”
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си и правят гробницата един от най-
ценните тракийски обекти, разкрити 
досега. 
Чуждестранните учени се завърнаха 
в София на 12-ти ноември, за да спо-
делят впечатленията и препоръките 
си относно обекта в Александрово на 
кръгла маса в Националния археоло-
гическия музей.
Роберто Нарди от Центъра за архео-
логическа консервация в Рим обясни, 
че реставрацията на археологически 
структури трябва да е цялостна и да 
не се съсредоточава само върху един 
аспект. Той призова реставраторите 
на Александровската гробница да не 
се фокусират единствено върху сте-
нописите, а да се грижат за цялост-
ното състояние на гробницата, моги-
лата и околния пейзаж.
Учените се съгласиха, че опазването 
и реставрацията на подобни обекти 
изисква консервативни, минимали-

ни намеси. Развиващи се държави 
като Гърция и България страдат от 
„комплекс за малоценност” и често 
експериментират с нови похвати и 
технологии, които са ненужни и мо-
гат да навредят на структурите, обяс-
ни д-р Хлувераки. 
„По-доброто е враг на доброто,” за-
ключи д-р Джована де Палма от 
Висшия институт по консервация и 
реставрация в Рим, цитирайки ита-
лианска поговорка. 

Антични експонати в Националния археологически музей
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нтервю за „Българска 
наука“ даде Илия Въ-
лев, докторант към 
Великотърновския 

университет. Вижте, какво спо-
дели той за проблемите на ет-
нологията, като специалност, в 
контекста на българското висше 
образование, както и за разви-
тието на българската етнология 
като наука.

Вие сте изучавали дълго време 
етнология, какво според Вас 
е нивото на обучение по тази 
специалност в българските 
университети? Има ли в какво 
да догонват чуждите висши 
училища?
– Да, завърших висше образование 
по специалност Етнология във ВТУ 
„Св. Св. Кирил и Методий“, след това 
преминах и през магистърската про-
грама по Етнология, а сега съм в про-
цедура по защита на докторат също 
в областта на науките за културата, 
заради което имам известни наблю-
дения за нивото на обучение в тази 
специалност. Мисля, че то е много до-

Илия Вълев, докторант към 
Великотърновския университет

Илия Вълев: Етнологията 
не изучава само народните 

традиции, но и всекидневната 
култура
Автор: Мая Джамбазова
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бро, въпреки някои проблеми, поро-
дени главно от финансово естество. 
Имам предвид, че трудно например 
се намират пари за провеждането на 
теренни проучвания, които са в осно-
вата на етноложката изследовател-
ска работа, а заради това и в основата 
на практическото обучение на сту-
дентите. Слава Богу, през последни-
те 5-6 години специално във Велико-
търновския университет няма курс, 
който да не е ходил поне веднъж на 
терен, но, за съжаление, само за по 
три до четири дни, а това е недоста-
тъчно. За да се оформи младият чо-
век като истински специалист-етно-
лог, според мен е нужно по време на 
четиригодишния курс на обучение 
теренна работа да има поне един 
път в годината. Именно на терен се 
усеща истинската тръпка, ако мога 

така да се изразя, на Етнологията. 
Вярно е, че в учебните програми не 
са заложени много часове за теренна 
практическа работа, мисля, че са 60 
часа, но не е невъзможно да се поми-
сли върху идеята за постоянни летни 
практики, подобни на тези реали-
зирани чрез проекта, финансиран 
от Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси“ и Европей-
ския социален фонд. По този начин 
може да се помисли за партньорства 
с музеите и читалищата в страната, 
които да наемат за известен период 
от време студенти етнолози като ста-
жанти. Даже нещо повече, наскоро 
четох в един сайт, занимаващ се фи-
нансово-икономически проблеми, че 
големи бизнес компании търсят да 
наемат етнолози, които да изслед-
ват културния микроклимат в тру-

Акцент от събитието Визии от ОНЕЗИ 45 години, проведено във ВТУ на 
2.12.2014 г.
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довия колектив. Сами разбирате, че 
една такава компания би могла да 
спонсорира обучението на един или 
двама студенти, които, освен че ще 
добият практически опит по специ-
алността си, със сигурност ще регис-
трират и явления, досега убягвали 
от мениджърския поглед, а важни за 
успешното развитие на същата тази 
компания. Това означава, че нашите 
етноложки познания могат да бъдат 
от помощ в развитието на бизнеса.
Освен финансирането на теренна 
работа, не е лесно и набавянето на 
нови научни издания, които светов-
ната етноложка и антроположка на-
учна общност изкарва всяка година 
в обръщение. Благодарение обаче на 
контактите, които имат специално 
търновските преподаватели-етноло-
зи, колегиума успява да следи какво 

излиза по света и у нас, а по този на-
чин специалността да се развива спо-
ред световните тенденции. Наистина 
смея да твърдя, че теоретичната част, 
т.е. нивото на теоретичното обучение 
на студентите е повече от отлично. 
Всичко, което зависи от колегиума 
по Етнология във Великотърновския 
университет, се прави. Може да зву-
чи едностранчиво и пристрастно, но 
търновските студенти слушат лекции 
от наистина добри специалисти. По-
добно твърдение обаче мога да на-
правя и за Софийския, Пловдивския, 
а и за Благоевградския и Шуменския 
университети, където също се изуча-
ва специалност Етнология, макар в 
някои от тях да е в малко по-различ-
но направление. Познавам повечето 
от тамошните преподаватели, както 
и какво те правят не само, за да пре-

Акцент от събитието Визии от ОНЕЗИ 45 години, проведено във ВТУ на 
02.12.2014 г.
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дадат своите знания, но и да накарат 
младите хора да мислят, т.е. да на-
блюдават, да анализират критично 
и да изразяват правилно виждането 
си за различните културни процеси 
както в нашето общество, така и при 
чужденците. Вижте, според мен на-
шите университети, в които се изу-
чава специалност Етнология имат 
да догонват западните университети 
само по едно направление – финан-
совата осигуреност. Това е главният 
проблем на всеки един университет в 
България.
Тук обаче има и една друга страна, 
която мен специално много ме при-
теснява. Става въпрос за това, че от 
една страна в момента няма студен-
ти, заради демографската дупка от 
преди няколко години, но от друга – 
тези студенти, които ги има, в голяма 
степен са обезкуражени да учат. За 
съжаление в обществото ни има нало-

жена една такава, как да кажа, може 
би негативна представа, че образова-
нието в България не се цени; че в мо-
мента има хиляди висшисти, които 
или не работят по специалността си, 
или упражняват нискоквалифици-
ран и недобре заплатен труд, или въ-
обще не успяват да се реализират на 
пазара на труда. Това изключително 
много обезкуражава младите хора. 
Да, наистина ситуацията в страна-
та е доста сложна и работа се нами-
ра трудно, но, мисля, че всеки ще се 
съгласи, че образованият, мислещ и 
активно търсещ и интересуващ се чо-
век има много повече възможности 
за реализация, най-малкото защото 
притежава по-широк поглед на не-
щата около него.
За какво подготвя младите 
хора обучението по етноло-
гия? Какво е практическото 
приложение на придобитите 

Със студенти на терен в Златаришко, ноември 2013 г.
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знания?
 – Въпросът Ви е много добър, защо-
то много хора все още си мислят, че 
Етнологията се занимава само с хур-
ки и престилки или, че е застинала 
в годините на Възраждането, защо-
то, според тези същите хора – това е 
периодът, който ние изследваме. Да, 
тези битови предмети и това исто-
рическо време Етнологията ги изу-
чава, но нейният хронологически и 
тематичен обхват е изключително 
пъстър, тъй като и културата е така-
ва – пъстра и постоянно и всестранно 
развиваща се. Етнологът наблюдава 
човешките общности, които могат да 
бъдат от различен порядък – етни-
чески, етнографски, етноконфесио-
нални, професионални, възрастови 
и т.н., като по този начин изучава 
тяхната култура. Именно културата е 
предметът на изследване на Етноло-
гията, но не коя да е култура, а тази, 

която се проявява във всекидневие-
то на хората у дома, в службата им, 
в социалния, културния и политиче-
ския живот на страната. Етнология-
та показва и обяснява връзката меж-
ду човека, неговата социална група 
и цялото общество. Чрез научните 
подходи на Етнологията могат да се 
разберат доста културни и социални 
процеси, както и да се вникне в същ-
ността на различни наболели про-
блеми, като например емигрантската 
криза, заляла Европа. Това означава, 
че етнологът може да помогне подоб-
ни проблеми да се решат по най-без-
болезния начин, тъй като той знае 
как да достигне до сърцето на даде-
ната общност и да разбере техните 
проблеми.
Знаете ли, Етнологията е много под-
ходяща наука за онези хора, които са 
любопитни и творчески натури. За 
онези, които обичат да пътуват и да 

Акцент от отворената лекция Новите дрехи на карнавала, провела се 
във Велико Търново на 27.10.2015 г.
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се срещат с различни хора, да разго-
варят с тях. Тя е и за тези, които це-
нят народните традиции и памет. Да, 
тази наука спомага не само да съхра-
ним нашата идентичност и нашите 
си традиции във все по-глобализира-
щият се свят, но и помага за нашето 
развитие като нация. Освен това, не 
знам конкретно как е при другите 
университети в страната, но много 
мои колеги, завършили Етнология 
във Великотърновския университет, 
вече успешно работят като уредни-
ци в музеи или галерии, като учи-
тели или възпитатели в училищата, 
като тур-оператори. Също така има 
колеги, които работят в общинската 
администрация, в архивите, а някои 
дори развиват и частен бизнес, ос-
новно в областта на туризма. Така че, 
виждате колко широко поле за реа-
лизация има етнологът.          
Тъй като сте били докторант 
към ВТУ, не мога да не Ви по-
питам, какви перспективи 
предлага докторантската 
програма по етнология? Съ-
ществуват ли достатъчно 
условия за правене на наука в 
рамките на университета?
– За съжаление по този въпрос не-
щата са много сложни и комплексни. 
Наука в България не се прави лесно. 
Има много спънки, отново най-вече 
от финансово естество. Много съм 
благодарен обаче, че по време на 
моята докторантура в университе-
та успешно се реализираха няколко 
проекта, чрез които доста докторан-
ти, не само по Етнология, получиха 

финансиране да направят своите си 
изследвания, за да напишат добри 
дисертации. Тук е мястото да изкажа 
благодарност на научния ми ръково-
дител проф. Мария Иванова, както и 
на проф. Маргарита Карамихова, че 
бях включен в два от тези проекта. 
Единият беше общоуниверситетски 
и имаше за цел да стимулира млади-
те хора за научна работа, а другият 
– „Етнология на границите“, бе по-
тясно специализиран. Така, мисля 
отговорих на въпроса ви, че научни 
изследвания могат да се осъщест-
вяват основно чрез разработване-
то на проект, посредством който да 
се кандидатства за финансиране от 
различни български и европейски 
образователни и научни програми 
и фондове. Друг обаче е въпросът 
дали проекта ще бъде одобрен. Още 
повече като знаем какви скандали 
станаха с Фонд „Научни изследва-
ния“ например. Подобни скандали 
демотивират младите учени, защото 
остават един негативен отпечатък в 
съзнанието ни, че всичко, дори нау-
ката е корумпирана. Но бих желал да 
мислим оптимистично. Вярвам, че 
скоро науката в България ще тръгне 
по-лесно напред, а специалистите ще 
бъдат по-ценени и стимулирани да 
останат тук, а не да бягат на запад. 
Младите хора у нас проявяват 
ли интерес към тази наука, за-
нимаваща се с народните тра-
диции?
– (усмихва се) Етнологията не изуча-
ва само народните традиции, а най-
общо казано всекидневната култура 
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на различни общности от миналото 
и от днес. Но конкретно по въпроса 
ви – може да се повторя малко, но 
през последните години положение-
то на специалността не е много опти-
мистично, тъй като няма студенти. И 
това не е само тук във Велико Търно-
во. Подобна е картината и в другите 
университетски градове. Преди да 
дойде демографската дупка в уни-
верситетите обаче, до колкото знам, 
както във Великотърновския универ-
ситет, така и в другите висши учи-
лища, където се изучава Етнология, 
местата в тази специалност винаги 
са били запълвани, даже понякога са 
заявявани и допълнителни такива. 
Това означава, че интерес има, но по-
ради отделни причини днес поняко-
га трудно се сформира пълна група.
От друга страна, смело мога да зая-
вя, че интересът към научната про-
блематика на Етнологията е голям. 
Свидетелство за това например са 
многобройните ни изяви с учреде-
ния от преди две години студентски 
клуб „Старопрестолни етнолози“. 
Всички в този клуб сме доста иници-
ативни и правим не малко неща, за 
които впоследствие получаваме мно-
го добри отзиви от обществеността и 
то не само от търновската. Ето, само 
допреди няколко дни осъществихме 
за трета поредна година отворената 
лекция „Новите дрехи на карнава-
ла“, по време на която бяха предста-
вени различни маскарадни обичаи 
от страната и чужбина. Според мен 
не само студентите, а и гостите на 
събитието се забавляваха. Друго из-

ключително голямо събитие, което 
се радваше на голям интерес и също 
получи не малко адмирации бе из-
ложбата-ревю „Визии от „ОНЕЗИ“ 45 
години“. На него представихме ревю 
на облекло от времето на социали-
зма в България и открихме изложба, 
показваща архитектура от „града на 
синеблузите“ – Димитровград. Въоб-
ще, за все още кратката си история, 
клубът има осъществени съвсем не 
малко мероприятия, чрез които не 
само че се популяризира специал-
ността, но и се подпомага обучението 
и подготовката на студентите.             
Какво е специфично за българ-
ския клон на науката етноло-
гия? Най-общо казано, в какви 
насоки се развива тя?
– През годините Етнологията в Бъл-
гария търпи интересно и бих казал 
динамично развитие. Няма да се 
впускам в много подробности, за да не 
отегчавам читателя, но ще кажа най-
общо, че в исторически план нейното 
развитие може да се раздели на три 
или четири етапа. Първият е от на-
чалото на XIX век, когато, в резултат 
на ускорените етнически и социални 
процеси, свързани с консолидация-
та и утвърждаването на българската 
нация, у нас се заражда интересът 
към народната култура. По-будни 
българи започват масово да събират 
и записват обичаи, песни, гатанки, 
приказки и т.н. Така постепенно се 
полагат основите на Етнологията, 
тогава по-известна като Народове-
дение. Първият период условно при-
ключва с Освобождението на страна-
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та от османско владичество през 1878 
г. Тогава обаче започва вторият етап, 
който продължава до политическите 
промени от 1944 г. Този етап вече се 
характеризира с по-ясна и организи-
рана събирателска дейност, поставе-
на върху сериозни научноизследова-
телски принципи, т.е. опирайки се на 
определени правила и норми, с на-
учно изградена методика за теренна 
работа. Също така непременно тряб-
ва да кажем, че, успоредно със съ-
бирателската и описателна дейност, 
след Освобождението българската 
етнология все по-усилено започва 
да прави и свои научни обобщения 
и изследвания, които са от областта 
на народната материална и духовна 
култура. През третия период, който 
започва от 1944 г. и продължава ня-
къде до началото на 90-те години на 
XX век, етнологията се развива вече 
като самостоятелна историческа на-
ука, но опряна на марксистко-ленин-
ската идеология. Въпреки това през 
тези години тази наука търпи неби-
вал разцвет. През 1949 г. се появява 
Етнографският институт с музей към 
БАН, който обединява до тогава са-
мостоятелно съществуващите Наро-
донаучен институт и Народен етног-
рафски музей. Така се създава вече 
единната научна структура, която се 
превръща във водещ научен и мето-
дичен център в областта на Етноло-
гията. Също така през този период 
българската етнология търпи про-
мени в теоретичните си парадигми, 
в методите си на изследване, в из-
следователските си полета. Условно 

казано до 1944 г. етнологията в Бъл-
гария по-скоро има езико-фолкло-
рестичен профил, но след това тя се 
обособява като част от исторически-
те науки, а по този начин стъпва на 
нова теоретично-методологическа 
платформа. Освен традиционната 
народна култура, Етнологията за-
почва да изследва и съвременност-
та. Така се появява и направлението 
етнология на съвременността, което 
дава много нови изследователски по-
лета. Непременно трябва да се каже, 
че през третия етап от своето разви-
тие науката Етнология започва да се 
преподава като дисциплина не само 
в Софийския университет, но и във 
Великотърновския и Пловдивския. 
Не съм много сигурен кога точно 
започва това да се прави и в други-
те два университета – Шуменския и 
Благоевградския, където днес също 
се изучава Етнология. Въобще, както 
казах, след 1944 г. българската етно-
логия търпи небивал разцвет.
Разбира се, днес тази наука също 
продължава своето развитие, като 
изследователското й поле все пове-
че се разширява, а методическите й 
похвати се усъвършенстват. Сега на-
пример голям интерес има към съв-
сем близкото минало, т.е. това, кое-
то е различно от настоящето, но е 
още живо във всекидневието ни като 
опит, ценности, отношения. Освен 
това, както казах, навлизат нови ме-
тоди и направления, между които би-
ографичното, дълбочинно интервю и 
визуалната антропология,  свързана 
със създаването и анализирането на 
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етнографски филми.
Как традицията среща съвре-
менното в българската наука, 
според Вас?
– Известно е, че за да върви нещо 
напред, то винаги трябва да има со-
лидна основа, на която да се опре. 
Така е и при съвременните научни 
похвати на Етнологията. Те стъпват 
не само на богат емпиричен мате-
риал, събран още от зората на бъл-
гарската етнология през XIX век, но 
и на много научни трудове, излезли 
из под перото на десетки всепризна-
ти етнолози. Освен това културата е 

в постоянно движение, поради което 
в своята работа етнолозите днес ус-
пешно съчетават както класическите 
етноложки методи, така и други та-
кива, но развити от или адаптирани 
за нуждата на науката Етнология. По 
този начин те могат адекватно да от-
разяват всяко културно явление, без 
значение дали то е добре забравено 
старо или е съвсем ново като явле-
ние.   

http://nauka.bg/products
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окторантската стипен-
дия на финансова гру-
па Карол за 2016 г. се 
присъжда на Никола 

Каравасилев.
Това единодушно реши голямото 
жури, в което влизат топ мениджъри 
от компаниите на Карол, досегашни-
те носители на стипендията, пред-
ставители на Асоциацията на докто-
рантите в България и издателите на 
сп. Българска наука.
Миналата година докторантът по 
астрономия в Катедрата по астроно-
мия в Софийския Университет „Св. 

Климент Охридски” беше финалист 
в конкурса на финансовата група, ко-
гато призът получи Деница Згурева, 
докторант в Техническия универси-
тет, София. С дисертацията си из-
следва кълбовидни звездни купове в 
Местната група от галактики и раз-
работва софтуер, с който ще „прена-
реди“ звездното небе като коригира 
грешките на огромен масив данни, 
събиран в продължение на няколко 
години. Никой досега не е успявал да 
направи това, но младият астроном 
смята, че до една година работата 
му ще завърши успешно и след още 

Астрономът Никола 
Каравасилев е стипендиантът 

на Карол за 2016 г.
www.karoll.bg

http://karoll.bg/obrazovanie/korporativen-universitet-karol/doktorantska-programa/
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около година тествания, софтуерът 
ще работи пълноценно и ще го пре-
достави напълно безвъзмездно за из-
ползване на учените в цял свят.
Освен с чисто научната си дейност, 
обаче, Никола Каравасилев привле-
че вниманието на журито и с много-
бройните си изяви през годината с 
педагогическата си дейност, и като 
комуникатор на науката. Той е ръко-
водител на националния отбор по ас-
трономия и с учениците си донесе на 
страната ни десетки медали и отли-
чия от международни състезания и 
олимпиади. От около месец е и един 
от тримата астрономи, които в пла-
нетариума на „Музейко” разпалват 
въображението на децата и на дос-
тъпен и интересен език разказват за 
звездите и Вселената.
Никола Каравасилев е от хората, кои-
то могат да запалят искрата на наука-
та във всеки, казва за него докторът 
по астрофизика Владимир Божилов, 
преподавател в Катедра Астрономия 
на СУ и гл. редактор на сп. ВВС Зна-
ние. Той определя своя колега като 
един от най-младите и най-добрите 
специалисти и смята, че присъдена-
та от Карол стипендия е поредната 
стъпка, която показва, че България 
държи на хората, които се занимават 
с наука.
Никола Каравасилев е уникален чо-
век и учител, той заслужава това при-
знание, защото вдъхновява младите, 
аргументира избора Петър Теодоси-
ев, главен редактор на сп. Българска 
наука. Той заслужава признание-
то, защото печели златните медали 

за страната ни и е виновникът да се 
развява българският флаг на меж-
дународните състезания, допълва 
го Росен Теодосиев, председател на 
управителния съвет на Сдружение 
„Форум Наука“.
Тази година решихме без конкурс да 
присъдим стипендията на един от 
силните финалисти в конкурса ни 
миналата година, защото с цялост-
ната си дейност той спечели не само 
журито на Карол, той спечели жури-
то на различни състезания и олим-
пиади със своите ученици в различни 
точки на света,  коментира Милена 
Петкова, мениджър Знание във фи-
нансова група Карол. Тя добави, че 
журито адмирира приноса му за из-
граждане на дълготраен интерес на 
младите хора към науката по един 
интересен и модерен начин, а самият 
докторант е защитил достойно кан-
дидатурата си с многобройните без-
спорни резултати и медали.
Финансова група Карол присъжда го-
дишна стипендия в размер на 8000 
лв. на редовен докторант със значим 
принос в своята област. Първият но-
сител на стипендията е физик. След 
него призът получава геодезист, а 
тази година финансовата подкрепа 
получи инженерът Деница Згурева, 
която работи по амбициозния проект 
за ТЕЦ с нулеви емисии въглероден 
диоксид.
Докторантската стипендия е част от 
корпоративната социално отговорна 
политика на Финансова група Карол, 
която инвестира в знание чрез раз-
лични образователни проекти.
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изици от технологи-
ческия университет в 
Масачузетс (MIT), под 
ръководството на асис-

тент-професора Николас Фанг и 
неговият помощник Дафей Цзин, 
открили начин за получаване на по-
голямо количество енергия от слън-
чевата светлина. 

Когато фотоните на светлината се 
ударят в метална пластина покрита 
със специален слой диелектрик те 

отделят от атомите на външния слой 
на метала отрицателно заредени 
електрони, а на тяхно място остават 
положително заредени йони. С други 
думи протича поляризация на ато-
мите, т.е. светлината се преобразува в 
електрически ток. На този принцип, 
който се нарича фотоефект, работят 
слънчевите батерии. 

Неотдавна изследователите доказа-
ли, че при тази реакция се образува 
т. нар. повърхностен плазмон – об-

Как да получим повече 
енергия от фотоните

Автор: Анжела Георгиева

www.scientificrussia.ru
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лак от електрони, който се колебае 
със същата честота като на потока от 
фотони, които е абсорбирал матери-
ала. В този облак могат да възникнат 
квантови ефекти, увеличаващи мощ-
ността на ел. тока. 
Фанг и Цзин експериментално до-
казали, че изменяйки състава и де-
белината на слоя диелектрик могат 
да се усилят тези ефекти и да се уве-
личи количеството енергия, която 
преминава от фотоните към диелек-
трическата двойка „електрон-йон”. 
Освен това така може да се увеличи 
ширината на спектъра на дължината 
на светлинната вълна усвоена от ма-
териала. В следствие на това се пови-
шава и мощността на произведеното 
електричество.

„Получените от нас резултати показ-
ват удивителният факт, че абсорба-
цията на видимата светлина може да 
се контролира в зависимост от това 
колко дълбоко електроните навлизат 
в пространството между метала и ди-
електрика.”, обяснил професор Фанг.
Ученият добавил, че прибавянето на 
диелектрическия слой е ефективно 
за повишаване ефективността на ус-
вояване на електрическата енергия. 
По неговите думи слънчевите бате-
рии могат да се направят не само по-
мощни, но и по-тънки, което води до 
икономия на материала. 

