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 Да докажем, че 
микробиологията 
е форма на 
изкуство!

КОНКУРС: АГАР АРТ

Списание „Българска наука“ и 
RIDACOM организират конкурс, на-
сочен към всички микробиолози.

Включете цялото си творчество 
и въображение в създаването на 
картина! Боите са живи бактерии, 
платното – хранителна среда. 

Услoвия:

- Да нарисувате картина върху 
хранителна среда, като използвате 
микроорганизми за тази цел; 

- Да заснемете своята работа с 
добро качество и резолюция (мин. 
1500х1500 px)

- Да изпратите една или повече 
снимки на admin@nauka.bg

- Всеки участник ИМА право да 
участва с няколко творби

Награди:

1-во мяс-
то:  парична 
награда от 100 
лв., хранителни сре-
ди от RIDACOM, книгата 
„(Не)обикновените животни“ 
на Чавдар Черников, колие или 
тениска по избор от магазина на 
БГ Наука, снимката на победителя 
ще бъде поставена на корицата на 
следващия брой на списание Бъл-
гарска Наука. 

2-ро място: хранителни среди от 
RIDACOM, книгата „(Не)обикновени-
те животни“, 50% отстъпка от един 
продукт по избор от магазина на БГ 
Наука.

3-то, 4-то и 5-то място: хранител-
ни среди от RIDACOM, книгата „(Не)
обикновените животни“. 

Начало: 25 април
Край: 25 юни

Най-добрите творби ще 
участват в изложба, 

посветена на конкурса!

Научете повече на: 
www.nauka.bg

www.RIDACOM.com
admin@nauka.bg

RID СОМ
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Понякога до великите хора, 
които официалната исто-
рия помни, стоят други 
хора, които не намират 
място в историческите 

документи. Те обаче имат какво да ка-
жат, виждат историята от първо лице, 
преживяват историческите събития, 
помнят ги и ги предават на поколе-
нията. Така се случва и с д-р Борис 
Разсолков – един от хората, който е 
бил до Цар Борис III в последните му 
часове. Неговата история ни разказа 
Кристин Разсолкова, негова племен-
ничка, на второто издание на „Исто-
рия за всеки“. Както и самата Кристин 
спомена, докато ни разказваше за 
своята наследствена къща на Витош-
ка и Солунска, трудно би могло да се 
живее в старата къща на чичо Борис 
поради естеството на бита на отмина-

лите епохи. Независимо от разликите 
между поколенията, родовата памет е 
тази, която удържа поколенията заед-
но, в хода на годините, до днес. Често 
се опитваме да заменим спомените с 

Наука

Една година „Моята 
българска история“

www.myhistory.bg

Списание  “Българска наука”, брой 88 (2016 г.)
ISSN: 1314-1031

http://www.myhistory.bg/
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материалните им изражения. Преди 
години, снимките са били скрити под 
листове оризова хартия, днес те са в 
дигиталните архиви на личните ни 
компютри и онлайн. Но нематериал-
ното измерение на спомените, това, 
което има най-голяма стойност, е в 
паметта. С динамиката на съвремен-
ния свят става изключително важно 
да запазим тази памет с всички въз-
можни средства. „Моята българска 
история“ се зае с тази нелека задача 
като използва силата на съвременни-
те средства, в помощ на опазването на 
миналото. Да, наистина, съвременни-
ят начин на живот води след себе си 
много разлики, технологични подо-
брения, иновации. Ние често ги при-
емаме за даденост и вече дотолкова 
сме привикнали към тях, че не можем 
дори да си представим как са живели 
предишните поколения без тези удоб-
ства. Именно тази идея беше в основа-
та на усилията ни в „Моята българска 
история“ цяла година – използвайки 
съвременните технологии, да напра-
вим миналото достъпно и познато. От 

интерактивното дигитализиране на 
история, което правим на Седенките, 
през материалите, които подготвяме 
в „История за всеки“, до вашето учас-
тие в онлайн кампаниите ни за трети 
март и #SELFIESBABATI. Картата на 
„Моята българска история“ постепен-
но се превръща в своеобразен вирту-
ален архив на личното преживяване 
на историята, на нашето общо мина-
ло. Вашите спомени, вдъхновяващите 
разкази за хора, допринесли за Бъл-
гария дори след като са напуснали 
родината, родовите истории и мал-
ко известните места, улици и къщи – 
всички те са малки парчета от пъзела 
на общото ни минало.
Най-важният урок, който откриваме 
в историите на картата е този за цен-
ностите. Разказите не са само любо-
питни факти, те са и учения за бита и 
вярванията на хората, за които четем 
и разказваме. Всяка една история на 
картата е малка стъпка по пътя към 
ценностите, защото именно те са едно 
от най-важните неща, които можем да 
пренесем от миналото. Защото в свят 

http://www.myhistory.bg/
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на промени и кризи, в свят на ново-
сти и хиляди пътища пред развитието 
на всеки от нас, ценностите могат да 
бъдат основата, на която да стъпим. 
Ако не направим нужното да ги за-
помним, да ги пренесем през поколе-
нията, няма ли опасност да сбъркаме 
посоката? Такива уроци откриваме в 
истории като разказаната ни от Геор-
ги Дангов в коледната ни кампания 
#SELFIESBABATI: неговият прапрадя-
до изоставя семейството си, за да взе-
ме участие в Балканската война - ис-
тински пример как общото действие 
и борбата за националната идея са 
осмисляли живота на нашите предци. 
Понякога пътят към ценностите е дъ-
лъг. Дълъг като този, който са извър-
вели семейство Григорови при прис-
тигането си от Украйна в Банско, за да 
поставят основите на новия си живот. 
Или като пътешествието, което из-
минава родът Янкелевич, за да стане 
една от най-влиятелните фамилии в 
Аржентина. Дълъг и като този, който 
продължаваме да прокарваме заедно 

в търсене на истории от целия свят, 
които да ни вдъхновят. Една година 
всички сме гидове и пътешествени-
ци в мисията да открием историите, 
които си струва да бъдат разказани. А 
те са всяка една твоя история. Защото 
твоята история е нашата обща исто-
рия. 

http://www.myhistory.bg/
http://www.myhistory.bg/
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Списание “Българска Наука” 
и фирма RIDACOM обявяват 
началото на конкурса Агар 
Арт за рисунка с микроор-
ганизми върху петри! Той е 

аналог на конкурса Agar Art Contest на 
Американското общество по микро-
биология (ASM), който пък е вдъхно-
вен от творбата на Росица Ташкова и 
огромния интерес, който тя предизви-
ка в социалните мрежи – само в стра-
ницата на обществото снимката на 
бактериалната елхичка беше споде-
лена почти 9000 пъти, получи над 400 
коментара и беше харесана приблизи-
телно 12 000 пъти – повече от всяка 
друга публикация на страницата.

http://url.nauka.bg/agar

Наука

Конкурс за рисунка върху 
петри – Агар Арт!

Повече: www.nauka.bg /www.ridacom.com

Списание  “Българска наука”, брой 88 (2016 г.)
ISSN: 1314-1031

КОНКУРС: АГАР АРТ

Да докажем, че 
микробиологията е 
форма на изкуство!

RID СОМ
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На първи юли 2015 ASM обявиха своя конкурс…

…и резултатите бяха впечатляващи:
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Каним ви да се включите в българ-
ския аналог на конкурса!

Впрегнете цялото си творчество и въ-
ображение в създаването на картина! 
Боите са живи бактерии, платното – 
хранителна среда. Да докажем, че мик-
робиологията е форма на изкуство!
Изпратете ни най-добрата снимка 
на творбата си (с резолюция поне 
1500х1500 px), както и кратко опи-
сание до 25-ти юни 2016 г. на e-mail: 
admin@nauka.bg, като всеки участ-
ник има право на няколко рисунки!

Всички снимки ще бъдат качени във 
Фейсбук страницата на „Българска на-
ука“, в специално създаден за конкур-
са албум и ще бъдат оценени от наша-
та аудитория.

В зависимост от боря на участници-
те, всички или само най-добрите сним-
ки ще бъдат включени в изложба!
 
Наградите, които ви очакват:

1-во място:  
Парична награда от 100 лв., храни-
телни среди, осигурени от фирма 
RIDACOM, книгата „(Не)обикновените 
животни“ на Чавдар Черников, колие 

или тениска по избор от магазина на 
Българска Наука, снимката на победи-
теля ще бъде поставена на корицата 
на следващия брой на списание Бъл-
гарска Наука. 
 
2-ро място:  
Хранителни среди, осигурени от фир-
ма RIDACOM, книгата „(Не)обикнове-
ните животни“, 50% отстъпка от един 
продукт по избор от магазина на Бъл-
гарска Наука.
 
3-то, 4-то и 5-то място:  
Хранителни среди, осигурени от фир-
ма RIDACOM, книгата „(Не)обикнове-
ните животни“. 
 
 
Да докажем, че микробиологията е 
форма на изкуство!

…и резултатите бяха впечатляващи:
КОНКУРС: АГАР АРТ

Да докажем, че 
микробиологията е 
форма на изкуство!

RID СОМ
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Илияна Гигова е родена 
в гр. Враца, където през 
2009г. завършва ПМГ 
„Акад. Иван Ценов“ про-
фил биология. Същата го-

дина продължава обучението си в СУ 
„Св. Климент Охридски“, Биологически 
факултет, специалност Молекулярна 
биология. През 2013г. записва магис-
тратура Опазване на околната среда в 
същия факултет и защитава успешно 
дипломната си работа през 2015г.  От 
01.01.2016г. е докторант в Института 
за космически изследвания и техно-
логии към БАН, научна специалност 
„Дистанционни изследвания на Земя-
та и планетите“, направление Аерокос-
мическа информация.  През годините 
успоредно с обучението си е работила 
като полеви експерт при картирането 
на местообитанията по НАТУРА 2000, 
към лота по херпетология през 2012г. 

А в момента работи по доброволчески 
проект към Сдружение за дива приро-
да (СДП) Балкани, като експерт птици 
– обучава доброволци. 

1. Вие сте завършила Молекулярна 
биология. Това ли беше детската 
Ви мечта? Въобще как на човек му 
хрумва да се занимава с това? Как се 
стекоха обстоятелствата?

Наука

Работата трябва да ми 
дава свобода и смисъл
Интервю с Илияна Гигова

Автор: Яна Ненчева

Списание  “Българска наука”, брой 88 (2016 г.)
ISSN: 1314-1031

Снимка 1. ез. Керкени, Гърция

http://url.nauka.bg/agar
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Връщате ме много назад във времето. 
Винаги съм знаела, че искам да се за-
нимавам с биология, но тя е толкова 
разнообразна, че ми беше много труд-
но да открия моето място. Минах през 
няколко фази – още преди да тръгна 
на училище мечтаех да стана ветери-
нарен лекар, после  се увлякох мно-
го по криминологията.  Докато не ме 
приеха в гимназията. Там изборът ми 
беше повлиян от много фактори, като 
среда, преподаватели, съученици. Ре-
ших да кандидатствам медицина, но 
тъй като подадох документи само в 
един медицински университет, имаше 
риск да не ме приемат, беше разумно 
да имам и план Б. Тогава чух за спе-
циалността молекулярна биология. В 
началото ми звучеше много сложно 
и далечно, но след като в часовете по 
биология минахме частта с цитоло-
гия и генетика, реших, че ще е чудесно 
да изучавам тази специалност. И така 
стигнах до биологически факултет на 
СУ“ Св. Климент Охридски“.

Снимка 2. Скалолазка Wallcreeper
(Tichodroma muraria)

2. Какъв беше момента в който ос-
ъзнахте, че това ще е вашето зани-
мание?

През годините много често съм сменя-
ла посоките, но винаги са били свър-
зани с биологията. Когато бях пър-
ви курс пред  мен се отвориха много 
възможности и алтернативи, а с всеки 
следващ курс откривах нови и инте-
ресни дисциплини. Най-повратният 
момент беше, когато работих по НА-
ТУРА 2000 – тогава имах възможност 
да обиколя единни от най-красивите 
кътчета в страната и да се докосна 
до природата на България. Едновре-
менно с това видях и как определени 
човешки дейности влияят негативно 
на тази среда. Тогава разбрах, че ще е 
прекрасно, ако мога с работата си да 
помогна тези места да бъдат запазени.

Снимка 3. Воден кон от вида Gomphus 
vulgatissimus

Снимка 4. Мрежокрило от вида 
Libelloides ottomanus
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Снимка 5. Дневна пеперуда от вида 
Euphydryas aurinia

3. А как решихте да се занимавате с 
наука и да запишете докторантура? 
Това е сериозна три-четири годиш-
на времева, а и не само инвестици.

Това е едно съвсем естествено про-
дължение на моето професионално 
развитие, както и на всеки човек, кой-
то иска да се занимава с наука. В Ин-
ститутът по космически изселвания и 
технологии в БАН попаднах по време 
на моята магистратура. Там се запоз-
нах с един малко по-различен начин 
за наблюдение на промените настъп-
ващи в околната среда и реших, че ще 
си струва да опитам да продължа об-
разованието си в тази посока.

 Снимка 6.

Снимка 7.  Зелен гущер (Lacerta viridis)

4. Има много негативизъм, когато 
кажеш на някой, че се занимаваш с 
наука тук в България. Много от за-
вършилите още бакалавър се на-
сочват към чужбина. Обмисляла ли 
Сте да учите сходна специалност, но 
извън България?

Не мисля, че има негативизъм, кога-
то кажа на някого, че искам да се за-
нимавам с наука в България, по-скоро 
срещам съчувствие и загриженост.  За 
съжаление развитието на науката не е 
приоритет на държавната и това съз-
дава грешна представа в обществото, 
че учените са хора, които бездействат 
от заплата до заплата. А през години-
те и практиката срещам  много млади, 
интелигентни и амбициозни учени, 
които въпреки лошите условия на 
труд, продължават да се борят и в не 
малко случай са напълно конкурент-
ни на техни колеги от държави, къде-
то този проблем не съществува. Из-
ключения винаги ще се намерят, но те 
са в следствие от грешната политика, 
за която вече  споменах. Аз лично на 
този етап  не съм мислила за образо-
вание или работа в чужбина, но не го 
изключвам за в бъдеще.
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5. Какво смятате, че пречи на наука-
та в България, за да се развива така, 
както би ни се искало?

Както вече казах - развитието на об-
разованието и науката не е приоритет 
на фона на всички проблеми в държа-
вата, а това създава предпоставка за 
много злоупотреби на най-различни 
нива , които за съжаление остават без-
наказани. Това води  до влошаване на 
условията на работа и ниско заплаща-
не, което е достатъчна причина много 
от експертите и младите учени да на-
пускат България и да търсят развитие 
в чужбина. Друг начин за „спасение“ е 
работата в частни фирми, където оба-
че дейностите са повече бизнес и по-
малко истинска наука, което води до 
известни ограничения.

Снимка 8. Врабчова кукумявка
(Glaucidium passerinum)

6. Какво Ви дава работата? Как Ви 
вдъхновява?

Работата трябва да ми дава свобода и 
смисъл, а ако не се случва, значи не е 
за мен. За съжаление съм от типа хора, 
които много лесно проявяват интерес 
към нещо, но също толкова бързо той 
угасва. Затова бях много внимателна 

с избора на професия и смятам, че той 
е правилен. Вдъхновяват ме препода-
вателите, колегите, средата, екипната 
работа, дори  конкуренцията. Всичко 
това при правилна нагласа, може да 
бъде сериозна движеща сила.

Снимка 9 Воден кон от вида Aeshna 
mixta

Снимка 10.  Воден кон от вида 
Sympetrum sanguineum

7. С какво точно се занимавате в мо-
мента?

В момента работя по проект към СДП 
Балкани, където обучавам добровол-
ци на терен как да разпознават раз-
личните видове птици, как се прави 
мониторинг и защо тези данни е ва-
жно да бъдат записани в единна база 
данни. От друга страна се запознавам 
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Купи: колие 
молекула на 

червеното вино 

с възможностите, които ми дават дис-
танционните изследвания и се опит-
вам да ги съчетая максимално добре 
с природозащитата и опазването на 
околната среда. 

Снимка 11. Смок мишкар (Elaphe 
longissima)

Снимка 12.  Слепок (Anguis fragilis)

8. Какви са бъдещите Ви творчески 
планове така да се каже?

Не обичам да си правя планове, защо-
то те обикновено търпят големи про-
мени в движение, но да кажем, че ще 
се радвам ако успея да защитя дисер-
тацията си успешно след няколко го-
дини.

9. Как си почива един учен след дъл-
гия работен ден?

В приятна компания и подходяща на-
питка.

Снимка 13.  Южно Черноморие

http://nauka.bg/products
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Лондонското училище по PR 
(LSPR) организира курс по соци-
ални медии и маркетинг на съ-
държанието 

Описание на курса

Този курс е предназначен 
да ви помогне да развиете 
стратегия за вашия биз-
нес в сферата на социални-
те медии и маркетинга на 

съдържанието. Ще проучим различ-
ните платформи на социални медии 
(Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, 
блогове и т.н.), за да разберете кой 
микс е най-добър за вашите нужди и 
да научите най-добрите практики. Ще 
се научите как да следите какво каз-
ват хората за вашия бизнес (вашата 
организация и марки) онлайн и какви 
са начините за борба с негативни ко-
ментари.

Ще проучим казуси от успешни марке-
тингови промоции онлайн в различ-
ните платформи и как да ги използва-
те в разработването на свои собствени 
маркетингови стратегии в социални-
те медии.

Ще ви покажем също така как да из-
ползвате богатството на онлайн да-
нните, как да измерите точно резулта-
тите от кампаниите си и да повлияете 
на бъдещите стратегии на компания-
та.

Наука

Социални медии 
и маркетинг на 
съдържанието

www.lspr.bg

Списание  “Българска наука”, брой 88 (2016 г.)
ISSN: 1314-1031
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Курсът се състои от 5 модула: 
Първи модул: Управление на репута-
цията онлайн: ВЪВЕДЕНИЕ

Втори, трети и четвърти модул: Пред-
ставяне на реални казуси и успешни 
кампании на Мтел, BMW и UniCredit 
Bulbank. 

Пети модул: Разработване на страте-
гия

Започва на 10 май и приключва на 
15 юни 2016 г.

Преподаватели:

Илияна Захариева

Директор „Корпоративни комуника-
ции”, Мтел

Илияна Захариева е Директор „Кор-
поративни комуникации” в Мтел. Тя 
отговаря за всички комуникационни 
дейности на компанията, насочени 
към обществото и служителите. Ди-
рекция „Корпоративни комуникации” 
обединява управлението на тради-
ционни и дигитални медии, организа-
цията на спонсорства и събития, про-
грамите за корпоративна социална 

отговорност и вътрешните комуника-
ции на Мтел.

Илияна Захариева има над 15 години 
опит в сферата на корпоративните ко-
муникации, връзките с общественост-
та, маркетинга и рекламата.
Тя се присъединява към екипа на 
Мтел от Пощенска банка, където е ръ-
ководила корпоративните комуника-
ции на компанията в последните шест 
години.

Преди да стане част от Пощенска бан-
ка през август 2007 година, госпожа 
Захариева е отговаряла за рекламата 
и връзките с обществеността после-
дователно за Хеброс банк, HVB Bank 
Biochim и Уникредит Булбанк. Рабо-
тата си в областта на корпоративни-
те комуникации започва в KPMG през 
1999 година. 

Тя има диплома от Chartered Institute 
of Marketing, London, London School of 
Public Relations, както и магистърска 
степен от Факултета за нови и класи-
чески филологии и Факултета по сла-
вянски филологии на Софийския уни-
верситет в София.

Виктория 
Блажева

Директор „Връзки 
с обществеността 
и комуникации“, 
УниКредит Бул-
банк

Виктория Бла-
жева е първи ви-

цепрезидент и директор „Връзки с 
обществеността и комуникации“ на 
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УниКредит Булбанк от 2007 г., когато 
е избрана да ръководи корпоративни-
те комуникации при обединението на 
Булбанк, HVB Bank Biochim и Хеброс 
банк. 

Управлява екипа на банката, който 
отговаря за вътрешните и външни 
комуникации, връзки с медиите, уп-
равление на бранда и устойчиво раз-
витие, събития, онлайн комуникации, 
социална отговорност и др. Работила  
е три години като журналист във в. 
„Капитал” и е писала за банки и фи-
нанси, фондови борси и технологии.
Завършила е професионалната про-
грама по „Предприемачество и инова-
ции“ на Stanford School of Engineering и 
Stanford Graduate School of Business на 
Stanford University. Има бакалавърска 
степен (с почести) от Business School 
на UK Open University. Преминала е 
обучението на дистанционния модул 
по Социално предприемачество на де-
партамента за следдипломна квали-
фикация на Oxford University, програ-
мата на London School of PR и мн. др. 

В допълнение към професионални-
те си ангажименти е ръководител на 
работната група по комуникационна 
стратегия на Съвета на жените в биз-
неса в България и е член на European 
Association of Communication Directors. 
Говори английски и италиански, ра-
ботни познания по руски.

Георги Грънчаров

Мениджър „Онлайн комуникации“, 
УниКредит Булбанк
 
Георги Грънчаров е в екипа „Връзки 
с обществеността и комуникации“ и 
отговаря за онлайн комуникациите в 
УниКредит Булбанк от 2012 г. Негов 
ангажимент е развитието на страте-
гията на банката за присъствие в со-
циалните мрежи и дигиталните кана-
ли за комуникация. В края на 2012 г. 
създава първия корпоративен блог на 
банка от групата на УниКредит. 
 
Завършил е „Връзки с общественост-
та и комуникации“ в Софийския уни-
верситет „Св. Климент Охридски“, има 
магистърска степен по „Политически 
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мениджмънт“. 
 
Работил е в  ПР агенцията Publicis 
Consultants, има опит като репортер 
във в. „Дневник“, а преди да заеме се-
гашната си позиция, близо 3 години е 
част от екипа на Банка ДСК. 
Освен професионални интереси в об-
ластта на масмедиите и онлайн ко-
муникациите, Георги Грънчаров е и 
активен блогър от 2006 г. През 2012 
г. печели престижната награда „Рицар 
на книгата“ в категория „Онлайн ме-
дии“ на „Асоциация Българска книга“ 
за литературния блог „Библиотеката“.

Росица Цанова 

Маркетинг специалист, BMW Group 
Bulgaria

Росица е маркетинг професионалист с 
над 13 години в сферата на интегри-
раните маркетингови комуникации, 
дигиталния маркетинг, събитийния 
мениджмънт и CRM.
 
Работата й в международната корпо-
ративна среда (BMW Group), в търгов-

ски компании (Камор Ауто, сега Ауто 
Бавария) и в BTL и дигитални агенции 
й дава широки познания за ефектив-
ните канали и формати на комуника-
ция към различни целеви аудитории.
 Опитът й в дигиталната сфера е фоку-
сиран в Content marketing и социални 
медии, с успешни проекти за клиенти 
от различни индустрии в САЩ, Фран-
ция, Канада и др.
Росица е блогър и организатор на 
TEDx събития. Събужда се с Twitter, 
зарежда се от пътувания и обича дъл-
гите шофирания.

Жюстин Томс 
 
Създател на ABC Design 
 
Жюстин Томс е водещ експерт в об-
ластта на онлайн комуникациите и 
Интернет маркетинга с опит над 18 
години. Създател и ръководител на 
дигитална агенция Ей Би Си Дизайн 
енд Комюникейшън от 1998-ма на-
сам, на Конкурса за най-добър сайт 
БГ Сайт от 1999-та, на множество про-
екти, свързани с развитие на онлайн 
средата.
Преподава в НБУ по тези дисциплини 
вече 10 години. Има над 12 специали-
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зирани книги по комуникации, пре-
дприемачество и бизнес развитие.
Граждански активист за промяна.

Гергана Василева
 
Директор на London School of PR - Бъл-
гария 
 
Гергана Василева е корпоративен кон-
султант, екперт по мениджмънт на 
репутацията и бизнес коуч по лидер-
ство с доказан дългогодишен опит в 

успешни кампании за мултинацио-
нални компании. Тя има международ-
на практика и работи за клиенти във 
Великобритания, Швейцария и Бъл-
гария. Кариерата й включва консу-
тантски проекти, разработване на ко-
муникационни кампании и програми 
по лидерство за компании като P&G, 
Lufthansa, Western Union, Philips, BASF, 
Shell, OMV, ING, IBM, Diageo, Master 
Foods, Unicef, Abbott, Bulgarian Telecom, 
Autodesk, Coty и много други. 
 
През 2005 година тя открива българ-
ския клон на Лондонското училище 
по PR. Гергана е собственик и Упра-
вляващ директор на консултанската 
компания UPR Consultancy, създадена 
през 2004 година.  
 Повече за курса в сайта на Лондонско-
то училище по PR - http://lspr.bg/
 
 

http://lspr.bg/
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Търсене на кризата на фестивала 
на фаите във Валенсия, Светият 
Граал и черните хроники

Както читателите на това 
списание знаят, поредицата 
от бели хроники си расте. А 
откакто започнахме да раз-
казваме  (от наша си гледна 

точка) за живота на учени и органи-
затори на науката от други страни, 
интересът към белите хроники стана 
още по-голям. Нека повдигна малко 
завесата:  след германските учени в 
поредицата ще следват двама англий-
ски учени с голям принос за разви-
тието на науката във Великобрита-
ния – Робърт Хук и Исак Нютон. Като 
ще започнем с Хук, но това няма да е 
днес. Днес ще ви занимая с нещо дру-
го. Има доста хора, които не са забра-
вили, че дадох обещание да напиша 
и черни хроники. Правилен е усетът, 
че черните хроники няма да са като 
белите и че там ще бъдат разказвани 
неща, наблюдавани от дълбоката въ-

Наука

Черните хроники на Витанов

Хроника №1: между Светия Граал 

и Авгиевите обори
Автор: Николай К. Витанов, Институт по механика - БАН

Списание  “Българска наука”, брой 88 (2016 г.)
ISSN: 1314-1031



www.nauka.bg
admin@nauka.b g

С Т Р.

28

трешност на развитието на процеси-
те в българското образование и наука 
в последните 30 и повече години. Та 
непрекъснато, познати и непознати, 
все ме питат, кога най-накрая ще по-
чна да ги пиша тези черни хроники и 
дали тази работа не е блъф. В туй вре-
ме процесите в българското образова-
ние и наука, дето има една приказка, 
се задълбочават. Едни пари трябва да 
се разпределят и перушина хвърчи из 
ресорното министерство. Отидоха си 
двама интересни герои в света на бъл-
гарската наука и нейното управление 
– заместник - министрите Костадинов 
и Денков. Дойдоха нови – по-неизвест-
ни, но също толкова интересни, ако 
погледнете не откъм светлините на 
сцената, а зад нея. Ще кажете: стран-
но – защо пък точно тези. Е сега, може 
би са намерени на някой кръстопът, а 
може би пък не. Може би има маши-
на на задкулисието, която си работи 
стройно, може би пък не. Кой да ви 
каже. А сега напред към черните хро-

ники.
 Решението да започна черните 
хроники се роди окончателно във Ва-
ленсия, на конференция, на която се 
обсъждаха последните новости при 
математическите модели на рецен-
зиране на статии по научни списания 
(да и такива модели има за голяма 
изненада на тези, които направляват, 
кой знае накъде, развитието на наука-
та в България).  Та вървя си аз по ули-
цата към площада, където всеки ден в 
14 часа гърмят фойерверки в количе-
ства, които човек трябва да види, за-
щото е трудно да ги опише. Вървя си 
и си мисля, че предния ден трябваше 
да обикалям доста из летището, за-
щото имаше посрещачи на отбора на 
Атлетико Мадрид, който идваше на 
гости на Валенсия (и ги победи с 3:1 
докато аз наблюдавах второто изда-
ние на фойерверките към 10 часа ве-
черта). Та покрай Атлетико Мадрид и 
Валенсия мислите ми се отклониха за 
момент към нашенския футбол и пак 

Проф. Н. К. Витанов говори за БГ Наука 
https://www.youtube.com/watch?v=KCvItsOBF_Q

https://www.youtube.com/watch?v=KCvItsOBF_Q
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си спомних за Трифон Иванов. Бог да 
го прости, помислих си, железен за-
щитник беше и добре, че играеше сър-
цато, дори когато великите нападате-
ли отпред бяха отписали мачовете. Та 
този човек не се боеше да каже нещо 
вярно, което би могло да прозвучи не-
приятно за други хора. Е, какво пък, 
помислих си и покрай българската 
наука има доста неприятни неща, кои-
то вероятно ще са интересни за пото-
мците след стотина години. Може би 
някой трябва да ги опише тия глупос-
ти и грешки, за да се знаят и да не се 
повтарят. Да, обаче този някой трябва 
да внимава – помислих си, докато се-
дях в катедралата, там отдясно, дето е 
криптата с оная чаша – Граала, с коя-
то са събирали кръвта на този, дето 
се е опитал да бъде 
пророк в родината 
си. Та имайки пред 
очите си горчивия 
резултат, реших да 
пиша внимателно 
и полека и за всяко 
нещо, като му дой-
де времето съглас-
но указанието на 
мъдрия научен стратег Макс Планк. 
И пак тръгнах из Валенсия и чаках ис-
панската криза, за която ни проглуша-
ват ушите в татковината, да се появи 
зад някой ъгъл, подплашена от мощ-
ните гърмежи на фойерверките и же-
лаеща да седи по далеч от горящите 
огромни кукли. Но испанската криза 
никаква я нямаше – може да се е скри-
ла в прекрасния аквариум при акулите 
или пък при горилите, крокодилите и 
жирафите в зоологическата градина. 
Като гледах как хората си живеят спо-
койно, как си празнуват, как си хапват 
в заведенията, дето като влезеш и да-
деш 10 евро, ядеш на корем морски и 
други деликатеси, как си ядат такоси-
те и буритосите и си ги поливат с кола 

по системата – плащаш една чаша и 
пиеш колкото искаш (може и 5 чаши), 
та почна да ми минава през главата 
еретичната идея, че тая криза май не 
съществува, а пък някой ме баламос-
ва. Но веднага изпъдих тази лоша, 
лоша идея от главата си и продължих 
усърдно да се оглеждам за кризата. Е, 
видях испанки в традиционни рокли 
отпреди 200 години, видях и карнавал, 
опитах паеля и други неща, но кризата 
тъй и не срещнах. Та се прибрах измъ-
чен от този неуспех в родината, къде-
то разбира се всичко си е наред и най-
вече в науката всичко е прекрасно. То 
науката е прекрасна и си струва човек 
да й посвети живота си. Ако обаче ор-
ганизацията й е в ръцете на незнаещи 
и неразбиращи хора, пък даже и наки-

чени  с длъжнос-
ти, титли и про-
фесорски звания, 
нещата може да не 
са никак добре. Та 
четете редовете (и 
между редовете) 
на тези черни хро-
ники, за да знаете 
какво не трябва да 

правите и какво не трябва да допуска-
те да бъде направено. И когато дойде 
вашият ред да организирате българ-
ската наука, най-накрая вземете и я 
организирайте така, както е по циви-
лизования свят. Пък нека след вас по-
томците четат тези хроники и се ди-
вят, как са могли някога да се случват 
такива неща.  Но да спрем дотук с уво-
да и да караме нататък.

Черната тетрадка
Когато е изправен пред мно-

го неща, за които трябва да разкаже, 
човек понякога се чуди, откъде да го 
подхване. Така се чудех и аз. Докато не 
завърших тетрадката, в която си за-

„Та се прибрах измъчен от този 
неуспех в родината, където 
разбира се всичко си е наред 
и най-вече в науката всичко е 
прекрасно. То науката е пре-
красна и си струва човек да й 
посвети живота си. „
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писвах по стар навик, останал от гер-
манските ми години, какво трябва да 
свърша. Удобно е – човек не забравя, а 
може и да си отмята, какво е свършил. 
Погледнах тази тетрадка и аха – да я 
изхвърля. И тогава се сетих, че с нея 
може да започна черните хроники, 
като ви разкажа за неефективността 
на нашенската научна система  и как 
тази неефективност изяжда времето 
за наука на учените у нас. Та ето ви хи-
потеза №1: Организацията на науката 
у нас е неефективна и тя максимално 
добре пилее времето на учените да се 
занимават с наука. Можете да я про-
верявате тази хипотеза, може да не я 
проверявате. Може да не и вярвате.  
Надолу ще има и други хипотези. Не 
се засягайте от тях – пиша ги за пото-
мците, които ще ди 
проверяват след 
стотина години. 
Нека те решават 
бил ли съм прав 
или не. 
  Та така – 
имаме тетрадката, 
в която е записано 
какво съм правил 
през 2015 г. и започвам да ви разказ-
вам за борбата на един професор да 
си спести време за наука и за една 
система на организация на научната 
дейност, която се стреми да прахоса 
колкото се може повече от това вре-
ме. Като разгръщах тетрадката и гле-
дах какво съм правил през миналата 
година, реших, че почти няма да ви 
разказвам за времето, заето с дейност, 
извън научната и административната 
дейност, свързана с управлението на 
института, на който съм заместник-
директор. Те няма да са интересни на 
читателя, пък и може да са предмет 
на отделни разкази. Но все пак и през 
това време имаше дейности, свързани 
със стрес. Например, колата ми беше в 

квартала, най-силно засегнат от сил-
ната градушка през 2014 г. Та оправя-
нето на формалностите със застрахо-
вателя, намиране на сервиз и самият 
ремонт водят до доста стрес, когато 
ви е за първи път. Е, вече не ми е за 
първи път и мога да погледна с хумор 
на нещата, но през пролетта на 2015 
г. не ми беше никак весело, а и това 
се отразяваше на настроението ми за 
работа ден след ден след ден. Слава 
богу, всичко завърши добре и по анто-
мобилчето не се вижда и следа от гра-
душка. За целта обаче човек трябва да 
има Каско, а Каското струва пари. И 
когато заплатата ти не е голяма, може 
и да не си направиш тази застраховка.  
Но това си е проблем на самия човек 
съгласно господстващите по нашите 

земи в този момент 
идеологически ал-
горитми за дейст-
вие. Бълбукащият 
мозък на българ-
ския политик не 
мисли за отделния 
човек, защото има 
да се увеличава 
натоварването на 

народа с непреки данъци, че не могат 
да се вържат приходите и разходите. 
Няма да ги и вържат с таз икономиче-
ска идеология, но това е друга тема, 
свързана с познанията ми по иконо-
мика. Та бълбукат си съответните мо-
зъци и ви разправят за стабилност. А 
всъщност тази стабилност е застоят 
на блатото. Но мисля си аз: какво ли 
ще правят блатните твари, ако водата 
тръгне да тече? Как какво ще правят – 
ще се съпротивляват до последно. Та 
ето ви Хипотеза №2:  Блато трябва да 
има, блато. Навсякъде, включително и 
в науката в тая страна. 

Битката за времето: в началото 
на годината тръгва зле, но после 
обикновено върви добре, защо-

„Та ето ви Хипотеза 
№2:  Блато трябва да 
има, блато. Навсякъде, 
включително и в нау-
ката в тая страна. „
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то...
Ами защото януари месец преми-

нава в работа върху едно нещо наре-
чено годишен отчет – да се чуди човек 
каква е ползата от него, защото дали 
си постигнал добри резултати или не, 
няма значение. Даже ако си постигнал 
резултати, трябва да пишеш повече. 
Тези, дето го искат тоя отчет, не им 
пука много много какви постижения 
има вътре. Има отчет – всичко е наред 
значи и забравят за съществуването 
на българската наука и на БАН в част-
ност, докато дойде следващата годи-
на или докато на хоризонта се появят 
пари “за усвояване”.  Та януари месец 
човек спокойно може да го отпише 
като месец за интензивна научна дей-
ност. Пишеш отчет 
и толкоз. А, да и из-
насяш представя-
не на отчетната се-
сия на института. 
Като отчетите по 
темите трябва да 
се разгледат преди 
това на заседания 
на съответните на-
учни направления. 
И т.н и т.н. Чист резултат за науката 
от тез писания и заседания – никакъв. 
Човек си губи около месец от времето 
за да оформи някакви бумаги, от кои-
то никой не се интересува. Ако се ин-
тересуваше, щеше отдавна да разбере, 
че се занимавам със социална динами-
ка и с изследване на миграционните 
потоци. Да де, но всичко е пропуснато 
и на нашенския чиновник от Брюксел 
трябва да му кажат, че се занимавам с 
това. Което предизвиква журналисти-
чески интерес, но не и чиновнически 
интерес. А мигрантите си мина-а-а-
ават…
 Но има и нововъведения – от-
четът се електронизира. Частично, 

ама все е нещо. И работата по него се 
съвместява с работата по графата под-
държане на профили в социалните 
мрежи – например в Research Gate, къ-
дето човек може да си качи научните 
публикации. Електронизацията си е 
стъпка напред, защото преди това пък 
отчитането на резултатите си беше на 
хартия. И там отиваха 2-3 дни, защото 
когато човек има добра научна про-
дукция, той има и много цитати и в 
края на годината трябва да се ги събе-
ре и за всеки цитат трябва да посочи, 
кой го е цитирал, къде го е цитирал, 
дали цитиращият източник има им-
пакт фактор, какъв му е ISSN-а и т.н. 
Пълен кошмар, особено ако цитати-
те ви са над 100 на година. Хората си 
празнуват покрай Нова година и след 

нея, а вие си седи-
те пред компютъ-
ра и си събирате 
информация за ци-
татите. Полза – ни-
каква. Идва някой 
си или някоя си и 
никак не се въл-
нува колко цитати 
имате – казва, че 

сте нереформиран и толкоз, заплата-
та ви остава същата. След което тез 
чиляци отиват на почивка, че много 
са работили горките за съсипването 
на българската наука.

Тъй – януари го отписваме зна-
чи. През февруари и март обикновено 
е много по-добре и това обикновено 
са най-плодотворните ми месеци през 
годината. Защото съм по чужбина. Гле-
дам тетрадката и виждам колко много 
научна работа съм свършил през това 
време. Например там съм написал по-
редната статия за метода за решаване 
на нелинейни частни диференциални 
уравнения. Е имам си един такъв ме-
тод и си му развивам методологията. 
Хората го приемат добре и го използ-

„Пълен кошмар, особено ако 
цитатите ви са над 100 на го-
дина. Хората си празнуват по-
край Нова година и след нея, 
а вие си седите пред компютъ-
ра и си събирате информация 
за цитатите. Полза – никаква.„
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ват, а аз се стремя да го направя все 
по-мощен и по-широко приложим. За 
целта трябва да се доказват все по-
сложни теореми. А за да направи това,  
човек трябва да седне и да мисли с 
дни. Как да мислиш с дни обаче, ко-
гато българската действителност не 
те оставя и 5 минути на спокойствие. 
Все някоя административна глупост 
ти налита върху главата и все някаква 
чиновническа приумица трябва вед-
нага да се удовлетвори инак света ще 
се срине (тоест някои хора няма да мо-
гат да си оправдаят заплатите с това, 
че са измислили безполезни неща, гу-
бещи времето на истинските учени). 
А там, по онези страни такива неща 
няма. Няма чиновнически приумици, 
които да ти се сто-
варват на главата. 
Няма такива неща, 
дето да трябва не-
забавно да се зае-
маш с тях и да си 
захвърляш науч-
ната работа. Няма 
проблеми с ком-
пютри. Няма про-
блеми с информацията – която статия 
искаш, я има даже online, а ако искаш 
нещо старо (като например оригинал-
ните статии на Колмогоров на нем-
ски, писани преди почти век), ведна-
га ти ги поръчват и ти ги доставят за 
3 дни най-много. Всичко е направено 
така, че да имаш максимално много 
време за научна работа. Защото това е 
и социалната функция на учения – да 
произвежда ново знание. А не да бъде 
размотаван с административни приу-
мици и да бъде навикван по радиа и 
телевизии. Затуй и младежта научна 
наша бяга по онези страни. Условията 
за труд, че и заплащането им са къде 
по-добри. А нашите администратори 
на науката пишат жалки програми как 
ще ги върнат. Няма да ги върнете – и 

да им предложите заплати, няма да им 
предложите условия за работа и те ще 
станат неконкурентноспособни, ако 
нямат начин да си поддържат нивото. 
А като им предложите високи запла-
ти, то какви заплати ще предложите 
на тези, които вече са тук? Или те да 
мрат, за да се отчете, че сме върнали 
2-3 младежа? Както винаги съм казвал 
– това е тъпа политика. Някои ми се 
сърдят и приплакват, какъв съм лош. 
Е, нека да оставим бъдещите поколе-
ния да решават, дали съм бил лош или 
може би пък съм бил прав, че научна-
та политика и особено тази, свързана 
със заплатите на учените, е извънред-
но тъпа. 

И тъй, прес-
тоите в чужбина – 
това по същество 
е времето, когато 
човек може да се 
занимава изклю-
чително с научна 
дейност. Далеч от 
българския иконо-
мически, полити-
чески и социален 

бардак. Аз си имам хипотеза (Хипоте-
за №3 за авгиевите обори на  науката). 
И тя гласи, че що се отнася до науката, 
то този бардак е нарочно поддържан 
и целящ да смазва българските учени, 
та да се гепват парите за наука и да се 
отклоняват от истинската наука и тех-
нологично развитие. Съгласно тази хи-
потеза,  един след друг, един след друг, 
по управленските върхове на науката 
се въртят субекти, които още повече 
забатачват работата. Едно не се заба-
тачва – парата спокойно си тече към 
избраните хора, които си я усвояват 
и си отчетат постиженията, че и пре-
мии и награди си раздават. Резултат 
по същество - нула – ама системата си 
работи.  Та далеч от тая перверзна сис-
тема, в ония спокойни страни, нещата 

„... че що се отнася до наука-
та, то този бардак е нарочно 
поддържан и целящ да смаз-
ва българските учени, та да се 
гепват парите за наука и да се 
отклоняват от истинската на-
ука и технологично развитие„
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са по друг начин. Там хората гледат та-
кива като мен да се занимават колко-
то се може повече време с наука. Там 
мога да се концентрирам и да си до-
казвам сложните теореми, свързани 
с решенията на нелинейните частни 
диференциални уравнения. Там мога 
спокойно до си развивам теориите за 
идеологическата борба и миграцион-
ните канали. Там мога да си пиша ста-
тиите по турбулентност. Тука не мога. 
Като се върна тук ме посреща на нож 
една система, която ме е определила 
като враг, защото произвеждам стой-
ностни научни резултати. Докато мо-
жеше, ми се присмиваха. Докато мо-
жеше – обявяваха резултатите ми за 
грешни и неверни. Сега вече не може. 
И се почнаха задку-
лисните игрички – 
да се прави всичко, 
само и само Вита-
нов да му се пречи. 
Защото за разлика 
от другите, които 
само приказват, 
той знае къде да 
бутне системата. Е, 
той знае, ама иска ли да се занимава 
с авгиевите обори, които са наторени? 
Това е въпросът. А иначе там, на спо-
койствие, в онези страни научната му 
дейност си върви прекрасно. И разби-
ра Витанов прекрасно, защо младите 
бягат от тая страна.  Те младите, не са 
прости. Не искат да стоят в авгиевите 
обори.  Но както е казал певецът с мус-
таките – шоуто трябва да продължи. 
Епичното пълнене на авгиевите обо-
ри продължава. И е добре да бъде оп-
исано за бъдните поколения. Та поне 
да знаят, че там, където са оборите, 
някога е имало наука. А може да не са 
били авгиеви обори – може да е бил 
златен дворец, а хипотезата ми да не 
е вярна. Не знам, нека поколенията да 
си решават. 

Битката за времето  в таткови-
ната -  усилията на професора да 
намери време за научна работа и 
резултатите от това

И тъй обратно в родината. След-
ва сериалът – натопен в родния хаос, 
професорът се мъчи да намери време 
за научна дейност.  А по науката има 
какво да се прави. Теоремите за нели-
нейните частни диференциални урав-
нения са доказани в чужбина. Сега 
трябва да бъдат описани, оформени 
като статия и изпратени за публика-
ция. Като чисто време за това отиват 
2 седмици.  Освен това се пише и друга 
статия – за статистически анализ на 
системата на българските градове. Не, 

че е от интерес за 
политици и упра-
вляващи у нас, но 
по света има една 
нещо, което се каз-
ва Нова икономи-
ческа география. 
Иначе казано – мо-
дерната теория за 
регионалното раз-
витие, пълна с ма-

тематика. Та пише си г-н Витанов ста-
тии и там, публикува си ги на запад и 
извършва всички дейности, свързани 
с публикуването – в случая отговаря 
на рецензии на рецензентите, на кои-
то им е интересен материала, защото 
се отнася за малко позната за тях сис-
тема от градове – българските такива. 
И се приема статията и излиза. И под-
смърчат изрусени каки по телевизи-
онните екрани и питат, къде са, къде 
са постиженията на българските уче-
ни? В западните списания, в западни-
те списания са како, като толкова те 
интересува, иди ги прочети (но преди 
това трябва да си осигуриш достъп 
да онези списания, че те там не рабо-
тят на принципа, че на Ганя трябва да 

„Те младите, не са прости. 
Не искат да стоят в авги-
евите обори.  Но както е 
казал певецът с мустаки-
те – шоуто трябва да про-
дължи. „
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се предостави всичко, безплатно при 
това и в допълнение да му се дадат две 
мускалчета розово масло и една кру-
ша. Ще питате – туй за крушата отде 
го измислих. Ами попрочетете исто-
риите за бай ви Ганя и ще стигнете и 
до крушата).