Изпрати своя статия 
за 

сп. “Българска наука”



ФИЗИКА

51

 Времето минава по-бър-
зо за главата, от колкото 
за краката ни (ако при-
емем, че стоим прави). 
Теорията за относител-

ността на Айнщайн доказва, че кол-
кото по-близо сме до центъра на зе-
мята, толкова по-бавно тече времето. 
На връх Еверест годината е с 15 ми-
кросекунди по-къса от тази на мор-
ското равнище.
2. Секундата не е 1/60 от минутата, а 
„продължителността на 9,192,631,770 
периода на излъчване при преход 
между две свръхфини нива на основ-
ното състояние на цезий 133 атом”
3. Това, което приемаме като един 

ден, колкото отнема на Земята да 
извърши едно завъртане около оста 
си, всъщност не е 24 часа, а 23 часа, 
56 минути и 4,2 секунди. Причина-
та денонощието да бъде 24 часа, е че 
Земята се отдалечава от орбитата си 
около слънцето и промяната на ней-
ната позиция удължава по малко де-
нонощието.
4. Когато са живели динозаврите, го-
дината се е състояла от 370 дни. Вър-
тенето на Земята се забавя, защото 
гравитацията на Луната действа като 
съпротивителна сила и така дните 
стават по-дълги с около 1,7 милисе-
кунди на век. 
5. Най-малката стандартна научна 

17 факта за времето
Превод: Виктория Симеонова

www.buzzfeed.com
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единица за време в „Планк време”. 
Едно бързо мигване с очи трае около 
петстотин и петдесет хиляди трили-
она планк времена.
6. Денонощието на Меркурий трае 
две земни години.
7. „Сега” не съществува според фи-
зиката. Времето и пространството се 
влияят от гравитацията и от наша-
та скорост. Айнщайн обобщава това 
твърдение така: „За физиката, раз-
стоянието между минало, настояще 
и бъдеще е просто една упорита илю-
зия”. 
8. На светлината й отнема време да 
достигне до нас, затова всичко, което 
виждаме, всъщност е минало. Слън-
цето, което виждаме през прозореца, 
е реално на 8 минути и 20 секунди. 
Светлината от най-близката звезда, 
Проксима Сентраури, е на цели 4 го-
дини.
9. Новите преживявания наистина 
изглежда по-дълго остават в паметта 
от познатите. Това се нарича „ефект 
на излишната топка” и е причина 
за чувството, че времето минава по-
бързо, когато остаряваме, защото то-
гава повече неща са ни вече познати. 
10. Времето минава по-бавно, колко-
то по-бързо човек се движи. Ако ле-
тим до звездата Сириус със скорост, 
равна на 99% от скоростта на светли-
ната, когато се връщаме обратно на 
земята, хората там ще са остарели с 
повече от 17 години. Но ние ще сме 
остарели с по-малко от две години и 
половина.
11. Вселената е на 13,8 милиона го-
дини. Ако сравним това време с една 

година – с Големия Взрив като нача-
ло в 00:00:01 на 1.01, после диноза-
врите ще изчезнат на 29 декември и 
модерните хора ще се появят в 23:54. 
Христофор Колумб ще плава през Ат-
лантическия океан едва една секунда 
преди полунощ. 
12. Най-точният часовник, постро-
ен някога, е стронциевият часовник, 
който е точен до секунда повече от 15 
милиона години.
13. Най-старият познат предмет във 
Вселената е галактика с името z8_
GND_5296. Тя е на 13,1 милиарда го-
дини – само около 700 милиона го-
дини по-млада от Вселената.
14. Най-старият предмет на Земята е 
4,4-милиарда-годишен кристал цир-
коний, който е открит от Джак Хилс 
в Западна Австралия. Той е само 160 
милиона години по-млад от Земята.
15. Причината часовникът да показ-
ва едно и също време в цели държави 
е, че така разписанията на влаковете 
са по-лесни за изпълнение. До девет-
надесети век градовете са сверявали 
часовниците си според местното вре-
ме, затова часовниците в Бристол са 
били 11 минути след тези в Лондон. 
Поради тази причина, хората са из-
пускали влаковете си и железопътни-
те компании са започнали да използ-
ват стандарт, базиран на времето в 
Лондон, който започва да се прилага 
през 1840 в Голямата западна желез-
ница.
16. Времето може да спре. Отдалече-
ните галактики се движат по-бързо 
от по-близките, което означава, че 
Вселената, разширявайки се, се ус-
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корява. Обичайната теория, която 
обяснява тази мистериозна сила, се 
нарича „тъмна енергия”. Испански 
физик твърди, че всъщност по-стари-
те галактики само видимо се движат 
по-бързо, защото в миналото, вре-
мето е течало по-бързо. Ако той не е 
прав, след няколко милиарда години 
„всичко изведнъж ще замръзне като 
на снимка”.
17. Следващата седмица, часовници-
те ни ще бъдат с една секунда назад. 
Фактът, че въртенето на Земята се за-

бавя и по този начин денонощията 
стават по-дълги, означава, че нашето 
24-часово денонощие минава много 
бавно. Също толкова често, Между-
народният орган за наблюдение на 
въртенето на Земята, който регулира 
астрономическото време, трябва да 
добави секунда, наречена “скачаща-
та секунда”, за да продължи всичко 
нормално. 

Вземи своята
книга от nauka.bg

КУПИ
и помогни на 

науката в България!

http://nauka.bg/products
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Фиг. 1. Макс Планк – ученият,  
1901 г.

 предишната хроника ви 
разказахме за Александър 
фон Хумболт, който пре-
ди 200 години заложил 

основите на научния възход на Гер-
мания. Добре, ще кажете, а кой е па-
триархът на съвременната германска 
наука. Кой е този, чиито научни по-
стижения и административен талант 
са допринесли изключително много 
тази наука днес да бъде това, което 
е? А-ха, ще кажете, ние може и сами 
да се сетим. Чие име носи най – титу-
луваната система германски научни 

институти? – ще зададете контра-въ-
прос. На Макс Планк – фиг. 1, нали? 
Е, познахте, днес ще ви разкажем за 
Макс Планк – фиг.2.
Едно нещо е твърде характерно за 
Макс Планк – той е живял дълго вре-
ме. Толкова дълго, че е видял възхода 
на Германия и падението и през две-
те световни войни. Той е въвел рево-
люционни идеи в науката, познавал 
е светила на науката, помагал е на 
светила на науката и така е движил 
административните дела на герман-
ската наука, че тя е сред най-силните 
в света. За този интересен човек ис-
каме да ви разкажем.

Фиг. 2. Макс Планк – действи-
телен член и пожизнен секре-

Белите хроники на Витанов
Хроника 5: Макс Планк

Автори: Николай К. Витанов, Калоян Н. Витанов
Институт по механика на БАН
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тар на Пруската академия 
на науките, председател на 
обществото от институти 
на кайзер Вилхелм за подпома-
гане на науката в Германия, 
почетен президент на Макс 
Планк обществото за разви-
тие на науката в Германия, 
идеолог на квантовата тео-
рия и организатор на науката 
в Германия от времената на 
германския райх до времената 
на Германия след Втората све-
товна война.

През втората половина на 19-ти век 
Германия се развива по възходяща 
линия. Времената на Александър 
фон Хумболт отминават полека и с 
тях си отива и неговият покровител 
– Фридрих Вилхелм IV. На сцената 
и на престола се появява „картечни-
ят кайзер” –(тогава все още крал на 
Прусия) – Вилхелм I – фиг. 3. 

Фиг. 3.  Вилхелм I, крал на Пру-
сия, кайзер на Германия след 

победата на Прусия над Фран-
ция във Френско-пруската вой-
на от 1870 г. Не си е поплювал 
хич. След като сменя брат си 
на престола, решението му за 
канцлер е просто и ясно – Бис-
марк.

 

Фиг. 4.  Ото фон Бисмарк. За да 
го сравните със сегашните „по-
литици” ето ви няколко фрази 
от него:

1. Хората лъжат най-много 
след лов, по време на война и 
преди избори.
2. Всеки, който е гледал изцъ-
клените очи на войник, уми-
ращ на бойното поле, ще си по-
мисли много сериозно, преди да 
започне война.
3. Никога не вярвай на нещо 
в политиката, докато то не 
бъде официално опровергано.
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4. Ако обичате законите и 
кренвиршите, никога не гле-
дайте как се правят.
5. Питате ме за тайната на 
правилната политика ли? На-
правете добър договор с Русия

По-важно е обаче какво става зад ку-
лисите, а там властва Ото фон Бис-
марк (фиг. 4, 5) – човек с голям прак-
тически ум и роден човек на делата 
(тази последваната хвалебствена ха-
рактеристика не е от кого да е, а от 
Фридрих Енгелс. По-младите от вас 
ще запитат – а кой беше Енгелс? По-
добре не питайте, защото това ще ви 
отведе до тъмната страна на Силата. 
А тя е за избрани). Та, Бисмарк става 
шеф на правителството но крал Вил-
хелм през 1862 г.  (на 47 години)

Фиг. 5.   Още малко от Ото фон 
Бисмарк – за да получите пред-
става за епохата, свързана с 
младостта на Макс Планк

Вилхем I и Бисмарк мечтаят да обе-
динят Германия под командването 
на Прусия. А средствата за постигане 
на това според тях са прости – желязо 
и кръв. Времето е интересно – падат 

монархии, тях ги сменят републики, 
появяват се диктатури, още нямало 
нито радио, нито грамофон, нито ве-
лосипеди, да не говорим пък за ав-
томобили.  И в това време се ражда 
Макс (фон) Планк.  Той произхож-
да от стар дворянски род, от който 
са произлезли и много юристи, све-
щеници и учени. Корените на рода 
стигат до 15 век, когато живее Йохан 
Вант. Този Йохан Вант е предтеча не 
само на Планк, но и на други много 
известни германски интелектуалци 
като философите Хегел и Шелинг 
или пък поетът Шилер.

Фиг. 6. Град Кил през 19-ти век 
(доста дълго е бил част от Да-
ния, дори и в първите детски 
години на Макс Планк)

На 24 април 1858 г. в севернопруски-
ят град Кил в  семейството на Вил-
хелм фон Планк и Ема Патц се раж-
да Макс Карл Ернст Лудвиг (това е 
пълното име на Макс Планк).  Инте-
ресното е, че Кил става пруски едва в 
1864, а дотогава е бил в Дания. Сами-
ят Макс Планк в старите си години си 
спомня, как като дете е наблюдавал 
влизането на пруските и австрийски-
те войски в Кил.  Бащата на Планк е 
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професор по право и през 1867 г. по-
лучава предложение да преподава в 
Мюнхенския университет. Предло-
жението било не само изгодно, но и 
почетно и Вилхелм Планк. Тихото 
детство на Макс Планк в Кил се за-
меня от юношество от кипящия от 
енергия Мюнхен.  

Фиг. 7. Мюнхен – 19-ти век

В това време да си професор в Герма-
ния било много почетно – уважение-
то било почти толкова голямо, кол-
кото и към висшата аристокрация. А 
бащата на Планк бързо се превърнал 
в един от най-влиятелните професо-
ри в Мюнхен.  Планк си спомня, че 
когато майка му (която също имала 
титла – фрау Професор или съпруга-
та на професора) отивала на пазар, 
продавачите в магазините оставяли 
другите си клиенти и обслужвали 
нея, а когато фрау Професор отивала 
да похапне някое лакомство с при-
ятелки, дори по-възрастните жени, 
чиито мъже заемали длъжност, по-
малка ценена от професорската (то-
ест почти всички)  ставали и отстъп-
вали стола си. Да направим тук едно 

отклонение – ето някои неща, кои-
то са направили Германия могъща.  
Нали се сещате, къде ще стигнем ние 
с всеобщото преклонение пред недо-
учили бекове и кифлите им, а да, и с 
производството на професори, които 
на запад няма да вземат и за миячи 
на колбите.  Но да се върнем в Герма-
ния преди 150 години. 

Ученето се удавало на Планк. Осо-
бено му харесвала математика и той 
напреднал толкова, че го накарали 
да замества заболелите учители по 
математика в часовете по матевма-
тика в горните класове на гимнази-
ята.  Особено влияние върху младия 
Планк имал учителят му по матема-
тика Херман Мюлер и до голяма сте-
пен неговото влияние довело да ре-
шението на Макс Планк да започне 
да учи физика и математика в Мюн-
хенския университет.  Имало и ал-
тернативна възможност за решение 
– да учи филология и музика. Обаче 
филологията го разочаровала, а му-
зиката не могла да надделее над же-
ланието и възможността за участие 
в разкриването на тайните на света 
чрез прилагане на методите на ма-
тематиката и физиката.  Макс Планк 
обичал музиката и дори се опитвал 
сам да композира. Скоро обаче стиг-
нал до трезвото заключение, че няма 
да стигне нивото на Бах, Моцарт или 
Бетховен.  И трезво отчитайки всич-
ки за и против, постепенно идеята 
за музиканта Планк отстъпила пред 
идеята за физика Планк. И послед-
ната идея започнала да се реализира.
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Фиг. 8. Макс Планк – 1874 г.

Разбира се, реализацията не запо-
чнала гладко. През 1874 г. Планк 
става студент в Мюнхенския универ-
ситет – фиг. 8. Германия вече е им-
перия, Бисмарк е в зенита на славата 
си. Стратегията желязо и кръв рабо-

ти успешно. Прусия прегазва Дания 
през 1864 г., Австро-Унгария през 
1866 г и Франция през 1870 г.  Шлез-
виг – Холщайн е отнет от Дания, а 
Елзас и Лотарингия – от Франция. 
Създадена е германска империя, в 
чиито граници е и Бавария (значи и 
Мюнхен).   Появяват се Шопенхауер, 
Ницше и култът към силната лич-
ност (а силната личност е Ото фон 
Бисмарк – железният канцлер). 

Фиг. 9. Пруско – датската вой-
на от 1864 г.
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Фиг. 10. Прокламация на гер-
манската империя, Версай, 
1870 г.

А Макс Планк търси съвет. И баща 
му му урежда среща с професор фон 
Жоли, декан на факултета по естест-
вени науки. И когато Макс Планк му 
казва, че иска да се занимава с теоре-
тична физика…. фон Жоли започва да 
го уговаря да се откаже от тая работа!  
И му казва, че физиката е почти за-
вършена наука и след откриването на 
закона за запазването на енергията, 
едва ли нещо съществено ще може да 
се открие в тази област в следващи-
те столетия!!! Потресаващо, но факт. 
И… продължавал фон Жоли – не си 
струва човек да си посвещава живо-
та да работи в тази област на наука-
та, която е почти толкова завършена, 
колкото и геометрията.  Макс Планк 
обаче бил честолюбив. Той не се е от-
казал от кариерата на музикант, за 
да се задоволи с живота на учения 
– средняк.  Младият бунтар просто 
забравил какво му е казал фон Жоли. 
И ето как квантовата физика полу-
чила своя шанс. А пък професор фон 
Жоли чете курса по експериментална 

физика на Макс Планк. Планк обаче 
бързо се отказва от експериментал-
ната физика.  Обаче  в Мюнхенкия 
университет тогава нямало катедра 
по теоретична физика.  И за да за-
пълни празнината, Планк изучавал 
усилено математика.

Фиг. 11. Херман фон Хелмхолмц

В лабораторията на фон Жоли Планк 
се запознал с Херман Хелмхолмц – 
най-известният германски учен по 
това време и най-прославеният чо-
век в германския райх след Бисмарк 
и кайзера. След като поговорил и по-
работил заедно с Хелмхолмц, Планк 
твърдо решил, че трябва да продъл-
жи обучението си в Берлинския уни-
верситет, където Хелмхолмц бил 
професор и който бил два пъти по-
голям от Мюнхенкия университет.  
В Берлинския университет по онова 
време работели много от топ-учени-
те  на Германия. Такива като Кирхоф 
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и Хелмхолмц, които четели някои 
от лекционните курсове, слушани 
от Макс Планк.  С такива учители 
Планк бързо разширил научния си 
кръгозор, още повече, че препода-
вател по математика му бил самият 
Вайерщрас.  И професорите от Мюн-
хенския университет започнали да 
му изглеждат ограничени в научно 
отношение.  Въпреки, че лекциите 
на Хелмхолмц не били много цвете 
за мирисане, а тези на Кирхов били 
съпроводени с превъзходни експе-
риментални демонстрации, които 
Планк много много не забелязвал, 
тъй като повече го влечала теория-
та, а експериментът той недолюбвал 
още от мюнхенските си години.  Виж 
друга работа били статиите на Хелм-
холмц и Кирхоф. Те били вдъхнове-
нието за Макс Планк.  

Фиг. 12. Рудолф Клаузиус
И още статиите на Рудолф Клаузиус 
за запазването на енергията и термо-
динамиката. Впечатлението от тези 
статии било толкова силно, че мла-
дият Планк решил да се посвети на 
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изследователска дейност в областта 
на термодинамиката. 
През лятото на 1878 г. (когато Бълга-
рия е свободна вече няколко месеца 
от вековното подтисничество) Макс 
Планк се връща в Мюнхен и полага 
държавен изпит за да получи право-
то да преподава физика и математи-
ка във висши учебни заведения – фиг 
13. Това добре, но за да прави научна 
кариера трябвало да се занимава и с 
наука, а нямало, така да кажем, мас-
тит професор, който да се интересува 
от него.  И Планк започнал да се са-
мообучава и като барон Мюнхаузен 
започнал полека за косата да се из-
дърпва от блатото на научното сред-
нячество.  

Фиг. 13. Макс Планк – 1878 г.

И започнал да работи над доктор-

ска дисертация под заглавие  “От-
носно втория закон на механичната 
теория на топлината”.  С други думи 
докторската дисертация на Планк 
била посветена на втория закон на 
термодинамиката.  Планк високо це-
нял статиите на Клаузиус, но не му 
харесвало, как Клаузиус дефинира 
необратимостта. Определението на 
Клаузиус все пак допускало непряка 
обратимост на необратимите проце-
си, което според Планк трябвало да 
бъде изключено. И той предложил 
един процес да се нариче необра-
тим (или естествен процес) ако той 
не може да бъде направен напълно 
обратим без някаква компенсация. 
Ентропията, казвал Планк е мярка 
на предпочитанието, което Приро-
дата дава на крайното състояние на 
един процес. И при всички естестве-
ни процеси ентропията нараства. 
Планк не бил съгласен с фон Жоли и 
с другите учени, които твърдели, че 
дори и в областта на термодинами-
ката всичко вече е направено и няма 
място за нови открития. В дисерта-
цията си Планк разглеждал въпро-
са за необратимостта на процеса на 
топлопренос и там била формулира-
на първата обща форма на закона за 
ентропията, а именно: По никакъв 
начин процесът на топлопренос не 
може да бъде направен напълно об-
ратим.  Иначе казано – дали един 
процес е обратим или необратим, 
не зависи от това как той протича, а 
от началното и крайното състояние. 
При необратимите процеси, пише 
Планк, Природата отдава предпо-
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читание на крайното състояние. И 
мярка за това предпочитание е ен-
тропията на Клаузиус.  С което горе-
доле ви разказахме докторантска-
та дисертация на Планк, която хич 
не била голяма – само 61 страници. 
Плак защитил дисертацията  си на 
28 юни 1879 година и получил про-
чутата германска докторска степен с 
подобаващи почести – както си му е 
редът деканът на факултета държал 
дълга реч на латински в чест на но-
вия  22-годишен доктор Макс Планк. 
Зад кулисите на тържествата обаче на 
младия Планк му било ясно, че коле-
гите му от Мюнхенския университет 
не разбират същността на докторска-
та му дисертация. Имало даже един 
професор, който считал, че теоретич-
ната физика е празно занимание. И 
това не бил кой да е а Адолф Байер 
– професор по химия и по-късно Но-
белов лауреат и известен специалист 
в химията на оцветителите – фиг. 14.
  

Фиг. 14. Адолф фон Байер

И Планк решил да прати резюме на 
дисертацията си на тези, които раз-
бирали от проблематиката. Резулта-
тите от тая работа били отчайващи. 
Хелмхолмц изобщо не прочел ди-
сертацията, Кирхоф изобщо не бил 
съгласен с изводите в нея – фиг. 15, 
Клаузиус не отговорил нищо, а и не 
бил в къщи, когато Планк го потър-
сил в Бон. 

Фиг. 15. Густав Кирхоф.  По 
ирония на съдбата Планк ще 
наследи Кирхоф като профе-
сор, въпреки, че Кирхоф не е съ-
гласен с изводите в докторска-
та дисертация на Планк. Но 
последната дума имал Хелм-
холмц. А Хемлхолмц бил науч-
ното величие на райха. 
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Та, впечатлението, което дисертаци-
ята на Планк произвела върху тога-
вашната научна общност било рав-
но на нула. А дисертацията му била 
много добра.

Но Планк не бил от тези, които се от-
казват лесно.  Той продължил изуча-
ването на ентропията, която заедно 
с енергията смятал за най-важните 
свойства на физичното състояние.  
След една година Планк представил 
в Мюнхенския университет статия 
пад името “Равновесно състояние на 
изотропни тела при различни темпе-
ратури”. Младият Планк имал нужда 
от научно признание (иначе нямало 
да стане нито професор, нито дори 
приват – доцент).  Представянето на 
статията било полууспешно – все пак 
му дали длъжността приват – доцент 
(нещатен доцент, често даже без за-

плащане, който трябвало да чете 
предмети, които обикновено не вли-
зат в учебната програма).  Лекциите 
на приват-доцентите били слабо по-
сещавани, а пък често – и въобще не 
посещавани. И Планк прекарал на 
тая длъжност 5 години. Както виж-
дате драги млади читатели – хич не 
му било леко. Но, нека да го кажем 
така – без страдания патриарх в на-
уката не се става.  Та в тия 5 години 
особени успехи в научната работа на 
Планк нямало. Нещата май тръгнали 
да отиват към среднячество. Планк 
търпеливо си вършел работата, коя-
то останалите членове на факултета 
считали за ненужна. И студентите се 
появявали на лекциите на леко заве-
яния теоретик по-скоро от любопит-
ство за да видят що за птица е този 
приват – доцент.  До края на 19-ти 
век на мода в Германия била експе-

http://nauka.bg/products


ФИЗИКА

64

рименталната физика. Теоретична-
та физика станала модна през 20-ти 
век. И ще да видим по-долу кой до-
принесъл за това.  Но засега същият 
този изстрадвал младите си години 
като ненужен теоретик. Тъй де, ама 
това бил първият чист теоретик в ис-
торията на науката. 

Планк живеел при родителите си. 
Старците го обичали и се грижели 
за него, но не разбирали от това, с 
което той се занимавал. Нямало и с 
кого другиго да сподели научните си 
идеи и занимания. Колкото и добри 
да били идеите му, научният му глас 
бил твърде слаб, за да му обърнат 
внимание.  И Планк полека започ-
нал да се завръща към музиката, за 
да компенсира липсата на успехи и 
престиж на физика Планк.  Въпреки 
това, Планк не се огъвал пред нес-
годите, а смело ги посрещал.  И ни-
кой него канил за професор.  Е, след 
5 години дошла една покана -… от 
Висшето лесотехническо училище в 
Ашафенбург (лесотехническо учили-
ще, ама там първи осъзнали, че дос-
та хляб има в този младеж Планк).  
Чисто преподаване без никаква въз-
можност за занимание с теоретична 
физика. Планк не бил доволен, но 

преди да откаже, решил да иде в Бер-
лин и да се посъветва с Хелмхолмц. 
Хелмхолмц не бил забравил младия 
студент и  смятал, че има хляб в него. 
Затова го посъветвал да чака търпе-
ливо и да не приема професорската 
позиция. Което Планк и направил. И 
докато чакал, решил да напише мо-
нография на тема “Принципът за за-
пазване на енергията” – тема, пред-
ложена ог философския факултет на 
Гьотингенския университет за при-
съждане на наградата на името на Бе-
неке за 1887 година. В монографията 
трябвало да се разкаже за историята 
на закона за запазване на енергията, 
да се опише по какво се различават 
видовете енергии, как се определят 
те и как се доказва валидността на 
закона за запазване на енергията.  И 
тъй Планк пишел и чакал. Никой не 
знаел колко ще чака – това с покани-
те за професор било както се казва – 
я камилата, я камиларя…

И изведнъж чудото станало – Планк 
получил покана за място за извънре-
ден професор по теоретична физика 
в университета в Кил. Тогава извън-
редният професор бил позиция из-
вънщатна и помощническа към по-
зицията на щатния професор. Планк 
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чувствал, че връзките на баща му 
имат пръст в тая работа с получава-
нето на позиция в родния му град, но 
бил доволен, че най – накрая ще ста-
не независим от родителите си и бил 
преизпълнен с желание да покаже, 
че оказаното му доверие не е напраз-
но.  И тъй 28-годишният Планк на-
пуснал кипящия от живот Мюнхен и 
отишъл в сивия северен Кил.  И там, 
в сивата и водниста северна Герма-
ния започва възходящата му научна 
кариера. Е, както ще видим, пак има 
и малко късмет тук-таме, но пък то 
не може човек само да страда. 