Освен това, г-н Витанов (понеже 
все пак се е специализирал в борбата 
с българския хаос) успява да напише 
и издаде през 2015 г. и две моногра-
фии. Едната – по теория на турбулент-
ността, а другата – по анализ на ри-
ска. Подсмърчащите по телевизията 
каки, дето разправят, че българските 
учени за нищо не стават, бих поканил 
да напишат и те една монография по 
турбулентност, на-
тъпкана с матема-
тически формули. 
Тука следва да из-
дигна хипотезата, 
че няма да могат 
да го направят – то 
за целта се изис-
ква човек доста от 
математическите 
дисциплини да е 
изръшкал – туй частни диференциал-
ни уравнения, туй вариационно смя-
тане, туй математичиска статистика и 
статистическа физика, туй механика и 
термодинамика, туй програмиране и 
паралелизация и тъй нататък. С прос-
то подсмърчане по телевизиите няма 
да стане. Затуй имаме и разделение 
на труда – аз пиша книгите, каката 
подсмърча по телевизията. А, да и тя 
държи парите. А пък за анализа на ри-
ска, дума изобщо да не отварям. Нали 
си представяте, как му изглеждат на 
един, дето пише книги на английски 
език по въпроса, голямата част от тъй 
наречените анализатори на риска в 
татковината? Думите тъй наречени-
те доста ще ви помогнат да сглобите 
хипотеза, която е налична по въпроса. 

Та книгата си е готова и докторантите 
ми вече я използват. Както за увелича-
ване на знанията си, така и в писането 
на статии.

Някои ще кажат – че какво тол-
коз, написал 2 монографии за една го-
дина. Че и ний можем. Хайде де – де са 
ви монографиите по турбулентност 
и по анализ на риска? Щото моите са 
налични. Изобщо – на българина му 
дай да си човърка носа и да принизя-
ва чужди постижения. А ако трябва 
да седне и да напише 2 монографии с 
математика в тях, той приблизител-
но трябва да свърши следното. Най-
напред трябва да му е ясно какво ще 
пише и като така огромното количе-

ство мърморещи 
ще си останат с 
човъркането на 
носа, защото нито 
разбират от турбу-
лентност, нито от 
риск (да ви издам 
тихичко една голя-
ма тайна – като на-
учите методите на 
теорията на турбу-

лентността, методите на анализа на 
риска ще ви се сторят страшно позна-
ти). После човек трябва да седне и да 
напише монографиите на английски 
език. Та хипотезата тук е, че тези, кои-
то могат да го направят, остават като 
число по-малко от броя на пръстите 
на едната ръка. Следва направата на 
картинките, прочитане от някой, кой-
то не е много навътре в нещата (има 
докторанти и млади учени за целта), 
за да се провери, как се възприема те-
кста, след това се правят необходими-
те корекции, за да може текста да е по-
възприемчив за студенти, докторанти 
и читатели без опит в съответната 
научна област. Следва разработка на 
варианти за оформление на корица-
та, обсъждане на тези варианти и из-

„Освен това, г-н Витанов 
(понеже все пак се е спе-
циализирал в борбата с 
българския хаос) успява 
да напише и издаде през 
2015 г. и две монографии.“
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биране един от тях, което изисква съ-
гласуване с издателството. Та такава е 
технологията и тя покрай другото из-
исква и временце. И ето ви друга хипо-
теза – Витанов е глупак и се занимава 
с непрестижна и зле платена научна 
дейност, вместо да “араламби” всеки 
ден по телевизиите за нокътя на тре-
тия пръст на десния крак на антропо-
логията и политологията на светов-
ното развитие.  Но да караме нататък.

Та като става дума за анализ на 
риска, то и такава специализирана 
статия бе подготвена в рамките на го-
дината. За анализ на риска от попада-
не на малки частици от опаковката на 
храната в самата храна. Ако частици-
те са достатъчно 
малки – нищо не 
ги спира и те си се 
натрупват в който 
орган на човешка-
та тяло си искат 
(кръвта ги закарва 
любезно дотам). 
И като нищо, ако 
опаковките не са 
подходящи, човек 
се превръща в ходеща мина за редки 
метали. Със съответните последствия 
за здравето. Разбира се, тези изследва-
ния не са като дискурсите за дамските 
кюлоти, от което каките разбират. Туй 
е то науката, а опаковките – вълците 
ги яли. Важното е да се “араламби” по 
телевизията, че българската наука е 
нереформирана и затуй – няма пари. 
Туй е интересна хипотеза, но дали е 
вярна – виж към края на статията па-
раграфчето затуй как разходите за на-
ука са към разходите за държавните 
служби и как разходите за държавна 
бюрокрация растат, пък каките тряб-
ва да съкращават. Та там има хипотеза 
откъде ще съкращават каките. Която 
прекрасно обяснява какините “ара-
ламбения ” по теревизиите.

И още за анализа на риска – вече 
от гледна точка на практиката. Има 
интересни разработки за изчислява-
не на риска от пожар в затворени по-
мещения или тунели. Темата е доста 
актуална в западната литература и е 
добре човек да поназнайва и използва 
западните стандарти при практиче-
ските изчисления. Което и направихме 
със съавторите ми през 2015 г. Чисто 
практическо приложение на дял от 
механика на флуидите, свързан с раз-
витието на пожари. Пак да успокоим 
тези, дето треперят да не би държава-
та да е похарчила и 1 стотинка за това 
– спете, спокойно деца, спете, спе-е-е-
те – държавата си харчи умно парите 
за наука – да-а-а-а (между другото що 

не проверите как 
точно, та да види-
те какви чудеса ос-
вен дискурсите за 
кюлотите ще изля-
зат). За пожарите 
– нищо, там се пра-
ща кака от екрана 
да мърмори, колко 
съм нереформи-

ран. Интересно какво ли ще мърмори, 
ако държавният и мерцедес вземе, че 
попадне насред редица от наблъска-
ни и запалили се в тунел коли? Там 
ще е интересно – ако каката успее да 
реагира навреме, ще гледате филма 
“Изнасянето на каката на тагъдък от 
тунела”. Ако каката не успее да реаги-
ра навреме….- е, ами тогава работната 
хипотеза е, че по телевизиите ще се 
появи следващата кака (може и бати) 
и пак ще говорят същото. До следва-
щия пожар.

Публикациите обикновено се 
пишат със съавтори. В моя случай те 
не са много – опитни колеги от чуж-
бина или българи, които лично аз 
съм подготвил. Сбирките по обсъжда-
нията са доста интересни, защото на 

„Публикациите обикнове-
но се пишат със съавтори. 
В моя случай те не са мно-
го – опитни колеги от чуж-
бина или българи, които 
лично аз съм подготвил.“



www.nauka.bg
admin@nauka.b g

С Т Р.

36

тях става дума за наука по същество. 
Обикновено всеки разказва какво е 
пресметнал и каква литература е про-
чел. След това обсъждаме какво да 
влезе в поредната статия и какво да не 
влезе. Разпределят се задачи за след-
ващия период, а на мен обикновено 
се пада честта да почна да сглобявам 
статията. След като я сглобя, съавто-
рите почват да проверяват какво съм 
сглобил, нанасяме промени, махаме 
едно, прибавяме друго и така, докато 
статията, книгата, докладът на конфе-
ренция или каквото пишем там добие 
завършен според нас вид. След което 
го изпращаме, закъдето е предназ-
начено и започва рецензирането му. 
Като дойде рецензия, обикновено не-
щата се преправят 
отново, добавят се 
нова информация, 
може да се направи 
и някоя допълни-
телна сметка. Това 
изисква време, 
което трябва да се 
спечели в лют бой 
с инсталираната 
система за крадене на времето за на-
учна работа. Поне тъй е хипотезата де 
– ако питате русата кака – няма такова 
нещо – там хипотезата е, че учените са 
некадърни и нереформирани. Някой 
зевзек би се запитал – как тъй кака-
та стигна до тоз извод, като хабер си 
няма от наука, ама да не задълбаваме, 
щото по тоя въпрос вече има стройна 
хипотеза – простичко е, една жена и е 
казала. 

И накрая да кажем и за подго-
товката на статията за миграционни-
те канали. Тя вече излезе де, но се под-
готвяше миналата година. И тук мила 
родна картинка. Преди 10 години, 
когато написахме книга по въпроса и 
предупреждавахме, че Европа я чакат 
големи миграционни потоци, направо 

ни се смееха и обявиха изследвания-
та за безперспективни и недостойни 
за финансиране (та те и до сага не са 
финансирани – да са спокойни тези 
дето треперят, да не би държавата да 
е похарчила една стотинка за тези из-
следвания. Не е, милички, не е – всич-
ко отива за много по-важни теми като 
дискурси за женските кюлоти или за 
усвояване от правилните научни ко-
лективи и фирми, към които аз не при-
надлежа). През 2010 г. направо казах в 
интервю за  един от големите всеки-
дневници, че Гърция няма да издър-
жи на мигранския натиск и системата 
за граничен контрол в Европа ще се 
продъни. Отново смях и яростно отри-
чане. И почнахме, тия дето ги пишем 

тия неща, да си ги 
публикуваме само 
на запад. Включи-
телно и тая ста-
тия за миграцията. 
Предупреден, зна-
чи въоръжен – каз-
ва поговорката. Е, 
ние предупреди-
хме и ни обявиха 

за фантазиращи си глупаци. Та напра-
вихме теорията за миграционния ка-
нал и я пратихме на запад. Оцениха 
я хората и вече е публикувана. И още 
тогава, когато я правихме, “рецензен-
тите” български (дето нищо не могат 
да направят, а само ще плюят чужди-
те постижения) минаха на следващо-
то ниво в отношението към истината 
– вече не могат да я осмиват (че ми-
грантските потоци ще им изкъртят и 
коронките на зъбите) и почнаха бясно 
да отричат – не, не може да се направи 
математическа теория на това нещо. 
Не може, ама може, стига да разбираш 
как. На всичкото отгоре вече теория-
та е публикуван факт. На запад. Някои 
“рецензенти” още крякат, други мина-
ха вече на трети и краен етап на отно-

„През 2010 г. направо казах 
в интервю за  един от го-
лемите всекидневници, че 
Гърция няма да издържи на 
мигранския натиск и систе-
мата за граничен контрол в 
Европа ще се продъни.„
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шението към една истина - “М-хм, че 
то е тривиално, м-хм !” Тъй, тъй, три-
виално е. Само дето постижението е 
налице и е международно признато. 
Което бе казано на “рецензентите” от 
Брюксел. Ами сега? Е – драги млади 
читатели – има и четвърти етап от от-
ношението към една истина - “рецен-
зентите” почват да правят дребни но-
мерца, за да спъват работата на тези, 
които са показали и доказали истина-
та. Туй “рецензентите” много го умеят 
и са страшно задружни, когато тряб-
ва да окалят някой, дето не иска да е 
в авгиевите обори.  Затова интересът 
ми към родната наука и нейната орга-
низация спада непрекъснато. А в туй 
време представители на сегашното и 
бившето ръковод-
ство на науката 
се боричкат кой 
крив кой прав. Абе 
момчета, авгиеви-
те обори вече пре-
ли-и-и-и-ват, вие 
си мерите…. Като 
гледам състояние-
то на българската 
наука, хипотезата може да е следната: 
Ами, къси са ви, какво друго да заклю-
ча. Ако не беше така, българската на-
ука щеше да цъфти и върже, дето се 
вика. 

Следващото нещо, което правя 
с удоволствие, макар и да ми отнема 
доста време, е в графата научно-при-
ложна дейност по отчетите  - тоест 
писане на статии, популяризиращи 
постиженията на науката. Правя го, 
защото тук хипотезата ми е, че човек 
не трябва да си стои само в кулата от 
слонова кост, а трябва и да обяснява 
на хората научната си област, своите 
постижения в нея и изобщо пости-
женията в нея. Написването на една 
такава статия отнема 4-5 дни чисто 
времево. Така, че написването на 10 

статии си е голяма дейност за една го-
дина. Но поне младежта и другите са 
информирани. Та през миналата го-
дина написах 4 статии от цикъла за 
белите хроника – разказах ви как Хум-
болт и Планк полека са организирали 
германската наука, за да стане тя това, 
което е днес. А вие сравнявайте това 
с действията на “организаторите” на 
българската наука. Може пък и да ви 
стане ясно, защо в Германия е едно, а 
пък тук работната ми хипотеза е за ав-
гиевите обори на българската наука. 
През 2015 започнах да пиша и две по-
пулярни статии за Айнщайн. Излязоха 
те през 2016 г. тъкмо за откриването 
на гравитационните вълни. И се сът-
вори поредното чудо – яростни кри-

тици на теориите 
на Айнщайн из-
веднъж почнаха 
да го възхваляват 
и заговориха за 
нови хоризонти на 
науката. Ох, боже, 
божке-е-е-е – дето 
има една приказка. 
Но какво да се пра-

ви – по нашите земи и въртенето като 
пумпал се брои за полезно действие, а 
не само движението напред. Та драги 
ми млади колеги и бъдещи учени след 
10, 20, 50 или 100 години -  докато 
работната хипотеза не стане, че само 
движението напред е полезно дейст-
вие, около вас в науката ще наблюда-
вате огромно количество въртящи се 
на място пумпали, претендиращи съ-
гласно текущо господстващата хипо-
теза, че извършват полезни действия. 

Разбира се, за да осъществявате 
научна дейност на конкурентноспо-
собно международно ниво, трябва да 
четете научна литература и то много. 
Стотици статии и десетки книги на го-
дина. Горе долу една четвърт от чис-
тото време, посветено на работа през 

„...че човек не трябва да си 
стои само в кулата от слоно-
ва кост, а трябва и да обяс-
нява на хората научната си 
област, своите постижения 
в нея и изобщо постижени-
ята в нея. „
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годината е свързано с четене. Чета 
статии, свързани със статиите, които 
рецензирам – най-малкото трябва да 
проверя дали авторът вече не  пуб-
ликувал резултатите някъде (което 
и честичко се оказва вярно – понятие 
си нямате, млади колеги, какви науч-
ни шмекери има по света, особено на 
изток от България). Чета статии по 
нелинейни частни диференциални 
уравнения – методология за решава-
не и приложения, чета статии по со-
циални и икономическа динамика, по 
механика на флуидите, по теория на 
турбулентността, по нелинейни во-
дни вълни, по теория на мрежите. Съ-
щото и с книгите. Набавянето на ста-
тиите, че и на книгите, е доста трудна 
задача.  Български-
ят учен е в силно 
неизгодна позиция 
по отношение на 
информационна-
та осведоменост 
в сравнение със за-
падните си коле-
ги. Много списания 
просто са недос-
тъпни от България и за да прочете 
човек, каквото му трябва от тях, той 
трябва или да отиде в чужбина в ня-
кой от прекрасните научни центрове, 
където тая информация я има, или пък 
да помоли чуждестранни познати уче-
ни да му изпратят една или друга ста-
тия. Но хората, които ходят редовно 
по чужбина и имат чак такива позна-
ти, не останаха много в тая държава. 
А политиците нехаят. Ментят ли мен-
тят по телевизията, приказват олим-
пийски глупости, громят науката, про-
такат финансирането или направо го 
гепят, за да го раздават на приятелски 
кръгове и после се чуди, българския 
политик, що не може да върже бюдже-
та. Щото икономиката е неконкурент-
носпособна, щото няма технологично 

развитие, а и пари няма за модерни 
западни технологии, а тези, които мо-
гат да развият собствените наука и 
технологии са смазани, заплатите им 
не стигат дори да оцелеят, подложени 
са публични унижения, парите за на-
учно и технологично развитие са ге-
пени. И си мисли милата политическа 
главица, че като се появи по телевизи-
ята и надрънка поредните глупости, 
нещата ще се оправят. Не няма да се 
оправят. Политиците съсипаха бъл-
гарската наука и технологично разви-
тие и ги превърнаха в авгиеви обори. 
И продължават да пълнят авгиевите 
обори с миризливи неща, достойни 
за авгиев обор – приказки, концеп-
ции, програми, стратегии, приказки, 

грешно финанси-
ране, пак приказки 
и така пак отново. 
И се чудят защо 
от оборите не из-
лизат технологии 
безплатно. Е, ан-
дрешковци драги 
– от оборите ще 
излиза все повече 

това, което излиза от едни обори и 
това не са съвременна наука и техно-
логии. Да ви е ясно и да не се въртите 
и да не пърхате с крилца, че никой не 
ви е казал. Научната и технологична-
та политика на държавата е тотално 
сбъркана и виновни сте си вие.

Битката за времето в татковина-
та: как системата има  ресурс да  
разкаже играта на всеки учен

Откъде ли да започна – май най-
добре е да почна със заседанията на 
научния съвет на института. Те са от-
носително редовни  и се провеждат 
всяка седмица, при което траят по 
около 2 часа, че и повече. На тях се об-

„Не няма да се оправят. 
Политиците съсипаха 
българската наука и тех-
нологично развитие и 
ги превърнаха в авгиеви 
обори. „
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съждат текущи въпроси от дейност-
та на института – тези, които трябва 
да имат санкцията на научния съвет 
(има и други, оперативни въпроси по 
ръководството на института, които не 
изискват санкция на научния съвет, 
но за тях ще стане дума по-долу, кога-
то ви разказвам за директорския съ-
вет). Та такива въпроси са например 
въпросите свързани с дейността на 
докторантите – приемане на научни 
планове, отчети за съответната годи-
на, информации за докторантски кон-
курси и акредитации, информации за 
общия научен отчет на института, от-
чети на спин-оф фирмите, разпореж-
дане със собственост върху патенти,  
предложения за научни проекти, отче-
ти по научни проекти, информации за 
финансовото състояние на института, 
продължения на трудови договори, 
откриване на конкурси за кариерно 
израстване, запознаване с резултати 
от дейността на журитата по конкур-
сите за кариерно израстване, избори 
на професори и доценти и други таки-
ва. Като се отчете, че честичко докла-
двам това или онова на научен съвет 
(все пак съм ръководител на постоян-
но научно структурно звено и замест-
ник-директор на института) и че тези 
доклади трябва да се подготвят на 
електронен носител, за да се запозна-
ят членовете на съвета с тях и на хар-
тия за архива, то подготовката и при-
съствието на заседанията на научния 
съвет отнемат доста време. 

Доста много са и директорските 
съвети – почти всяка седмица в сря-
да – от 30-на нагоре на година. Там се 
обсъждат въпроси, свързани с опе-
ративното ръководство на институ-
та – кадрово и финансово състояние 
на института, състояние на научната, 
учебната, проектната и бизнес-дей-
ността на института. Там се обсъжда 
прекратяване и подновяване на тру-

дови договори, пенсиониранията, те-
кущите задачи, идващи за изпълне-
ние от централната администрация 
на БАН, всички финансови разходи, 
извършвани от института – парите 
са малко и трябва да се следят много 
стриктно, иначе института ще изле-
зе на червено. Обсъжда се текущото 
състояние на проектите на института, 
както от страна на финансите, свърза-
ни с проекта, така и от страната на ка-
дрите, работещи по проекта. Обсъждат 
се и се съгласуват отпуски – например 
кой от ръководството кога ще излиза 
в отпуска през лятото – когато дирек-
торът излезе в отпуска, заместник-ди-
ректорът (тоест аз) не трябва да е в 
отпуска, а да е наличен и да управлява 
делата на института. Обсъждат се тех-
нически въпроси, свързани с участие 
на конференции, изложби, подготовка 
на конференции и конгреси, свързани 
с института, както и състоянието на 
сградния фонд, електрическата ин-
сталация, парното, сметките за теле-
фон и парно и още много други неща. 
Ако ръководството на института ви 
изглежда да действа като стопанин 
на имот – така си е – материалните 
активи трябва да се стопанисват, ре-
довно да се прави инвентаризация, 
персоналът редовно трябва да се ин-
структира, пожарогасителите трябва 
да са в изправност, трябва да се следи 
да не се пуши в сградата на институ-
та и една камара ей такива неща плюс 
обсъждане на желания на членове на 
института както от научната му част, 
така и от административната му част. 
Една камара техническа работа – кой-
то я е правил, знае какво е. Като си нов 
директор или заместник-директор, ти 
трябва около година да минеш по вед-
нъж през всичките възможни неща, 
които се случват. На втората година 
повтаряш, та да видиш, че нанякъде 
има варианти и не винаги е едно и 
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също и на третата година вече си опи-
тен боец, който има достатъчно опит, 
та относително спокойно да посреща 
предизвикателствата. Е, аз съм 6-та 
година заместник-директор и доста 
предизвикателства сме посрещнали 
с директора, включително и такива, 
които на ви пожелавам да посреща-
те като станете началници. Питате се 
какви ли са те? - ами ето ви един при-
мер – Симеон Дянков. Който не го ин-
тересуваше дали учените имат пари 
за заплати и дали студуват през зи-
мата. Такъв един да го хванеш и да го 
пуснеш да работи без заплата и една 
зима без парно та да му дойде акъла 
в главата (ако оживее). На други мес-
та ще ви рзказвам за тези времена, но 
да знаете, млади 
колеги и вие, пото-
мци, че идиотията 
управленска по от-
ношение на наука-
та е била и остава 
огромна. 

Следват об-
щите събрания на 
института, които 
са относително рядка, но интересна 
гледка. Там се обсъждат отчети, избо-
ри за научен съвет избори за членове 
на Общото събрание на БАН, промени 
на правилници. Тук всеки може да взе-
ме думата и да си каже какво мисли. 
Понякога са интересни, но понякога 
са много скучни. Доста чисто време 
отива там, но какво да се прави – демо-
крацията работи бавно, а най-трудно е 
да убедиш в нещо 100 човека, всеки от 
които има едновременно по няколко 
различни мнения по един и същи въ-
прос. Та оттук иде и приказката - “Ето 
ти моето мнение. Ако не ти харесва, 
имам и други”.
 Та като говорим за ресурсите 
на системата да отнема от времето за 

наука, стигаме до конкурсите за сти-
мулиране на научните постижения и 
срещите за отбелязване на заслуги са 
важни институтски събития. На които 
трябва да се връчват съответните гра-
моти. А на тези грамоти трябва да им 
се прави дизайн, дето има една при-
казка. И ето как заместник-директо-
рът хваща и подготвя текстовете.  Но 
не минава  без проблеми, ако си ми-
слите, че всичко минава бързо и глад-
ко. Сложиш снимка на юбиляра в по-
четната грамота, а той започва да си 
мисли, че това му прилича на некро-
лог и почва да се обижда (а човек за-
почва да си мисли, защо ли изобщо се 
занимава да им прави почетни грамо-
ти на тези хора, дето гледат все какъв 

кусур да вържат). 
Та махаш снимката 
и преправяш це-
лия дизайн. Вече 
е по-добре според 
юбилярите и може 
да се процедира 
натам по отпечат-
ване. И мислиш как 
да ги връчваш тези 

грамоти. И се организира събитие и … 
юбилярите вземат та не дойдат. Изоб-
що весело е организираш каквото и да 
е в татковината. Много е весело. Тол-
кова е весело, че вече ми е писнало да 
се занимавам. А конкурсите за награди 
също са интересни. Например по това 
време на годината се издигат номина-
ции за наградите „Питагор”. Всяка го-
дина използвам административната 
си позиция, за да не бъда номиниран. 
Да, за да НЕ бъда номиниран. Обясня-
вам им на хората, че наградата е хуба-
во нещо, но в текущата ситуация тя е 
подигравка с българските учени, чии-
то заплати са мизерни. И докато уче-
ните мизеруват, идва поредния ми-
нистър, хвърля 5 наградки и мисли, 
че си измил ръцете. Е, добре, казвам 

Да, за да НЕ бъда номиниран. 
Обяснявам им на хората, че 
наградата е хубаво нещо, 
но в текущата ситуация тя 
е подигравка с българските 
учени, чиито заплати са ми-
зерни. 
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им на моите хора – тоя цирк без мене. 
Като се оправят заплатите, вече ще е 
истинска награда. Но със срамна исто-
рия – това е работната хипотеза. Пък 
бъдещите поколения могат да решат, 
че не съм бил прав да говоря, че рабо-
тата с тая награда е позорна при нали-
чието на едва свързващия двата края 
български учен.

Доста време отделям да консул-
тирам докторанти. Какво да ги правя, 
ако не им посоча пътя, най-подходя-
щата литература и как да се справят 
със задачите си, какви специалисти 
ще излезнат от тях. Отнасям се съвест-
но към тези си задължения, въпреки, 
че държавата не се интересува особе-
но, дори пари нямат хората за научна 
дейност и да идат на някоя конфе-
ренция. А на запад не е така. Има си 
перо отделно за всеки докторант. Тук 
– нищо, в авгиевите обори действа 
андрешковския принцип, че институ-
тът трябва да се оправя както може, 
а велии-и-и-кият пореден политиче-
ски Андрешко се кипри какъв е хитър. 
Погледнато от западна посока обаче 
великият Андрешко изглежда като 
жалък чистач от авгиеви обори – обе-
мът на непочистеното расте, а запад-
няците се чудят как така Андрешко е 
оставил колата в (каквото има там  в 
авгиевите обори), а той пъчи космати 
гърди и им се пери колко е велик. А те 
се подхилкват, защото знаят, че не им 
е задължение да ни чистят авгиевите 
обори.
 Ако си мислите, че това със за-
седанията свършва дотук, не сте по-
знали. Следват заседания на направ-
лението. Направлението Механика 
на флуидите е доста активно, както 
в областта на теорията, така и в об-
ластта на експеримента. При нас е 
една добре обзаведена лаборатория 
за изследване на механични свойства 

на полимери и други материали. На-
правлението има доста проекти, хо-
рата пътуват много в чужбина. Адми-
нистративните въпроси, свързани с 
поддръжката на тази активна дейност 
са доста много и голяма част от тях се 
обсъждат именно на заседанията на 
направлението. Там например обсъж-
даме придвижването на администра-
тивните процедури, свързани с док-
торантите от направлението, кадрово 
развитие, продължение на трудови 
договори и дори инструктаж за безо-
пасност на труда в началото на всяка 
година. Инструктажът е много инте-
ресен, особено тая част, която описва 
как трябва да освободите от дрехите 
кандидат-удавницата (или кандидат-
удавника) и тогава да преминавате 
към дишане уста в уста. За да не си ми-
слите, че това е ей така – администра-
торите са измислили, че инструктажа 
трябва да се прави от квалифицирани 
хора, поради което ходих на курс как 
се прави такъв инструктаж. Та дето се 
казва, съм лице, правоспособно да го 
извършва. Ей такива неща трябва да 
прави също един професор, драги ми 
млади колеги. Та покрай работата на 
направлението доста често се срещам 
с учени от направлението за обсъжда-
не на административни и научни про-
блеми – тези срещи или се насрочват, 
ако е за нещо по-сериозно, свързано с 
изпити на докторанти, подготовка на 
съвместни статии, подготовка на про-
екти, посрещане на колеги от чужби-
на, участващи в  проекти на колеги от 
направлението или се използва обед-
ната почивка за провеждане на работ-
ни обеди, че времето не достига. От 
време на време ми се налага да пиша 
и препоръчителни писма за млади и 
не толкова млади учени, кандидат-
стващи за постоянни позиции в чуж-
дестранни университети и институти. 
Отнасям се доста сериозно и към тази 
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дейност, защото и на мен някога са ми 
писали препоръчителни писма профе-
сорите ми на запад. Отнема доста вре-
ме да съчиниш едно такова писмо за 
конкретния случай. Старая се, защото 
знам, че предразсъдъци все още има и 
нашенското дете - млад учен е в мал-
ко по-неблагоприятна позиция от та-
мошните местни деца - млади учени, 
кандидатстващи за същата позиция. 
Имидж на държавата има да се прео-
долява тука. Това си мислих днес на 
тържеството за 25-годишнината на 
вестник “24 часа”, където се бе изту-
пал голяма част от тъй нареченият ни 
елит. Е, и аз бях там. И не се разписах в 
големите листи, та да се увековеча. И 
говорих с един настоящ и един бивш 
министър. Тъй де, контакти трябва да 
прави човек.

Разбира се, от време на време 
трябва да се подготвят и презентации 
за това, какво мисли да прави инсти-
тутът по отношение на тази или она-
зи програма. Та се правят слайдове за 
тези презентация на проекти на ин-
ститута пред началници както от БАН, 
така и от МОН. И това си иска доста от 
нишочайшето  време, защото  висо-
чайшото време е малко и човек добре 
трябва да помисли какво да каже и 
да покаже, че да остане нещо във ви-
сочайшата глава. Доста време напо-
следък отива и за писане на общоин-
ститутски проекти – писането все не 
свършва, часовете отделени на това 
си текат ли текат, правилата се менят 
и написаното трябва да се преправя. 
Изобщо цялата система с писането на 
проекти е свидетелство за ярката не-
кадърност на управлението на наука-
та. Някога, когато управляващите нау-
ката са имали ясна визия какво искат, 
научната система е била фокусирана 
и добре направлявана (не става дума 
само за България). След което чинов-
ниците са взели връх в управлението 

и като не разбират от наука по съще-
ство, са вкарали проектния принцип 
(хайде сега вие давайте проекти, пък 
ние ще ти оценяваме и ще решаваме 
какво да финансираме и какво не). 
Това вместо до гъвкавост, довежда 
до изкривяване на научната система 
(който е позициониран по-добре сред 
научната администрация, независимо 
от това, добър учен ли е или не – пече-
ли). При наличие на достатъчно пари 
в системата недъзите и може да се за-
мажат за някое време, но идва време и 
парите неизбежно намаляват (вслед-
ствие на некадърността на софтуера 
в главите на съответните управлява-
щи) и тогава, в съответните нещастни 
държави, ярко лъсва фактът, че пари-
те се разпределят уж наукообразно, 
пък отиват по места дето изобщо не 
се прави наука, а местата, където се 
прави наука, остават не финансира-
ни). И се чудим и се маем защо е така. 
И се чудим и се маем какво да правим. 
Ами то непропорционално широко-
то използване на проектната система 
ви е вкарало в дупката, господа науч-
ни администратори и сега си патите 
от свързаната с това неефективност. 
И ще продължавате да си патите. Аз 
с интерес гледам поредният мастит 
управленец (всеки с по-дълга биогра-
фия от предния, та вече май стигаме 
до биография с дължина на “Война и 
мир”, ама не се притеснявайте, аз ра-
ботя върху биография дето е по-дълга 
от четирите тома на „Тримата муске-
тари” донадена с „Граф Монте Кристо” 
– тъй де, няма да си играем на дреб-
но я, щом е важно не какво разбирам, 
а колко ми е дебела биографията), 
който мъчи да реанимира проектната 
система. Няма да я реанимирате. То за 
да е ефективна, трябва де не е толко-
ва хипертрофирана и да е напомпана 
с много повече пари. Но хайде стига 
съвети, че не получавам аз големите 
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заплати за управление на науката. 
Каквото важи за общоинститут-

ските проекти, важи и за писането 
на проектите на ниво научни групи. 
Фондът за научни изследвания рабо-
ти тъй весело, че в последните години 
проектното финансиране в таткови-
ната никакво го няма, а когато го има 
– отива по съмнителни организации и 
още по съмнителни проекти. Резулта-
тът от проектите е никакъв – нито за 
науката, нито за икономиката. С две 
думи – изкилифирчена методология 
с хипертрофирана вяра, че алгоритъ-
мът на функциониране на науката, ос-
нован на проектната дейност ще дове-
де до резултати. Е, къде са Нобеловите 
награди? То дамските кюлоти може и 
да се интересни за изучаване, ама за 
това и подобни неща Нобелови награ-
ди не се дават.

Следващата част от времето ми 
отива за посещения на колеги от уни-
верситети и други институти за запо-
знаване с дейността им и обсъждане 
на научни и проектни въпроси от общ 
интерес. За разлика от много други 
хора, аз съм малко от старата гвардия 
и работя на основата на хипотезата, 
че работа по телефон не се върши. Е, 
може и да си говорим с колегите по 
телефона, но то е за да уредим срещи-
те, като в доста от случаите аз ходя в 
съответния университет и институт 
– хем да опресня информацията си за 
общата обстановка там, хем да видя 
на място как стоят нещата с интере-
суващите ме научни разработки и с 
извършващите ги хора. Та човек оти-
ва на съответното място и разговаря 
за установяване на взаимен интерес. 
Ако взаимен интерес се установи, раз-
говорите продължават с конкрети-
зиране на теми за съвместна работа, 
изпълнители, срокове, обсъждане на 
начините за финансиране и т.н. Ако 

всичките разговори завършат добре, 
се започва съвместната работа, коя-
то трябва да доведе до съвместните 
резултати. Един пример за токова съ-
трудничество например е опитът за 
разработка на магистърска програма 
по математическо моделиране на со-
циални процеси. Всичките действия 
по предварително съгласуване бяха 
направени и започна работата по съ-
щество, но нещата се позабавиха, за-
щото при университетите започва все 
по силно да се проявява тенденция-
та да се свива броя на магистърските 
програми. Та както се казва, има на-
срещен вятър срещу тази идея, но пък 
както е казал капитанът на кораба 
“Андромеда” Дилън Хънт - никога не е 
лесно. Е, не е лесно и в този случай, та 
ще видим какво ще излезе.  

Ако щете вярвайте, но голяма 
част от времето ми отива в събиране 
на литература, необходима за моите 
научни изследвания и за научните из-
следвания на сътрудниците ми. Съби-
рането е трудна работа, то е ясно как-
во се търси, но как да намериш статия, 
която ти е интересна, но е излязла 
преди 20-на години в списание някъ-
де на запад и никога не получавано в 
татковината. Е, общо взето чакаш, до-
като отидеш на запад, където го има 
това списание и нещата със статията 
се уреждат. Само дето не ти трябва 
само една статия, а няколко десетки, 
за да осмислиш какво е направено до 
тебе в съответната научна област и 
какво не е направено.  И половината, 
че и повече от тези статии ги нямаш. 
И полека си ги събираш – 2-3 при това 
пътуване в чужбина, 2-3 при онова 
пътуване в чужбина. И така. А като се 
прибереш, като лъснат едни муцуни 
по телевизията да обясняват, как се 
грижат за учените – майко мила! Гри-
жат се, грижат се те и то толкова до-
бре, че млади и стари български учени 
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през глава тичат да се спасяват в чуж-
бина от тези “грижи”. 

Ако ме питате, коя част от рабо-
тата ми изобщо не свършва и винаги 
има какво да се прави – това е писа-
нето на рецензии за наши и междуна-
родни списания – пипкава работа – чо-
век трябва да отдели поне един ден за 
една рецензия. Съответният ръкопис 
трябва да се прочете внимателно, да се 
провери дали резултатите вече не са 
публикувани някъде (има доста таки-
ва случаи) и да се прецени дали ще се 
отхвърли или не и ако не се отхвърли, 
дали ще трябва да се преработи или 
не. Ако ще се преработва, трябва да се 
изготвят указания за преработката. 
Те трябва да се напишат на английски 
език и да се изпратят на съответния 
редактор. На година правя между 30 
и 40 такива рецензии (2015 не беше 
много натоварена, иначе са повече). 
За рецензия на една статия си се из-
исква поне един ден, ако рецензента 
е достатъчно подготвен. 40-на такива 
на година и можете да си представите 
колко време отива. Няма събота, няма 
неделя, а вероятно в събота и неделя 
човек би могъл да има и друга работа 
нали – например да прекара време със 
семейството си или да направи нещо 
полезно за домакинството или поне 
да помогне на жена си в пазаруването. 

Един учен трябва да си поддър-
жа социалните контакти и важна част 
от това са срещите на алумни органи-
зациите – на съкурсниците, на ДААД, 
заседания на секцията на Хумболто-
вия съюз. Срещите са приятни – човек 
вижда колеги, които не е виждал от 
години и покрай разговорите за това, 
как върви живота текат и разговори в 
областта на науката и често бързо мо-
гат да се започнат съвместни проекти, 
защото хората се знаем от години кой 
какво представлява и кой какво може 

и няма какво да се проучваме, ставаме 
ли за съвместна дейност или не ста-
ваме. Важна дейност, която при това 
не отнема много време като цяло са 
официалните срещи с ректори, дека-
ни и директори на други институти за 
обсъждане както се казва, на въпроси 
от общ интерес, например на възмож-
ностите за съвместни проекти. Инте-
ресното тук е по принцип, че хората 
добре се знаем, но всеки има институт 
и факултет зад гърба си и трябва да 
отчита интересите му. Та не се чудете 
драги млади колеги – такъв е живота 
– можете да осъждате нещо двама ръ-
ководители, дето прекрасно се знаете 
и да не можете да се разберете, защо-
то интересите на организациите ви не 
съвпадат. Не е болка за умирачка. Оба-
че ние си мислете, че всичко в отноше-
нията при ръководството на науката е 
топ-топ. Тези хроники не случайно се 
наричат черни. Като прочетете десе-
тина освен тая пилотната, ще започ-
нете да схващате, за какво иде реч. 

И като говорим за администра-
тивна работа в областта на наука-
та идва нещото, на възможността за 
което незнаещите се лепят като мухи 
на мед - управлението на института, 
когато директорът е в отпуска или в 
командировка. Тогава човек си се за-
нимава с администрация и финанси 
по 8 часа на ден  и по цял ден говори 
с различни хора за какво ли не – от 
плащане на сметки за ток и телефон 
до придвижване на документацията 
във връзка с изплащане на заплатите 
(много важно нещо, всичките членове 
на института са много чувствителни 
на тази тема). Горката администра-
ция трябва да произведе огромно ко-
личество документи на ден и мен ме 
заболява ръката само да подписвам 
многобройните документи в няколко 
екземпляра, а си помислете, че и тряб-
ва да чета, каквото подписвам и аз съм 
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си изградил този навик, което ми е ста-
нало рутина като 6-та година замест-
ник – директор. Та ми е станало навик 
и да проверявам докладите и другите 
административни формуляри и до-
кументи, попълвани от по-неопитни-
те колеги – как да го оставиш човека, 
като при липса на опит с много голя-
ма вероятност ще сбърка някъде и ще 
трябва да прави всичко отново. По-до-
бре да му покажеш веднъж-дваж, че да 
е по-ефективен. Въпреки това с тая ра-
бота не трябва да се прекалява, щото 
колегите почват да си мислят, че аз 
трябва да върша работата.  Работната 
хипотеза тук е, че във всичко трябва 
да има мярка. Но като част от ръко-
водната ми дейност са срещи с хора от 
института и с хора извън него. То не 
е като да ги водиш за ръката, това са 
хора възрастни и достатъчно интели-
гентни. Нещата протичат така - при-
емаш човека, разговаряте се, виждаш 
какво иска, обясняваш му какво може 
да стане и след това следват или не 
следват някакви действия. Характер-
на черта от текущата организация на 
дейността в една научна организация 
е, че трябва да се пишат доклади за 
всички неща, които трябва да се слу-
чат. Например – тръгваме да назнача-
ваме млад специалист. Първо идва до-
клад до директора от ръководителя 
на съответното научно направление, 
обсъждания в личен състав и на ди-
ректорски съвет, следене за предава-
не на необходимите документи пак в 
личен състав, където трябва да се из-
върши една камара дейност, за да раз-
берат държавните служби, че младият 
човек е назначен. Следва инструктаж 
по охрана на труда, осигуряване на 
работно място, което хич не е триви-
ално, защото човекът е така устроен, 
че се мръщи ако решиш да сложиш 
някой при него в стаята. За поставяне 
на работните задачи и свързаните с 

това разговори няма да говорим, те са 
отделно. Та както виждате и тук дос-
та временце отива докато се изпипат 
нещата.  Форма на изпипване – доклад 
до доклада, мила моя майно льо...
 Та както споменах по-горе, осо-
бено важно нещо е важно е авансът 
и заплатата на учените да бъдат из-
платени навреме, което е свързано с 
придвижването на един куп справки и 
формуляри и действия за придвижва-
не на шестцифрени суми из банковите 
сметки на института. А движението на 
големи суми не е тъй лесно. Обсъждат 
се проекти, отчети на проекти и какво 
ли още не – дори съдебни запори на 
заплата, тъй като някой не си платил 
парното. Има и такива неща, драги ми 
по-млади колеги. И тъй нататък и тъй 
нататък. Не, че е трудно, но е времеем-
ко. Пък е и лято – хората си почиват, а 
аз седя в института, за да придвижвам 
бумагите. Ще кажете, какво се оплаква 
тоя, институт управлява – началник. 
Да, де, но туй нещо яде време, а като 
виждате, българската научна систе-
ма е устроена така, че на учения не му 
остава много време за наука – трябва 
да се бори да оцелее и да се разправя с 
планини от административни бумаги. 
Доста от които биха могли и да му се 
спестят. 

Една прясна и весела новост, 
която се стовари върху главата на ди-
ректорите и заместник-директорите 
на институтите (висшестоящите бю-
рократи непрекъснато произвеждат 
формуляри за попълвания и изисква-
ния за удовлетворяване чрез писане 
на големи количества думи върху хар-
тия) е анализ на рисковете за дейност-
та на института. Трябва де се сформи-
ра комисия значи, да се направи риск 
регистър, да се види кой риск колко 
е опасен за института и да се предло-
жат мерки за действие по съответни-
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те рискове. Чисти 4 дни занимание, 
само да се направи необходимия ана-
лиз и сметки (защото иначе как ще са 
определи кой риск е съществен и кой 
не), после умуване какво да се прави 
със съществените рискове, защото ръ-
цете на едно институтстко ръковод-
ство са яко вързани финансово (така 
е то по днешните дни, бъдещи пото-
мци), след което всичко се обсъжда на 
заседание на комисиятта по управле-
ние на риска, след което следва пред-
ставяне на нещата на директора и на 
директорски съвет и запращане на 
документацията към по-висшите сло-
еве на администрацията. Но анализът 
на риска е само част от една по-все-
обхватна борба, наречена работа по 
изпълнение на текущи задачи, спус-
кани от централното ръководство. 
Честичко по електрон-
ната поща идват едни 
писъмца, които указ-
ват, че трябва да се на-
прави това или онова в 
еди какъв си срок. Та за 
да се направи това или 
онова, човек трябва да 
събере информация от 
съответните хора в ин-
ститута, да я обобщи, 
да я напише на хартия, 
да я обсъди с директора на института 
и чак тогава да я изпраща. Една секре-
тарка доста би улеснила този процес, 
но секретарки се полагат само на про-
фесорите на запад. Тука няма такива, 
човек си отделя от времето и после 
що научните му постижения били по-
малки. Или пък ако научните му по-
стижения са равни на западните, пак 
представлява заплаха, защото много 
изпъква над общия фон и като не мо-
жем да кажем нищо лошо за научните 
му постижения, ние българите, почва-
ме да говорим лошо за самия него в 
стил – абе, много добър учен, ама…..