Планк заварил Кил доста по-индус-
триализиран и по-голям, отколкото 
бил градът, когато семейство Планк 
потеглило към Мюнхен.  Бисмарк от-
давал важно значение на Кил в пла-
новете си за постигане на германско 
икономическо могъщество.  Универ-
ситетът бил солиден пък и Планк бил 
топло посрещнат от началника си 
професор Кирстен (приятел на баща 
му от старите времена).  И късметът 
на Планк сработил – той получил 
мястото за извънреден професор, 
тъй дълго чакано от приват-доцен-
та в Килския университет Хайнрих 

Херц (тъй де, тъй, същия оня Херц, 
дето единицата за честота е наре-
чена на него) – фиг. 16. Херц обаче 
получил място за редовен професор 
в Карлсруе и напуснал Кил, та мяс-
тото остананало свободно (за късмет 
на Планк).  Между другото Херц и 
Планк се познавали още от студент-
ските си години и били добри прия-
тели до края на жизнения си път. 

Фиг. 16. Хайнрих Херц
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Планк бил окрилен от професорска-
та позиция. Била тя и извънредна, 
все пак статусът бил доста по-висок 
(заплатата също) от статуса на при-
ват – доц.  Планк завършил моногра-
фията си и я изпратил на конкурса в 
Гьотинген. Там я приели относител-
но добре и й присъдили втора награ-
да. Поради интересна причина – в 
нея Планк отделял доста внимание 
на закона на Вебер – фиг. 17. 

Фиг. 17. Вилхелм Вебер

Вебер бил професор по физика в 
Гьотинген и бил люто скаран с Хел-
мхолмц, към чиито кръг принадле-
жал Планк. Вебер бил недоволен от 
трактовката на идеите му от Планк и 
като така – второ място. Е, първото 
място не било присъдено на никого, 
а третата място пак не могъл да за-
еме никой. Така, че Планк излязъл 
победител в конкурса (с едно насине-
но научно око от местния мастодонт 
Вебер).  Историята се поразчула и в 
Берлин (крепостта на Хелмхолмц) 
започнали да се отнасят със симпатия 
към младия професор от Кил.  А това, 
както ще видим, се оказало много ва-
жно.  В допълнение Планк изпратил 
книгата за печат без да я доработва. 

След като изпратил книгата за печат, 
през 1886 г. Планк започнал да пише 
нова – “Относно принципа за нара-
стване на ентропията”. В статиите, 
съставляващи основата на книгата 
Планк давал термодинамична обо-
сновка на теорията на Сванте Арени-
ус  за дисоциация на електролитите. 
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Това му спечелило приятелството на 
Вилхелм Оствалд – основоположни-
кън на физическата химия в Герма-
ния. Оствалд се радвал, че теорията 
на Арениус била подкрепена от физик 
и радушно приел изпратената му за 
публикуване статия на Макс Планк.   
След години Анщайн ще нарече ста-
тията на Планк със същото име като 
книгата му – първото голямо научно 
постижение на Макс Планк. 

Фиг. 18. Вилхелм Оствалд – ос-
нователят на германската 
физическа химия

1887 година била доста успешна за 
Планк. Най-напред той се оженил 
за приятелката си от детските годи-
ни Мария Мерк (дъщеря на банкер, 
стар приятел на баща му) и като така 

самостоятелността към която тъй 
много се стремил, станала реалност. 
След това излязла и книгата му, коя-
то получила награда в Гьотинген.  И 
тогава дошъл големият скок в кари-
ерата – е, пак с известна доза къс-
мет.  В Берлинския университет се 
открива институт по теоретична фи-
зика и в него – катедра по  физика. 
Ще кажете, че Хелмхолмц помогнал 
на Планк да заеме мястото на щатен 
професор. Не, нe, не-е-е, нещата с 
избора на професори в Германия не 
функционират съвсем така. Най-на-
пред поканата била отправена към 
най-крупния специалист по онова 
време. И това бил… Лудвиг Болцман 
разбира се – фиг. 19.  

Фиг. 19. Лудвиг Болцман

Болцман по това време бил професор 
по физика в Грац и по същото време 
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получил покана да стане професор 
в Мюнхен. Която и приел, защото 
Мюнхен бил по-близък до любима-
та му Виена, а казарменият вид на 
Бисмарковия Берлин не му понасял. 
А-ха, ще кажете, те сега мястото било 
предложено на Планк. Не, не-е-е-е, 
вторият кандидат бил любимият уче-
ник на Хелмхолмц – Хайнрих Херц.  
Херц обече предпочел да наследи Ру-
долф Клаузиус в университета на Бон 
и не пожелал да се премести да рабо-
ти в многолюдния Берлин. И тогава 
Хелмхолц настоял да се покани Макс 
Планк. Та така – втората резерва из-
веднъж станал титуляр и то не къде 
да е, а в столицата на райха.  

Фиг. 20. Кайзер Вилхелм II

А в райха настъпвали промени. През 
1888 г. на трона се възкачил кай-
зер Вилхелм II. Милитаристичните 
му настроения дошли твърде много 
дори на Бисмарк и през 1890 желез-
ният канцлер подал оставка. Бис-
марк смятал, че Германия не може да 
победи във война с френско-руския 
блок. Кайзерът мислел друго и си на-
значил канцлер – Лео фон Каприви, 
който ще поддържа новия курс на 
политиката на германската империя 
към ускорена милитаризация. 

Планк започнал работа в Берлин 
в 1889 г. И се считал за наследник 
на Кирхов. Въпреки това той още 
3 години бил на място на извънре-
ден професор, тъй като редовното 
професорско място било отпуснато 
едва през 1892 г. (за да не се чудите 
защо Болцман и Херц се мусели на 
тази професура – тя в началото не 
била свързана с щатна бройка, ами 
с извънщатна такава). Хелмхолмц 
помогнал на младия професор да 
разшири още повече научния си кръ-
гозор (по принцип Хелмхолмц се от-
насят бащински към по-младите си 
колеги).  И тъй младежът Планк се 
оказал сред маститите (в пряк и пре-
носен смисъл) величия на науката в 
Берлинския университет. Започнали 
да се разказват и вицове за него. Един 
път Планк забравил, в коя аудитория 
трябвало да чете лекцията си. Решил 
да попита в канцеларията. Секрета-
рят – възрастен човек, го потупал по 
рамото и казал: „Младежо, съветвам 
Ви да не отивате там. Вие сте твърде 
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млад за да разберете лекциите на на-
шия мъдър професор Планк”. 

Фиг. 21. Валтер Нернст – Нобе-
лов лауреат по химия за 1920 г. 

Планк продължавал да работи върху 
термодинамичната теория на елек-
тролитните разтвори и с проблеми-
те на термодинамиката. Теорията 
на електролитите довела до обтег-
нати отношения с талантливия и 
преуспяващ гьотингенски професор 
Валтер Нернст – фиг. 21, а покрай 
берлинската си професура той запо-
чнал полека да се запознава с бер-
линските величия в световната нау-
ка. Полека, защото те имали навика 
да не посещават често заседанията 
на многобройните комисии и да ги 

срещнеш не било лесна работа.  Та 
полека Планк се запознал например 
с историка Теодор Момсен (носител 
на Нобелова награда), а авторитетът 
му се издигнал дотолкова, че Нернст, 
Оствалд, Болцман и Херц започнали 
да отговарят на писмата му.  В 1892 
Планк станал редовен професор, а в 
1894 г. Го избрали за редовен член 
на Пруската академия на науките. 
Въпреки научните му постижения и 
репутацията му 6 от 20-те гласували 
членове на академията, гласували 
против. Но и това не минало гладко. 
Наближавала обаче преломната за 
кариерата на Планк 1900-на годи-
на.  Преди това обаче знаменитите 
колеги на Планк си отиват от този 
свят един по един. През 1894 г. На 37 
години си отива Хайнрих Херц, след 
него почива приятелят на Планк и 
директор на Физическия институт 
на Берлинския университет Август 
Кунд, а на 8-ми септември си отива 
и менторът на всички тях – Херман 
Хермхолмц. И така най-големият 
авторитет сред берлинските физици 
останал Макс Планк. Но до истин-
ската световна известност известност 
го довели работите му в следващите 
6 години и особено тези от тях, които 
били посветени на квантовата хипо-
теза. 

През 1896 г. Планк се заел да изуча-
ва „най-безперспективната област от 
безперспективната теоретична фи-
зика” – теорията на топлинното из-
лъчване.  Във физико-техническия 
институт на Берлинския универси-
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тет две групи експериментатори се 
занимавали с излъчването на абсо-
лютно черното тяло – излъчване в 
област между две абсолютно отра-
зяващи стени, която област била за-
пълнена с произволно излъчващи и 
поглъщащи светлината тела.  Планк 
се занимавал с теорията зад тези екс-
перименти и показал, че с течение на 
времето се установява равновесие, 
при което всичките тела имат една и 
съща температура, а пък излъчването 
не зависи от свойствата на телата, а 
само от температурата. С други думи, 
установеният спектър на излъчване-
то се явявал нещо абсолютно и Планк 
много се чудел, защо е така. Отнача-
ло Планк решил да използва уравне-
нието на Максуел за електромагне-
тизма за да обясни наблюдаваното 
в експериментите. Тези опити обаче 
претърпели неуспех.  Освен това, от 
1884 г. бил известен тъй нареченият 
закон на Стефан – Болцман, според 
който налягането на излъчването на 
черното тяло било пропорционално 
на една трета от енергията на излъч-
ването за единица обем. Тая енергия 
пък било пропорционална на чет-
въртата степен на абсолютната тем-
пература на черното тяло и този кое-
фициент бил универсална константа. 
Законът на Стефан – Болцман казвал 
нещо за цялата енергия на спектъра 
на излъчването на черното тяло. Ами 
как била разпределена енергията въ-
тре в спектъра?  Един прива-доцент 
от Берлинския университет – Вили 
Вин – фиг. 22  извел закон, позволя-
ващ да се изчисли разпределението 

на енергията в спектъра на излъчва-
нето при всякаква  възможна темпе-
ратура, ако то е известно при някаква 
температура.  

Фиг. 22. Вили Вин по времето, 
когато е приват - доцент в 
Берлин

Законът за отместването на Вин обяс-
нява защо при увеличаване на темпе-
ратурата максимумът на интензив-
ността на излъчването се премества 
към късите вълни – при ниски тем-
ператури излъчването е невидимо, а 
при 6000 градуса по Целзий (колко-
то е температурата на повърхността 
на Слънцето) максимума на интен-
зивността вече става видим. Остава-
ло да се изчисли интензивността на 
излъчването като функция на темпе-
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ратурата и на честотата на  вълната. 
Над тая задача си блъскали главата и 
Рейли и Джинс и Лоренц – все голе-
ми имена във физиката по онова вре-
ме. Това до което стигали на основата 
на класическата теория на светлина-
та станало известно като „ултравио-
летовата катастрофа” – независимо 
от температурата, всяко нагрято тяло 
трябвало да излъчва  безкрайно го-
ляма енергия в ултравиолетовата 
част на спектъра. Това явно не било 
така. Във физиката предстоели го-
леми промени.  И първият който ос-
ъзнал катастрофата на класическата 
физика в теорията на излъчването, а 
също и нуждата от прилагане на нов 
подход, бил Макс Планк.

Вече казахме, че и Планк катастро-
фирал, като се опитал да обясни те-
орията на излъчването на основа-
та на уравненията на класическата 

електродинамика. И тогава решил да 
опита обяснение на основата на тер-
модинамиката – област, която била 
коронната му дисциплина.
Планк осъзнавал значението на тези 
свои опити. При една от разход-
ките със сина си край къщата им в 
Грюнeвалд покрай Берлин, Планк 
казал: “Това, с което се занимавам 
сега, или е пълна безсмислица или 
ще доведе до най-голямото откри-
тие от времената на Нютон”. Така и 
било. Както пише самият Планк в 
едно писмо да Роберт Ууд, неуспе-
хите му да обясни особеностите на 
излъчването на абсолютно черното 
тяло и да се оправи с „ултравиоле-
товата катастрофа” на основата на 
класическата физика, довели него, 
миролюбивият и подреден Планк, до 
акт на отчаяние. На Планк му било 
ясно, че съгласно законите на класи-
ческата физика, с течение на време-

http://nauka.bg/products
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то цялата енергия на черното тяло 
трябвало да премине от черното тяло 
към излъчването. Понеже, пише 
Планк, енергията не щяла да прави 
това, трябва да съществува някаква 
нова универсална константа, която 
да пречи на това цялостно премина-
ване.  Но законите на теорията на то-
плината могат да останат верни само 
тогава, ако се предположи, че при 
равновесието между материята и из-
лъчването енергията от самото нача-
ло е длъжна да пребивава в някакви 
определени количества (Quanten). И 
тъй, твърдо вярвайки в законите на 
термодинамиката и статистичеста-
та теория на топлопреноса, Планк 
стигнал до фундаменталната идея за 
квантуването на енергията. В „без-
перспективната” физика се родила 
цяла една нова огромна област на 
изследване – физиката на кванто-
вите явления. И на 18 май 1899 г. на 
заседание на Пруската академия на 

науките Планк изнесъл доклад за не-
обходимостта от въвеждане във фи-
зиката на нова фундаментална кон-
станта – това, което днес наричаме 
константата на Планк.  Раждането 
на квантовата теория станало обаче 
през 1900-та година,  когато на 19-
ти октомври Планк публикувал една 
статия относно подобряване на зако-
на за излъчване на Вин, за да обясни 
несъответствието на закона на Вин с 
експериментите на Курлбаум и Ру-
бенс за инфрачервеното остатъчно 
излъчване на образци от каменна 
сол. Там на 3 страници Планк дал 
формула на излъчването, която обяс-
нявала аномалията при излъчването 
в областта на дългите вълни и пре-
минавала в закона на Вин при излъч-
ване в областта на късите вълни.  Ру-
бенс веднага проверил формулата на 
Планк и установил поразително съв-
падение на теорията с експеримента. 
Планк пък от своя страна веднага се 

http://nauka.bg/content/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%91%D0%93-%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
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заел да постави стабилни теоретич-
ни основи под новата формула и това 
била окончателната стъпка, която 
довела до раждането на квантовата 
теория.  Защото за да обоснове фор-
мулата си, Планк трябвало да пред-
положи, че поглъщането и изпуска-
нето на електромагнитна енергия от 
атомите и молекулите ставало не на 
произволни порции (както се смята-
ло дотогава), а на определени по го-
лемина порции, наричани от Планк 
кванти. В допълнение Планк предпо-
ложил, че характеристиките на кван-
тите енергия могат да бъдат изме-
рени.   Та значи, ако във веществото 
има електрони, които се колебаят с 
някаква честота около положението 
на равновесие, то тези електрони мо-
гат да отдават енергия само на пор-
ции, равни на тази честота, умноже-
на по константата на Планк. 

Формулата на Планк, че енергията 
на излъчване е равна на честотата, 
умножена по константата на Планк, 
предизвикала недоумение. Че как 
тъй това ще е вярно! Че нали често-
тата е непрекъсната величина, пък 
съгласно формулата на Планк енер-
гията ставала дискретна величина!!!! 
На 14 декември 1900 г. Планк докла-
двал резултатите си на заседание на 
Германското физическо общество. 
И това се счита за рождената дата на 

квантовата физика.

Фигура 23. Бернхард фон Бюлов

Революцията във физиката вървяла 
ръка за ръка със световните промени. 
В началото на 20-ти век Германия е 
вече могъща империалистическа 
държава, с промишлено производ-
ство, по-голямо от това на Англия 
или Франция.  През октомври 1900 
г. Бил назначен нов канцлер – Берн-
хард фон Бюлов – фиг. 23, който за-
почнал да строи голям флот, не за-
бравяйки да укрепва и германските 
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сухопътни сили.  Германската наука 
била разглеждана като инструмент 
за укрепване на германската иконо-
мическа, политическа и военна мощ. 
Имало огромна нужда от осветител-
ни тела и затова експериментите по 
излъчване били силно подпомага-
ни. Та, в известен смисъл, появата на 
квантовата теория била подпомогна-
та от нуждите на германската лампо-
ва индустрия.  И не само квантовата 
теория се появила в резултат на нуж-
дите на промишлеността. Около края 
на 19-ти век и в началото на 20-ти 
век били направени и други крупни 
открития, като например откриване-
то на рентгеновите лъчи. 

Квантовата хипотеза на Планк била 
игнорирана от повечето физици в 
следващите 5 години. Нобеловите 
награди тогава се давали за експери-
ментални открития с изключително 
важно приложно значение (напри-
мер за откриването на рентгеновите 
лъчи).  Тая работа започнала да се 
променя, когато трябвало да връчват 
Нобеловата награда на Хендрик Ло-
ренц за неговата електронна теория. 
Тогава правилата били попромене-
ни и се появила надежда, че и тео-
ретици биха могли да получат Но-
белова награда по физика. Но това 
бил детайл. Един основен принцип 
във физиката,че Природата не пра-
ви скокове (Natura non facit saltus) си 
отивал като общовалиден принцип. 
Идвало времето на „странните и не-
понятни теории” - квантовата теория 
и теорията на относителността. 

Фиг. 24. Алберт Айнщайн

Планк намерил един поддръжник в 
лицето на младия Алберт Айнщайн 
– фиг. 24, който също не бил считан 
за много перспективен и от времето 
на завършването на прочутото ETH 
в Цюрих през 1900 г до 1905 г. бил 
принуден да работи като “техниче-
ски експерт трети клас” в патентното 
бюро в Берн. В 1905 г. имаме взрив в 
творчеството на Айнщайн – той пуб-
ликува 5 статии в едно най-известни-
те физически списания по онова вре-
ме и една от тях е по квантова теория 
на светлината, в която се дава обяс-
нение на фотоефекта. Тази статия 
използва (и разширява) квантовата 
идеология на Планк. Аинщайн каз-
ва, че светлината не само се излъчва 
и поглъща на кванти. Не, не е само 
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това – казва Айнщайн – и самата 
светлина се състои от кванти. И тъй 
започнали да се полагат основите на 
това, което днес е известно като кор-
пускулярно – вълнов дуализъм. 

Фиг. 25. Макс Планк и Алберт 
Айнщайн

 Не закъснели и други потвърждения 
на правотата на идеите на Планк – 
пак през 1905 г. Паул Еренфест (док-
торант на Лудвиг Болцман) – фиг. 
26, показал, че квантовата хипотеза 
не е следствие от класическата тео-
рия, а си е нова теория по същество.  
Освен това експериментите един по 
един доказвали правотата на форму-
лите на Планк.
 Обаче има и един, дето е доста смутен 
от квантовата теория и това е … са-
мият Планк. Квантовият характер на 
светлината показва, че тя има и свой-
ствата на частици. Какво става тогава 
с вълновите теория на светлината от 
Хюйгенс до Максуел. Вай, вай, ва-а-
а-й! Дълго време Планк се опитва да 
развие теория на излъчването без да 
използва квантовата хипотеза. Опи-
тите му са неуспешни и след 1910 г. 

Той постепенно ги изоставя. 

Фиг. 26. Паул Еренфест

Гигантът Нютон се оказва прав за 
корпускулярния характер на свет-
лината. Но и вълновите теории за 
светлината не са грешни. Изобщо по-
гледнато, светлината се оказва доста 
странно нещо.  Квантовата теория за-
почнала победно да шества из науч-
ния свят, а Планк започнали да счи-
тат за жив класик в науката и за глава 
на германската наука. А тайнствена-
та константа на Планк не е разкрила 
напълно тайните си и до ден днешен. 
От една страна нейната стойност е 
толкова малка, че тя не подрива ос-
новните постижения на класическа-
та физика. Но както казва дьо Бройл, 
въпреки, че стойността и е малка, тая 
константа води до появата на съвър-
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шено чуждо тяло в структурата на 
класическата физика.  

Планк  продължил работата си по 
квантовата теория. В 1906 г. Той пуб-
ликувал книгата „Лекции по теория-
та на топлинното излъчване”. В съща-
та година Нернст формулира третия 
принцип на термодинамиката, който 
показва, че не само процесите на из-
лъчване, а и молекулярните процеси 
имат скокообразен характер, опреде-
лян от крайни елементарни кванти.  
В допълнение Планк решително под-
крепил (и като учен, но и като адми-
нистратор на науката от доста висок 
ранг) теорията на относителността 
на младия Айнщайн и тази подкрепа 
изиграла доста значителна роля за 
приемането на тази „странна” теория 
от страна на физическата колегия в 
Германия и по света. 

В същото време нараствали и ад-
министративните ангажименти на 
Макс Планк. Германската политика 
предполагала силно увеличаване на 
научни изследвания с двойно пре-
назначение. За целта кайзер Вилхем 
II създал специално общество за по-
ощрение на науката (Keiser Wilchelm 
Gesellschaft) – фиг. 27, което обеди-
нявало научни институти, предоста-
вящи нечувани дотогава условия за 
работа на учените – големи запла-
ти, освобождаване от задължение да 
преподават и право да правят научни 
изследвания по свое усмотрение.

Фиг. 27. В един от институт-
тите на обществото на кайзер 
Вилхелм. Забележете – това е 
преди Първата световна война 
– време, в което при нас госпо-
дар на нравите е бай ви Ганю. 
Пък после – що германците 
така, а ние – иначе.  Това про-
дължава и до днес. Днес герман-
ците имат Макс Планк инсти-
тутите, а ганювци с позиции 
и без позиции, с научни титли 
и без научни титли, гледат да 
съсипят БАН. Далеко ще стиг-
нем така – да знаете – точно 
в помията при прасетата.  И 
оттам периодично ще изска-
ча някой да се бие в косматите 
гърди и ще вика – булгаа-а-аар, 
булга-а-а-ар!

Начело на тази система от институ-
ти кайзерът поставил Макс Планк. В 
институтите се подбирали най- перс-
пективните учени, а за помощник на 
Планк в този подбор бил назначен 
Валтер Нернст. В допълнение Планк 
в 1911 г. Бил избран за пожизнен се-
кретар на Пруската академия на нау-
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ките и станал един от реалните и ръ-
ководители (номинален президент 
на академията бил самият кайзер, но 
той общо взето, не се бъркал в дела-
та и). Така Планк съсредоточил в ръ-
цете и значителна административна 
власт по отношение на  науката в рай-
ха.  По коридорите на университети и 
в академията тихичко започнали да 
го наричат райхканцлер на науката.  
Едно от първите дела на Планк било 
да привлече Айнщайн от Цюрих в 
Берлин.  Предложението било потре-
саващо – Айнщайн ще бъде избран 
за член на Пруската академия на 
науките, за редовен професор в Бер-
линския университет и за директор  
на института по физика в обществото 
институти на кайзер Вилхелм.  Айн-
щайн приел и заменил тихия Цюрих 
с многолюдния Берлин.  В допъл-
нение в 1913 г. Планк станал ректор 
на Берлинския университет. Едно 
от делата му там било до привлече 

в Берлин Макс Борн, който да го по-
освободи от задълженията му за че-
тене на лекции. За това в Берлинския 
университет била създадена позиция 
за извънреден професор и тя била 
предложена на Макс Борн – фиг. 28.  

Фиг. 28. Макс Борн

http://nauka.bg/a/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B9-%D0%B2-%D1%81%D0%BF-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0


ФИЗИКА

78

В тези години квантовата теория 
продължила славното си шекствие. 
В 1913 г. се появила статията на мла-
дия Нилс Бор „За строежа на атомите 
и молекулите”, която още повече за-
силила интереса към квантовата тео-
рия, тъй като Бор приложил кванто-
вата идея на Планк към планетарния 
модел на атома на Ръдърфорд – фиг. 
29. Бор писал, че приемайки идеите 
на Планк в областта на изследвани-
ята по строежа на атома означава, че 
открито се признава недостатъчност-
та на класическата електродинами-
ка. 

Фиг. 29. Нилс Бор

Светът обаче бил на прага на голя-
мата война в дотогавашната си ис-
тория. През 1916 г. Планк губи сина 
си Карл в битката при Вердюн. Две-
те му дъщери починали в 1917 и 1918 
г., оставяйки по едно внуче и грижи-
те за тези две внучета били поети от 
семейството на дядо им Макс Планк.  

В допълнение Планк бягал от ко-
шмарната действителност чрез уси-
лена работа в областта на науката и 
в изпълнение на административните 
си задължения в Пруската академия 
на науките. Един от младите учени 
по това време си спомня, че Планк и 
Нернст били важни пруско-герман-
ски тайни съветници и че Планк не 
се изказвал много по научните семи-
нари, но доста често взимал думата 
в общество на равни по ранг на него 
членове на Пруската академия на 
науките. В 1918 г. дошло и голямата 
признание – Макс Планк получил 
Нобеловата награда по физика. 

Германия обаче загубила войната. 
Икономическото положение вътре в 
страната не било добро, а в чужбина 
германските учени били подложе-
ни на изолация.  Планк започнал да 
възстановява потенциала на герман-
ската наука. В Берлин бил привлечен 
Нобеловия лауреат Макс Лауе (полу-
чил Нобеловата си награда дори пре-
ди Планк и Айнщайн).  Така тримата 
най-известни физици теоретици за 
времето си – Планк, Айнщайн и Лауе, 
се събрали в Берлин. Появили се оба-
че допълнителни проблеми – засил-
ващите се антиеврейски настроения 
в Германия започнали да избиват 
в натиск срещу Айнщайн.  Планк 
защитавал Айнщайн от нападките 
срещу него и теорията му на относи-
телността, водени от гьотингенския 
професор и крупен експериментатор 
Ленард. Айнщайн обещал на Планк 
да не напуска Берлин, докато по-
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ложението не стане толкова лошо, 
че сам Планк да реши, че Айнщайн 
трябва да напусне Берлин.  Битката 
с несгодите течала, а в науката на-
зрявала нова революция, свързана с 
квантовата теория – появата на кван-
товата механика., в развитието на 
която голяма роля изиграли двама 
от учениците на професора по физи-
ка от Мюнхенския университет Зо-
мерфелд. Имената на тези ученици 
били Вернер Хайзенберг и Волфганг 
Паули – фиг. 30, 31.

Фиг. 30. Вернер Хайзенберг

През 1925 г. Хайзенберг написал 
първата статия по квантова механи-
ка, а Паули  формулирал знамени-
тия принцип на Паули, който казвал, 
че в определено квантово състояние 
може да се намира не повече от един 
електрон.  Нилс Бор бързо оценил 
качествата на двамата младежи и ги 
поканил при себе си в Копенхаген.  

Фиг. 31. Волфганг Паули

Хайзенберг бил подпомагнат от Макс 
Борн и Паул Йордан в развитието на 
формализма на квантовата механи-
ка.  Съществени приноси направили 
и Пол Дирак и Ервин Шрьодингер – 
фиг. 32, който направил апарата на 
квантовата механика достъпен и за 
студенти (всеки, който е учил физи-
ка, знае за прочутото вълново урав-
нение на Шрьодингер в квантовата 
механика). Нека да отбележим тук и 
идеите на Луи дьо Бройл, който раз-
глеждал частиците като своего рода 
вълни.

Планк следял развитието на кванто-
вата механика с жив интерес, без да 
участва в това развитие.   По на душа 
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му били идеите на Шрьодингер, от-
колкото тези на Хайзенберг. Ето 
защо, когато Планк се пенсионирал 
като професор в Берлинския уни-
верситет в 1926, той избрал за свой 
наследник там Ервин Шрьодингер 
(нали виждате как талантливият ад-
министратор Планк с внимателен 
подбор допринесъл за възстановя-
ването на германската наука след 
Първата световна война).  През 1929 
г. Шрьодингер станал и член на Пру-
ската академия на науките.
Славата на Планк растяла. Той бил 
чуждестранен член на много акаде-
мии на науките по света и бил затру-
пан с ордени и медали. През 1927 г. 
Той станал първият лауреат на злат-
ния медал на името на Лоренц, при-
съждан от Холандската академия на 
науките. През 1929 г. Бил учреден 
златен медал на името на Планк от 
Немското физическо общество. Пръв 
лауреат на медала станал самият 
Планк, а вторият медал бил връчен 
на Айнщайн. 

Фиг. 32. Ервин Шрьодингер – 
наследникът на Планк в Бер-
линския университет

http://nauka.bg/a/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B9-%D0%B2-%D1%81%D0%BF-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
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И когато изглеждало, че ситуацията 
в германката наука е стабилизирана, 
дошла 1933 година.  На 4-ти август  
Хитлер станал президент, райхканц-
лер и фюрер на германския народ. 
Макс Планк възприемал случващо-
то се като тежък кошмарен сън.  Той 
се надявал, че всичко това ще спре и 
даже съветвал преподавателите, кои-
то се канели да бягат от Германия, 
да си вземат само  1-годишен отпуск, 
защото до 1 година нещата ще се уре-
дят. Планк – пожизненият секретар 
на обществото Кайзер Вилхелм с не-
говите 35 института нямало за кога 
да бяга – той бил вече на 75 години.  
Илюзиите му, че всичко ще се оп-
рави обаче се разсеяли доста бързо. 
Учените, които били евреи, трябвало 
бърза да напуснат Германия. Един 
от тях бил Айнщайн. Част от видни-
те немски учени, като Ленард, Щарк 
и Йордан, застанали на страната на 
Хитлер. Други, които не искали да 
подкрепят новия режим – като Планк 
и Хайзенберг, постепенно били изти-
кани встрани от събитията. Планк, 
като секретар на Пруската академия 
на науките, получил аудиенция при 
Хитлер, на която се застъпил за уче-
ния от еврейски произход Фриц Ха-
бер. Хитлер се ядосал и срещата им 
скоро приключила. Планк разбрал, 
че няма да може по никакъв начин 
да влияе на събитията. Той тихомъл-
ком позволил на Айнщайн да напус-
не Германия.  Когато изключвали 
Айнщайн от Пруската академия на 
науките, Планк си позволил да каже, 
че постиженията на Айнщайн могат 

да се сравняват само с постижения-
та на Йохан Кеплер и Исак Нютон. 
Старият прусак, който помнел Бис-
марк, нямало да се огъне пред Хит-
лер. Фриц Хабер починал в изгнание 
през 1934 г. И през 1935 г. Планк (въ-
преки забраната) организирал въз-
поминателно честване на неговата 
памет.  Гьобелс отбелязал със съжа-
ление в дневника си, че такива хора 
като Планк не са били привлечени в 
подкрепа на режима на Хитлер. 

Режимът внимавал със световно из-
вестния старец Макс Планк. В 1938 
г. Дори чествали 80-тата му годиш-
нина.  Скоро започнала Втората све-
товна война. През 1944 г. при една 
американска бомбардировка била 
унищожена къщата на Планк в Грю-
невалд. Той оцелял, но всичките му 
ръкописи и книги били унищоже-
ни.  Вторият му син участвал в не-
успешния заговор срещу Хитлер и 
бил екзекутиран в началото на 1945 
г.  Планк посрещнал края на война-
та близо до Магдебург, като му се на-
ложило 2 седмици да се крие в гора-
та от ожесточените боеве. След като 
боевете утихнали, Планк заедно със 
семейството си тръгнал към родни-
ни в Гьотинген, като по пътя мароде-
ри ограбили и малкото багаж, който 
старецът имал. В Гьотинген Планк се 
посъвзел и започнал да пише мемоа-
рите си. И старият прусак за последен 
път решил да помогне на Германия 
да възстанови научния си потенциал.  
Той дал съгласието си обществото 
на кайзер Вилхелм за подпомагане 
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на науката да бъде преименувано на 
Макс Планк общество за развитие на 
науката в Германия и известно време 
бил почетен президент на това ново 
общество, след което си избрал дос-
тоен и именит наследник – Ото Хан. 

На 4 октомври 1947 г. Макс Планк 
починал в Гьотинген. Но името и де-
лото на този колос на германската 
и световната наука не са забравени. 
Днес институти на Макс Планк обще-
ството за развитие на науката са во-
дещи в световната наука и това един 
от нас, авторите на статията, го каз-
ва и от практически опит. Освен това 
същият този автор може спокойно да 
твърди, че в тези институти се под-
готвят не само много добри учени, но 
и висококачествени администратори 
на науката – лица, които са твърде 
много много кът по нашите земи, да 
не кажем по-силна дума. 

Но да се върнем към Макс Планк. 

Патриархът на съвременната гер-
манска наука, видял победи, пораже-
ния и погроми, много страдал, но и 
много постигнал. Един от нас имаше 
възможност да види запис на този 
удивителен човек, прожектиран ни 
от професор Фулде в един от дрез-
денските институти на Макс-Планк 
обществото. Въпреки, че записът е 
правен насред Втората световна вой-
на, Планк не беше унил – напротив, 
бяха го накарали да прочете отново 
поздравителната си реч във връзка с 
връчването на германска награда на 
Луи дьо Бройл и на стареца това че-
тене явно му доставяше удоволствия. 
Такъв ще го запомним – весел, но 
с горчиво чувство за хумор. И за да 
завършим подобаващо, ето ви  един 
цитат от този горчив хумор

Противниците на една идея ни-
кога не се убеждават. Те изми-
рат.

http://nauka.bg/forum/
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ластмасови отпадъци 
могат да бъдат открити 
дори и в най-отдалечени-
те кътчета на планетата 

– арктичните води. Това бе потвър-
дено в едно от първите изследвания 
в тази област, проведено на север от 
Полярния кръг. То е част от послед-
ните  проучвания на международния 
екип  на центъра „Хелмхолц” за по-
лярни и морски изследвания(AWI) 
към института „Алфред Вегенер” и 
Белгийската лаборатория за поляр-
ни изследвания.
Въпреки че не е изяснено  как замър-
сяванията са стигнали толкова далеч 

на север, повече от ясно е, че нови 
проблеми застрашават морския хаби-
тат в този район. Учените представят 
проучването си на онлайн платфор-
мата на научното сп. „Полярна био-
логия”. Красноречиво доказателство 
също така представляват и пробите, 
взети от стомасите на местни морски 
птици и акули от Гренландия.
На някой цифрите от доклада може 
да се сторят ниски, но той категорич-
но потвърждава, че пластмасовите 
замърсявания са факт в Северния 
ледовит океан. Един от морските би-
олози има обяснения за това: „Тъй 
като проведохме нашите проучвания 

БИОЛОГИЯ

Пластмасови отпадъци замърсяват 
водната повърхност, дори в Антарктика

Автор: Екатерина Ангелова
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моста, намиращ се на 18 метра над 
морското равнище и от хеликоптер, 
ние бяхме в състояние единствено да 
отчетем по-големите боклуци, пла-
ващи в океана. Поради тази причина 
резултатите от нашето проучване са 
занижени”. Добре известно е, че с те-
чение на времето пластмасата се раз-
пада на малки фрагменти в морето, 
които могат да бъдат открити само 
чрез внимателен анализ на иззети 
океански проби чрез специално из-
ползвани за целта мрежи.
 

Съгласно използваните компютърни 
модели, пластмасовите отпадъци, за 
които докладва „Фрам Стреит” може 
би се отделят от огромни купчини 
боклуци, формиращи се в Баренцово 
море. Такива акумулиращи зони се 
създават, когато големи количества 
плаващи пластмасови отломки биват 
уловени от океанските течения.
В момента на учените са известни 
пет такива залежа от боклуци по це-

лия свят. Шестият, този в Баренцово 
море е вероятно в ранните си етапи 
на формиране. Един от биолози-
те на AWI, проф Бергман, вярва, че 
той бива „захранван” от гъсто насе-
лените крайбрежни райони на Се-
верна Европа. Тя изказва също така 
становището, че „друга причина за 
замърсяването на Арктика може да 
бъде оттеглянето на арктичния мор-
ски лед. В резултат на това все пове-
че и повече круизни лайнери и риб-
ни траулери работят все по-на север, 
следвайки рибата треска. Най-веро-
ятно, отпадъци от корабите, умиш-
лено или случайно се озовават във 
водите на Арктика. Очакваме тази 
тенденция да продължи.”

В предишно свое изследване Мела-
ни Бергман анализира фотографии 

http://nauka.bg/content/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%91%D0%93-%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
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от арктичното океанско дъно за при-
знаци на пластмаса, стъкло и други 
видове настилка. Нейното заключе-
ние е, че за последните десет години 
размерът на отпадъците, намиращи 
се в тази част на океана се е удвоил 
по гъстота с подобен на характерния 
за Южна Европа обхват. В действи-
телност, количеството отпадъци е от 
10 до 100 пъти по-голям, отколкото 
на арктичната морска повърхност. 
„Това подсказва, че дълбокото океан-
ско дъно би могло да бъде крайното 
тресавище за отпадъци на океана.”
 

Тази тенденция е особено вредна за 
морските птици, които се хранят на 
повърхността на морето. Скорошно 
проучване на намиращ се в района 
на Шпицберген леден фиорд показ-
ва, че 88% от популацията на поляр-
ния буревестник е погълнал пласт-
маса. Освен тях потърпевш вид бива 
и гренландската акула - учените са 
открили пластмасови отпадъци в 
стомаха на до 8% от акулите, уловени 
южно от Гренландия.

 Данните от последните проучвания 
на Бергман са събирани в хода на из-
следване на морските бозайници и 
птици на борда на немския научен 
ледоразбивач към AWI RV Polarstern. 
„Ние просто се възползвахме от тези 
изследвания, за да отчетем коли-
чеството на водното замърсяване”. 
Учените назовават подобни шансове, 
в които ценна информация е събрана 
по време на експедиция с друга цел 
като „кораби на възможността”. Из-
ползването на кораб в движение за 
подобни цели като отчитането на ко-
личеството отпадъци в Арктическия 
ледовит океан е разумно и лесно, 
поради това учените възнамеряват 
да използват този метод и в бъдеще, 
особено що се отнася до отдалече-
ни райони. „Способът може да бъде 
реализиран по време на патрулни 
полети, плаване с изследователски 
кораби, круизни кораби, бреговата 
охрана, търговски и риболовни кора-
би.”, добавя Бергман.
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поред ново проучване, про-
ведено от Университета в 
Пенсилвания, масово изми-
ране от преди 359 милиона 

години, познато като Хангбергското 
събитие, предизвиква драматични и 
дълготрайни трансформации върху 
екоситемата и гръбначните животни 
по Земята. Преди това големите съ-
щества са доминирали поне 40 ми-
лиона години и отмирайки отстъпват 
мястото си на по-малки рибки.
Палеолозите и еволюционните био-
лози дълго време водят дебати относ-

но причините, стоящи зад промените 
в големината на животинските тела. 
Една от основните теории, известна 
като правилото на Коуп, гласи, че 
размера на тялото на определена гру-
па видове постепенно се увеличава с 
течение на времето, заради предим-
ствата от това да бъдат по-големи – 
например избягването на хищници и 
възможността за по-голям улов. Дру-
ги теории предполагат, че животните 
са склонни да се уголемяват при на-
личието на повече кислород или ако 
пребивават в студен климат. Друга 

Масово измиране в Древността води до 
доминация на дребните рибки

Автор: Магдалена Джунова

Когато времената са добри, 
си струва да си голяма риба в 
морето, след бедствие обаче е 

добре да си по-малък.
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идея, която е позната като „ефекта 
на лилипута“, твърди, че след масово 
измиране има временна тенденция 
към намаляване размера на тялото. 
Потвърждението на тази теория е 
силно обсъждано, заради ограниче-
ните сведения.
За разрешаването на тази загадка 
учените изследват 1120 фосила на 
риби, които обхващат периода от 
преди 419 до 323 милиона години. 
Събрана е информация от публи-
кувани документи, музейни екзем-
пляри, снимки и късчета от фоси-
ли, основана на определени белези 
на видовете, благодарение на която 
може да се предположи реалния раз-
мер на животното. Анализите раз-
криват, че в съответствие с прави-
лото на Коуп, гръбначните животни 
постепенно увеличават размера си 
по време на Девоновия период от 419 
до 323 милиона години пр.н.е. В края 
на този период е имало риби с челю-
сти с размера на училищни автобуси 
и сухоземни, с почти същите разме-
ри. Съществували са и някои малки 
гръбначни, но повечето обитатели 
на екосистемата, от низшите  до вър-
ховните хищници, са били дълги над 
метър. След това идва масовото из-
миране, което опустошава живота на 
планетата и повече от 97 процента от 
гръбначните видове са заличени. 
В резултат имаме океан, в който по-
вечето акули са под един метър и 
масово рибите са по-малки от 10 сан-
тиметра. За да се проверят дали съ-
ществуващите теории, свързващи 
модификацията в размерите с атмос-

ферния кислород или с температура-
та, учените съпоставят измененията 
на телата и климатичните модели 
от този период.  Не е имало връзка 
нито с едно то двете, което преобръ-
ща представите ни за гръбначните 
животни днес и в миналото. Вместо 
това, заключват учените, може да се 
каже, че тенденциите се базират из-
цяло на екологична основа.
Резултатите предполагат, че масово-
то измиране предизвиква трайност 
на споменатия ефект на лилипута. 
Преди измирането екосистемата е 
стабилна и процъфтяваща, така че 
организмите имат достатъчно вре-
ме да достигнат по-големи разме-
ри преди да се размножат. Но след 
него това се оказва лоша стратегия 
в дългосрочен план и малките бър-
зовъзпроизвеждащи се риби превзе-
мат света. Проблемът със световните 
рибни, популации и с опасенията, че 
планетата е изправена пред шестото 
голямо измиране, този път причи-
нено от хората, резултатите трябва 
да алармират за дългите периоди, 
които биха били необходими на ви-
довете да се възстановят. В изследва-
нето участват учени от университета 
в Пенсилвания, колежа Каламазу, 
университета в Мичиган и Мичиган-
ското общество на стипендиантите.

Източник: 
Университет в Пенсилвания

www.sciencedaily.com
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чените от Вашингтонския 
университет в Сейнт Луис 
открили, че рибите и амфи-
биите, движещи се между 

морето и реките или между сушата и 
реките, пренастройват своето зрение 
към възприемането на инфрачерве-
ното излъчване.
На сушата и в морето преобладава 
синьо-зеленият спектър. В речните 
води разтворените частици действат 
като филтър и пропускат основно 
вълните на червени и инфрачервени 
части от спектъра. За да се ориенти-
рат в новата среда сьомгата, жаби-
те и рибите Данио използват ензим 
Cyp27c1, който „пренастройва“ тях-
ното зрение към възприемане на 

нужните части от спектъра. Този ен-
зим е тясно свързан с наличието на 
витамин А в организма, който оказва 
силно влия-ние върху зрението. Под 
въздействието на ензим, витамин А1 
се преобразува в А2, това променя 
възприятието на околната среда.
Този ензим бил открит в очите на 
рибата Данио и по повърхностните 
части на очите на жабата. Интересно 
е, че жабите гледат във водата и над 
водата с различни части от очите си, 
възприемащи съответно различни 
части от спектъра.
По нови данни касаещи устройство-
то на очите на рибите и амфибиите, 
това откритие по мнение на учените 
може много да помогне в развиващи-

Рибите и жабите могат да 
пренастройват зрението си

Автор: Анжела Георгиева

www.scientificrussia.ru
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те се отрасли на науката като оптоге-
нетиката. Оптогенетиката се използ-
ва при изследвания на дейностите на 
мозъка, когато невроните се оказват 
чувствителни към светлината и по 
този начин учените получават въз-
можност да проследят тяхната дей-
ност. На този етап на невроните въз-
действат само с помощта на видимия 

спектър. Ако оптогенетиката успее да 
усвои намереният ензим, то той ще 
може да направи невроните чувстви-
телни и на инфрачервеното излъчва-
ни. Това ще даде по-големи възмож-
ности за изучаване на мозъка.

БЪДИ ЕДИН ОТ АВТОРИТЕ НА СП. “БЪЛГАРСКА НАУКА”

изпрати твоята статия на admin@nauka.bg

http://nauka.bg/a/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B9-%D0%B2-%D1%81%D0%BF-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
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ъпреки че е част от научни-
те тенденции повече от 150 
години, еволюцията все 
още е неразбрано и често 

объркващо понятие.  98% от учени-
те смятат, че хората са еволюирали 
в продължение на дълъг период от 
време, но еволюцията все още среща 
изненадващо количество конфликт 
и противоречие – включително на-
болелия въпрос за преподаването на 
еволюцията в училища в САЩ. 

„О, така ли? Щом сме еволюирали 
от маймуните, как тогава маймуните 
все още съществуват, а?” Благодаре-
ние на тази инфографика от Кейлъб 
Трухийо от „Molecular Life Sciences” 
някои от основните въпроси на ево-
люобъркването са разяснени.   

Топ 5 на погрешните схващания 
за еволюцията: Наръчник за де-
мистификацията на основите 
на съвременната биология. 

Топ 5 на погрешните схващания 
за еволюцията: Наръчник за 

демистификацията на основите на 
съвременната биология. 

Превод: Александър Василев

1.  Т я  е  п р о с Т о  Т е о р и я :
В разговорния език, теория може да означава предчувствие или пред-
положение.
В научните среди, думата „теория” се отнася за добре потвърдено 
обяснение.
Научните теории често биват бъркани с научните закони.

Теории Закони
Защо нещо се случва? Какво ще се случи?
Обяснение на природата Предвидими резултати
Базирани на доказателства Базирани на доказателства
Пример: Атомната теория Пример: Законите на Нютон

Еволюция – наблюдението, че организмите, включително растения, 
животни, бактерии и дори плесени, се променят през времето – изис-
ква теория, за да бъде обяснена.
Най-популярна е Теорията за естествения подбор. 
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2.  о ц е л я в а н е  н а  н а й - п р и с п о с о б е н и я
Точно ли е това за Теорията за естествения подбор на Дарвин?

Факт 1: Популациите се стремят да ос-
танат стабилни.

Факт 2: Организмите създават повече 
потомство, отколкото може да оцелее.

Факт 3: Ресурсите са ограничени. Заключение 1: Не цялото потомство 
живее достатъчно дълго, за да се раз-

множи.

Факт 4: Индивидите в една и съща по-
пулация притежават различни характе-

ристики.

Факт 5: Много от тези характеристики 
са наследствени.

Заключение 2: Ще съществува дифе-
ренциално оцеляване и размножаване.

Заключение 3: След време тези разлики 
ще променят състава на популацията.

• „Приспособените” организми живеят достатъчно дълго, за да предадат гене-
тичния си материал на следващото поколение.

• Приспособеността зависи от размножаването и осигуряването на оцеляване-
то на популацията а не от силата, бързината или дължината
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3.  Х о р а Т а  с а  п р о и з л е з л и  о Т 
    ш и м п а н з е Т а Т а 
Еволюцията твърди, че всички живи организми на Земята споделят 
общ произход.

Произход с видоизменение означава, че хората са уникален биологи-
чен вид и споделят много характеристики с други видове. 

Хората споделят 90-99% от подредбата на ДНК-то си с други прима-
ти.
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4.  н и к о й  н е  е  п р и с ъ с Т в а л  и  н е  м о ж е 
д а  б ъ д е  д о к а з а н о

• Учените работят като детективи.
• Разполагайки с няколко доказателства, изследователя 
търси улики, които да потвърдят или опровергаят твър-
дение.
• Откъде идват доказателствата, които потвърждават 
еволюцията?

Доказателства за еволюцията:

Биохимия (ДНК)
Кости и фосили

Сравнителна анатомия и 
физиология

 Компютърно моделиране
Съвременни експерименти
Биология на развитието

Биогеография.

• Преди да публикува статия, научното списание изпраща чернова 
до други учени, които я проверяват и критикуват.
• Процесът на проверката често отхвърля текстове защото няма 
достатъчно информация, за да се потвърди хипотезата на автора.
• Списанието „Science” публикува по-малко от 7% от всички пред-
ложени текстове.
• Учени често стават известни за оспорване на идеи и разширява-
не на парадигми.

Научната литература публикува доказателства.
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5.  д а р в и н  е  г р е ш а л
Дарвин е живял в различно време. Той е изградил своята теория за естест-
вения подбор като е наблюдавал птици от семейство чинкови на острови-
те Галапагос, както и много други видове по света. 

• „Ген” е било непознато понятие на света.
• Клетките са били открити, но не и манипулирани.

Механизмът на Дарвин продължава да обединява цялата биология – при-
нос, сравним с откритията на Нютон и Айнщайн.

• Днес дефинираме еволюцията като промени в честотата на алелите във 
времето.
• Ако създадем карта на различните форми на гените (алелите) в една по-
пулация и след време честотата се промени, значи е настъпила еволюция. 