например не ходи в тоалетната по 5 
пъти на ден като нас, а само по три. И 
още, като минава 30 пъти покрай нас 
на ден, ни поздравява само 29 пъти, 
значи е лош човек, лишен от всякакви 
обноски.  Не е добре тъй и като така 
– тоя не става. Тъй де – не става, не е 
като вас, бих им казал аз. 
 Досто време отива и за подго-
товки но презентации на конферен-
ции и посещение на конференции – за 
да си държи човек нивото, той тряб-
ва да ходи по конференции у нас и в 
чужбина, за да общува с колегите си и 
да вижда накъде се развива науката и 
къде е той със своите изследвания в 
тази наука. Пари за такива пътувания 
държавата не дава – така е устроена и 
се управлява от хора, които нехаят как-
то за науката, така и за учените. После 

се чудят що 
и страната и 
народът са бе-
дни и изоста-
нали са. Ами 
и з о с т а н а л и 
сте – обърна-
ли сте държав-
ната научна 
политика на 
каручката на 

Андрешко и я карате в кръг в блатато-
то на некадърността. Докато другите 
имат научни системи с мощни двига-
тели, които движат икономиката им 
бързо по широ-о-оо-ките магистрали 
на прогреса. Ето, написах го в магис-
трален вариант, разбираем за нашен-
ски управленски бакани. Но не си ми-
слете, че очаквам нещо да разберат. 
Та човек трябва да се подготвя за кон-
ференциите, а те в доста от случаите 
не са научни. Има и други – то човек 
като се занимава със социална дивна-
мика и математическа икономика, на 
доста мероприятия може да отиде.  А 
докладите в повечето случаи са по по-

“Пари за такива пътува-
ния държавата не дава 
– така е устроена и се 
управлява от хора, кои-
то нехаят както за нау-
ката, така и за учените.“
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ловин час поне и са по петнадесетина 
на година. Значи трябва да се подбере 
интересна тема, да се види какво от 
наличния материял ще се представи и 
какво няма да се представи, да се под-
готвят слайдовете на английски, да си 
уредиш пътя и хотела – което означава 
отнейде де си намериш пари по проек-
ти и то международни, че българските 
научни корифеи финансират проекти 
за венцехвалене на долните женски 
гащи но не и за анализ на миграцион-
ните потоци например. Те женските 
гащи явно са по-важни за развитието 
на българската наука. Пък де да знам, 
може и да са по-важни, ама някак си не 
мръдваме от последната място в Ев-
ропа с тез приоритети за финансира-
не на научни изследвания. И нови чле-
нове в Европейския съюз идват и ний 
пак не мърдаме от 
последното място. 
Големи майстори 
управляват наука-
та и финансиране-
то и, тъй да знаете. 
 Може да ви 
изненадам, но на-
последък работя 
по иновационни 
проекти – напо-
следък са модерни 
платформите за 
онлайн оценки на риска и застрахова-
не. Зад тези платформи стои методоло-
гия и тази методология трябва някой 
да я програмира и този програмист 
някой друг пък трябва да го консулти-
ра какво да програмира. В създаване-
то на една такава платформа участвах 
като консултант. Не че работата беше 
много и съвсем не беше фундаментал-
на наука, а просто консултация как се 
оценява риска по иновативни проек-
ти. Направих го с удоволствие, защо-
то човек не бива да стои в кулата от 
слонова кост, да бичи публикации и да 

се брои цитатите. Човек, ако е добър 
учен, трябва на понапрайва и нещо 
приложно, та голямата наука да нами-
ра приложение. Но като се занимава с 
приложната страна на науката, време-
то за занимание с фундаменталната 
страна на науката намалява. 
 Колкото и да ви е странно, тряб-
ва да намирам пари и време за посе-
щения в западни научни институти 
– уж например ще установяваме отно-
шения с натовския институт по меха-
ника на флуидите “фон Карман” - дой-
доха хората от НАТО, поприказваха си 
с нашите, първенци, нашите първен-
ци обещаха и ... нищо не направиха. Та 
междувременно ходих на собствени 
разноски да го видя къде е този ин-
ститут – на много хубаво място вън от 
Брюксел малко преди прочутото Ва-

терлоо. Прекрасна 
база за обучение 
на докторанти 
има. Но как да пра-
тиш докторанти 
като споразуме-
нието не е подпи-
сано. Какво ги ин-
тересува нашите 
първенци разви-
тието на науката и 
в частност разви-
тието на механи-

ката на флуидите. Абе да мрат там, не 
ни трябват. Пък за туй, че Витанов хо-
дил да го види тоя институт - намерил 
Витанов пари (кои ли са тия глупаци 
с бол пари), отишъл да го види къде 
е института, нищо, че ние обещаваме, 
че ще установим отношения с тях, че 
да могат да ходят младежи да се обу-
чават там.  На нас ни стигат космати-
те булгар-гърди, по които да се бием 
и ако има парички за някоя команди-
равчица, доволно. Нищо, че целият ин-
дустриализиран свят ни се смее, че се 
деиндустриализирахме и си разбихме 

“Халът на българката иконо-
мика ви е ясен. Една от при-
чините за това са икономиче-
ските идеи, с които се стремят 
да ви набълбукат никому не-
известни на запад, на живее-
щи по нашенските телевизи-
онни студия „икономически 
корифеи.“
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науката. Ние сме си прости и с прости-
те хора добре се разбираме, както си е 
приказката.
 Халът на българката икономика 
ви е ясен. Една от причините за това 
са икономическите идеи, с които се 
стремят да ви набълбукат никому не-
известни на запад, на живеещи по на-
шенските телевизионни студия „ико-
номически корифеи”. Та за да не ни се 
смеят съвсем тези дълбоко на запад, 
гледам да отделям време да подпо-
магам разпространението на модер-
ните икономически идеи в България 
– консултирам хората, които искат 
да прилагат модерни математически 
методи в икономиката. Че българска-
та икономика си е 
една катастрофа – 
тоз прави нещо на 
ишлеме, оня някое 
автоматче изна-
ся кой знае накъ-
де, бодро се режат 
ленти и се откри-
ват нови работни 
места и още по-бо-
дро се забравя, че 
докато днес има яка безработица, ня-
кога работните места бяха повече от 
хората, та си внасяхме гастарбайтери 
– виетнамци. Половината работници 
са на минимална работна заплата, ама 
карай да върви – Андрешко не ще да 
разбере, че икономическата теория, 
която са му набили в управленската 
част на тялото (чиято главна функция 
при него е да поддържа устата му да не 
падне) е грешна. Провалите на тая те-
ория го бият като чукове, там, където 
трябва да му е мозъкът, но той е щаст-
ливо опериран от този ненужен му 
орган и блажно върви назад в разви-
тието си със затворени очи. Въпросът 
може да е кой го е оперирал, но да не 
задълбаваме тук, че бързо ще стигнем 
из неполиткоректните територии. 

Хайде стига толкова като за пър-
ва хроника

И тъй, накрая, настана време за 
няколко заключителни думи. Доста 
неща ви спестих от черната тетрадка. 
Та ако ме питате, защо се занимавам с 
писане на черни хроники, нека ви из-
ложа поредната хипотеза - че по света 
нещата не са само бели. Има и страшно 
много чернилка. Която, както нався-
къде по света, така и по нашите земи е 
обект на вечното стремление да бъде 
заметена под масата, та потомците да 
не знаят, какво глупости са били вър-
шени. Моята гледна точка пък е друга 
– трябва да се види и бялото и черно-

то, защото иначе 
няма да се разбе-
ре кое как и защо 
е ставало. А мате-
риал за хрониките 
– колкото щете. И 
в миналото и днес 
и в бъдещето. Ето, 
седя и чета  какво 
отчита правител-
ството в Брюксел. 
Та гледам разходи-

те за функция "Общи държавни служ-
би", в която са включени издръжката 
на администрацията и парите за на-
ука. Аха, науката била в разходите за 
държавните служби, гледай ти, гле-
дай. Пък тези разходи през 2014 г. са 
стигнали 6.5% от БВП и ще трябва да 
се свиват чувствително в следващите 
години, за да паднат на 4.2% от БВП 
през 2019 г. За сравнение - разходите 
за тази функция през 2013 г. са били 
4.2% от БВП. Тъй – парите за наука 
не са увеличени, пък парите за общи 
държавни служби рязко скочили през 
2014 г и ще трябва да се намаляват. Я 
познайте, от кои пари ще се опита да 
вземе правителството. От държавни-
те чиновнически разходи ли? Ко-о-о-
о-о? Не-е-е-е! - да цитираме класиката. 

“Пък тези разходи през 
2014 г. са стигнали 6.5% от 
БВП и ще трябва да се сви-
ват чувствително в след-
ващите години, за да пад-
нат на 4.2% от БВП през 
2019 г..“
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От парите за наука ще вземат разби-
ра се, от парите за наука ще вземат.  
Та да им е честито на всички замест-
ник-министри по науката и висшето 
образование от 2014 г. та чак до 2020 
г. Неприятностите им са гарантирани. 
Но какво да правиш – европейско раз-
витие гоним. Та както се сещате, ма-
териал за черните хроники има и ще 
има огромен. А авгиените обори си се 
пълнят, си се пълнят и продължават 
да си се пълнят. Някога били изчис-
тени преди с трясък да се разпаднат 
от препълване. Като че ли този път 

май друго им е писано. И да завърша 
с едно повторение - да знаете млади 
читатели – науката е прекрасна. Ако 
обаче организацията и е в ръцете на 
незнаещи и неразбиращи хора, пък 
и напъчили се с длъжности, титли и 
професорски знания, нещата може да 
не са никак добре.  Аз наричам това 
хипотеза. А дали е така – гледайте и 
решавайте сами.           

Проф. Н. К. Витанов говори за БГ Наука 
https://www.youtube.com/watch?v=KCvItsOBF_Q

https://www.youtube.com/watch?v=KCvItsOBF_Q
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http://url.nauka.bg/agar
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Във връзка с: реализация на  пилот-
ни дейности по проект MA.R.CH.

Проектът MARCH (Making 
Science Real in Schools, 
www.sciencemarch.eu) е 
насочен към обмен на до-
бри практики за качест-

вено повишаване на преподаването 
по природни науки или т.нар. STEM 
дисциплини. Проектът е финансиран 
от Европейската комисия и предста-
влява мрежа, която цели да събере на 
едно място институции, неправител-
ствени организации и образователни 
структури.  Мрежата се състои от 9 

партньорски организации от 7 страни, 
включително Великобритания, Гър-
ция, Германия, Сърбия, Литва, Бълга-
рия и Португалия.
Ключовите цели са:
• Да подпомогне младите хора да до-
принасят активно за процеса на учене 
• Да покаже, че науката има приложе-
ние в ежедневния ни живот 
• Да популяризира науката като дви-
гател за изграждане на активни граж-
дани 
• Да подчертае връзката между науч-
ните умения и възможностите за на-
миране на работа 
За постигането на целите е направен 

Наука

Информация-покана
 за учители  по природни 
науки

 www.sciencemarch.eu
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обзор на иновативни добри практики 
за обучение, които правят обучението 
по науки по-привлекателно за млади-
те хора. През тази година се планира 
прилагането им като серия от пилот-
ни дейности във всички държави-
участнички. За целта е много важно 
активното участие на заинтересувани 
учители по природни науки от Бълга-
рия. Възможните добри практики са 
достъпни на сайта на проекта www.
sciencemarch.eu, секция „Pilots“ (или 
„Училищни дейности“, за момента ак-
туална само на английски език).

Ако сте учител по природни науки, 
участвайте и Вие!
В периода март 2016 - октомври 2016 
г. всички преподаватели по природни 
науки в основни и средни училища у 
нас могат да кандидатстват с реализи-
рана в тяхното училище пилотна дей-
ност, съгласно посочените в списъка. 

Учителите следва сами да органи-
зират и проведат по една дейност от 
предложените, като за помощ в нами-
рането на експерти, за въпроси, кон-
султация и др. запитвания може да се 
обръщат към координаторите за Бъл-
гария: Сдружение „Форум Демокрит“ 
(www.democrit.com, email: democrit@
gmail.com ) и  Британски Съвет Бълга-
рия (http://www.britishcouncil.bg/). 

Към момента няма възможност да се 
подпомогне финансово самото съби-
тие, но могат да бъдат осигурена ло-
гистична и комуникационна помощ 
за намиране на лектори, отразяване 
на събитието и др. Допълнително, 
тъй като се изисква и разпечатване 
и попълване на въпросници както от 
учениците, така и от учителите (ви-

жте приложеното „Ръководството за 
учители“ в секцията „Допълнител-
ни ресурси“ по-долу), те могат бъдат 
разпечатани и доставени за сметка на 
проекта след предварителна заявка 
от поне две седмици преди провежда-
нето на пилотната дейност.

НАГРАДАТА за двамата най-добри 
български учители: посещение във 
Великобритания!

След като всички пилотни дейности 
бъдат подадени (вижте формата на 
една страница по-долу, която след-
ва да се изпрати на имейл democrit@
gmail.com до 01 октомври 2016), чрез 
международно онлайн гласуване и от 
експертно жури от всички държави 
ще бъдат избрани по двама учителя 
от всяка държава-участник. Проектът 
ще покрие всички разходи за посеще-
нието на двама български учители 
във Великобритания на финалната 
конференция на проекта през месец 
ноември, където те ще имат възмож-
ност да представят своите пилотни 
практики и да се запознаят с колегите 
си от цяла Европа. Вярваме, че по този 
начин добрите практики по природни 
науки ще могат да стигнат до всички 
български ученици.

Допълнителни ресурси:
1. Ръководство за учители (работна 
версия към март 2016 г. на английски 
език): изтегли оттук или линк към 
сайта
2. Форма за успешно извършена пи-
лотна дейност (към която следва да 
се добавят снимки от събитието и по-
пълнени въпросници): изтегли оттук 
или линк към сайта
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Обществената значимост 
на темата за качеството и 
безопасността на храни, 
напитки и фуражи, нами-
ра отражение в силния 

интерес от страна на образованието и 
бизнеса към осмото издание семинар 
“Съвременни аналитични на под-
ходи за осигуряване на качеството 
и безопасността на храни, напитки 
и фуражи“. Съвместната инициати-
ва на Университета по хранителни 
технологии в Пловдив и Българска 

агенция по безопасност на храните 
привлече вниманието на фирми - ли-
дери в сферата на хранително-вкусо-
вата промишленост и медицинското 
оборудване, както и на студенти от 
цялата страна. Групите за практиче-
ско обучение бързо бяха запълнени 
от желаещи да наградят знанията си с 
умения в анализите. 
Обучителният семинар на тема “Съ-
временни аналитични подходи за 
осигуряване на качеството и безо-
пасността на храни, напитки и фу-

Наука

Темата за безопасността на храни, напитки 

и фуражи привлича вниманието на 

образователната и бизнес общност в страната

http://www.safefoodlab.bg/
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ражи“ тази година се провежда от 21 
до 24 юни 2016 г. в Университета по 
хранителни технологии в гр. Пловдив. 
Научни експерти и практици от биз-
неса представят актуалните тенден-
ции в рамките на двудневна теоре-
тична програма, а останалите два дни 
от обучителния формат са отделени 
за иновативните практически методи 
в анализа. Все още има възможност 
желаещите да се регистрират за 
участие в теоретичното обучение 
на 21 и 22 юни.
Участието на международния екс-
перт  проф. Д-р Петер Распор - ръ-
ководител на Институт по хранене и 
здраве към Приморски университет в 
Словения и зам.- декан по изследова-
телски програми и международно съ-
трудничество към Факултет по здрав-
ни науки, допринася допълнително 
за високото ниво на образователната 
програма.  Безспорен капацитет в об-
ластта си, проф. Распор ще представи 
пред българска аудитория добрите 
практики при управлението на безо-
пасността на храните и алтернатив-
ните методи в микробиологичното 
изследване на храни. 
Обучението в Пловдив е подходящо 
за представители на химични и мик-
робиологични лаборатории, мени-
джъри по управление на качеството в  
хранителни, фармацевтични и други 
производства, служители в контрол-
ни органи, научни институти и ви-
сши училища, докторанти и студенти. 
Целта му е да предостави теоретични 

и практически знания за съвремените 
аналитични методи за бързо устано-
вяване и количествено определяне на 
химични и микробиологични опаснос-
ти в храни, напитки, фуражи и води. 
Теоретичните и практически занятия 
по време на семинара се водят от ха-
билитирани преподаватели от УХТ - 
Пловдив, Съвместен геномен център 
- София, Пловдивски университет “Па-
исий Хилендарски”, Тракийски уни-
верситет - Стара Загора, служители на 
Българската агенция по безопасност 
на храните и Националния център по 
обществено здраве и анализи.
Част от програмата на обучението са 
представяния на нови продукти за 
класически и бързи методи за хими-
чен и микробиологичен анализ. Ще 
се проведе и изложение на фирми, 
предлагащи аналитично оборудване, 
реактиви и консумативи за химични 
и микробиологични анализи. Фир-
мите, които желаят да представят 
стоките и услугите си, все още имат 
възможност се регистрират за парт-
ньорство през интернет сайта на 
обучението. 
Информация за семинара на тема “Съ-
временни аналитични подходи за 
осигуряване на качеството и безо-
пасността на храни, напитки и фура-
жи“ и условията за участие в него, мо-
жете да откриете на www.safefoodlab.
bg и в Facebook - Безопасност на хра-
ните УХТ Пловдив. 
 

www.safefoodlab.bg
http://url.nauka.bg/agar


www.nauka.bg
admin@nauka.b g

С Т Р.

55

http://url.nauka.bg/agar


www.nauka.bg
admin@nauka.b g

С Т Р.

56

Снимка 1. Наблюдение под конфокален 
микроскоп

Даяна Борисова завършва 
гимназията с изучаване 
на чужди езици „Свети 
Методий”София. Продъл-
жава обучението си в Би-

ологически факултет, СУ „Св. Климент 
Охридски” специалност Молекулярна 

биология. Магистър е по Микробио-
логия и микробиологичен контрол. 
Работи по специалността си в Българ-
ска Академия на Науките, Институт 
по Микробиология „Стефан Ангелов”, 
Секция „Морфология на микроорга-
низмите и електронна микроскопия”. 

1. Вие сте завършила Молекулярна 
биология като бакалавърска сте-
пен. Как се стекоха обстоятелствата 
тогава, че да Ви заинтригува точно 
това?

Да, точно така, завърших Молекуляр-
на биология. Молекулярната биоло-
гия ме заинтригува, защото е една 
нова и модерна специалност. Дава 
възможност за откриване и доказване 
на нови технологични методи, разра-
ботването им и регистрирането на ин-
фекциозни, генетични заболявания и 

Наука

Работата ми ми дава 
много, доставя ми 
огромно удоволствие

Интервю с Даяна Борисова; Автор: Яна Ненчева
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т.н.

2. Какъв беше момента в който ос-
ъзнахте, че именно това искате да 
е вашето занимание? Ако не беше 
това, с какво смятате, че щяхте да се 
занимавате?

 Момента в, който реших, че искам да 
се занимавам точно с това беше, кога-
то бях в първи или втори курс. Изуча-
вахме предмета Цитология и асистен-
та така ни представи бактериалната 
клетка и процесите, които протичат в 
нея, че привлече  интереса ми до така-
ва степен, че осъзнах, как искам да се 
занимавам с работа на клетъчно рав-
нище. И така е до днес...
Може би, ако не бях завършила био-
логична наука, щях да се занимавам с 
финанси, макар че съм скарана с мате-
матиката!

3. А как решихте да се занимавате с 
наука и доколкото знам планувате 
и да запишете докторантура? Това е 
сериозна три-четири годишна вре-
мева инвестиция

Тъй като имам желание да се занима-
вам с научна работа, пък и това е свър-
зано с дейността ми, това е логична 
следваща стъпка в развитието на на-
учната кариера.
Да, съгласна съм с Вас, че това е дълъг 
период от време, но понеже е свърза-
но с работата ми, която харесвам, не 
мисля, че ще усетя времето.

4. Има много скептицизъм, когато 
се каже, че се занимаваш с наука 
тук в България. Много от завърши-
лите още бакалавър се насочват 

към чужбина. Обмисляла ли сте да 
учите сходна специалност, но извън 
България?

Да, така е, да правиш наука в България 
изисква много и не е лесно, има доста 
пречки за развитие, особено на мла-
дите учени. Мислех по въпроса да пра-
вя магистратура в чужбина, но запо-
чнах работа по специалността, която 
завърших, попаднах на точното място 
за мен и останах в България.

5. Какво смятате, че пречи на наука-
та в България, за да се развива така, 
както би ни се искало?

Първото нещо според мен, което пре-
чи на науката да се развива е липсата 
на средства. В България се отпускат 
минимални средства за наука.
Друга причина е, че липсва мотивация 
за млади хора.

6. С какво се занимава вашата лабо-
ратория?

Най-общо лабораторията, в която аз 
работя се занимава главно с ултра-
структура и цитохимия на микроор-
ганизми от различни филогенетични 
групи: вируси, бактерии и еукариоти. 
Също с адхезия на бактерии върху аби-
отични повърхностни и култивирани 
клетки, повърхностни полизахаридни 
антигени от патогенни щамове E.coli, 
и биофилми – структура, развитие и 
модулация на природните продукти.

7. А с какво се занимавате в момен-
та?

В момента тематиката, която раз-
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работвам е свързана със сравнител-
ни изследвания на двойки щамове P. 
Aeruginosa, изолирани от пациенти с 
муковисцидоза, преди и след третира-
не с антибиотиково лечение.

Снимка 2. Pseudomonas Aeruginosa, 
снимка на Julia Plotnikov

8. Разбрах и, че подготвяте канди-
дат-студенти. Удовлетворяваща ли 
е работата с ученици?

Да, аз като малка съм си мечтала да 
работя, както в лаборатория, така и 
като учител, и сбъднах мечтата си. С 
кандидат-студенти е много хубаво да 
работиш, прекрасно е да виждаш мно-
го млади и нахъсани хора с перспекти-
ва за хубаво бъдеще.

9. Доста често участвате в конфе-
ренции в и извън България. Какви 
са наблюденията Ви върху чуждес-
транните екипи? Различават ли се 
от нашите?

По-скоро не се различават като екипи. 
Както в така и извън България, има 
екипи, които работят върху различни 
тематики. Разликата е най-вече в ла-
бораториите и обзавеждането в тях, 
всичко е доста по-ново, апаратите им 
са доста по-модернизирани.

Снимка 3. Даяна Борисова, пред постер 
на конгрес в Трявна

10. На популярен език, какво е прак-
тическото приложение Вашата ра-
бота?

P.aeruginosaе широко разпростране-
на грам-отрицателна бактерия. Тя е 
факултативен патоген - честа причи-
на за ранната смъртност при болни с 
муковисцидоза. Това е генетично на-
рушение от групата на редките забо-
лявания.
Хроничните белодробни инфекции 
при такива пациенти са изключител-
но трудни за лечение, а честите пе-
риоди на влошаване влияят върху 
качеството на живот и на цялото се-
мейство на болния.
Предвидените изследвания и усво-
яването на нови методики имат за 
цел изучаването на адаптациите на 
P.aeruginosa към персистенция, разви-
ла се в резултат от хроничната коло-
низация в белия дроб на пациентите. 
Научната тематика е към направление 
„Биомедицина и качество на живот”.
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11. Какви са бъдещите Ви творче-
ски планове така да се каже?