Това определение е най-доброто определение до момента, което обобщава 
постоянно променящия се жив свят. 

www.iflscience.com
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Изследователи от уни-
верситетите в Лестър 
и Уоруик, Великобри-
тания откриват съх-

ранени ДНК последователности 
от преди почти 700 милиона го-
дини.

Учени от британските изследовател-
ски екипи в университетите в Лестър 
и Уоруик попадат на изключително 
ранна ДНК-секвенция. Откритата 
почти 700 милиона годишна ДНК-
последователност би могла не само 
да хвърли нова светлина върху по-
знанията за древните ни предци, но 

и да помогне за изясняване влияние-
то им върху съвременните видове.
Екипът е ръководен от д-р Еран Та-
убер (Лестър) и Д-р Саша Отт (Уору-
ик).
Тези силно консервативни последо-
вателности в некодиращата част на 
ДНК са идентифицирани чрез ге-
номен анализ на 12 различни вида 
насекоми. До момента са идентифи-
цирани 322 региона, които се съхра-
няват от най-малко 180 млн. години. 
Интересното е, че древните секвен-
ции присъстват в ДНК на гъби, меду-
зи, влечуги и дори бозайници.
„Най-старите” разкрити от анализа 

Най-старата ДНК последователност 
може да разкрие древните тайни на 

животинските предци
Превод: Яна Нечева



БИОЛОГИЯ

97

секвенции са запазени от най-малко 
670 млн. години, като сред „най-мла-
дите” се подреждат тези на пчели-
те, осите и мравките. Доказано е, че 
древните последователности играят 
ключова роля във формирането на 
ембриона, като регулират точно кои 
гени да се включват в процеса.
Д-р Таубер от Катедрата по генети-
ка в университета в Лестър сподели: 
„Изключително сме развълнувани 
за идентифицирането на тези древ-
ни ДНК-сегменти. Вече имаме и ня-
кои експериментални доказателства, 
които са в подкрепа на твърдението, 
че изпълняват ключови функции.“
„С нетърпение очакваме да се раз-
крият специфичните им функции с 
помощта на методите, прилагани в 
Молекулярната биология и Генното 
инженерство.“
Някои от древните секвенции са из-
следвани по-рано и е доказано, че 
участват в регулацията за синтез на 
белтъци. Такива са гените от т.нар. 
клъстер* Озирис, открит за първи 
път при плодовата мушица.
Доц. д-р Саша Отт от университета в 
Уоруик заяви: „ Нашият подход ни 
дава възможност да определим точ-
но гените, както определихме тези от 
генния клъстер Озирис, който при-
тежава специфично устройство и е 
значително по-добре проучен в срав-
нение с други, подобни на него по ус-
тройство клъстери.”
„Смятам, че опознаването и разбира-
нето на специфичните за насекомите 
регулаторни системи, включително 
и на гените от клъстера Озирис, ще са 

от все по-голямо значение при раз-
работване на стратегии за опазване 
на хранителните ресурси на земята.”
Докторантът Натаниел Дейвис, автор 
на доклада, от лабораторията на Д-р 
Еран Таубер, сподели: „Това проуч-
ване допълва познанията ни, че тези 
ДНК-последователности изпълняват 
функциите си от много дълго вре-
ме и ни предоставя интересни нови 
секвенции за изследване.“

*Под генно семейство се разбира на-
борът от сходни гени в рамките на 
един организъм, а генният клъстер е 
част от генното семейство. Той пред-
ставлява група от два или повече 
гена, в които е закодирана информа-
ция за синтез на определени белтъци. 
А вече белтъчните молекули могат да 
са или със сходна структура, или да 
изпълняват обща функция. Размерът 
на генни клъстери варира от няколко 
до няколкостотин гена.

Източници:
1. Nathaniel J. Davies, Peter Krusche, 
Eran Tauber, Sascha Ott. Analysis of 
5’ gene regions reveals extraordinary 
conservation of novel non-coding 
sequences in a wide range of animals. 
BMC Evolutionary Biology, 2015; 15 (1) 
DOI: 10.1186/s12862-015-0499-6;
2. Neethu Shah, Douglas R. Dorer, 
Etsuko N. Moriyama and Alan C. 
Christensen, Evolution of a Large, 
Conserved, and Syntenic Gene Family 
in Insects, NE 68588-0666.
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иниатюрна черупка 
на охлюв с диаметър 
0,7mm е открита в Ма-
лайзия на остров Бор-

нео от група нидерландски учени, 
които са намерили и други 47 нови 
видове охлюви с разнообразни раз-
мери.
 Някои от 48-те вида, описани 
от доктор Яп Вермюлен и неговите 
колеги от Центъра за биоразнообра-
зие в Лайден, са известни в Борнео 
и познати на учените вече десетиле-
тия. Въпреки това, досега не са полу-
чили своите наименования.
 Един от тези видове е най-мал-
кият охлюв, наречен Acmella nana 

(nanus – джудже(лат.). Той има ма-
ломерните размери от 0.5-0.6 mm 
ширина и 0.6-0.79 mm височина.
 Предишният носител на тит-
лата „най-малък охлюв в света”, 
Angustopila dominikae от китайската 
провинция Гуанкси бе открит по-ра-
но тази година и е с размери съответ-
но 0,8 и 0,89 mm.
 Някои от новите видове са 
много рядко срещани. Има седем 
нови вида, които могат да бъдат 
забелязани само на височина от 
4,095m на връх Кинабалу. Друг вид, 
Diplommatina tylocheilos, живее само 
на входа на труднодостъпната пеще-
ра Лолопосон на връх Трусмади. 

Открит е най-малкият охлюв в света: 
Acmella nana

Превод: Виктория Симеонова

www.sci-news.com
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 Доктор Вермюлен и неговите 
партньори казват, че получават нови 
сведения за изолирани или харак-
терни само за един район видове, ка-
къвто е и новооткритият рекордьор. 
„Движейки се толкова бавно, охлюви-
те могат лесно да се ограничат само в 
своето собствено малко по площ мяс-
то за живот. Там те прекарват дълго 
време в адаптация към определената 
среда, без да биват засегнати от ос-
таналата част на света. Така се пре-
връщат в отличен пример за това как 
ограничените само в определен ра-

йон видове могат да оцелеят. От дру-
га страна, намаленият им досег до 
други видове ги превръща в основна 
цел на опазването на биоразнообра-
зието”, твърдят учените.
Според доктор Мено Шилтуйзен 
един горски пожар в пещерата Ло-
лопосон, например, би унищожил 
цялата популация на Diplommatina 
tylocheilos.
Цялото проучване, представящо 
Acmella nana и другите нови видове 
охлюви е публикувано онлайн в спи-
санието ZooKeys. 

http://nauka.bg/content/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%91%D0%93-%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
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 Африка популацията 
на лъвовете е застраше-
на от генетичната изо-
лация, която се свързва 

с продължителната редукция на 
областите, в които те живеят.

През последните 15 години учени-
те от Американските горски служби 
са разработили серия методи за раз-
бирането на това как екологичните 
промени, причинени от човечество-
то, влияят на явленията при видове-
те, на тяхната популация и придвиж-
ването им. Тези методи са усвоени по 

света и помагат за справянето с мно-
го предизвикателства свързани със 
запазването на видовете.  В послед-
ните 6 години учените от Американ-
ските горски служби и Оксфордския 
университет си сътрудничат с цел да 
разберат как лъвовете в Африка се 
придвижват и търсят начини за за-
пазване на тяхното генетичното раз-
нообразие. 
Ново изследване, публикувано в 
„Landscape Ecology“, което се фоку-
сира върху Каванго-Замбезийската 
трансгранична защитена зона, по-
казва, че осъществимо решение на 

Оцеляването на африканските лъвове 
зависи от създаването на специлани 

коридори
Превод: Наталия Стоева

www.sciencedaily.com
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проблема за запазването на лъвовете 
може да бъде поставянето на пъти-
ща или коридори, чиято цел е да ги 
насочат от една защитена зона към 
друга. Връзката между зелените зони 
е жизнено важна за оцеляването на 
африканските лъвове. Проучване-
то разглежда различните начини на 
разпръскване и движение на вида 
и след това ги сравнява с девет раз-
лични природни сценарии, някои от 
които – намаляване на защитените 
зони, удвояване на населението, пре-
минаване от незащитени земи към 
аграрно-пасищна употреба и други.
Доктор Самюел Къшман, еколог от 
Американските горски служби при 
изследователската станция на Ска-
листите планини, е водещ автор на 
проучването и е осигурил примерни 
експертизи за различните сценарии. 
„ Бяхме изненадани да видим, че по-
пулациите на лъвовете са много уяз-
вими към загубата и разпръскването 
на хабитатите, при положение, че те 
са едни от най-подвижните живот-

ни в цяла Африка,“ казва Къшман. „ 
Това предполага, че фрагментацията 
на хабитатите може да има лош ефект 
и върху други, не толкова подвижни 
животински видове.“  Къшман отбе-
лязва, че „защитените зони са жиз-
нено важни за оцеляването на афри-
канските лъвове и че построяването 
на коридори или тунели между тях е 
необходимо, за да може лъвовете да 
се насочат към други подходящи ха-
битати и да стоят далеч от потенци-
ално опасните зони.“
В заключение, проучването показ-
ва, че най-добрият подход към за-
пазването на лъвските популации в 
региона на Каванго-Замбези е съх-
ранението на защитените зони и 
подсилването им с коридори меж-
ду резерватите, или поставянето на 
стратегически добре обмислени за-
граждения.
„За мен е чест, че нашето проучване 
има толкова голям отзвук и може да 
бъде приложено в такъв голям ма-
щаб,“ казва д-р Къшман. 

НАУЧИ ПОВЕЧЕНАУЧИ ПОВЕЧЕ

ДАРЕТЕ ОТ ВАШЕТО ВРЕМЕ

ИЛИ СРЕДСТВА НА

ЕДНА ДОБРА КАУЗА.

http://nauka.bg/content/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%91%D0%93-%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
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Според проучване на учени от  ка-
лифорнийските университети Туро 
и Сан Франциско, за период по-ма-
лък от 10 дена намаляването на кон-
сумацията на добавената захар при 
децата, дори и без намаляване на ка-
лориите или намаляване на теглото, 
показва възстановяване на органи-
зма от хронични метаболитни забо-
лявания, включително подобряване 
на високия холестерол и кръвното 
налягане.
 „Това проучване определено показ-
ва, че захарта е метаболитно вредна, 
не заради многото си калории или че 

се пълнее от нея, а по-скоро захарта е 
метаболитно вредна, защото е захар,“ 
– казва водещият автор др. Робърт 
Лъстиг, педиатър ендокринолог в 
детската болница Бениоф Сан Фран-
циско. „ Това вътрешно контролира-
но проучване е солидна индикация, 
че захарта допринася за метаболит-
ните синдроми и е силно доказател-
ство към днешна дата, че негативни-
те ефекти от захарта не са причинени 
от калориите или затлъстяването.“
Жан-Марк Шварц, доктор на науките 
в медицинския остепатичен универ-
ситет Туро, Калифорния и главен ав-

Затлъстяването при децата бързо намалява 
с ограничаване приема на захар (без да е 

свързано с калориите)
Превод: Десислава Рогачева

www.sciencedaily.com
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тор на проучването добавя: „Никога 
не съм виждал толкова ясни и точни 
резултати в нашата човешка наука, 
само след девет дена ограничаване на 
фруктозата, резултатите са драстич-
ни и последователни от участник на 
участник. Тези открития подкрепят 
идеята, че е от съществено значение 
родителите да преоценят приема на 
захар на своите деца и да бъдат отго-
ворни за здравословните последици 
от хранителните им навици.“
Ограничен захарен прием
Метаболитният синдром е сбор от 
състояния – повишено кръвно наля-
гане, висока кръвна захар, повишени 
телесни мазнини около талията и за-
вишени холестеролни нива – всичко 
това заедно и повишеният риск от 
сърдечни заболявания, инсулт и ди-
абет.  Други заболявания свързани с 
метаболитния синдром са например 
затлъстяване на черния дроб и диа-
бет от тип 2, които вече се откриват и 
при децата.
В проучването са взели участие 43 
деца на възраст между 9 и 18 години, 
всички били със затлъстяване и поне 
едно хронично заболяване, като на-
пример високо кръвно налягане, ви-
соки нива на триглецерин или на-
ченки на затлъстял черен дроб. На 
всички била раздадена храна за де-
вет дена, включително и междинни 
закуски и напитки, с ограничена за-
хар, но със заместител нишесте, за да 
се запазят същите нива на мазнини, 
протеини, въглехидрати и калории.  
Преди започването на проучването 
са направени основни кръвни тесто-

ве, проверено е  кръвно налягане и 
глюкозния толеранс. Новото меню 
ограничава добавената захар, но поз-
волява плодове, към които са доба-
вени и въглехидрати като гевреци, 
ядки и макаронени изделия, за да 
запази стария калоричен баланс, но 
и да намали добавената захар от 28% 
на 10%, както и фруктозата от 12% до 
4%. Храната разбира се била съобра-
зена  с детските предпочитания като 
пуешки ход дог, картофен чипс или 
пица.
На децата им е даден и кантар, на 
който да се мерят всеки ден, с цел за-
държане на килограмите си. Ако слу-
чайно се наблюдава намаляване на 
теглото им се е давало повече ниско-
захарна храна.
„Когато махнахме захарта от техни-
те менюта, децата започнаха да се 
вслушват в техните сигнали за си-
тост“ казва Шварц. „Те ни казаха, че 
имат усещането, че изяждат много 
повече храна, и то без промяна в ка-
лоричния баланс, просто значително 
по-малко количество захар. Някои 
дори казаха, че сме ги пренатовари-
ли с храната.“
Намаляване на вредните метаболит-
ни ефекти на затлъстяването
Само след  девет дена на захарно-
ограничена диета, почти всеки аспект 
на метаболитното здраве на участни-
ците се подобрило, без промяна в те-
глото. Кръвното налягане е спаднало 
с 5мм, триглицеридите с 33 единици, 
„лошият“ холестерол с 10 единици и 
функцията на черния дроб се подо-
брила. Кръвната глюкоза спаднала 
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с 5 единици, а холестеролните нива 
спаднали с една трета.
 Всички сурогатни мерки на метабо-
литното здраве се подобрили, просто 
със заместване на захарта с нишесте 
в преработените храни – всичко без 
разлика на калориите, теглото или 
тренировките“, казва др. Лъстиг. „ 
Това проучване показва, че калори-
ята не е калория. Откъде идват тези 
калории, определя къде ще отидат. 
Захарните калории са най-лошите, 

защото те се превръщат в мазнина 
около черния дроб, възбуждат ин-
сулиновата резистентност, както и 
риск от диабет, сърдечни и черно-
дробни заболявания. Това има огро-
мни последици върху хранителната 
индустрия, хроничните заболявания 
и здравно-осигурителните разходи.“

НАУЧИ ПОВЕЧЕНАУЧИ ПОВЕЧЕ

ДАРЕТЕ ОТ ВАШЕТО ВРЕМЕ

ИЛИ СРЕДСТВА НА

ЕДНА ДОБРА КАУЗА.

http://nauka.bg/content/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%91%D0%93-%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
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аразитът Hymenolepis 
nana (вид тения) може 
да се превърне в ужася-
ващ проблем за хората с 

отслабена имунна система. Случай в 
Колумбия свидетелства, че тенията 
може да премине от паразитна фор-
ма в развитие на рак.
Случаят е с 41-годишният мъж от Ме-
делин. Той е страдал от Синдрома на 
придобитата имунна недостатъчност 
(ХИВ). При посещението си при ле-
каря се оплаква от следните симпто-
ми - висока температура, кашлица, 
умора и загуба на тегло, които про-
дължават няколко месеца. Скенера 
разкрива наличие на тумори в белите 
дробове, черния дроб, надбъбречни-
те жлези, лимфни възли и други мес-

та в тялото му. Лекарите с почуда ус-
тановяват, че метастазите не са били 
от човешки ракови клетки. Данните 
от ДНК анализа са доста шокиращи. 
Раковите клетки идват от паразита 
Hymenolepiasis nana.
Докладът по случая е публикуван 
на 5 ноември от патологът Д-р Атис 
Мюхленбаш, Американски център 
за контрол и превенция на заболява-
нията. Такъв вид тумор обикновено 
засяга кучета, тасманийски дяволи и 
миди. Това се смята за първият слу-
чай, в който изследователите наблю-
дават паразита да доведе до рак на 
човек.
Предполага се, че HIV инфекцията 
до толкова отслабва имунна система, 
че стволовите клетки на тенията не-

Понякога паразитите могат да причинят 
раково заболяване при страдащите от ХИВ

Превод: Яна Ненчева
www.sciencedaily.com
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обезпокоявано се делят и то некон-
тролируемо. А след това мутациите 
довеждат до образуване на рак.
Hymenolepiasis nana е най-често 
срещаната тения в света. Около 75 
милиона души я имат. Много от ин-
фектираните никога не проявяват 
симптоми. Но случая поражда опа-
сения, че страдащите от ХИВ са под 

опасността от фаталното усложне-
ние.

Източник: A. Muehlenbachs et 
al. Malignant transformation of 
Hymenolepis nana in a human host. 
New England Journal of Medicine Vol. 
373, November 5, 2015, p. 1845. doi: 
10.1056/NEJMoa1505892

НАУЧИ ПОВЕЧЕНАУЧИ ПОВЕЧЕ

ДАРЕТЕ ОТ ВАШЕТО ВРЕМЕ

ИЛИ СРЕДСТВА НА

ЕДНА ДОБРА КАУЗА.

http://nauka.bg/content/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%91%D0%93-%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
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Твоето тяло е невероятно. Наисти-
на! Ние често го приемаме за даде-
ност, но факта, че имаме 37 трилиона 
клетки, които работят заедно, за да 
ни поддържат живи е удивителен.
Всички тези 37 трилиона клетки са 
направени от 7 октилиона (1048) ато-
ми и са много по-млади, отколкото 
може би си мислите, защото някои от 
тях се заменят на всеки 5 дни с нови.
За година губим около 0,7 кг мъртва 
кожа. Но не се натъжавайте от този 
факт, защото има клетки, които ни 
оставят верни през целия живот, като 
например тези, които изграждат въ-
трешните лещи на окото, мускулните 
клетки на сърцето, както и неврони-
те на мозъчната ти кора.
Друг интересен факт е, че ако изгла-
диш всички тези гънки на мозъка, те 
ще придобият размера на калъфка за 
възглавница.
Знаеше ли, че кутрето на ръката пред-
ставлява 50% от силата на ръката ти. 
Останалите пръсти също са специал-

ни, защото са способни да почувстват 
дори малка ивичка от 13 нанометра, 
което е с 1700 пъти по-малко от диа-
метъра на косъм от косата.
За финал, добре е да знаете, че в ус-
тата Ви има много повече бактерии, 
отколкото всички живи хора на пла-
нетата.

www.youtube.com/watch?v=tozEuziqdpg

Невероятни факти за твоето тяло
Превод: Глория Христова

www.sciencealert.com

https://www.youtube.com/watch?v=tozEuziqdpg
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елециите и дупликации-
те са процеси на промяна 
на генетичната информа-
ция, като определени час-

ти от дадена хромозома отпадат или 
се добавят респективно. Този процес 
може да доведе до клинична проява 
на т.нар. микроделеционни синдро-
ми, например Синдром на ДиДжор-
дж. Въпреки съществуването на за-
болявания, свързани с тях, много от 
делециите и дупликациите нямат до-
казана клинична проява, защото за-
сягат некодиращи участъци на ДНК, 
тоест такива, които нямат функцио-
нално значение за човека. Според 
множество проучвания честотата на 
микроделециите е сравнително висо-
ка, но клинично значимите делеции 

са много редки, вариращи от 1/4 000 
до 1/20 000 бременности. Микроде-
лециите възникват спонтанно и не 
са установени определени фактори, 
които повишават честотата им, на-
пример възраст на майката. Някои 
неинвазивни пренатални тестове 
предлагат изследване за наличие на 
най-честите микроделеции. Тези те-
стове се базират на няколко проуч-
вания от периода 2013-2015 година, 
доказващи с невероятно добър резул-
тат способността на пренаталните те-
стове да установяват тези генетични 
изменения. Естествено при всеки не-
вероятно добър  резултат съществу-
ват някои пропуснати и съмнителни 
факти. А именно не съществува кли-
нично проучване с широкоспектърен 

Микроделеции – неинвазивни пренатални 
тестове?

НМ Дженомикс
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обхват на пациентки. Изследваната 
група от пациентки е много по-малка 
от няколко хиляди, тоест в съответна 
група е по-вероятно състоянието да 
не съществува въобще. Пациентките 
са били в напреднала бременност и с 
вече установени аномалии на плода, 
т.е. групата е специфично подбрана. 
Всички тези факти около извърше-
ните проучвания са взети предвид и 
от Американския конгрес по акушер-
ство и гинекология при изготвяне на 
препоръки за пренаталните изслед-
вания.
Американският конгрес по аку-
шерство и гинекология твърди: 
„Рутинният скрининг на свобод-
но циркулиращо фетално ДНК за 
микроделеционни синдроми не 
трябва да се извършва.“ Конгресът 
пояснява в новите си препоръки от 
септември 2015 година, че неинва-

зивните пренатални тестове се пре-
поръчват за изследване за наличие 
на анеуплоидии, поради доказаните 
в клинични проучвания добри резул-
тати. От друга страна не съществуват 
подобни клинични проучвания за 
микроделеции и настоящите резул-
тати са несигурни.
Много неинвазивни пренатални те-
стове разширяват обхвата на услугите 
си чрез предлагане на тези изследва-
ния, но все още предстои изясняване 
на ползите, вредите и ограничения-
та на подобни тестове. Изследвания, 
които не са преминали контрол за 
качество, чувствителност и специ-
фичност, могат да дадат грешни ре-
зултати, водещи до възникване на 
етични казуси и подлагане на риско-
ва за плода инвазивна диагностика, 
без това реално да се налага.  

БЪДИ ЕДИН ОТ АВТОРИТЕ НА СП. “БЪЛГАРСКА НАУКА”

изпрати своя материал на admin@nauka.bg

http://nauka.bg/a/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B9-%D0%B2-%D1%81%D0%BF-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
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Много често пътуването в градския 
транспорт или присъствието ни на 
места, претъпкани с хора е съпро-
водено от неволни докосвания от 
непознати. Изследователи от уни-
верситетите в Оксфорд и Аалто във 
Финландия са изследвали 1,368 хора 
от 5 различни държави, за да устано-
вят дали хората позволяват да бъдат 
докосвани на различни места по тя-
лото в зависимост от това кой ги до-
косва.
Участниците в експеримента са били 
помолени да оцветят местата по тя-
лото, които биха позволили да бъдат 
докоснати (от партньор до непознат) 

и защо. Цялата информация после е 
събрана в топографска карта, която 
очертава границите табу и местата 
отпред и отзад на тялото, на които 
докосването е позволено.
Както може би предполагате, според 
изследването става ясно, че колкото 
по-близки сме с някого, толкова по-
голяма зона позволяваме да бъде до-
косвана. 
„Резултатите показват, че докос-
ването е от огромно значение при 
поддържането на социални контак-
ти“, казва Джулия Сувилехто, коя-
то е един от учените от университе-
та в Аалто. „Картата на докосването 

Учени направиха карта на местата на 
тялото, на които докосването е позволено и 

очертаха границите табу
Превод: Глория Христова

www.popsci.com

Зоните очертани в син цвят са местата, на които докосването е забранено. 
(Зона табу)
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е тясно свързана с удоволствието от 
самото докосване. Колкото повече ни 
харесва докосването на определено 
място, толкова повече позволяваме 
да бъдем докоснати на това място от 
другите.“
От гледна точка на културното разде-
ление, учените смятат, че влиянието 
на културата има минимален ефект 
върху резултатите. Въпреки това, в 
изследването се споменават някол-
ко интересни факта. Например, ан-
гличаните, които са участвали в из-
следването, приемат докосването за 
по-неудобно и неприятно, отколкото 

участниците от Финландия, Фран-
ция, Италия и Русия. Интересно е, че 
участниците от Русия са по-консер-
вативни към докосването, отколкото 
участниците от други държави.
Изследването показва, че докосване-
то е тясно свързано с емоционалните 
взаимоотношения и връзки, които 
хората изграждат помежду си. Из-
следването е публикувано тази сед-
мица в издания за Националната 
Академия на науките.

БЪДИ ЕДИН ОТ АВТОРИТЕ НА СП. “БЪЛГАРСКА НАУКА”

изпрати своя материал на admin@nauka.bg

http://nauka.bg/a/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B9-%D0%B2-%D1%81%D0%BF-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
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http://nauka.bg/products
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рупа изследователи от Евро-
пейската космическа агенция 
(ESA) под ръководството на 

Жан-Клод Жежар от университета в 

Лежа (Белгия), анализирали резул-
татите от 10 годишни наблюдения 
на марсианското небе и съставили 
научно описание на рядкото за Марс 

КОСМИЧЕСКИ НАУКИ
На Марс се наблюдава Северно сияние

Автор: Анжела Георгиева

www.scientificrussia.ru
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явление – Северно сияние. То се на-
блюдава от южния полюс на плане-
тата. 
Северното сияние на Земята се появя-
ва в районите на Северния и Южния 
полюс в резултат на смущения в маг-
нитното поле на планетата от слън-
чевите ветрове – поток от заредени 
елементарни частици, прелитащи 
от близки до нас звезди. Сблъсквай-
ки се с молекули и атоми от земната 
атмосфера те образуват причудливи 
преливащи се вълни.

Аналогично явление може да се на-
блюдава и на други планети със сил-
но магнитно поле – Сатурн и Юпитер. 
Скоро стана ясно, че подобно явле-
ние може да се срещне и на планети 
без магнитно поле – Венера и Марс. 
Известно е, че Марс е загубил своето 
гравитационно поле преди много го-
дини. По данни на NASA Mars Global 

Surveyor, остатъчен магнетизъм се 
наблюдава в южното полукълбо на 
планетата. Даже това слабо поле е 
достатъчно за възникването на сия-
ние в марсианското небе. Марсохода 
Mars Express прихванал ултравиоле-
това светлина в южния хоризонт още 
през 2003 година. 
От тогава учените са събрали доста-
тъчно сведения, за да разберат по-до-
бре свойствата на това явление. Както 
пишат изследователи, ултравиолето-
вото сияние на Марс се наблюдава 
много рядко и продължава само ня-

колко секун-
ди. По време 
на 113 сеан-
совите нощ-
ни наблюде-
ния, сияние 
се е наблю-
давало само 
16 пъти, от 
които по-
твърдени са 
само 9. 

Работата е 
в това, че 
а п а р а т ъ т 
Mars Express 

може да контролира яркостта на 
обектите, разположени на повърх-
ността в течение на дълго време. 
Наблюденията през атмосферата за 
него са доста сложни. Установено е, 
че три от сиянията са наблюдавани 
на височина 137 км от повърхността 
на планетата.  
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чени от Харвард – Смитсо-
ниянския център по астро-
физика под ръководството 
на Ендрю Ванбербург с по-

мощта на данни от космическия те-
лескоп Kepler, разказват за това как 
се държи звезда, подобна на нашето 
Слънце, на своите по-късни етапи от 
развитие. Звездата умира и разруша-
ва собствената си планетна система. 

Става въпрос за бяло джудже под на-
именованието WD 1145+017 от съз-

вездието Дева, разположено на 571 
светлинни години от нас. Телескопът 
маркирал периодично затъмнение 
на звездата, което астрофизиците 
обяснили с наличието на космиче-
ско тяло, кръжащо в нейната орбита. 
Анализът показал, че това е разпада-
ща се планета от тази система и сега 
тя преминава буквално над сама-
та повърхност на своята изстиваща 

звезда, като постепенно се прибли-
жава към нея. Периода на нейната 

Гаснеща звезда унищожава 
своята планета

Автор: Анжела Георгиева

www.scientificrussia.ru
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обиколка е около 4,5 часа, а разстоя-
нието до звездата 840 000 км. Оста-
тъците от планетата ще се изпаря-
ват постепенно още около 1 милион 
години, докато накрая остане тънък 
слой метален прах по повърхността 
на бялото джудже. 
„Звездата на смъртта”, както са я на-
рекли учените, постепенно ще раз-
руши всички планети около себе си. 
Този процес е стартирал в момента, 

в който звездата е преминала от ста-
дий на червен гигант в стадий на бяло 
джудже – настъпила е дестабилиза-
ция на орбитата на всички планети и 
небесни тела от тази звездна система. 
Планетите попаднали под въздейст-
вието на силната гравитация на звез-
дата се разпадат на части и сега звез-
дата ги „дояжда”. Тази съдба очаква 
в бъдеще и нашето Слънце и всички 
планети от Слънчевата система. 

Някои правят пропаганда, 
ние показваме историята.

Вземи сега двата филма само 
за 10 лв.
www.nauka.bg

http://nauka.bg/content/dvd-%D0%9D%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B6-%D0%B8-%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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обос е една от най-ин-
тересните луни в цяла-
та Слънчева система. От 
една страна интересът на 

учените е прикован от характерни ус-
поредни бразди, които пресичат по-
върхността на луната. Първоначал-
но изследователите предполагаха, 
че браздите са били създадени след 
сблъсък в далечното минало. Но съ-
гласно нов модел, вече има друго 
предположение за тях – вероятно 
браздите са ранен признак за струк-
турно увреждане, което ще унищожи 

Фобос.
„Ние мислим, че Фобос вече е за-
почнал да се уврежда и че първият 
признак за това увреждане е получа-
ването на тези бразди“, смята Тери 
Хърфорд от центъра на НАСА Годард.
От друга страна Фобос се намира из-
ключително близо до Марс. Няма 
друга луна в Слънчевата система, 
която да се намира толкова близко до 
своята планета! Разстоянието между 
Фобос и Марс възлиза едва на 6 000 
километра. Гравитацията на Марс 
постепенно придърпва Фобос към 

Спътникът на Марс Фобос е 
обречен!

Автор: Светослав Александров

www.space-bg.org
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планетата. Учените са на мнение, че 
разрушаването на Фобос е неминуе-
мо и ще се случи доста скоро – след 
около между 30 и 50 милиона годи-
ни.
Това ще стане в момент, когато ор-
битата на Фобос достигне своето сни-
жаване до ниво, което се нарича „гра-
ница на Рош“, това е точката, когато 
приливните сили от двете страни на 
луната са толкова различни, че ще 
причинят разруха.
На всичкото отгоре има още лоши 
новини - вътрешният строеж на Фо-
бос наподобява голяма купчина ка-
мъни, които едва са прикрепени 
едни към други, обградени от слой 
реголит, подобен на пудра. Този слой 
е с дебелина около 100 метра. Изсле-
дователите са на мнение, че слоят е 
достатъчно еластичен и може да на-
трупва напрежение, но е и достатъч-
но крехък, за да може в един момент 
да настъпи разпадане.

Относно браздите, първоначалната 
и най-разпространената хипотеза е, 
че те са се получили от удара, който е 
образувал кратера Стикни. Но с тече-
ние на времето изследователите ус-
тановили, че браздите не излизат на-
право от кратера, а от фокална точка 
наблизо. По-късно е била формули-
рана нова хипотеза – че браздите са 
се образували от материал, изхвър-
лен от Марс, който е попаднал върху 
Фобос.
Сега обаче е предложена третата хи-
потеза – браздите са просто резулта-
тите от действието на разрушителни-
те приливни сили.
Фобос може да е обречен, но 30 ми-
лиона години са доста далече в бъ-
дещето от гледна точка на човеш-
кия живот. Ще разполагаме с доста 
време, за да изучим процесите, кои-
то протичат на Фобос. А кой знае – 
може дори да измислим начин да го 
спасим?

http://nauka.bg/forum/announcement/4-forumt-na-%E2%80%9Ebg-nauka%E2%80%9C-raboti-otnovo/
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ного неща се проме-
ниха, откакто Кеплер-
10Б, предполагаемата 
Земя-лава беше откри-

та. През последните три години, въз-
можността да преследваме, откри-
ваме и опознаваме екзопланети се 
подобрява значително. Само в края 
на май 2014 г. около 13 екзопланети 
са добавени в колекцията на НАСА. 
Приблизително дозина скални тела 
са били регистрирани и многоброй-
ни възможно скални планети са от-
крити, включително и Kapteyn b, 
която изуми учените, защото е най-
ранната, огромна роднина на други 
скални тела, открити в живата зона 
на звезда и само на 13 светлинни го-
дини от Земята. 
В съзвездието Дракон има планета с 
тегло 17 пъти, колкото това на Земя-
та. Този факт шокира учените. Д-р 
Хавиер Думуск от Центъра по астро-
физика в Харвард е ръководил про-
учването казва: „Бяхме много изне-
надани, когато осъзнахме какво сме 
открили.“ Това е вторият път, в които 
Кеплер - 10 прави историческо от-

критие. Първият беше през 2011, ко-
гато беше открита Кеплер-10Б, бла-
годарение на телескопа Кеплер. Това 
беше първото сигурно откритие на 
скална екзопланета в цялата история 
на търсенето на планети. До този мо-
мент, астрофизиците бяха 99,998% 
сигурно, че има такава планета на 
близо. На 560 светлинни години, Ке-
плер-10 е по-далече от Kapteyn, но 
е сходна до нашето Слънце. Д-р На-
тали Батала, изследовател от НАСА, 
казва: „Кеплер-10 е звезда, която 

Космическият телескоп 
Кеплер открива нова планета, 

която не би трябвало да 
съществува

Автор: Глория Христова

www.physics-astronomy.com
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много прилича на нашето Слънце. 
Следователно, обитаемата зона е над 
240 денонощни орбитални периоди. 
Кеплер-10с е нещо като нашата Мер-
курий в слънчевата ни система.“
С период от 45 дни и близък курс, тази 
новооткрита супер Земя не е в обита-
емата зона. Както нито друга скална 
планета в структурата 10-б. Скални 
планета с близки орбити като Кеп-
лер-10B и C са най-добрите планета, 
които може да открием. Мисията Ке-
плер открива планети по транзитния 
метод. При този транзитен метод, 
звездобройци търсят за потъмнява-
не в звездния път на планетите. Като 
изчисляват количеството на това за-
тъмняване, астрофизиците могат да 
определят физическите размери на 
планетите. Димитър Съселов (бълга-
рин), директор на Центъра по астро-

физика в Харвард, казва: „Транзи-
та ни дава радиуса на планетата, но 
масата определяме с HARPS-N, като 
наблюдава звездата и нейната пулса-
ция. Определяме средната плътност 
след като имаме масата и радиуса.“  
Така са открили, че Кеплер-10с има 
скали и масивна, солидна основа.
Съселов казва: „Това е като Годзи-
ла на земите! Много е рядка, защото 
само 3 екзопланети сред всички су-
пер Земи имат такава голяма маса.“ 
С откриването на още планети и из-
следването на повече светове, може 
да заключим, че нашите модели 
може да не са валидни за природа-
та на Космоса. На въпроса дали мо-
делите могат да опишат тази мега 
Земя, Думуск казва „Не, не и в този 
момент.“

http://nauka.bg/products
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пония няма късмет в изу-
чаването на планетите. 
Макар че страната има 
проведени успешно две 

мисии до Луната, както и успешна 
възвращаема мисия до астероид, все 
още няма японски апарат, който да е 
изследвал някоя планета. През 1998 
година японската автоматична стан-
ция „Нозоми“ претърпя авария ско-
ро след изстрелването си и не успя да 
се насочи правилно към Марс. Ръко-
водителите на мисията се надяваха 
през 2003 година, след дълго кри-
воличене, „Нозоми“ да пристигне в 
околомарсианска орбита, но това не 

се случи...
През 2010 година автоматична-
та станция „Акатсуки“ трябваше да 
влезне в орбита около Венера. Но 
при пристигането настъпи проблем 
с главния двигател и вместо да има 
успешно вмъкване в орбита око-
ло Венера, „Акатсуки“ продължи по 
своята хелиоцентрична траектория. 
Отне близо 5 години криволичене в 
космическото пространство, преди 
ръководителите на мисията да имат 
втори шанс.
Днес „Акатсуки“ отново е на правил-
ната траектория към Венера. Япо-
нците се надяват за реванш и на 7-ми 

Акатсуки ще опита да влезе в 
орбита около Венера!

Автор: Светослав Александров

www.cosmos.1.bg
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декември автоматичната станция 
най-накрая трябва да се установи в 
орбита около планетата.
Дали изобщо има някакъв шанс това 
да стане, не е ясно. Тъй като главният 
двигател на „Акатсуки“ е унищожен 
и няма възможност за поправяне, ав-
томатичната станция ще разчита на 
12-те по-малки двигателчета за кон-
трол на ориентацията. Ако изобщо 
всичко мине наред, „Акатсуки“ ще 
се озове в орбита, при която разстоя-
нието между Венера и космическия 
апарат ще е 300 000-400 000 кило-
метра. Първоначално орбитата тряб-
ваше да е елиптична с параметри 300 
на 80 000 километра. Но японските 
учени са убедени, че и при разстоя-
ние от 400 000 километра ще бъдат 
изпълнени голяма част от оригинал-
ните научни задачи. За съжаление 
получените снимки няма да са с ви-

соко качество.
Дано всичко мине наред! Венера, за 
съжаление, е позабравена – всички 
усилия са насочени към Марс и малко 
държави се интересуват от венериан-
ското изучаване. „Акатсуки“ е шанс 
за човечеството да има съвременен 
апарат, който да изучава Венера през 
близките няколко години. За по-на-
татък единствено Индия планира 
венерианска мисия в периода 2017-
2018 година. НАСА има концепции 
за венериански апарат, който трябва 
да полети през 2021 година, но не се 
знае дали тези концепции ще бъдат 
одобрени, а руската мисия „Венера-
Д“ е безкрайно отлагана и може и да 
не полети в близкото десетилетие.
Така че да пожелаем успех на Япо-
нците!

Източник: JAXA

http://nauka.bg/products
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NASA създаде видео показващо Слънцето с високо качество.

оже да гледате наистина красивите кадри в продължение на 30 
мин. Кадрите са използвали събраните данни от Solar Dynamics 
Observatory (SDO).
SDO стартира в началото на 2010 г. като денонощно заснема 

различните състояния на нашето слънце. Изображенията са на различна 
дължина на вълните, които се излъчват, като показва и разликата в темпе-
ратурата на различни места на звездата. По този начин може да се видят 
изригванията много по-детайлно.

www.youtube.com/watch?v=6tmbeLTHC_0

Филм за Слънцето от НАСА – 
Ultra-HD (4K)

Автор: Светослав Александров

www.cosmos.1.bg

https://www.youtube.com/watch?v=6tmbeLTHC_0
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лед пенсионирането на 
космическата совалка на 
НАСА, в САЩ частни кос-
мически корпорации не 

просто се опитват да възстановят 
американските пилотирани полети, 
а се опитват да изпълнят една отко-
лешна космическа мечта – ракетите 
да са възвращаеми и след полетите 
си да се презареждат с гориво и из-
ползват отново. Това драстично ще 
смъкне цената на космическите ми-
сии.
На 23-ти ноември корпорация Блу 
Ориджин, която е основана от ос-
нователя на Амазон – Джеф Безос, 
благополучно изстреля в безпилотен 
режим капсулата „Ню Шепард“ на 
тестов полет, по суборбитална тра-
ектория. Капсулата достигна до ви-
сочина 100.5 километра – по всички 

международни правила тя е преми-
нала линията, която обозначава края 
на земната атмосфера и началото на 
космическото пространство! Но след 
полета ракетата-носител със странна 
форма успя да се върне обратно на 
Земята и да кацне успешно – нещо, 
за което се бори и една друга корпо-
рация – СпейсЕкс на Елон Мъск.
„Способността да изпълняваме вер-
тикално кацане с напълно възвраща-
ема степен от ракета е наистина голя-
ма работа“, съобщи Джеф Безос във 
вторник, ден след успешния полет. 
„Това е Светия граал - да постигнем 
пълна възвращаемост“.
Елон Мъск поздрави Джеф Безос за 
успешния полет, но подчерта, че по-
летът на „Ню Шепард“ е бил субор-
битален, а не орбитален.
„Почитта към първата възвращаема 

Блу Ориджин извърши 
възвращаем космически полет

Автор: Светослав Александров

www.cosmos.1.bg
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ракета е към ракетоплана на НАСА 
X-15, а пръв сред комерсиалните пре-
возвачи е Бърт Рутан със СпейсШи-
пУан“, допълни Елон Мъск.
И наистина напомням, че през 2004 
година ракетопланът на Бърт Рутан 
– „СпейсШипУан“ успя да достигне 
космоса по суборбитална траектория 
с хора на борда. Така че по тези пара-
метри Блу Ориджин наистина не са 
първите.
Но сигурност Елон Мъск е разочаро-
ван, че все още не е успял да постигне 
възвращаемо кацане на ракета. Той 
обаче смята, че разликата между су-
борбитален и орбитален космически 
полет е огромна. А именно орбитал-
ните космически полети са по-ва-
жни, тъй като чрез тях се изстрелват 
спътници и пилотирани кораби към 
„Международната космическа стан-
ция“. За да може да се лети и до Лу-
ната и Марс, първо трябва да се дос-
тигне околоземна орбита.
Джеф Безос не остана длъжен на 
Елон Мъск за забележките на Мъск.

„Трябва да си спомните, че СпейсЕкс 
се опитва да направи възвращаема 
само първата степен на ракетата си, 
която е суборбитална. Освен това 
първата степен на СпейсЕкс пра-
ви забавяне още докато е в космоса, 
което омекотява средата на навлиза-
не. Така че ако това е показател, ра-
кетата на Блу Ориджин, която току 
що изстреляхме, може би е тази, коя-
то успява да лети през по-сурови ус-
ловия. И най-накрая искам да кажа, 
че най-трудната част от вертикално-
то кацане е последната част, която е 
една и съща за двете ракети“.
Докато Безос и Мъск се карат за това 
кой какво постига, резулатът от кон-
куренцията е ясен - има реален на-
предък в развитието на космонавти-
ката.
„Аз мисля, че е чудесно да има здра-
вословно съревнование между много 
от тези предприемачи“, съобщи Ерик 
Столмър за Спейс.КОМ, основател на 
Комерсиалната космическа федера-
ция.За повече информация и видео 

от старта: Блу Ориджин
https://www.blueorigin.com/

На този кадър се вижда 
фалическата ракета “Ню 
Шепард” броени минути 
преди кацането след 
успешния космически полет! 
Credit : Blue Origin
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е предполагах, че ще 
дойде ден, в който да си 
кажа: „Остана ми само 
една непосетена евро-

пейска държава.”
Но това се случи и на картата с ге-
ографски интерес отдавна гледах 
Люксембург, една от най-малките су-
веренни държави в Европа, която по 
време на Виенския конгрес през 1815 
г. е обявена за Велико херцогство под 
покровителството на Нидерландия, а 
от 1867 г. е независима и неутрална 
страна. Официалните езици в стра-
ната са три: люксембургски, френски 
и немски.
  

Центърът на Люксембург тъне в 
зеленина

 

Съвремието и миналото съжи-
телстват хармонично в един от 

най-скъпите градове на света
 

Емигрантската вълна не е подмина-
ла и Великото херцогство

Великото херцогство Люксембург 
– малко, подредено, стандартно 

и впечатляващо
Автор: проф. Румен Пенин

www.geograf.bg
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Символ на столицата
 

Националният флаг

Люксембург е малка вътрешнокон-
тинентална страна със столица едно-
именният град Люксембург. Заграде-
на от Белгия, Франция и Германия, 
тя се простира на площ от 2586 кв. км 

(почти колкото Разградска област у 
нас). Населението й е около 550 хил. 
души (малко повече от населението 
на Варненска област). Тази страна е 
наследствена конституционна мо-
нархия, управлявана в момента от 
Великия херцог Анри Люксембург-
ски. Страната е с красива природа и 
хълмист релеф. На север се прости-
рат части от планините Ардени и Ай-
фел, като хълма Кнайф с най-висо-
кия връх на Люксембург – 560 м, а на 
изток е долината на р. Мозел.
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Музеите в Люксембург предоста-
вят модерни начини за опознаване 

на културата на страната

Страната е сред основателките на Ев-
ропейския съюз през 1951 г. Част е от 
западноевропейския икономически 
съюз – Бенелюкс, заедно с Белгия и 
Нидерландия. В столицата са разпо-
ложени важни институции като Ев-
ропейския съд, Европейската сметна 
палата, Европейската инвестицион-
на банка и др.   
Пристигнахме на летището в Брюк-
сел и веднага поехме с влак за Люк-
сембург, но за наше неудобство при 
навлизането в тази страна, първа по 
стандарт в Европа, се оказа, че жп 

линията е в ремонт и трябваше да 
продължим с автобус до столицата. 
Времето бе чудесно и около нас се 
простираха обширни пространства 
от смесени широколистни гори, ре-
дуващи се със зелени пасища с мно-
гобройни говеда. Селските пейзажи 
неусетно се смениха с градски и в 
далечината се мернаха кули на замъ-
ци и съвременни блестящи сгради от 
стъкло. Посрещна ни стилната сгра-
да на гарата и след като бързо се на-
станихме в избрания от нас хотел по-
теглихме на пешеходна разходка из 
града. Картата, вечният спътник на 
географите, показваше няколко ин-
тересни места за посещение в центъ-
ра на града – горният град и долният 
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град, площади и замъци, правител-
ствени сгради, музеи и галерии, кафе-
нета и ресторантчета... Когато човек 
не бърза, постепенно усеща пулса на 
града, броди по уличките, разглежда 
лицата на преминаващите жители, 
детайли от красивите сгради, спи-
ра се пред многобройните паметни-
ци... Така попаднахме на паметника 
на Робер Шуман, френски политик, 
първи председател на Европейската 
парламентарна асамблея и основен 
радетел на идеята за обединена Ев-
ропа. Люксембург има и интересни 
музеи, които си струва да бъдат по-
сетени, като Националния музей на 
историята и изкуства, Музея на трам-
ваите и автобусите и др. 

Поглед към т. нар Долен град
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Според едно проучване Люксембург, 
заедно с Берн, Хелзинки и Цюрих, 
се счита за един от най-безопасни-
те градове в света. От друга страна, 
това е един от най-скъпите градове 
не само в Европа, но и в света. Над 
града се извисява внушителната ка-
тедрала на Люксембургската Богоро-
дица, построена в началото на XVII 
в. Населението на града е около 100 
хил. души, но пренаселеност не се 
чувства. Многото пешеходни зони 
покрай р. Алзет и градските паркове 
придават на столицата чист и споко-
ен вид. Вечер на осветените площа-
дите се събират хора и слушат из-
пълненията на класическа и народна 
музика, поп и джаз... бирата се лее в 
малките кръчми.

Край бреговете на р. Мозел са наре-
дени красиви малки селища
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След столицата решихме да попъту-
ваме из страната и за наша радост 
се оказа, че съществуват специални 
еднодневни билети, с които може да 
се ползват междуградските автобуси 
и влакове, както и градският транс-
порт само за 4 евро. Това ни позво-
ли да увеличим възможните места 
за посещения и спешно направихме 
нов, много по-дълъг, маршрут. Едно 
от най-красивите крайречни места в 
Европа е долината на р. Мозел, про-
тичаща през Франция, Люксембург 
и Германия. Част от пътешествието 
ни из тази малка страна бе именно в 
този район. Ведрият и приятен сутре-
шен Ремих ни посрещна с тихи и чис-
ти улици, надникнахме в издигащата 
се  над града църква, в която можеш 
да си починеш, слушайки приятна 
църковна музика. На пристанище-
то десетки лебеди очакваха някой 
да им подхвърли парче хляб. В едно 
местно кафене опитахме сладкиши 
и  най-доброто според бармана кафе 
на левия брега на р. Мозел, дълга 545 
км. Често пъти реката е наводнявала 
селището и по стените има отметки 
докъде е достигала водата през раз-
личните години. Информационни 
табели дават добра представа за пов-
тарящите се периодично бедствия. 
Продължихме към Шенген. По пътя 
попаднахме във винопроизводител-
ните райони на Люксембург, където 
е доказано, че се отглеждат лозя и се 
прави вино повече от 2000 години. 
Огромните лозови масиви по скло-
новете към реката са поддържани 
безупречно. Тук се произвежда най-

добрият ризлинг в Западна Европа, 
който може да опитате в малките 
уютни ресторантчета заедно с редица 
кулинарни специалитети, например 
местното блюдо от бузи на говеда, 
поднесено със специален сос и сала-
та. Решихме да посетим градчето на 
прочутото Шенгенско споразумение, 
към което така и все още не можем 
да се присъединим. Но пък люксем-
бургци реагирали бързо и направи-
ли европейски музей в Шенген, пред 
който са поставени две парчета от 
Берлинската стена. Безплатният му-
зей предлага информация за пада-
нето на митническите прегради, за 
редица подписани междинни спора-
зумения, за униформите на митни-
ческите и граничните служители от 
различните страни, забележителни 
снимки от шенгенското простран-
ство и други материали.
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Из улиците на Ремих

Край бреговете на Мозел

На следващия ден повторихме „но-
мера” с билета. Пътувахме по брега 
на левия приток на Мозел – р. Зау-
ер, до красивия град Ехтернах с ро-
мантични улици и приятен старинен 
площад. Градът се счита за най-ста-
рия в Люксембург. От там продължи-
хме с автобус до живописния курорт 
Вианден, където известно време е 
живял известният френски писател 
Виктор Юго. Днес къщата, в която е 
пребивавал е музей, който посетихме 
с интерес. Приятното градче, ожи-
вено от много почиващи, предлага 
чудесни природни ландшафти, увен-
чани от импозантен замък. През град 
Дикирх, прочут с вкусната си местна 
бира, се прибрахме в столицата.