Моите творчески планове за момента 
са да се развивам в различни направ-
ление, да усвоявам нови методики за 
работа и да се изкачвам по стълбицата 
на нивата на науката така да се каже.

Снимка 4. Работна обстановка

12. Какво Ви дава работата? Как Ви 
вдъхновява?

Работата ми ми дава много, доставя 
ми огромно удоволствие, екипа с кой-
то работя е прекрасен. Вдъхновява ме 
възможността за реализация на нови 
методики на работа, също така ме 
вдъхновяват неочакваните резултати 
след даден експеримент.

Снимка 5. Работна обстановка

13. Как си почива един учен след 
дългия работен ден J ?

Аз лично си разтоварвам със спорт 
след работния ден, понякога ако оста-
не време се срещам с приятели и най-
вече се зареждам с енергия уикендите 
извън София!

 

КОНКУРС: АГАР АРТ

Да докажем, че 
микробиологията е 
форма на изкуство!

RID СОМ

flaer.indd   2 4/21/2016   2:54:47 PM
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Представяме ви Иван Ба-
чев - любител фотограф 
с интереси в изкуства-
та, науките и природата. 
Разглежда с любопитство 

формите в скрития за простото око 
миниатюрен свят, под микроскоп. За-
нимава се с Interaction Design и свири 
на контрабас, китара, уд и виола да 
гамба!

Наука

Представяме ви Иван 
Бачев - любител фотограф 

Снимки: Иван Бачев

Списание  “Българска наука”, брой 88 (2016 г.)
ISSN: 1314-1031
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1. Нежно червено водорасло от род Ceramium.

2. Власинки от хвърчилка на глухарче (Taraxacum offcinale).
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3. Кристали от сладкарска боя.

4. Клетки от ципестото крилце на семе от шишарка. 
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2015-та година остава в исто-
рията на научните среди със 
новия революционен метод 
за геномно редактиране - 
технологията CRISPR/Cas9. 

Сензационното откритие представля-
ва изключително прецизен, ефикасен, 
бърз и евтин начин за манипулиране 
на ДНК, който обещава да ускори ге-
номните изследвания и да предложи 
„лек” срещу рак и срещу редица на-
следствени болести. Статията има за 
цел да запознае читателя с метода и 
неговите предимства, с областите на 
приложение, както и с етичните пре-
дизвикателства, пред които това от-
критие ни поставя.

CRISPR/Cas9
CRISPR („Clustered regularly-interspaced 
short palindromic repeats”) са сегменти 

Медицина

CRISPR/Cas9:
Революция в генното 
инженерство 

Автор: Теодора К. Пискова

Списание  “Българска наука”, брой 88 (2016 г.)
ISSN: 1314-1031

В декемврийското си издание за 2015г. 
сп. Science обяви CRISPR/Cas9 за научно 
откритие на годината.
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от прокариотна ДНК, които съдържат 
множество повторения на къси час-
ти от гени. Те са описани за пръв път 
в края на 80-те години, а в периода 
2005-2007 година се изясни и тяхната 
роля: заедно с Cas („CRISPR-associated 
protein”) – ендонуклеаза, т.е. ензим, 
който може да разрязва ДНК, те обра-
зуват бактериална система за придо-
бит имунен отговор. 
През 2012 екип от учени, включител-
но Денифър Даунда и Емануеле Шар-
пентие, които независимо една от 

друга изследват ендонуклеазата Cas9, 
успяват да я приложат, заедно със син-
тетична единична водеща РНК (single-
guide RNA), за откриване и срязване на 
човешка ДНК в култура на точно опре-
делено място. Оттогава технологията 
се изследва с цел приложение в геном-
ното редактиране, като през 2015 е 
вече значително оптимизирана. 
Заради прецизността си методът често 
е обозначаван като „молекулярна но-
жица”. Два компонента играят ключо-
ва роля: единична водеща РНК (single 

Когато вирус нападне бактерия, тя е способна да копира част от гените му и да ги 
интегрира в собствения си геном като своеобразна памет – CRISPR. Съхранените 
повторения биват използвани за синтез на РНК, която се свързва с Cas - протеин и 
служи за сканиране и разпознаване на вирусната ДНК. След разпознаването и Cas като 
нуклеаза я разрязва и възпрепятства възпроизводството на вируса.
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Комплексът от Cas9 и sgRNA. Участък (в оранжево) от sgRNA се свързва с Cas9 
(бледорозово). Сегмент от sgRNA (в зелено) свързва комплекса с геномната ДНК. 
Ножиците обозначават местата, където  Cas9 срязва ДНК.

Методи за поправка на срязаната ДНК: Non-Homologous End Joining(отляво) с 
възникващите точкови мутации(червено) и Homology Directed Repair(отдясно) с 
шаблон(Donor DNA) и желаната мутация.
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guide RNA, sgRNA, gRNA) и ендонукле-
азата Cas9. Водещата РНК разполага с 
регион за свързване с Cas9 и с област, 
която съответства на целевата част 
от клетъчния геном. Така тя образува 
комплекс с Cas9, разпознава мястото 
за срязване и „завежда” нуклеазата 
до целта. Функцията на Cas9 е самото 
разрязване на ДНК. 
Гени за sgRNA и Cas9 биват доставе-
ни на клетата и тя сама произвежда 
необходимите за процедурата компо-
ненти. Образува се Cas9/sgRNA-ком-
плексът. Целевата част от генома бива 
разпозната чрез sgRNA и прецизно 
срязана от ендонуклеазата Cas9. 
Клетката разпознава срязаната кле-
тъчна ДНК като повредена и стартира 
собствения си механизъм за поправка 
на ДНК. Съществуват два варианта за 
поправянето:
• Non-Homologous End Joining 
(нехомоложно събиране/слепване 
на краищата) е естественият процес, 
който се случва при липса на външна 
намеса. Целостта на разрязаната ДНК 
бива възстановена. Получават се слу-
чайни точкови мутации, делеции и/
или инсерции – промяна, изтриване 
и/или вмъкване на нуклеотиди в ДНК. 
С помощта на технологията може да се 
постигне и „изключване на ген”, което 
служи за изследване на функциите му.

• Homology Directed Repair (хо-
моложно насочено поправяне) се на-
блюдава при наличие на шаблон за 
поправка. Той представлява къса ДНК-
последователност с краища, еднакви с 
двете страни на разреза. Използва се 
за вмъкване на специфични мутации, 
инсерции и делеции и за „изключва-
не”, „включване” и маркиране на гени.

Предимства и приложения
Учените от години са способни да ма-
нипулират клетъчния геном. Методи, 
включващи нуклеазите „цинкови пръ-
сти” (zinc finger nucleases) и така наре-
чените TALENs (transcription activator-
like effector nucleases) представляват 
голям напредък в геномното реда-
ктиране през миналото десетилетие. 
В сравнение с технологията CRISPR/
Cas9, те са непрецизни, бавни, слож-
ни за произвеждане и скъпи. Огромно 
предимство на новия метод е и въз-
можността за редактиране на повече 
от един ген едновременно.  
CRISPR/Cas9 е приложен успешно за 
редактиране на гени в клетки на ре-
дица организми: човек, дрожди, риба 
„зебра”, винена мушица, растения и 
мишка. Учените виждат в технология-
та потенциал за приложение в различ-
ни научни области, в генното изслед-
ване, генното инженерство и генната 
терапия, регенеративната медицина, 
в изследването на болести и разра-
ботването на медикаменти. 

Морален аспект
След представянето на многообеща-
ващия метод, няколко лаборатории 
в САЩ, Обединеното Кралство и Ки-
тай заявяват плановете да използват 
CRISPR/Cas9 върху човешки ембри-
они. В отговор, редица учени, сред 
които и Дженифър Даунда, настояват 
за световен мораториум върху прило-
жението на метода върху репродук-
тивни клетки. 
През април 2015 година китайски уче-
ни използват CRISPR/Cas9 за корекция 
на летална мутация в човешки ем-
бриони. Изследователската общност, 
включително и списанията Nature и 
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Science заклеймяват проекта от етич-
ни съображения. Експериментите за-
вършват с успешно отстраняване на 
мутиралия ген, но и с други неплани-
рани промени. Изводът: технологията 
не е готова за клинично приложение в 
репродуктивната медицина.
В началото на декември 2015 във Ва-
шингтон се провежда Международ-
на среща на високо ниво относно ге-
нно редактиране на човешки клетки 
(International Summit on Human Gene 
Editing). Членове на национални из-
следователски академии от САЩ, Обе-
диненото Кралство, Германия и Китай 
дискутират етиката на редактиране-
то на човешката зародишна линия. 
Според становището, с което учените 
излизат след мероприятието, може да 
се продължи с основни и клинични 
изследвания, които не нарушават об-

щоприетите законни и етични норми. 
Прави се разграничение между при-
лагането на генно редактиране вър-
ху соматични клетки, където напра-
вените промени се отразяват само на 
отделния индивид, от това върху ре-
продуктивни клетки, където проме-
неният геном бива наследен от след-
ващите поколения. В първия случай 
ограниченията са сравнително малко, 
а учените считат, че изследванията на 
гамети (полови клетки – яйцеклетки 
и сперматозоиди) и ембриони все още 
са рисковани. 
Все пак: През февруари 2016 британ-
ски учени получават разрешение за 
генетично модифициране на човешки 
ембриони. Ембрионите трябва да бъ-
дат разрушавани в рамките на седми-
ца след интервенцията. 
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„В лабораторията за генно инженерство”: 
Може би бихте могли да му придадете 
лек астигматизъм.  Децата с очила са 
тооолкова сладки!

https://www.youtube.com/watch?v=1aJxXWkE3Ek
https://www.youtube.com/watch?v=1aJxXWkE3Ek
http://hmg.oxfordjournals.org/content/23/R1/R40.long
http://news.vanderbilt.edu/2014/08/new-technique-accelerates-genome-editing-process
http://news.vanderbilt.edu/2014/08/new-technique-accelerates-genome-editing-process
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Магнитотерапията (маг-
нит + гр.θεραπεία - ле-
чение) е метод на лече-
ние във физикалната 
медицина, който се ос-

новава на въздействието на нискоче-
стотно магнитно поле върху човешко-
то тяло с използването на различни 
параметри.
Историята на магнитотерапията да-
тира още от древността. В Древен Еги-
пет, Китай използвали магнита като 
средство за облекчаване на болката, 
като успокояващо средство, а също 
така и за лечение на рани, язви и дру-
ги заболявания.
Историята познава немалко примери 
за лечебните свойства на магнитоте-
рапията, използвани за терапевтични 
цели.

Нискочестотното магнитно поле (про-
менливо или постоянно) има 
свойството да предизвиква физико-
химични промени в тъканите, които 
изменят някои големи протеинови 
молекули, в зависимост от посоката 
на магнитното поле. Това води до ус-
коряване на вътреклетъчните окис-
лително-редукционни реакции и 
повишаване на кръвоснабдяването 
и ензимната активност. Най-голяма 
чувствителност към въздействието 
на магнитното поле има главният мо-
зък на човека – особено кората.
Магнитното поле в импулсен режим 
ускорява процесите на възбуждане, 
освен това улеснява процеса на пре-
даване на импулси по периферните 
нервни влакна. Магнитното поле води 
до промяна в концентрацията на био-

Медицина

Ролята на 
магнитотерапията 
във физикалната 
медицина

Автор: Елена Анзова

Списание  “Българска наука”, брой 88 (2016 г.)
ISSN: 1314-1031
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логично активни вещества, като ензи-
ми, протеини, нуклеинови киселини. 
То влияе и върху свободните радика-
ли, които често се свързват със заста-
ряването на клетките и тяхната смърт.
Магнитотерапията действа върху тя-
лото на пациента на много дълбоко 
ниво: клетъчно и вътреклетъчно, има 
пренебрежими противопоказания и се 
използва при различни заболявания. 
Много чувствителна към магнитоте-
рапията е сърдечно-съдовата систе-
ма. При лечение заболяванията, които 
я засягат се подобрява коронарното 
кръвообращение, понижава се потреб-
ността от кислород за миокарда, пови-
шава се устойчивостта на организма 
към физически натоварвания.
Първото известно научно становище, 
относно лечението на някои заболя-
вания с помощта на магнит, е предста-
вено от Хипократ. 
 Днес магнитът успешно се използва 
за лечение и профилактика на мно-
жество хронични и възпалителни за-
болявания. Този вид терапия се явява 
един от най-ефективните и модерни 
методи в съвременната медицина. Те-
рапевтичният ефект на магнитното 
поле засяга тъканите в дълбочина 10 
сантиметра.
Магнитното поле се прилага директ-
но върху кожата на пациента с малка 
въздушна междина. Тук електродите 
не се наричат електроди, а индукто-
ри. Процедурата може да се провежда 
директно върху кожата на пациента, 
през дрехите, през гипс или превръз-
ка. 
Индукторите могат да се поставят и 
при наличие на метални предмети в 
тъканите, метални остеосинтези и др.
В началото на лечението се провеж-

дат по-краткотрайни процедури, не 
повече от 5 минути, като времето по-
степенно се увеличава до 20 минути, 
а при пациенти в напреднала възраст 
не трябва да надвишава 15 минути. 
Курсът на лечение е 20 процедури.
 
Терапевтичен ефект на действие

 Магнитното поле оказва: 
• противовъзпалително;
• противооточно;
• съдоразширяващо;
• имуностимулиращо (повишава 
имунната активност);
• седативно (успокояващо);
• болкоуспокояващо действие.

Магнитотерапията подобрява микро-
циркулацията, възстановява съсирва-
нето на кръвта, стимулира секреция-
та на вътрешните органи (бъбреци, 
черен дроб, панкреас), стимулира ре-
генерацията и възстановителните 
процеси в тъканите. Насища миокар-
да с кислород, нормализира кръвното 
налягане и пулса, намалява кръвната 
захар. Наблюдава се увеличаване на 
подвижността в ставите, подобрява се 
цялостното здравословно състояние 
и сънят.

Показания

•  тежки фрактури на костите:
При поставяне на гипсова подложка 
е невъзможно прилагането на тера-
певтична процедура. За тази цел, маг-
нитотерапията се явява едно от мал-
кото физикални средства, в резултат 
на които се ускорява заздравяването 
на костта. Процедурата се понася до-
бре от пациентите и няма странични 
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ефекти.
• болки в шиен дял, поясно-кръстен 
сегмент;
• остеоартроза;
• ревматоиден артрит;
• болест на Бехтерев;
• сколиоза при деца;
• изгаряния, трудно зарастващи рани, 
трофични язви;
• полиневрит;
• невралгии;
• интеркостална невралгия;
• исхемичен инсулт;
• кожни и алергични възпаления;
• възпалителни гинекологични забо-
лявания;
• козметика;
• хроничен простатит;
• синдром на диабетното стъпало:
Според различни данни, от 10 до 25% 
от диабетиците страдат от този
синдром. Рискът от ампутация е 15-20 
пъти по-висок от този на здрав човек. 
Смъртността в резултат на гангрена 
е 15-20%, като гангрена се развива в 
7-11% от случаите. С помощта на маг-
нитното поле се повишава чувстви-
телността на ходилото, намалява се 
болката в крайника, увеличава се мус-
кулната активност и сила. Магнитно-
то поле може да се използва за лече-
ние и профилактика на остеопороза и 
остеопения при пациенти с диабетно 
стъпало.
• хроничен аднексит;
• колит;
• цистит. 

Противопоказания

• бременност;
• хипертония III степен;
• сърдечно-съдова недостатъчност III 

и IV степен;
• цялостно изтощение на организма;
• хемофилия;
• тромбофлебит;
• Базедова болест;
• епилепсия.

Магнитотерапията е безопасен и ефек-
тивен метод на лечение, който може да 
се използва както като самостоятелна 
процедура, така и в съчетание с други 
лечебни процедури. Най-голям ефект 
допринася в комбинация, а именно с: 
електрофореза, импулсни токове с ни-
ска честота, минерални вани, душове, 
аерозолотерапия, масаж. 

Магнитотерапията повлиява заболя-
ванията на опорно-двигателния апа-
рат и представлява универсално и 
безопасно средство за ускоряване на 
оздравителния процес у пациента. 
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Когато колата ви се повре-
ди, я водите на сервиз и 
знаете какво ще се случи – 
връщат ви я ремонтирана. 
Когато си навехнете гле-

зена, посещавате лекар и знаете какво 
ще се случи – той ще помогне физиче-
ското ви състояние да се подобри.

Когато, обаче си записвате час при 
терапевт, имате ли представа какво 
точно ще се случи? Много хора не са 
съвсем сигурни. Дали просто ще гово-
рите? Ще обсъждате ли вашето дет-
ство? Ще ви хипнотизират ли? И какъв 
е смисълът да посещавате терапевт? 
Не върши ли същата работа един раз-
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говор с приятел?
Съществува голяма доза несигурност 
в нашето общество относно протича-
нето на една психологична терапия. 
Хората не знаят какви ползи може да 
осигури терапевтичното лечение. В 
статията ще обърнем внимание на ня-
кои типични въпроси, които се пораж-
дат сред обществото.

Трябва ли да съм „болен“ или „раз-
строен“, за да посетя психотерапевт?

Не. Това схващане е мит.

Докато някои терапевти се специа-
лизират в тежките емоционални раз-
стройства – включително суицидни 
мисли и  шизофрения, други се фоку-
сират в подпомагането на клиентите 
да преминат през далеч по-типични 
и ежедневни ситуации. Например: 
очертаване на промяна в кариерата, 
подобряване на родителските уме-
ния, укрепване на способностите за 
овладяване на стреса и тревожност-
та, справяне при развод и др. Точно 
както някои лекари са специалисти в 

лечението на  животозастрашаващи 
болести, а други се отнасят към далеч 
по-често срещани  като грип, простуда 
и т.н., така и психотерапевтите могат 
да обслужват широк кръг от клиенти 
с различни нужди.
Всъщност, по-чести клиенти са обик-
новени хора, здрави, но борещи се с 
конкретна лична слабост. Повечето от 
тях са предизвикани от собствените 
си цели като например редукция на 
тегло, създаване на баланс между лич-
ния живот и работата, желание за по-
ефективно родителстване, справяне с 
чувство на безпокойство  и др.

Как мога да избера правилния тера-
певт за моя случай?

Изборът на терапевт е като изборът 
на всяка друга услуга. Добре е да по-
търсите в мрежата различни сайтове 
за такива специалисти, както и мне-
ния на техни клиенти. Също така, да 
се допитате до приятели, които са 
ползвали подобни услуги или до лич-
ния ви лекар за препоръка.
Ако желаете да се работи по конкре-
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тен въпрос – преяждане, тютюнопу-
шене, контрол на гнева или др., потър-
сете психолог, работещ в зададената 
област. Повечето колеги поставят ак-
цент върху проблематиката, с която 
се занимават. Тази информация може 
да получите от личните им интернет 
страници, по телефона или на място. 
Ако установите, че това не е вашият 
терапевт и не работи по такива слу-
чаи, винаги може да го попитате да ви 
насочи към някой друг.

Какво всъщност се случва по време 
на една терапевтична сесия?

Всяка сесия по същество е насочена 
към постигането на изгубения ба-
ланс. Вие описвате ситуацията, която 
ви притеснява и чувствата, предизви-
кани вследствие на това. Терапевтът 
използва своя опит и знания, за да ви 
асистира в откриването на правилния 

за вас път.
В началото на сесията, терапевтът 
обикновено ви кани да споделите по-
вече за вашия живот, това, което се 
случва около вас, мислите ви, какво ви 
притеснява, както и вашите цели. Ще 
бъдете помолени да говорите откри-
то. Психологът ще ви слуша внима-
телно и е възможно да си води бележ-
ки, докато разказвате. Някои колеги 
предпочитат да си запишат нужното, 
след края на срещата. Няма да бъдете 
критикувани, прекъсвани или съдени. 
Важно е да знаете, че вашият разговор 
е строго конфиденциален. Това е спе-
циален, уникален разговор, в който 
може да кажете всичко абсолютно от-
крито, точно това, което чувствате и 
мислите. В този момент не бива да се 
притеснявате, че казаното може да на-
рани или засегне някого. Всичко, кое-
то искате и имате нужда да споделите, 
е напълно ОК.
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Някои психолози биха ви дали домаш-
но, за да бъде сеансът напълно завър-
шен. То би могло да бъде, примерно 
всеки ден за известно време да удря-
те възглавница, за да се освободите 
по безопасен начин от натрупаните 
негативни емоции. Или да си водите 
дневник, в който вечер да записвате 
мислите и чувствата си, или да гово-
рите определени неща на себе си в ог-
ледалото и т.н.  Това са стъпки и пре-
дизвикателства, имащи отношение 
към крайната цел. На следващата се-
сия може да споделите напредъка си 
и/или да изтъкнете областите, в кои-
то сте се затруднили. 
Естествено, всеки терапевт е разли-
чен, всеки клиент е уникален и всяка 
връзка терапевт-клиент е индивиду-
ална и специална сама за себе си. Това 
означава, че не съществува универ-
сална формула за протичането на една 
психологична среща.  Някои колеги 
използват тълкуването на сънища в 
своята работа, други прилагат музи-
ко- или арт терапия, трети включват 
хипноза, медитация или разиграва-

не на роли и т.н. В крайна сметка, не-
зависимо от подхода, психологът ще 
ви слуша без осъждане и ще се опита 
заедно да откриете алтернативни ре-
шения на предизвикателствата, пред 
които сте изправени.

 Ще трябва ли да обсъждам детство-
то си?

Не е задължително. Много хора си ми-
слят, че посещението при терапевт, не-
пременно значи изкопаване на стари 
скелети от миналото и най-вече дет-
ството. Това също е мит. Това, което 
ще обсъждате по време на посещени-
ята ви, зависи изцяло от ситуацията и 
поставените цели. Фокусът на терапи-
ята е насочен най-вече към сегашното 
време и бъдещето, което желаете да 
създадете. 
Все пак трябва да се знае, че ако наис-
тина не искате и избягвате да говори-
те за вашето детство, интензивност-
та на вашия отказ би подсказала, че 
всъщност трябва да се проведе такъв 
разговор. Когато хората имат силни 
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негативни емоции около своето дет-
ство или някоя друга тема, това обик-
новено струва разравянето й, за да се 
разбере каква е причината. Каквато и 
да е тя, щом предизвиква такива край-
ни реакции, със сигурност се отразява 
по някакъв начин и на настоящия ви 
живот, дори и без да осъзнавате.

Колко дълго е нужно да посещавам 
терапевт?