ЗЕМЯ

135

Централният площад на град  
Етернах

Бихте ли дали цената за това пор-
целаново глобусче?
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Вианден – с прочутия замък и църк-
вата Св. Николай
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Броените дни на нашето пътуване, 
изпълнени с пътешествия и впечат-
ления, се изнизаха неусетно. Оста-
наха спомените и снимките, които 
ни позволяват, когато ни се прииска, 

поне за малко да „избягаме“ от еже-
дневието си и да се върнем  по тези 
красиви и спокойни места.

Изпрати своя статия 
за 

сп. “Българска наука”
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http://nauka.bg/products
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http://nauka.bg/content/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://nauka.bg/content/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://nauka.bg/content/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB
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лед смъртта на краткосроч-
но управлявалия Йовиан, 
Валентиниан бил провъз-
гласен от армията за импера-

тор на римската държава, но поделил 
властта с по-малкия си брат Валент.  
Съвременникът на императора, Ами-
ан Марцелин дава най-пълна харак-
теристика на качествата му: „Такава 
склонност имал да причинява стра-
дания, че никого не спасил от смърт-
на присъда… мразел добре облечени-
те хора, образованите, богатите, 
знатните и унижавал храбрите… 
Често обиждал страхливите, го-
ворейки че са позор за човечество-
то и низки души… но сам понякога 
позорно пребледнявал от напразни 
страхове и се плашел до дъното на 
душата от несъществуващи за-
плахи… Бил мускулест и силен, ко-
сите и цветът на лицето му били 
светли; очите – сини с крив и ви-

наги жесток поглед; ръстът – сна-
жен с правилни черти на тялото, 
придаващи му царствена красота”. 
Аврелий Виктор го описва по-раз-
лично:
„… Валентиниан бил с приятно лице, 

Последната римска династия
(Част I)

Автор: Владимир Попов

ИСТОРИЯ

http://goo.gl/6BA9OE
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имал жив ум, величествен, с изиска-
на реч… Прекрасно рисувал, имал 
добра памет, изобретявал нови ви-
дове оръжия, умеел да лепи от восък 
и глина всякакви изображения, мъд-
ро използвал мястото, времето и 
речта си, с една дума – ако можеше 
да се избави от обкръжението на 
негодници, на които вярваше като 
на най-верни и мъдри, а се беше об-
градил просветени и добросъвестни 
съветници, от него би излязъл, без 
съмнение, отличен владетел…”

Произход и кариера
Роден бил през 321 г. в град Циба-
ла в Панония, в семейството три-
буна протектор (защитник – част 
от свитата телохранители на импе-
ратора) Грациан Стари. Той и Ва-
лент от малки съпровождали баща 
си, който първо бил назначен за 
комит (командващ полевите вой-
ски – comitatenses) в Африка, а след 
това в Британия. Двамата братя не 
получили никакво образование, но 
Валентиниан усвоил военното дело 
и след пенсионирането на баща си 
продължил кариерата си в армията.  
След като през 350 г. западният им-
ператор Констант бил убит в Галия 
от узурпатора Магн Магненций, по-
големият му брат и управител на 
изтока – Констанций II организи-
рал голям поход срещу варварина 
и го разгромил в грандиозната бит-
ка при Мурса (дн. Осиек) през 351 
г. Магненций загинал две години 
по-късно и Констанций II конфис-
кувал имуществата на поддръжни-

ците му, отнемайки земите и на Гра-
циан Стари. Въпреки немилостта, в 
която изпаднал баща му, Валенти-
ниан не пострадал от репресиите.  
Гражданската война довела до от-
слабването на римската военна мощ 
– около 70 000 легионера загинали 
по време на битките. От това се въз-
ползвали франките и алеманите, 
които преминали Рейн и завладе-
ли римските гранични укрепления. 
Градовете Могонциак (дн. Майнц)
и Агренторат (дн. Страсбург) също 
паднали в техни ръце. Констанций 
назначил племенника си Юлиан за 
цезар и му поверил защитата на Га-
лия, а сам заминал на изток, за да 
поднови войната срещу основния 
противник на империята – перси-
те. Валентиниан участвал в кампа-
ниите на Юлиан срещу варварите и 
битката при Аргенторат през 357 г., 
където алеманите били окончател-
но разгромени. На следващата го-
дина Юлиан усмирил и отблъснал и 
франките и възстановил рейнския 
лимес. По време на битките Вален-
тиниан демонстрирал добри воин-
ски качества и организаторски та-
лант и бил назначен за командир на 
конницата (magister equitum). През 
359 г. от брака му с Марина Севера 
се родил и първият син – Грациан. 
Скоро след това Валентиниан бил 
преместен на изток, където като 
tribunus militum командвал подраз-
деление от копиеносци (lanciarii), 
но през 362 г. бил освободен от този 
пост от император Юлиан (насле-
дил управлението на държавата след 
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кончината на Констанций II) заради 
това, че е християнин. 

Възкачване на престола
През пролетта на 363 г. Юлиан за-
почнал настъпление срещу персите 
и форсирал река Ефрат. Превзети 
били крепостите Анафа, Пирисабо-
ра и Майoзaмалха. При Ктезифон 
римляните победили събраната от 
персийския цар Шапур II войска, но 
не могли да превземат столицата. 
Императорът необмислено изгорил 
флотата си, а персите унищожили 
посевите и затруднили снабдяване-
то на римляните с храна, така че по-
ходът завършил с отстъпление, по 

време на което, Юлиан бил ранен 
смъртоносно в битката при Маран-
га (26 юни 363 г.). На следващия ден 
за император бил избран Йовиан, но 
обкръжен от войските на Шапур, той 
бил принуден да сключи позорен ми-
рен договор, съгласно който Северна 
Месопотамия преминавала в пер-
сийски ръце, а римляните оттегляли 
подкрепата си за Армения. Йовиан 
обаче починал по пътя си към Кон-
стантинопол и военният съвет решил 
да избере за император Валентини-
ан, който по това време се намирал 
в Анкира. Валентиниан бил провъз-
гласен за август и когато пристигнал 
в Константинопол пролетта на 364 
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г. избрал за съуправител брат си Ва-
лент, на когото поверил управление-
то на източните провинции на импе-
рията.

Войни с алемани, пикти и сакси

Първият проблем, с които се сблъс-
кал новият западен владетел, били 
старите неприятели на империята 
– алеманите.  Оскърбени от това, че 
не получили задоволителни подаръ-
ци при възкачването му на престола, 
варварите нахлули през 365 г. в Га-
лия. Едновременни с това, братовче-
дът на Юлиан – Прокопий вдигнал 
въстание на изток. Валентиниан бил 
раздвоен между желанието да помог-

не на брат си в борбата с Прокопий 
или да отблъсне алеманите от Галия, 
която в случай на задълбочаваща се 
криза можела също да подкрепи ня-
кой дееспособен узурпатор.  Посол-
ствата на галските градове, умолява-
щи го да не ги изоставя го убедили 
първо да се разправи с непокорни-
те племена. В това време алеманите 
разбили отрядите на херулите и ба-
тавите и убили предводителите им – 
Хариетон и Севериан. Валентиниан 
назначил за началник на конница-
та (magister equitum) Флавий Йовин 
през 366 г. и той в три битки успял да 
унищожи грабителските отряди на 
варварите, а вождът им бил обесен.
През 367 г. в Британия въстана-
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лите пикти и скоти пробили за-
щитата по Адриановия вал и уби-
ли комита на саксонския бряг 
(Comes litoris Saxonici) Нектаридий. 
Координирано с тяхното нашествие 
саксите дебаркирали на острова, а 
франките нападнали градовете по 
поречието на Рейн. Амиан Марце-
лин нарича тези нападения barbarica 
conspiratio (варварска конспирация) 
и обвинява римските разузнавачи 
(areani), че не предупредили власти-
те за готвещата се инвазия. Повечето 
градове в източната част на остро-
ва били плячкосани, а гарнизоните 
– дезертирали или били унищоже-
ни. Императорът изпратил в Брита-
ния комит Йовин, но последният не 
постигнал нищо съществено и бил 
отзован обратно. Самият Валенти-
ниан се разболял тежко и назначил 
сина си Грациан за съуправител. 
През 367 г. алеманите също атакува-
ли и разграбили Могонциак. За да 
елиминира окончателно заплахата 
от нови нападения, Валентиниан съ-
брал голяма армия. През 368 г. рим-
ската войска, попълнена с италийски 
и илирийски легиони, форсирала 
Рейн и разбила голяма алеманска ар-
мия при Солициниум. Едновремено с 
това императорът изпратил в Брита-
ния комит Теодосий (бащата на им-
ператор Теодосий I) начело с подраз-
деленията на батави, херули, йовии и 
викторини, за да възстанови реда там. 
Теодосий разгромил пиктите и сакси-
те, и амнистирал дезертиралите во-
ини от британските подразделения. 
Възстановил разрушените градове и 

укрепления по Адриановия вал, об-
разувайки на север нова провинция, 
носеща името Валенция. След завръ-
щането си през 369 г. бил назначен 
от императора на длъжност magister 
equitum (командир на конницата).  
В това време Валентиниан укрепил 
левият бряг на Рейн, където постро-
ил редица крепости. Но настъпле-
нието на римляните отвъд реката 
било спряно, след като алеманите 
унищожили отряд, изпратен да по-
строи укрепление там. 
През 370 г. саксите подновили пират-
ските си рейдове в Северна Галия, но 
били отблъснати. Пълководецът Се-
вер сключил мир с тях, но след това 
устроил засада на отстъпващите вар-
вари и ги избил до крак. По същото 
време Валентиниан възобновил вой-
ната си срещу алеманите, като целта 
му била да свали техния цар Макри-
ан. Императорът се опитал да във-
лече във войната и противниците на 
алеманите - бургундите. Последните 
обаче отказали, тъй като императо-
рът не желаел да се срещне с посла-
ниците им. На Теодосий била пове-
рена атаката откъм горното течение 
на р. Дунав. Военните действия про-
дължили четири години и най-на-
края с Макриан бил сключен мир.

Бунтът на Фирм
При Валентиниан I започнал да се 
усилва натискът на берберите върху 
римските провинции в Северна Аф-
рика. Амиан Марцелин описва нахлу-
ването на австурианите в Триполита-
ния през 365 г., които опустошили 
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градовете Еа и Сабрата по вина на 
наместника Роман. През 372 г. избух-
нало и голямо въстание на племена-
та, населяващи територията на Цеза-
рейска Мавритания. Въпреки че под 
действието на романизацията много 
от вождовете на берберите, приели 
Християнството и живеели по рим-
ски, като цяло повечето им подчи-
нени още били запазили езическите 
си вярвания и номадския начин на 
живот. Римската власт, опирайки 
се на тази върхушка, се опитвала да 
контролира своенравните племена, 
но в междуособицата между синове-
те на починалия цар Нубел, римски-
ят комит Роман подкрепил грешната 
кандидатура. Победилият претен-
дент Фирм през 372 г. обединил пле-
мената и започнал военни действия 
срещу римляните. Въстаниците пре-
взели цялата провинция Нумидия 
и разрушили Цезарея. Даже част от 
африканската римска армия минала 
на страната на Фирм, признавайки 
го за претендент за престола. Бунтът 
бил потушен с помощта на войски, 
прехвърлени от Мизия и Панония, 
начело с комит Теодосий. Той успял 
да подкупи брата на Фирм – Гилдо и 
да усмири част от племената, а изо-
ставеният узурпатор се самоубил. 

Религиозна политика
Като император Валентиниан бил 
въвлечен в религиозните спорове по 
онова време. Амиан Марцелин по-
ложително оценил неутралната му 
позиция в разгорещените дебати. 
Той отказал да вземе страна, кога-

то арианите му изпратили епископ 
Ипатиан с молба за помощ. Наред с 
това той преследвал две еретически 
учения, пуснали корени в империя-
та през 3 век. През 372 г. той забра-
нил манихейството, чиито лидери 
били екзекутирани, а на последова-
телите им било конфискувано иму-
ществото. Също така Валентиниан 
се противопоставил на донатистките 
епископи в Африка, заради техните 
сепаратистки настроения. Църков-
ните източници описват Валенти-
ниан положително. Йероним говори 
възторжено за него: „Валентиниан 
бил добър император, по характе-
ра си напомнял Аврелий, но някои 
хора говорели за неговото голямо 
скъперничество и алчност”. Павел 
Орозий пише, че Валентиниан по-
страдал от отстъпника Юлиан, тъй 
като бил прокуден заради Христи-
янската си вяра. Сократ и Созомен 
го хвалят, че е назначил Амброзий 
за епископ на Медиолан на място-
то на арианския му предшественик.  
Отношенията му със сенаторското 
съсловие, което го презирало заради 
произхода му и което изповядвало 
традиционната римска религия, не 
били добри. Затова той често при-
бягвал към конфискации на имуще-
ството на опонентите си, за да реши 
финансовите затруднения. Същата 
участ постигнала манихеите и дона-
тистите. Валентиниан не винаги се 
отнасял положително към Христи-
янството. През 365 г. той наредил на 
префекта на Рим Симах да екзеку-
тира няколко видни християни и да 
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конфискува имуществото им, като 
обвинението било магьосничество. 
Въпреки това, по време на управле-
нието му християните получили ре-
дица привилегии. През 370 г. той 
освободил свещенослужителите от 
муниципални задължения и налози. 
За сметка на това езическите сенато-
ри били обложени с допълнителни 
данъци.

Смърт
През 374 година сарматите и квадите 
преминали Дунав и плячкосали рим-
ската провинция Панония (дн. Ав-
стрия и Унгария). Последните стори-
ли това, заради подлото убийство на 
техния цар Габиний, извършено от 
наместника Марцеллиан. В битките с 
тях били разбити и два легиона – па-
нонски и мизийски. Настъплението 
им обаче било спряно от дукс Теодо-
сий (бъдещият император и син на 
комит Теодосий), който унищожил 
няколко техни отряда. На следваща-
та година Валентиниан пристигнал 
в Карнунтум (близо до Виена), откъ-
дето три месеца подготвял наказа-
телна експедиция срещу варварите, 
а впоследствие предприел поход и 
опустошил земите на непокорните 
квади. Валентиниан оставил войски-
те да презимуват в Савария (дн. Сом-
батхей), а на 17 ноември 375 г. приел 
пратениците на квадите, които мо-
лели за мир. Било договорено варва-
рите да предоставят войници за рим-
ската армия и да не грабят пределите 
на империята. Квадите се оправда-
ли, че са нарушили мира, поради 

строеж на римски крепости в земите 
им и убийството на Габиний. Тога-
ва, както описва Амиан Марцелин:  
„Императорът страшно се ядосал 
и развълнувано започнал да сипе ру-
гатни и упреци към цялото им пле-
ме, затова че не помнят получени-
те благодеяния и са неблагодарни. 
Постепенно тонът му омекнал, но 
изведнъж, все едно поразен от мъл-
ния, загубил дишане и глас и лицето 
му страшно почервеняло. От уста-
та му рукнала кръв и по тялото 
избила предсмъртна пот. За да не 
припадне пред очите на презрени-
те варвари, приближените му слу-
ги го подхванали отвели в покоите 
му. Под действието на засилваща-
та се болест той почувствал, че е 
настъпил сетния му час. Той се оп-
итал да каже нещо, или да заповя-
да… но изгубил сили, тялото му се 
покрило със сини петна и след дълга 
борба той издъхнал на 55 години…” 
Описанието напълно съвпада със 
симптоматиката на масивен инсулт 
и явно това е причината за смъртта 
на императора. Погребан бил в Кон-
стантинопол в Църквата на Апосто-
лите, където се съхранявали тленни-
те останки на Константин I, Йовиан, 
а впоследствие на Теодосий I, Maр-
киан, Юстиниан I. 
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 разработката си ще разгле-
дам причините, които са 
довели до написването на 
първите български ръко-

писни истории от монаси. 
Българите губят най-ценното си при-
тежание – своята политическа самос-
тоятелност, изразена в държавните 
им граници на картата на Среднове-
ковна Европа. С това се променя це-
лият им бит и космос, но свързващо-
то звено между миналото и бъдещето 
е вярата и Църквата. Силната рели-
гиозност е характерна за тези веко-
ве, но на българска територия има 
по-различна функция – съхраняване 
на българските обичаи, нрави и тра-
диции, силната връзка между инди-
видите на общностно ниво и сплотя-
ването им в едно цяло, сливането с 
народния живот и ръководната роля 
като антипод на всичко османско и 
чуждо.

Йеросимонах Сприридаон – Исто-
рия во кратце о болгарском народе 

славянском

Защо едни от първите ръкописни 
български истории са създадени от 
монаси? (пр. Паисий Хилендарски, 

Спиридон Габровски)
Автор: Магдалена Джунова                                                  

http://nauka.bg/content/dvd-%D0%9D%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B6-%D0%B8-%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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Основните произведения, на чиято 
база ще се аргументирам, са „Исто-
рия славянобългорская“ от 1762 г.  на 
Паисий Хилендарски, Анонимната 
зографска история в препис от 1785 
г. и „История во кратце о болгарском 
народе словенском“ от 1792 г. на Спи-
ридон Йеросимонах. Общото между 
тях е, че са писани в един период – 
втората половина на XVIII век, и че 
авторите им са монаси. Дали това е 
съвпадение или има обективни пред-
поставки? За отговора на този въпрос 
ще разгледам условията на създава-
нето на историите, използваните из-
точници и биографични данни за ав-
торите.

Споменът за миналото величие на 
българите, за тяхната силна и най-
важното – самостоятелна – държава, 
се  предава от уста на уста в местните 
предания и легенди, което го прави 
неустойчив на време и силно измен-
чив. Разбира се, той поддържа на-
родното самосъзнание и усещането 
за принадлежност към една земя, 
към родовата община. Но целта на 
първите написани български исто-
рии е да се засили, осъзнае и при не-
обходимост – да се създаде чувство 
за принадлежност към народността. 
Тази потребност може да бъде осъз-
ната само от хора, отделили се от все-
кидневните проблеми или по-точно 
казано – тези, които виждат нуждата 
от промяна и пътищата, по които тя 
може да се случи. Паисий Хилендар-
ски намира общите символи в слав-
ното минало, православната христи-

янска религия и в езика, смесица от 
говоримите диалекти и църковно-
славянския език.

Важни за отбелязване са готовността 
и бързото възприемане на написани-
те истории, нещо немислимо в днеш-
но време. В голяма степен причините 
за това са две. Първата е, че винаги 
по-малко ученият човек изпитва 
непреодолимо възхищение спрямо 
този, който знае повече от него, като 
дори не е необходимо да го разбира 
напълно. Втората, както вече ста-
на въпрос, е свързана с онароднена-
та църква, засилваща връзката на 
свещениците с техните енориаши. 
Традиционен е авторитетът на ду-
ховниците сред обществото, което 
ги възприема като символ на идеята 
за вяра и народност. Християнските 
православни обреди са част от живо-
та на вярващия от деня на раждането 
му чак до смъртта. Затова доверието 
и влиянието, получавани от всички, 
които са по-близо до Бога, е огромно. 

 
Паисий Хилендарски - История сла-

вянобългарска
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Пример можем да открием в разпрос-
транението на Паисиевата история, 
което той прави чрез  странстване по 
българската земя, свързано с такси-
диотската си дейност, и чрез връзки-
те, създадени с поклонниците в Све-
та гора преди години. Друг фактор, 
който показва силната връзка между 
българските градове и манастирите, 
е наличието на метоси. Зографския и 
Хилендарския манастир имат метоси 
в градовете Габрово, Враца, Видин, 
Котел, Панагюрище, Копривщица, 
София, Самоков и Банско. Така се уп-
ражнява взаимното влияние на мо-
насите и жителите на градовете, кои-
то обменяли опит и идеи от всички 
краища на страната, въпреки трудно-
стите при комуникация в тази епоха. 

Основната причина за това, създава-
нето на първите ръкописни истории 
да е от монаси се корени в грамот-
ността им, защото именно духовен-
ството е било най-образованият слой 
на българското население. Паисий в 
своята „История“ казва, че не е учил 
граматика и политика (светски нау-
ки), но очевидно това не му е попре-
чило да пише и чете на български, 
както – и да използва източници на 
чужди езици. 

Неправилно е да се слагат под общ 
знаменател образоваността на ни-
зшето духовенство в лицето на ено-
рийските свещеници и това на мо-
насите. Нуждата от подобряване на 
образованието била навременно за-
доволена с откриването на Атонската 

академия през 1752 г. с помощта на 
цариградския патриарх Кирил и игу-
мена на Ватопадския манастир Мето-
дий, под наставленията на прочутия 
гръцки учен Евгениос Вулгарис. В 
нея са се преподавали светски дисци-
плини, под влияние от просвещен-
ските идеи, идващи от Запад. Няма 
сведения Паисий да е учил в нея, но 
косвено е бил повлиян от нейното съ-
ществуване.

По-голямата част от българските 
деца в периода на османското влади-
чество са познавали единствено се-
мейната среда като средство и място 
на изграждането си като личности. 
До семейното огнище са били разяс-
нявани въпроси, свързани с морала, 
обществото и държавата, но – пречу-
пени през призмата на закостеняло 
патриархалното; думата на бащата 
е имала тежестта на закон. Всички 
опити за изява и разграничаване от 
общоприетите норми и порядки са 
били строго порицавани, което воде-
ло до прекратяване на личностното 
и общественото желание за развитие 
и промяна. Единствената налична 
форма на образование, което е може-
ло да се получи извън дома, е било 
образованието, получавано в килий-
ното училище. Там се обучават мал-
ко на брой ученици, с насоченост към 
свещеническото поприще или като 
„даскали и граматици“, разбирани 
като учени хора. Основно се заучава-
ли пасажи или целият текст от Часо-
слов, Псалтир и Аполстол – изцяло 
богослужебна литература, без никак-
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ва насоченост към ежедневните нуж-
ди на учениците. Нивото на образо-
ваност на енорийското духовенство 
не е било достатъчно високо, като 
влияние върху това оказвал и произ-
ходът на обучаващите се.

Най-активните книжовни центрове 
са светогорските манастири „Зограф“ 
и „Хилендар“, както – и Рилският 
манастир. Причина за водещата им 
роля може да се открие в техния ста-
тут на ставропигиални манастири, 
т. е. – те са под прякото управление 
на висшата духовна власт (Патриар-
шията), като това им носи по-голяма 
самостоятелност и повече привиле-
гии. Пример за привилегирования 
статут на Рилския манастир можем 
да видим в султанския ферман на 
Баязид I от 1519 г., чрез който мана-
стирът се освобождава от плащането 
на данъка десятък (юшур). В тече-
ние на времето отмяната или нама-
ляването на процента на изплащане 
на определен данък се променят, но 
тенденцията, наложена още от сред-
новековните български управници 
за облагодетелстван статут, се запаз-
ва и при султанската власт.

Друг важен фактор е наличието на 
литература, намираща се в богати-
те манастирски библиотеки. Освен 
със запазването на старинни препи-
си, в манастирските скрипториуми 
се извършва и преписваческа дей-
ност. Тези функции са запазени още 
от средновековието и дават известна 
сигурност, че знанието на древните 

няма да се изгуби. Това са единстве-
ните места за създаване на книги, тъй 
като през XVIII век по българските 
земи няма печатници. В манастирите 
се намират и необходимите материа-
ли и суровини – пера, мастило, хар-
тия – скъпоструващи и недостъпни 
за раетското население. Влиянието 
на този фактор можем да проследим 
в процеса на писането на историите. 