Това зависи напълно от клиента. Има 
такива, за които едно посещение е 
достатъчно и други, при които са нуж-
ни седмици или месеци.
Някои, които се справят от първия път, 
се нуждаят единствено от един откро-
вен, отворен разговор, за да достигнат 
до решение. Други, след като постиг-
нат поставената цел, набелязват нова 
и продължават да посещават своя пси-
холог. Трети идват веднъж в седмица-
та или месеца, за да споделят своите 
чувства, да изострят житейските си 
умения, да медитират и т.н. Терапия-
та е изцяло подчинена на нуждите на 
клиента.

Терапията по телефон, видео или 
чат също толкова ефективна ли е 
като тази лице в лице? 

Това зависи от вашата индивидуал-
ност и предпочитания. Он-лайн ва-
ринтът е удобен за много ситуации, в 
които сте далеч от своя терапевт или 
не желаете да губите време в трафи-
ка. Дори в тези случаи е хубаво да има 
една първа среща на живо, на която да 
се определи кой вид посещение е най-
подходящ за вас. В никакъв случай не 
бива да се пренебрегва и реалния кон-

такт, където общуването не зависи от 
вашата интернет връзка и могат да се 
проследят реакциите директно.

Защо да посещавам психолог? Не 
мога ли просто да поговоря с прия-
тел или някой близък роднина?

Ако сте благословени с близки при-
ятели или членове на семейството, 
които ви изслушват и подкрепят, спо-
деляйте с тях своите чувства, надеж-
ди и мечти. Тези хора са голяма част 
от вашия живот и техните прозрения 
и насърчаване могат да са ви много 
полезни. Въпреки това, хората, които 
ви познават не могат да бъдат винаги 
напълно обективни. Те ви възприемат 
в един образ и пречупват през него 
своите възприятия. Например: Же-
лаете да промените кариерата си, да 
напуснете сегашната си работа и да се 
захванете с нещо съвсем ново. Споде-
ляте тази идея на жена си. Тя може да 
иска да ви подкрепи на 100% и видимо 
да го прави, но освен това, тя се бори 
и със своите страхове относно това ре-
шение – като безпокойството как тази 
промяна ще се отрази на общия ви жи-
вот и доходите ви. Тези емоции биха 
попречили да ви подкрепи обективно.
Ето защо работата с терапевт може да 
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бъде толкова ценна. Това е възмож-
ност да споделите наистина всичко, 
което мислите и чувствате, без опасе-
ние, че някой ще наложи своите стра-
хове или очаквания спрямо вас.
Терапевтичния сеанс е време и прос-
транство, в което не е нужно да се при-
теснявате, че ще нараните чувствата 
на някой – може да бъдете напълно 
откровени. Това означава, че има по-
тенциал да стигнете до решение мно-
го по-бързо и лесно, отколкото очак-
вате.

Да обобщим

Психотерапията е ценен инструмент, 
който може да ви бъде полезен при 
откриване на решения, възстановява-

не на изгубения баланс, намиране на 
път към целите, подобряване на  уме-
нията за комуникация, себеизразява-
не, пълноценно общуване. Тя може да 
ви е полезна при овладяване на гнева, 
проследяване на собствените емоции, 
поддържането на отворен ум.

Предупреждение: Тази статия е само 
за информационна цел. Тя не е замес-
тител на професионална или психоло-
гична помощ. 

Използвани материали: What Really 
Goes On During a Therapy Session, 2015, 
Suzanne Gelb PhD JD
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ADDICTUS (латински) - за-
висим, подвластен. Човек, 
който се е превърнал в роб 
в резултат на неплатени 
дългове и е станал соб-

ственост на някой друг. 
МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА! За тази 
болест са изписани хиляди книги и 
десетки хиляди сайтове в Интернет се 
опитват да обяснят на хората за каква 
точно заболяване става дума и как да 
го лекуват. 

Всичко, което знам за МС е от моя ли-
чен опит и затова ще започна от това: 
Миналата година един мой роднина 
претърпя мозъчен инсулт. Той е въз-
растен човек, живее далеч от мен и 
проследих малко историята на него-
вото заболяване. За щастие живее в 
един много цивилизован град, където 
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медицинското обслужване наистина 
функционира. Веднага е бил приет в 
болница, лекуван и след няколко дни 
лекарите са направили прогноза за 
изхода на заболяването. Казали са, че 
пациентът е вън от опасност, обаче 
остава с хемипареза /пареза на поло-
вината тяло/. Моят роднина не е мо-
жел да движи горния ляв крайник и да 
върви. Бил е преместен от спешното в 
неврологичното отделение. В това от-
деление невролозите са продължили 
лечението и са били направени всич-
ки необходими изследвания. 
Оттогава са минали няколко месеца 
на ефикастна терапия и наблюдение. 
В настоящия момент този господин 
използва перфектно своята лява ръка 
и макар доста трудно, но започва от-
ново да ходи. 
Всичко това се е случило в Канада, но 
се случва ежедневно и тук в Италия. 
Медиците го разглеждат като „обича-
ен положителен изход от лечението”, 

на което пациентът е бил подложен.

Поисках повече информация от канад-
ските лекари, за да разбера подробнос-
ти и тъй като при тях е практика, ми 
дадоха цялата информация, засягаща 
случая. Пациентът се подобрява, тъй 
като мозъчната дейност, съответваща 
на движението, се променя благода-
рение на терапията, следователно по-
ложителният изход от лечението на 
пациента е успех на неговата мозъчна 
тъкан, която е успяла да се организи-
ра отново и успешно. 
Питате се с право „ Как лекарите нау-
чават за всичко това?” 
Чрез така наречения „ФУНКЦИОНА-
ЛЕН ЯДРЕНО-МАГНИТЕН РЕЗОНАНС”!
Преди 100 години, физиологът от Окс-
форд Чарлз Шерингтън открива, че 
кръвния поток се увеличава, когато 
мозъкът извършва определена дей-
ност. Промени в сигнала показват, че 
дори и малкo изменение на притока 
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на кислород позволява да се визуали-
зира активирането на мозъка.
Промените, които се проявяват, са 
в съответствие с възстановяването 
на болните. При пациент, който се е 
възстановил добре, мозъчната дей-
ност, отговаряща на болната ръка, се 
увеличава след проведено лечение. 
Функционалният ядрено-магнитен 
резонанс (fNMR) е в състояние да ло-
кализира появата на нови зони на 
мозъчна дейност, работещи за да ком-
пенсират загубата, появила се в след-
ствие на поражението. В англосаксон-
ските страни наричат това явление 
Adaptive Reorganisation of the Brain.

За съжаление има и пациенти, при 
които не се наблюдава подобрение. 
При направения им fNMR не се забе-
лязва увеличение на мозъчната дей-
ност след терапията. Какво правят 
лекарите в последствие? Променят 
терапията, като се опитват да намерят 
правилната такава, с цел да подтикнат 
или да стимулират реорганизирането 
на мозъчната тъкан, защото това е не-
щото, което води до оздравяването на 
пациента.
Функционалният ядрено-магнитен 
резонанс е в състояние дори с точност 
да покаже как се извършва функцио-
налното възстановяване. 
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Научих и един друг термин, кой-
то използват в Канада „Preclinical 
characterisation of disease”. Учените 
смятат, че функционалните промени 
в мозъка на пациенти, поразени от 
множествена склероза, предхождат 
появата на дефицит, така че адаптира-
щата се пластичност /гъвкавост/ на 
мозъка води до забавяне на клинич-
ното проявление на болестта. И аз съм 
в състояние да ви го демонстрирам.
Тук не става дума за едно предположе-
ние, а за доказателства, които учените 
са могли да съберат благодарение на 

технологиите и после да запознаят 
цялата научна общност с тях. 

Реорганизирането на мозъчната кора 
при пациенти болни от множествена 
склероза е доказана реалност!

”От много години учените са си дали 
сметка, че понякога невроните вза-
имодействат помежду си, в действи-
телност различни части на мозъка 
периодично координират своята дей-
ност.” (цитат от изследване, публику-
вано в списанието „Proceedings of the 
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Nation Academy of Sciences”, Vanderbilt 
University Nashville, Tennessee) 
Мозъчната функция изисква коорди-
нирана комуникация между мозъч-
ните клетки. Мозъкът и нервните 
клетки (невроните) комуникират по-
средством съвсем малки пространства 
между клетките, наречени синапси.
Предаването на електрически импулс 
от един неврон на друг изисква „невро-
трансмитер”. Когато електрическият 
сигнал пристигне при синаптичната 
връзка, невронът освобождава невро-
трансмитера в синапса. Невронът от 
другата страна на синапса притежава 
рецептори за невротрансмитера; тези 
рецептори се свързват с невротран-
смитера, предизвиквайки серия от хи-

мични реакции, които изпращат нов 
електрически сигнал по мембраната 
на получаващия неврон. Невротран-
смитерите работят заедно като ор-
кестър, за да предават информацията 
през целия мозък и нервна система.
Трансмитерите могат да възбудят или 
да потиснат клетката, като насърча-
ват или възпрепятстват предаването 
на сигнал на следващата клетка. 
Някои невротрансмитери действат по 
по-сложни начини за оказване на въз-
действие върху активността, напри-
мер като правят клетките по-чувст-
вителни на други сигнали, директно 
възбуждайки или потискайки клетка-
та.
„Извършват се процеси на интеграция 
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между различните области на мозъка 
и се създават нови вериги на интегра-
ция между сетивата, усещанията и по-
знанието. Все пак днес изследването 
на начините за стимулиране на проце-
са на неврогенезата, тоест раждането 
на нови неврони от стволови клетки 
до възстановяването на изгубените 
мозъчни функции, е област, отворена 
за изследване и изучаване, чиято цел 

е да разбере как може да бъде ускоре-
но подновяването на невроните и сле-
дователно да бъдат развити замества-
щите терапии, както за дегеративните 
болести, така и при увреждане на цен-
тралната нервна система. Тази област 
е останала изцяло неизследвана, пора-
ди една произволна и ограничаваща 
догма.” (Paolo Manzelli Director of LRE/
EGO-Crea Net- University of Florence, 
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manzelli@invisibilmente.it) 

За мен е очевидно, ясно и несъмнено, 
че:

1. Засегнатите пациенти от мозъчен 
инсулт се подобряват (показват функ-
ционално възстановяване), защото 
техният мозък е в състояние да реор-
ганизира отделни зони от мозъчната 
тъкан (често, намиращи се около ув-
редената тъкан), които възстановя-
ват дейността на увредената тъкан.
2. По-голямата част от пациентите, 
поразени от множествена склероза, 
показват слабо подобрение, на кое-
то не отговаря положителната тран-
сформация на увреждането, която се 
наблюдава при Функционалния ядре-
но-магнитен резонанс. И в този слу-
чай обяснението е в невромозъчната 
пластичност /гъвкавост/. Освен това, 
функционалните промени на мозъка 
при множествената склероза пред-
хождат появата на дефицит - пластич-
ната адаптивност на мозъка има за 

краен резултат забавяне на клиника-
та на болестта. 
3.  Аксоните на увредените неврони, 
подходящо стимулирани с цел нара-
стване, за да реабилитират увредена-
та функция, могат да се възстановят 
в задоволителна степен (разбира се, 
широко варираща). 
4. Основателно и логично е, че целта 
на лечението би трябвало (и в дейст-
вителност при пациенти страдащи от 
мозъчни инсулти е) да стимулира (или 
да подтиква) способността на нервна-
та система да се променя и по този на-
чин да помага на мозъка в това.
5. Изучаването на стимулацията на 
реорганизационните способности, на-
сочени към възстановяване на загубе-
ните мозъчни функции, днес е област 
на изследване, чиято цел е стимулира-
нето на терапии в случаите на увреж-
дане на централната нервна система...

За контакти: 
chrisvatev@gmаil.com 
  

Купи: колие 
молекула на 

червеното вино 
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84 Двете части на мозъчната 
навигационна система са 
приблизително аналогич-
ни на начина, по който 
функционират модерните 

GPS устройства. Координатни клетки в 
енториналната мозъчна кора помагат 
на индивида да установи координа-
тите си, докато клетки за местополо-
жение организират спомени за специ-

Медицина

Връзката между 
паметта и мозъчната 
система за 
позициониране

Превод: Иван Бачев
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фични локации. Активни изследвания 
проучват детайлите за това как коор-
динатните клетки и клетките за мес-
тоположение работят заедно. 
Google Maps, мощният онлайн инстру-
мент за навигация, дължи успеха си 
на два ключови елемента: GPS, който 
изчислява дадена позиция на Земята 
и детайлна карта, съдържаща инфор-
мация, като например вашия домашен 
адрес, любим ресторант или магазина 
за закуски, край който минавате все-
ки ден на път за работа. Оказва се, че и 
мозъчната системата за навигация ра-
боти по доста сходен начин. Тримата 
изследователи, отговорни за това от-
критие, получиха Нобелова награда за 
Физиология или Медицина през 2014. 
Наградата бе съвместно присъдена на 
John O´Keefe, невролог към University 
College London и съпрузите May-Britt 
и Edvard Moser - екип невролози към 
Norwegian University of Science and 
Technology, за техните изследвания 
на това как мозъкът навигира в прос-
транството. През 1971 O´Keefe открива 
специални неврони, наречени клетки 
за местоположение, които се активи-
рат всеки път, когато животното е в 
определена локация. Скоро след това, 
семейство Moser идентифицира коор-
динатни клетки, за които се смята, че 
действат като система за локализи-
ране, показвайки на животното него-
вата локация, независимо от външни 
сигнали. Въпреки че първо са открити 
в плъхове, и двата типа клетки са ши-
роко разпространени в мозъците на 
бозайниците, включително човешки-
те. 
 
Една удивителна особеност на тази 
система от координатни клетки и 

клетки за местоположение е, че ве-
роятно кодира абстрактни свойства. 
“Истинският пробив е в разбирането 
на това, че тези клетки не просто 
реагират на сензорни сигнали, като 
например миризма по пода” - казва 
David Redish, невролог в University of 
Minnesota, Minneapolis. Вместо това, 
координатни клетки от тази вътреш-
на система за позициониране и клет-
ките за местоположение, използват 
тази информация в комбинация с 
други сигнали, за да създадат усеща-
не за място. Заедно те създават де-
тайлна карта. “Разбирането на това 
как изграждаме тези карти е част от 
по-мащабна рамка в когнитивната 
наука - как изграждаме вътрешни мо-
дели” - казва Matthew Wilson, невролог 
в Massachusetts Institute of Technology.

Edvard и May-Britt Moser - снимка от Geir 
Mogen
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Едно по-добро разбиране на техни-
ките за картиране в мозъка би могло 
да доведе и до нови прозрения в дру-
ги сфери на неврологията. “Има нещо 
фундаментално в това как свързваме 
памет и пространство” - казва Wilson. 
Вместо просто да формират нашия въ-
трешен GPS, клетките за местополо-
жение и координатните клетки може 
би предоставят система за закотвяне 
на нашите спомени. 

Усещане за място

Клетките за местоположение се на-
мират в хипокампуса, който отдавна 
се приема за разпределителен център 
на паметта в мозъка. Премахвайки го, 
както се случило с известния пациент 
H.M., се заличава възможността мо-
зъкът да формира нови спомени. Но 
откритието на O’Keefe показало, че хи-
покампусът е съществен и за навига-
цията. 
O’Keefe записал импулсите на невро-
ни от специфична част на хипокам-
пуса на плъхове, докато те проучват 
открито пространство. Той открил, че 
отделни неврони се активират само 
тогава, когато плъхът е на определено 
място. Променяйки околната среда, 
той показал, че животното реагира не 
просто на сензорни сигнали. По-скоро 
невроните реагирали на някакво по-
сложно чувство за локация. 
В основополагаща книга, публикува-
на през 1978, O’Keefe и неговият съ-
автор Lynn Nadel, теоретизирали, че 
тази пространствена система може 
да има много по-широка роля. Вместо 
просто да предоставя списък с лока-
ции в координатна система, тя може 
би организира спомените на индиви-

да според това къде те са възникнали. 
“Клетките за местоположение полз-
ват координатната система и прила-
гат нещо към нея” - казва Redish. Зато-
ва, когато се върнете по празниците в 
бащината къща и седнете на трапеза-
та, си припомняте любимия сладкиш 
от детството. 
Оттогава, всички изследвания на хи-
покампуса са в отговор на тази книга, 
независимо дали даден експеримент 
ще потвърди или оспори хипотезите, 
изложени в нея, допълва Redish. “Така 
или иначе, тя промени всичко.”

Локализиране

Тридесет години по-късно, семейство 
Moser откриват система от клетки, за 
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които се смята, че осигуряват прос-
транствена информация на клетките 
за местоположение. Те проучвали от-
делни неврони в енториналния кор-
текс на плъх - област от мозъка, която 
се свързва с хипокампуса. Оставяли 
животните да се скитат в празно прос-
транство и в определени моменти 
изследваният неврон се задействал. 
Картирайки точките по пода, където 
това се случвало, изследователите от-
крили, че местата, където невроните 
се задействали, описват решетка от 
равностранни триъгълници. Подред-
бата била така добре изразена, че пър-
воначално изследователите се усъм-
нили в неизправност на апаратурата.

 “Фактът, че невроните се задей-
стват в точно такава триъгълна 
подредба, бе просто безпрецедентен” 
- казва Jim Knierim, невролог в Johns 
Hopkins University - Baltimore, Md. Ко-
гато прочита публикацията през 2005, 
казва “Знаех, че това ще бъде едно от 
най-важните открития в системна-
та неврология”. “Веднъж вече откри-
ти от семейство Moser, координат-

ните клетки” - невроните, които се 
задействат в този решетъчен модел 
- “ни предоставиха нов инструмент 
в изследването на GPS-частта на па-
метта”. (Въпреки че GPS е удобна 
метафора, учените смятат, че реше-
тъчните клетки всъщност използват 
dead-reckoning система за локализа-
ция, за да изчислят локацията.)

Модел на ефективност

Шестоъгълният модел на подредба, 
при активирането на координатните 
клетки, се забелязва на много места 
в природата - от пчелните пити, през 
химичната структура на бензена, до 
добре запълнената щайга с ябълки. 
Това е един наистина ефективен на-
чин за подреждане (пчелите ползват 
шестоъгълници в питите, за да ми-
нимизират количеството използван 
восък). В системата от координатните 
клетки, шестоъгълникът не е физи-
чен обект. По-скоро това е организа-
цията на пространство, която коди-

https://www.youtube.com/watch?v=i9GiLBXWAHI

Шестоъгълен патерн - Olena Shmahalo/Quanta 
Magazine

https://www.youtube.com/watch?v=i9GiLBXWAHI
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ра информация най-ефикасно. “Това 
е оптимален начин да се компреси-
рат данните” - казва Marianne Hafting 
Fyhn, невролог в University of Oslo - 
Norway и бивш студент на семейство 
Moser. Изследователите не са сигурни 
защо координатните клетки ползват 
шестоъгълници, но шестоъгълният 
принцип на организация привлякъл 
и вниманието на биоинформатиците, 
които се опитват да разберат как точ-
но се генерира тази решетка.
Любопитно откритие е, че коорди-
натните клетки могат да функциони-
рат при пълна тъмнина, в отсъствие 
на всякакви визуални сигнали. “Това 
би трябвало да отразява някакви 
вътрешномозъчни динамики, които 
в известен смисъл са независими от 
външно доловени сигнали” - казва 
Knierim. 

Декодиране на Мозъка

Учените все още не са напълно наяс-
но как точно съзнанието изгражда 
пространствените си карти и как ги 
използва за навигация. Но може да се 
окаже, че трудът на O’Keefe и семей-
ство Moser, всъщност хвърля светли-
на не само върху мозъчната система 
за навигация. Изследователите могат 
лесно да измерват невронната актив-
ност и локация в пространството, така 
че невролозите използват клетките 
за местоположение и координатните 
клетки, за да изучават различни въ-
проси.
Например, изследователите искат да 
разберат повече за това как мозъкът 
кодира информация за света в елек-
трически сигнали и как интегрира 
нова информация, докато тези сигна-

ли преминават от един регион на мо-
зъка в друг. “Ако искаме да разберем 
как мозъкът обработва информация, 
трябва да знаем каква трансформа-
ция се извършва при преминаването ѝ 
от една част на мозъка в друга” - каз-
ва Knierim. “Какви правила преобразу-
ват дадена информация от област А 
към информация в област Б?” Проце-
сът, при който координатни клетки 
изпращат информация към клетки-
те за местоположение в хипокампуса, 
позволява на изследователите да про-
учат този въпрос.
Учени също са използвали клетки за 
местоположение, за да разберат пове-
че за паметта. Докато плъх преминава 
лабиринт, се активира специфична по-
редица от клетки за местоположение. 
Поредицата се повтаря, когато плъхът 
заспива; изследователите смятат, че 
това повторение помага на плъха да 
прехвърли спомена за лабиринта от 
хипокампуса, за дългосрочно съхра-
нение. 
По-скорошни изследвания върху съня 
дават основание да се смята, че плъхът 
ще повтори същия модел, когато от-
ново е в лабиринта и трябва да вземе 
решение за това накъде да поеме. Това 
може да означава, че плъхът се обръ-
ща към спомени за лабиринта, докато 
обмисля кой би бил най-удачният път. 
“Знаем, че плъховете могат да извърш-
ват мислени пътувания във времето” 
- казва Redish, докато преживяват от-
ново минали събития. “Това може да 
се обясни единствено благодарение на 
клетките за местоположение.”
Много изследователи смятат, че па-
мет и пространството са дори по-тяс-
но обвързани. В популярен трик за 
запаметяване на речи, използван още 
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в древна Гърция, ораторът си пред-
ставя познат път през града и свърза 
мислено част от речта си със специ-
фично място по пътя. Тази мнемоника 
може несъзнателно да разкрие факта, 
че хипокампусът кодира информация 
както за локацията, така и за автоби-

ографични спомени. “Просто се полу-
чава така, че пространството е един 
добър начин за организиране на пре-
живявания” - казва Wilson.
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На малцина е известно, че 
познатият издател и ре-
дактор на списание „Ми-
нало” Любомир Юруков е 
притежател на редки до-

кументи, които той откупува за своите 
колекции. Сред изключително ценни-
те му находки е личният архив на Ва-
сил Радославов, починал в Германия 
през 1929 г. След съвместно обсъж-
дане през 2013 г. той ми повери тези 

документи за разчитане, обработка 
и подготовка за печат в поредица от 
три тома под заглавие „Спасената ис-
тория”. Сред наличния архивен ма-
териал от изключителна важност са 
дипломатически сондажи за включва-
нето на България в Първата световна 
война, част от които ще коментираме 
тук.
Първият поверителен доклад до Ва-
сил Радославов е изпратен на 25 де-
кември 1913 г. от Цариград и съдържа 
предупреждение за лошите последи-
ци от евентуална конвенция с Турция. 
В него полковник Жеков1 и Н. Колу-
1 Генерал Никола Жеков (1864-) – 
завършил Военна академия в Торино, Италия. 
По време на Балканската война е началник-
щаб на Втора българска армия. Участник 
в делегацията по корекцията на българо-
турската граница като условие за неутралитета 
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Първата световна война по 
неизвестни документи
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шев казват: „Турците ще направят 
всичко възможно да предизвикат едно 
нападение от гръцка страна, в който 
случай, щем не щем и ние ще трябва да 
воюваме, дето ще рече да се видим на-
паднати от всички страни, а може би 
и окончателно смазани”. Според пре-
говарящите истинската цел на Турция 
е завладяването на Западна Тракия и 
Солун, а претенциите за Егейските ос-
трови са само претекст. При едно во-
енно споразумение със София атаките 
им само ще бъдат улеснени. Има опас-
ност Истанбул да оповести евентуал-
ното тайно споразумение с България 
и да провокира Румъния да ни удари 
в гръб, от което и сърбите няма да 
пропуснат да се възползват. Затова на 
този етап е препоръчително България 
да изчака политическата ситуация на 
Балканите да се избистри.
Междувременно опасността от прово-
кации от страна на Гърция нарастват. 
Последната се надява, че ще успее да 
на България. От 1915 г. е министър на 
войната в кабинета на В. Радославов, а след 
обявяването на войната е главнокомандващ 
Действащата армия. След войната се завръща 
доброволно в България и е осъден като военен 
министър на 10 години затвор. След 1944 г. 
емигрира, а на следващата година е осъден на 
смърт от Народния съд.Умира през 1949 г. в 
Бавария.