Източниците, които използва Паи-
сий Хилендарски, са както чужди, 
така и домашни. Вторите са грамо-
тите на българските царе, с които се 
дава или се (пре)потвърждава соб-
ствеността на даден манастир върху 
имот. Такива грамоти са например 
Ватопедската и Дубровнишката гра-
мота на Иван Асен II, Виргинската 
грамота на Константин Тих-Асен, 
Мрачката грамота на Иван Алексан-
дър, Рилската и Витошката на Иван 
Шишман... Друг тип изпозлвана ли-
тература са житията на българските 
духовници – Кирил и Методий, Иван 
Рилски, Иларион Мъгленски, Петка 
Търновска, патриарх Евтимий и др. 
Основната функция на оскъдните до-
машни извори е потвърждение или 
опровергаване на информацията, 
намерена в чуждите, при които тряб-
ва да се взима под внимание произ-
хода и нагласата на авторите им към 
българския народ. Основните чужди 
трудове, на които е базирана „Исто-
рия славянобългарска“, са тези на 
римския кардинал Цезар Бароний и 
на дубровнишкия абат Мавро Орби-
ни. „Деяния церковная и гарждан-
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ская“ на Цезар Бароний е използвана 
в руски превод, като от нея Паисий 
черпи вдъхновение за героизма на 
българските воини, доказан с цена-
та на саможертви в борбата срещу 
външните неприятели. „Il regno degli 
slavi” или „Царството на славяните“ 
е използвана в славяноруски превод 
от 1722 г. Главата „Собрание исто-
рическое о королевстве болгарском 
народа словянскаго“ се изпозлвани 
имената на царете с цел разширява-
не на представата за славянския род. 
Други чужди източници са Григорий 
Цамблак, Константин Костенечки с 
житието на сръбския деспот Стефан 
Лазаревич, хрониката на Теофан 
Изповедник, „Отговорите на папа 
Николай I на запитванията на бъл-
гарите“, руската „Кормчая книга“ и 
родословието на сръбските крале в 
„Стематография“ на Павел Витязо-
вич-Ритер в превод на Христофор 
Жерафович. 

Йеросимонах Спиридон Габровски; 

Спиридон Йеросимонах също из-

ползва Цезар Бароний, Зографската 
и Паисиевата история. Други него-
ви източници са руския епископ Ди-
митрий Ростовски с „Летопис“ или 
„Четилинеи“, византийския историк 
Йоан Зонара в славянски препис, 
славянския предговор на Пролога, 
житие на Григорий Синаит от Калист 
Цариградски.

Интересен момент за разпростране-
нието на „История славянобългар-
ска“ е службата на Паисий Хилендар-
ски като таксидиот – скитащ монах, 
който събира помощи за манастира. 
Това му позволява по-голяма под-
вижност в границите на Османската 
империя, от манастир на маснастир 
за събиране на средства, и го прави 
по-осведомен за духовното и битий-
ното състоянието на българите, оби-
таващи цялата имперска територия. 
За Спиридон Габровски се знае, че с 
цел духовно усъвършенстване напус-
ка Света гора, следвайки учителя си 
Паисий Величковски, като се устано-
вява в манастира в Нямц в Молдавия.

„Зографската българска история“ 
или „История вкратце о болгаросло-
венском народе“ не е възникнала 
самостоятелно и няма оригинален 
характер. Най-вероятно е съкратена 
и адаптирана версия на Паисиевата 
чернова, останала в Зографския ма-
настир. Нейният автор е неизвестен 
монах, поради което не могат да се 
правят заключения върху неговите 
качества и приносът му върху напи-
саната история.
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Биографичните бележки на двама-
та автори – Спиридон Йеросимонах 
и Паисий Хилендарски – разкриват 
средата, от която те произхождат, 
дават бегли подробности за живота 
им преди тяхното замонашаване, за 
манастирите, в които са били, и съ-
ответно – за влиянията, на които са 
били подложени там. Всичко това 
влияе върху светогледа им, идейните 
им трансформации и мисията, която 
си поставят и реализират чрез своите 
истории.

Спиридон Йеромонах е роден в 
Габрово. Пребивава във влашко-мол-
довските манастири „Драгомирна“, 
„Секул“ и „Нямц“, а също – и в Рил-
ския манастир. Използва Паисиевата 
история, Зографската история, руски 
превод на Цезар Бароний, „Светов-
на хроника“ на Йоан Зонара, жити-
ето на Григорий Синаит от Калист I 
Константинополски, „За буквите“ от 
Черноризец Храбър  като източници. 
Той е ученик и сподвижник на Паи-
сий Величковски и участник в него-
вата филологико-аскетична школа. 

Неговата история е по-прецизна от 
тази на Паисий и не завършва с пада-
нето на Константинопол в ръцете на 
османските турци през 1453 г., а про-
дължава до 1789 г. и управлението 
на султан Селим III, т.е. – до момен-
та на завършването на труда. Прави 
множество преводи на богослужебни 
книги от гръцки на славянски.

 
Паисий Хилендарски.

http://nauka.bg/a/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B9-%D0%B2-%D1%81%D0%BF-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
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Паисий Хилендарски е роден в Само-
ковската епархия. Данни за него има-
ме от заглавието на неговия труд, във 
втория предговор – като те са кратки 
и лаконични. В послеслова също има 
биографични данни, които са по-
пълни и описателни. От тях разбира-
ме, че Паисий е не само хилендарски 
монах, но и проигумен на манастира. 
Научаваме и за родствената му връз-
ка с друг монах – Лаврентий. Послед-
ното може да не изглежда съществе-
но сведение относно задачата на тази 
разработка, но изследователите на 
тази база правят предположение за 
родство с друг българин родолюбец 
– хаджи Вълчо (ктитор на паракли-
са „Св. Иван Рилски“ в Хилендарския 
манастир; неговият образ е изписан 
там през 1757 г.). Паисий не е откъс-
нал напълно от живота на българи-
те извън стените на манастира, а се 
опитва със собствени сили да свър-

же тези два свята. Обяснена е и чис-
то формалната причина за напуска-
нето на Хилендарския манастир и 
отиването на Паисий в Зографския 
– неразбирателство с другите братя; 
действие, довело до обогатяването 
на неговата представа за българската 
история и до успешното й завършва-
не. Другите достоверни източници за 
биографията на хилендарския монах 
са: препоръчано писмо от манастира 
в Сремски Карловци (Австрия), оп-
исващо причината за пътуването му 
дотам (получаване на наследство от 
починал брат монах), данните от Хи-
лендарската и Зографската кондика. 
В кондиките с голяма доза правди-
вост могат да се направят справки за 
Паисий и неговите братя, като въз 
основа на жителството на х. Вълчо в 
Банско, може да се счете, че и самият 
Паисий е от там. Неговата будност и 
иновативността му могат да се съот-

http://nauka.bg/forum/announcement/4-forumt-na-%E2%80%9Ebg-nauka%E2%80%9C-raboti-otnovo/
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несат със средата, в която е израст-
нал с процъфтяващи производство и 
търговия. Това би породило връзки 
с много различни хора, както вътре 
в така и извън Османската империя. 
Повечето възрожденски дейци, в 
това число и Спиридон Йеросимонах 
от Габрово, произхождат от селища 
със силно развит стопански живот 
и впоследствие там се формират но-
вите обществени слоеве. През 1765 г. 
Паисий посещава гр. Котел, където 
се среща със Софроний Врачански, 
първият преписвач на неговата „Ис-
тория“. Данни за това събитие има в 
„Житие и страдание грешнаго Соф-
рония“. Сведения за втория препис и 
за пътуването му до Самоков имаме 
от автора поп Алекси Велкович По-
пович в труда му от 1771 г.

Причините за това, първите ръко-
писни български истории да бъдат 
написани от монаси, могат да бъдат 
резюмирани по следния начин: 1) 
тяхната висока грамотност, 2) бога-
тите библиотеки на манастирите, 3) 
възможността за пътувания в грани-
ците на Османската империя. Тези 
три хакатеристики са неотменима 
част, но те могат да бъдат допълне-
ни и с второстепенни фактори като 
произход, ниво на образованост ( 
различно за Паисий Хилендарски и 
Спиридон Йеросимонах), личностни 
нагласи и мироглед. 
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ултинационална гру-
па от археолози откри 
гробница на възраст 3, 
500 години близо до 

град Пилос, на югозападното край-
брежие на Гърция. В съоръжението, 
в което по всяка вероятност е погре-
бан микенски войн, са открити над 
1400 предмета: бронзови, сребърни 
и златни артефакти, накити, оръжия 
и брони.
Един от членовете на екипа на д-р 
Шари Стокър, преподавател в уни-
верситета в Синсинати коментира 
откритието като „един от най-вели-
чествените примери за антично бо-
гатство, открито през последните 65 
години в Континентална Гърция”.
Д-р Стокър и неговите колеги от-
криват гробницата, докато работят 

в района на известния Нестеров дво-
рец, обширен комплекс, свързван с 
Омировите епопеи. Развалините на 
двореца са открити през 1939 в ма-
слинова гора отново от археолози на 
Синсинатския универитет. Въпре-
ки че е унищожен от пожар някъде 
около 1200г. пр. Хр., той безспорно е 
един от най-запазените дворци, дати-
рани през Бронзовата епоха на Древ-
на Гърция. Владетелят притежавал 
огромна територия с над 20 области с 
главни градове, заобиколени от мно-
жество слабо населени места. 
Една от причините за популярност-
та на съоръжението е  Омировата 
„Одисея”. Нестеровият дворец е едно 
от местата на действие в епопеята – 
Телемах, синът на Одисей, посещава 
цар Нестор по време на пътешестви-

Археолози откриха гробница на 
заможен микенски войн в Гърция

Превод: Екатерина Ангелова

http://www.sci-news.com                                               
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ето в търсене на изгубения си баща. 
Намерената гробница обаче, по ду-
мите на д-р Стокър, не принадлежи 
нито на повелия войска на страната 
на ахейците в „Илиада”  цар Нестор, 
нито на неговия баща Нелеус.
Въпреки това находката е може би 
от още по-голямо значение, тъй като 
е датирана 200-300 години преди 
времето на тези легендарни царе. 
Това означава, отново базирано на 
становище на д-р Стокър, че войнът, 
погребан там, вероятно е бил важна 
фигура по времето, когато Гърция е 
силно повлияна от Крит, първата ев-
ропейска напреднала цивилизация. 
„Възможно е в гробницата да е бил 
погребан мощен владетел, войн или 
дори търговец, който почива на въз-
раст около 30-35 години, но който 
спомага да се положат основните на 

Микенската култура, която по-късно 
процъфтява в региона”, коментира 
д-р Стокър.
Съоръжението е нагледен пример за 
богатството на част от съсловието на 
тази древна култура. Самият факт, 
че съдовете в гробницата са произ-
ведени от различни метали, а не са 
керамични, е доказателство за бла-
госъстоянието на „незнайния войн”. 
„Наистина е забележително, че ни-
какви керамични съдове не бяха на-
мерени сред погребалните дарове. 
Всички чаши, стомни и кани, които 
открихме бяха направени от бронз, 
сребро или злато.”
„Този представител на елита е при-
дружен в отвъдното от около 50 ти-
пични за Минойската цивилизация 
камъни с издълбани върху тях раз-
лични изображения на богини, как-
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то и на бикове и играчи, опитващи се 
да яхнат биковите рога.” Освен това в 
гробницата са открити четири злат-
ни пръстена с фина инкрустация, 
пример за майсторството на миной-
ските златари. Забележителна са и 
плочата с изображение на грифон с 
разперени криле, намерена между 
краката на погребания мъж, както и 
бронзово огледало с дръжка от сло-
нова кост.
Наборът от открити оръжия в гроб-
ницата включва дълъг 1м меч, напра-
вен от слонова кост и няколко ками, 
една от които със златни инкруста-
ции. Други подаръци за покойника в 
отвъдното биват бронзови кани, го-

лям бронзов леген, бронзови ленти, 
вероятно част от неговото военно об-
лекло, множество зъби от дива сви-
ня, украса на шлема на война.
В комбинации с този набор от оръ-
жия, откритието на толкова много 
бижута в гробница на мъж оспорва 
разпространеното схващане за под-
чертано матриархалния характер на 
Минойската цивилизация, където 
само състоятелни жени са получава-
ли такъв тип богато погребение.
Неминуемо находката би накара-
ла археолозите да преосмислят кога 
точно районът около двореца на Пи-
лос започва да процъфтява. „Това би 
било по-рано, отколкото се смяташе, 
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щом жителите, някак, независимо 
дали с търговия или сила (например 
набези) са придобили  този богат на-
бор от ценни предмети, открити в 
гробницата”. 
Голяма част от тях са направени в 
Крит в силно изразен минойски стил, 
непознат за територията на Конти-
нентална Гърция през 1500г. пр. Хр. 
Археолозите стигат до подобни изво-
ди и относно жилището на „незнай-
ния войн”. Според тях той вероятно 
е живеел на разположена на върха 
на хълм цитадела по времето, кога-
то първите богати имения започват 
да се строят със стени от нарязани 
каменни блокове в стила, който по-
късно се асоциира като типичен за о. 
Крит. и Минойската култура с него-
вите декорирани с пъстри рисунки 
стени.
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http://nauka.bg/content/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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http://nauka.bg/content/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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http://nauka.bg/content/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://nauka.bg/content/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://nauka.bg/content/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB
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ебсайт, захранен изця-
ло с видео съдържание 
на историческа тема-
тика, ще пресъздава ув-

лекателно най-интересното от 
родното минало. Платформата 
стартира в Деня на народните 
будители – 1 ноември, а нейни 
създатели са младежите от сдру-
жение „Българска история“.

„Историята оживява“ казва в превод 
заглавието на образователния про-
ект, чиято цел е да представи българ-
ската история както по достоверен и 
обективен, така и по достъпен и увле-
кателен начин. да обхване възможно 
най-голям спектър от конкретни ис-
торически тематики, създателите на 
сайта са изработили близо 10-часово 
съдържание от образователни виде-
оклипове, всеки от който е с време-
траене от 5 до 8 минути. Разпределе-
ни в рубрики, видеата пресъздават 
историите на бележити личности от 
всички сфери на обществения жи-
вот; събития; научни и спортни по-
стижения; исторически и природни 
обекти; културни забележителности 
и български празници и традиции.
С грижа да предизвика любозна-
телност и у най-малките, екипът на 

„Българска история“ е предвидил 
специален раздел в сайта, където са 
достъпни видеата от поредицата „За 
малчуганите“. Кратките филмчета, 
богати на анимации и ефекти, граб-
ващи вниманието, имат задачата да 
разкажат историята на езика на де-
цата.
Благодарение на визуалното естест-
во на материалите във всеки темати-
чен раздел – анимации, интерактив-
ни карти, тестове и аудиовизуални 
ефекти, схващането за сухото и скуч-
но представяне на  родната история 
в учебниците ще се измести от инте-
реса към миналото, което вече човек 
лесно може да си представи.
Официалното откриване на проекта 
се състоя на 1 ноември навръх Деня 
на народните будители. В залата на 
Софийска градска художествена га-

„Историята оживява“ в 
иновативния образователен проект 

VIVAHISTORY
www.bulgarianhistory.org.

www.vivahistory.bg                                           

http://www.vivahistory.bg/
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лерия, за  да подкрепят будното дело, 
се събраха приятели и поддръжници 
на каузата „Българска история“. По-
четен гост и застъпник за проекта 
беше проф. Николай Денков – за-
местник-министър на образованието 
и науката.
Повече информация за проекта и за 
това кои популярни личности се за-
тъпиха за него ще откриете тук: www.
facebook.com/bulgarian.history1/
videos/1103548519668765/
VIVA HISTORY е най-новият проект 
на Сдружение „Българска история“, 
който се осъществяват с подкрепата 
на VIVACOM. Телекомът е основен 
партньор на младежите вече повече 
от година. През това време бяха реа-
лизирани съвместно редица родолю-
биви и образователни инициативи 
като изнесените уроци по история 
под мотото „Да обиколим българ-
ските училища“, втория сезон на по-

редицата „Легендите оживяват“, до-
кументалния филм „Швейцарецът с 
българско сърце“. Повече информа-
ция може да бъде намерена на 
www.bulgarianhistory.org.



164

исателят описва промя-
ната в човешките въз-
приятия при приемане-
то на мескалин. Това  е 

упойващо вещество от  кактуса пейот, 
използвано от мексиканските инди-
анци. През май 1954 г. той приема 
мескалин в присъствието на съпру-

гата му и психиатърът д-р Хъмфри 
Озмънд.  И сетне описва преживяно-
то . Какво е то? Полет  във визуална 
вселена, в която няма време, а еже-
дневният живот не съществува.  Това 
са  необикновени  усещания, през 
призмата на които познатият ни свят 
става напълно непознат.  Но по-ва-
жното е, че Хъксли и без въздейст-
вието на дрогата достига до фини 
философски прозрения, акушира 
забележителни изводи за раждането 
на изкуството и раждането на рели-
гията, както и за мястото на битието 
в човека и за мястото на човека в би-
тието.  Предпочитаният от британе-
ца инструментариум са понятия от 
аналитичната психология,  тъй като 
той отлично познава научните по-
стижения за влиянието на упойващи 
вещества върху човешкото съзнание.
Олдъс Хъксли освен белетрист, е и 
поет, и не случайно избира заглавие, 
внушено му от една строфа на коле-
гата си по поетическо вълшебство 
Уилям Блейк. И тя е: „Ако дверите на 
възприятието се прочистят, всичко 
ще ни се яви каквото е – безкрайно“.  

Купи книги:

http://nauka.bg/
products

КНИГИ 

Дверите на възприятието
Олсън Хъксли 

http://nauka.bg/products
http://nauka.bg/products
http://nauka.bg/products
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Колкото и да е невероятно, 
Христофор Колумб не ос-
ъзнал до края на живота 
си, че е открил Америка. 

Това е само един от многото любо-
питни факти за него, които читате-
лите ще узнаят от третото заглавие в 
поредицата КОЙ Е . Книгата хроно-
логично проследява четирите мор-
ски експедиции на Колумб, белязани 
и със слава, и с провали. Откривате-
лят на Новия свят познава и почести-

те в кралските дворци и участта на 
окован във вериги затворник.
В самостоятелно обособени текстове 
са представени и други прочути пъ-
тешественици – Марко Поло, Барто-
ломеу Диаш, Вашку да Гама и Амери-
го Веспучи. Многобройните красиви 
илюстрации допълват драматичната 
житейска история на великия море-
плавател.

КНИГИ 

КОЙ Е Христофор Колумб
Бони Бейдър

Вземи своята
книга от nauka.bg

КУПИ
и помогни на 

науката в България!

http://nauka.bg/products
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е е случайно, че КНИ-
ГОПИС започва поре-
дицата КОЙ Е с книгата 
за Леонардо да Винчи. 

Животът на емблематичната рене-
сансова личност е като пъстър пъзел 
от постижения и провали. Книгата 
представя великия творец и изобета-
тел от детството му в родното итали-
анско градче до последния му час в 
имение на френския крал.
Колкото и много да се знае за Ле-

онардо, книгата изненадва с много 
любопитни случки и факти. Защо ро-
дителите му го изоставят? Вярно ли 
е, че водил записките си с огледално 
писане? Колко хиляди рисунки съ-
държат тетрадките му? Опитал ли е 
да лети с направени от него крила? 
Правил ли е дисекции на трупове, за 
да опознава човешкото тяло?
Това са само част от въпросите, на 
които забавното четиво и закачливи-
те илюстрации дават интересни отго-
вори.

Вземи своята
книга от nauka.bg

КУПИ
и помогни на 

науката в България!

КНИГИ 

КОЙ Е Леонардо да Винчи 
Роберта Едуардс

http://nauka.bg/products
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 сборника от шест новели 
„Сто яда“ Кустурица сякаш 
възкресява с думи магиче-
ската атмосфера на прочу-

тите си филми „Спомняш ли си Доли 
Бел“, „Баща в командировка“, „Чер-
на котка, бял котарак“. Тъканта на 
живота – повтарящи се епизоди от 
детството, белязано с топлина, но и с 
болка, колоритът на Сараево от вре-
мето на социалистическа Югославия 

– е прорязана от стигащи до абсурд 
ситуации, от чудати образи на змии, 
които пият мляко на пътя, от влюбе-
ни, които летят. „Сто яда“ е метафо-
ра на израстването, размишление за 
сблъсъка с жестокия свят на възраст-
ните, за мига на съзряването, в кой-
то съвсем неочаквано детският свят 
се превръща в спомен. Непредсказу-
емото завихряне на сюжетите, съче-
танието на черен хумор и светла бал-
канска тъга разкриват взривяващата 
фантазия на Кустурица, умението му 
да разказва с чувствителността на 
филмов творец.
„Андрич говори за трудността да се 
определи мястото, където свършват 
думите и започва образът, а аз – об-
ратно – от образа извличам думите, 
които са не само описание, а натова-
рена със значение мисъл.”

КНИГИ 

Сто яда
Емир Кустурица

Вземи своята
книга от nauka.bg

КУПИ
и помогни на 

науката в България!

http://nauka.bg/products


168

акар че Исак Нютон 
е сред най-прочутите 
учени на всички вре-
мена, често знанието за 

него се изчерпва с мита как падаща 
ябълка му подсказала идеята за гра-
витацията. А биографията му е далеч 
по-богата на научни постижения и 
житейски превратности! Книгата го 
представя не само като гениален про-
фесор в Кеймбридж, но и като пота-
ен алхимик, управител на Монетния 

двор в Лондон и дори депутат в Бри-
танския парламент. Нютон постиг-
нал огромна известност и признание 
в научните среди, но в личния си жи-
вот останал самотник, известен със 
сприхав нрав и нежелание да споде-
ля прозренията си. Освен с десетки 
великолепни рисунки изданието е 
илюстрирано с познавателни схеми 
и с портрети на други велики учени 
от онова време.

КНИГИ 

КОЙ Е Исак Нютон
Джанет Б. Паскал

Вземи своята
книга от nauka.bg

КУПИ
и помогни на 

науката в България!

http://nauka.bg/products
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реди Земята беше наш 
дом, сега тя е само… Гра-
ницата.
На трети априлв десет 

часа сутринта адът се отваря в небето 
над Земята. Бледата ни синя точица 
се превръща в бойно поле за живи-
те кораби на чудовищните горгони и 
призрачните пехотинци на зловещи-
те мъгляви, вкопчени от хилядоле-
тия в битка за Границата. За дни обе-
динената военна мощ на държавите 
по света е съкрушена, а най-големи-

те градове – разрушени. Последният 
час на човечеството е настъпил.
Комплексът „Пантър Ридж“ е един 
от последните бастиони, обитаван от 
шепа оцелели от апокалипсиса. Те 
знаят, че времето им изтича, но са 
безсилни пред абсурдната, прилича-
ща на магия мощ на извънземните. 
Но надежда има. Итън Гейнс – мом-
че, страдащо от амнезия, което по 
неведоми причини е надарено с не-
понятни, но изключително могъщи 
способности, е способно да се пре-
върне в заплаха за воюващите извън-
земни, свикнали да се боят единстве-
но едни от други...
Границата е триумфалното завръща-
не на легендарния Робърт МакКамън 
към това, което умее най-добре – да 
комбинира богатото си въображение 
с дързък и безкомпромисен стил, из-
граждайки не само внушителни кар-
тини с фантастични контури, но и 
запознавайки ни с герои, към които 
не можем да останем безразлични до 
самия бездиханен финал... а и дълго 
след това.

Вземи своята
книга от nauka.bg

КУПИ
и помогни на 

науката в България!

КНИГИ 

Границата
Робърт МакКамън

http://nauka.bg/products
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http://nauka.bg/content/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://nauka.bg/content/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://nauka.bg/content/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB
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Някои правят пропаганда, 
ние показваме историята.

Вземи сега двата филма само 
за 10 лв.

http://nauka.bg/

http://nauka.bg/content/dvd-%D0%9D%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B6-%D0%B8-%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0


172

Медии, които подкрепят
  сп. “Българска Наука”

http://www.cross.bg/tehnologii#axzz3doDoWoKG
http://nauka.offnews.bg/
http://science.actualno.com/
http://fresh-science.com/
http://kulturni-novini.info/