осуети навлизането в турски води на 
поръчаните в Англия два дренднаута 
2. В победата на гърците са убедени и 
самите германски офицери в Турция.
От Букурещ нашите дипломати ко-
ментират нарастващата опасност от 
страна на Румъния и още на 4 март 
Радославов е уведомен за сондажа, с 
който великият везир натоварва своя 
представител в Букурещ да се осве-
доми при какви условия румънското 
правителство би се съгласило на едно 
„по-интимно сближение между Тур-
ция, България и Румъния”. Очевидно 
такава конфигурация е изгодна за Авс-
тро-Унгария и се подкрепя активно от 
маркиз Палавичини3.  Според твърде-

2 Дредноут – клас линейни кораби, 
характерни с големия брой оръдия. През 
1906 г. е произведен първият английски HMS 
Dreadnought, който се задвижвал с турбинен 
двигател.
3 Маркиз Йохан фон Палавичини (1848-
1941) – австро-унгарски дипломат, посланик 
при Високата порта в Цариград по време на 
Първата световна война. Роден в Падуа в 
древно благородническо семейство. Аташе 
в Берлин (1871), в Париж (1878) и Лондон 
(1880). В 1887 г. е секретар на посолството 
в Белград, а после в Санкт Петербург и 
Букурещ. От 5 октомври 1906 г. е посланик 
в Константинопол. През 1911 г. временно е 
изпълняващ длъжността външен министър. 
Негова е заслугата за привличането на Турция 
на страната на Централните сили. Въпреки 
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нието на Саид Халим 4 това могло да се 
осъществи, „само ако на Румъния бъ-
дат дадени нужните гаранции, че няма 
да бъде един ден нападната от Бъл-
гария”. С неутрализирането на този 
„мъчителен за румъните кошмар” се 
нагърбва Анкара, която би възпряла 
всяка агресия, в случай, че България 
поиска да си върне Добруджа.
Интересното в това донесение е кон-
статацията, че желанието на Берлин 
да привлече на своя страна Румъния 
е сигурен индикатор за „възможност-
та за един въоръжен конфликт меж-
ду Русия и Германия”. „Туй стремление 
на берлинската дипломация би могло 
да използуваме и ние, за да видим осъ-
ществена оная амбиция, която тряб-
ва да съставлява главния обект на 
външната ни политика”, т.е. обедине-
нието на българските земи. 
За сближение с Германия се изказва и 

ясното съзнание за геноцида над арменското 
население маркиз Палавичини не проявява 
активна протестна дейност. През м. април 1917 
г. той отказва да стане външен министър.
4 Саид Халим (1865-1921) – велик везир 
през 1913-1917 г. Роден в Кайро, принц Халим 
е внук на управителя на Египет Мохамед Али. 
Макар да подписва съюза с Германия, после 
подава оставка. През 1919 г. е осъден и заточен 
на о. Малта. Освободен през 1921 г., на 6 
декември е убит от арменски революционери 
заради участието си в геноцида над арменския 
народ.

проф. Атанас Иширков, който е коман-
дирован по същото време в Берлин, за 
да сондира настроенията към нас сред 
немската общественост. Той е гост на 
известния българофил проф. д-р Карл 
Каснер5 . Ученият обаче се съобразява 
с желанието на министър председате-
ля да се пази неутралитет и да не се 
дразнят излишно силите от Тройното 
съглашение. В аксесоарите на дипло-
мацията се добавят и научни аргу-
менти, като например сръбска карта 
от 1852 г., в която са отбелязани гра-
ниците на сръбската говорна област. 
Според данните на самите състави-
тели градовете Бяла паланка, Пирот, 
Лесковец, Враня, Гилян, Скопие, Те-
тово, Дебър и други, „са вън от облас-
тта, дето се говори сръбски”.
От този период интерес представля-
ват също поверителните доклади до В. 
Радославов от консулството ни в Ми-
лано. Още на 26 февруари 1914 г. упра-
вляващият дава информация относно 
възможността за бъдещо сътрудни-
чество с италианската авиация. Тя е 
съпроводена със специален Рапорт 
за устройството на авиаторски еска-
дрили и хидропланна военна служба у 
5 Проф. д-р Карл Каснер – член на 
БАН и доктор хонорис кауза на Софийския 
университет. До 1944 г. негово име е носила 
днешната улица „Борова гора” в квартал 
Лозенец.
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нас, според вижданията на четирима 
капитани от действащата италианска 
армия -  най-добрите авиатори и ко-
мандири на дирижабли, фактически 
организатори на военната авиация в 
Италия. Според доклада въпросните 
лица са изразили готовност да дойдат 
в България, за да поставят основите 
на една модерна военна авиация, с ка-
квато България не разполага.
Докато светът все още се надява, че ще 
избегне разпространението на война-
та, от Бордо идва коментара на Матей 
Геров с подробности около падането 
на Анверс6  и смъртта на крал Карол7.  
6 Анверс – дн. Антверпен в Белгия. 
Разположен в областта Лотарингия, градът 
преминава под владението на френски, 
австрийски, испански херцози и монарси. 
Заради близостта си до границата с 
Нидерландия, през XIX в. Белгия изгражда 
пръстен от укрепления около града, които по 
време на Първата световна война се смятат 
за втора защитна линия срещу германското 
настъпление. От 1 до 9 октомври 1914 г. 
германците водени от ген. Ханс фон Беселер 
атакуват града и превземат всички белгийски 
територии до Изерския канал. Днес Антверпен 
е второто по големина пристанище в 
Европейския съюз след Ротердам.
7 Карл Айтел Фридрих Зефиринус 
Лудвиг фон Хоенцолерн-Зигмаринген или 
крал Карол I Румънски умира на 10 октомври 
1914 г. Офицер от пруската армия, през 1866 
г. е избран за княз, а от 1881 г. за крал на 

Франция се оказва неподготвена да 
осмисли факта за загубата на това на-
ционално убежище, от чието същест-
вуване зависи и съдбата на Белгия.8  
Новият румънски крал засилва теж-
ненията на националистите, че Буку-
рещ ще се изправи срещу Виена. От 
това произтича въпроса осигурен ли 
е неутралитета на България и ще има 
ли ревизия на Букурещкия договор. В 
Париж смятат, че Румъния е factotum9 
на Балканите, което снижава изклю-
чително много международния прес-
тиж на България. В неясна позиция 
продължава да бъде Гърция, тъй като 
Италия се стреми да я тласне в посока 
към Мала Азия. И всички тези дипло-
матически усилия са насочени отново 
към съдбата на Македония. Според 
Матей Геров България трябва да за-
пази своя неутралитет до край, за да 
може да го изтъргува на висока цена: 
„когато цял свят ще въздъхне с отрада 
пред настъпващия мир, тогава тряб-
ва да се чуе заканителния глас на не-
Румъния.
8 Réduit national – национален редут, 
система от подземни укрепления за отбрана 
или пръстен от крепости. Такава система е 
изградена и в Швейцарските Алпи.
9  „Factotum” – от лат. – способна да 
направи всичко. В преносен смисъл може да се 
употребява като „момче за всичко”.
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доволна Македония, която трябва да 
хвърлим в очите на света като искра 
за нови пожари, ако нейното положе-
ние не се уреди”.
В тази посока са и сведенията на пуб-
лициста Иван Коларов, който през ес-
ента на 1914 г. разговаря в Будапеща 
с турския професор Абдул Летиф – 
участник в турска военна мисия за за-
купуване на коне от Унгария. „Турция и 
България няма какво да делят. Смет-
ката между тях е приключена. Вий, 
българите, имахте пълно право над 
Македония. Ний владеехме последна-
та въз основа на разприте между вас, 
сърбите и гърците. Взехте я с помо-
щта на съюза, но защо? Вий изнесохте 
на плещите си цялата война, а сър-
бите и гърците плячкосаха Македо-
ния. Грехът, обаче, си е чисто българ-
ски. Без Балканският съюз Македония 
щеше да бъде Ваша, защото въпросът 
за Дарданелите, в който лежи живо-
та и смъртта на Отоманската импе-
рия, ни налагаше вече да Ви отстъпим 
и дадем Македония под една или друга 

форма, за да можем на 
такава цена да се зак-
репим като държава 
с помощта на Бълга-
рия” – патетично зая-
вява турския профе-
сор на Ив. Колоров. И 
допълва: „Русия даде 
Добруджа на Румъния, 
за да държи България 
и Румъния в недобри 
отношения, с цел да 
ги вкара във война. По 
такъв начин Сърбия 
оставаше завинаги 
владетелка на Маке-
дония, а България и Ру-

мъния изтощени след една война, щяха 
да дадат свободен път на два руски 
корпуса само да завладеят от към Ев-
ропа Дарданелите и Цариград”. 
В документите от края на 1914 г. има 
немалко сведения както за нападени-
ята на турския флот над руски прис-
танища, така и за руските злодеяния в 
Мармарош и Сигет. Според донесени-
ята след навлизането на руските вой-
ски в Унгария войниците се „впуснали 
из града и като бесни търсели ракия и 
вино. Гдето намерили каси – разбили 
ги. Изнасилвали населението за пари. 
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Цели обози натоварвали с мебели и 
скъпоценни предмети, и ги закарали 
към Русия. Безчестили жени и моми. 
Избили много хора без причини. Но вър-
ха на руското безобразие било следно-
то: Те задигнали 50 малки момичета 
14-17-годишни, държали ги при себе си 
и когато маджарските войски пропъ-
дили русите от града, момичетата 
били намерени изклани”. В същия ра-
курс са описани и зверствата на тур-
ската флота  при нападенията над 
Теодосия, Севастопол, Новорусийск и 
Одеса. При бомбардировките са уни-
щожени и паметници културата от 
времето на Понтийска Гърция, като 
всичко е предадено на огън и разруха.
Изключително впечатление правят 
донесенията на нашите военни ана-

лизатори в Петроград до Щаба на бъл-
гарската армия относно финансовата 
и морална подготовка на войната в 
Русия, военната цензура и акцентите 
в пресата, въоръжението, облеклото и 
снаряжението на войските и военно-
въздушните сили. И ако тази инфор-
мация е по-общодостъпна, същото 
не може да се каже за изключително 
подробните данни за висшите стра-
тегически единици, дислокацията на 
войските, плана на войната и дори 
характеристиката на личните ка-
чества на висшия руски генералитет. 
С известна ирония в донесенията се 
коментират лозунгите на славянофи-
лите, апелиращи към „чувствата на 
„мужика” да се притече на помощ на 
потиснатата Сърбия и за освобожда-
ване потиснатото славянство…” Под-
готовката на общественото настро-
ение в полза на войната има и своя 
позитивен аспект – дори закриването 
на казионните лавки за продажба на 
водка се посреща с разбиране и така 
„пиянството, което убиваше и тро-
веше организма и душата на руската 
маса се прекрати”. Впечатляващи са 

субсидиите за во-
енния фонд в раз-
мер на 500 000 000 
рубли, набавени 
само с облагане на 
населението. Спо-
ред финансовият 
анализ обаче това 
няма да доведе до 
застой в руската 
икономика, както в 
някоя европейска 
силно развита ин-
дустрия, тъй като 
тя не е експортно 
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ориентирана, а е самозадоволяващ се 
вътрешен пазар. Още по-внушителен 
е броя на мобилизираната армия, кой-
то достига до 6 500 000 души при общ 
брой на военно обучените хора 7 250 
000 човека. Традиционни остават оба-
че недостига на въоръжение и облек-
ло, а сведението, че от всички велики 
князе единствен Николай Николае-
вич има военно образование едва ли 
е преувеличено. Останалите членове 
на Щаба са хора на преклонна възраст, 
със стари разбирания, неспособни да 
водят една модерна война. „Грешки-
те, правени през войните 1854, 1877 и 
1904-5 години се повтарят в най-ши-
рок мащаб. На много места грешките 
на висшето командване се изкупват 
с цената на хиляди и хиляди войници 
и офицери…” – заключава майор Пре-
славски.
В своя Поверителен рапорт от 14 
февруари 1915 г. пълномощният ми-
нистър Михаил Маджаров определя 
българо-руските отношения като „ис-
терически припадъци – или се прегръ-
щаме, или се караме”. След влизането 
на Турция във войната Сазонов декла-

рира пред Маджаров, че Русия ще под-
крепи искането за границата „Мидия-
Енос”. По отношение на Сърбия държи 
за запазването на договора от 1912 г., 
а за Гърция не поема никакви ангажи-
менти заради нейната „неотстъпчи-
вост”. Маджаров е убеден, че интереси-
те на Русия се свеждат до преминаване 
през българските територии в посока 
на Проливите и вярва, че „пътя ни за 
Македония ще трябва да мине през Ца-
риград”. Дори краен русофил като него 
обаче заявява категорично на руския 
външен министър, че „няма българин, 
който би се решил да помага на сърби-
те преди разрешението на македон-
ския въпрос. Ако Гърция, съюзницата 
на Сърбия, не се решава да помага на 
своята съюзница, безнравствено е да 
се иска от българския народ подобно 
нещо”. За разлика от 1912 г., когато 
Маджаров е противник на настъпле-
нието на нашата армия на юг от Од-
рин, в Рапорта заявява: „Сега трябва 
да влезем в Цариград наедно или преди 
войските и флотите на Тройното съг-
лашение, защото с това не само съз-
даваме неприятности и компликации, 
но добиваме права, срещу които не мо-
гат да не ни обезщетят в Македония. 
Това е толкова законно и естествено, 
щото ако не го направим, ще ни се  уди-
вляват всички, дори турците”. Стран-
ното е, че Маджаров е убеден, че ние 
няма как да задържим Цариград и ще 
трябва да го предадем на гърците, „по-
усърдни за величие от нас”. Но за него 
това е цената на нашата историческа 
мисия: „да помогнем за изгонването 
на турците от Европа”. Тези плано-
ве за сетен път показват колко малко 
диалог има между военните и дипло-
мацията. Цялата пледоария завършва 
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с препоръката България да се присъ-
едини към Тройното съглашение, за 
да „осъществим своето народно един-
ство без кървави жертви”. 
Липсата на синхрон в позицията на 
нашите дипломати личи от корен-
но противоположното становище на 
Панчо Дорев, за който слизането на 
юг от линията Мидия_Енос ще бъде 
фатално за съществуването на нашата 
държава10.  При такива разнопосочни 
съвети наистина е трудно да се води 
една реалистична външна политика.
10 Панчо Дорев (1878-1938) – юрист, 
общественик, дипломат и османист. Роден 
в с. Пътеле, Леринско. Завършва право в 
Цариград и работи като адвокат и учител. 
След Младотурската революция е депутат в 
османския парламент. През 1913 г. е съветник 
в българската легация в Цариград, а от 1914 
до 1916 г. е генерален консул в Будапеща. След 
Първата световна война последователно е на 
дипломатическа служба във Виена, Лондон, 
Александрия, Прага.

Грешките от военната ориентация на 
България са сред най-често коменти-
раните в научните и политически ана-
лизи, като главната вина се приписва 
на кабинета на Васил Радославов. Една 
шифрована телеграма на Панчо х. Ми-
шев от Лондон с дата 1 ноември 1914 
г. обаче ни убеждава, че срещата му с 
Едуард Грей не е особено обнадежда-
ваща. Английският външен министър 
заявява: „Докато Турция беше неу-
трална английското правителство й 
осигуряваше досегашните нейни гра-
ници; след нейната намеса във война-
та положението се измени и при една 
победа от страна на Трипл-Антанта-
та самото съществуване на Турция 
става съмнително”. Преведено на ези-
ка на голите обещанията това озна-
чава възстановяване на линията Ми-
дия-Енос. При първия намек, че след 
войната ние се надяваме да възтър-
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жествува „принципа на националното 
обединение”, Едуард Грей не скрива, че 
въпросът за Македония може да се ко-
ментира само след споразумение с Ру-
сия и Франция. На забележката на на-
шия пълномощен министър, че „у нас 
са наситени на голи обещания, даже и 
на тържествено подписани договори”, 
английският дипломат се задоволява 
само с куртоазни уверения в приятел-
ско благоразположение.
Не по-различно е становището на 
френските меродавни кръгове. Тук 
сондажите са възложени на профе-
сор Anlard, който заявява на пълно-
мощния министър Станчов, че ако 
България се присъедини към Антан-
тата, това ще доведе до нейния бърз 
триумф, защото ще „повлече след себе 
си Румъния, Гърция и Италия. Разби-
ра се, че в такъв случай на България 
трябва да се даде пълна сатисфакция 
11. Но понеже е невъзможно днес да се 

11 Сатисфакция (лат) – известно 
удовлетворение или обезщетение за обида на 

отделят и й се предадат територии-
те, които тя иска, то не мислите ли, 
че българското обществено мнение би 
се задоволило, ако на България се даде 
писмена гаранция от страна на съю-
зените три Велики сили във форма на 
Convention Conditionnelle12 , че тя ще по-
лучи исканите земи, ако ония държави, 
от които ги иска, получат уголемя-
вания от друга страна”. Подобна „ус-
ловна конвенция” естествено не звучи 
убедително, понеже е без всякакви 
гаранции. Единственото реално нещо 
от страна на Антантата е предоставя-
нето на заеми в размер, от който Бъл-
гария „има нужда”, т.е. – допълнител-
на  икономическа задлъжнялост към 
военните „съюзници”.
На пазара на историческото бъдеще 
на Европа не закъсняват да се появят 
и всякакви шарлатани, какъвто без-
спорно е F. Bianconi.13  Инженер, геог-
честта.
12 Convention Conditionnelle (фр.) – 
условно споразумение.
13 Ф. Бианкони – френски главен инженер 
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раф, етнолог, познавач на Балканите, 
той е автор на множество карти, с кои-
то върши безпрецедентна търговия. 
След установяването си в Париж той 
отваря своята сергия за продажба на 
политически миражи, предлагайки и 
на България срещу 20 000 франка да 
разчертае „Картата на утрешна Евро-
па” така, че Пчиня14  – южно от Скопие 
– северно от Велес – до Струга, Доб-
руджа без Силистра и линия Деркос15  
– Сарос16  да рамкират  българските 
граници. Агитационният щаб на сър-
бите вече е оглавен от Цвиjић17,  гръц-
кото лоби отдавна е в пълен състав, а 
румънците разполагат с достатъчно 
средства за въздействие. На България 
и тук не и върви, тъй като навремето 
дядо Цанков, Балабанов и Икономов 

и архитект на Отоманските железници. Автор 
на книгата „Източният въпрос или истината 
за Турция”, в която разкрива обективно 
турските зверства по време на Априлското 
въстание от 1876 г. Бианкони се отнася с 
особена симпатия към робското положение 
на българите в Османската империя. По-
късно съставя „Търговска карта на България 
от 1887 г.”, в която привежда важни данни 
за териториалното разпределение на 
производството у нас.
14 Река Пчиня е ляв приток на Вардар.
15 Деркос е село и едноименно езеро в 
Източна Тракия, на Черно море, дн. в Турция. 
Оттук започва известната Анастасиева стена.
16 Сарос – залив на Егейско море.
17 Йован Цвиич (1865-1927) – сръбски 
географ и етнограф. Доктор на Виенския 
университет. Председател на Сръбската 
кралска академия. Автор на великосръбската 
доктрина за липса на българска народност 
на Балканите. Политическите му претенции 
обхващат не само Македония, но и „шоплука” 
до р. Искър. Възгледите му са използвани 
за промяна на идентичността на българите, 
попаднали в Сърбо-Хърватско-Словенското 
Кралство.

са успели да изиграят въпросния кар-
тограф и да му отмъкнат 10 000 лв. 
капитал, който той вложил като един 
от основателите на „Целокупна Бъл-
гария”. Утешително е само това, че да 
откраднеш от крадеца не е престъпле-
ние…
В края на 1914 г. напрежението по на-
шите граници нараства. Зачестяват 
престрелките по границата ни с Гър-
ция. Увеличава се броя на български-
те бежанци през румънската граница, 
вследствие на дискриминационна-
та политика на Букурещ към нашето 
население. Ако погледнем само да-
нъчните задължения на българите 
в Добруджа ще видим, че те достой-
но дописват турските: „например, за 
право носене на калпак се плащало 10 
лева, за прозорец – 2 лева, за врати – 5 
лева, право за гледане една свиня – 20 
лева, за впрягане един чифт волове – 
25 лева, за медицинско свидетелство, 
ако отвори някой дюкян – 25 лева, за 
една овца и коза – 1 лев, за един доби-
тък право да пасе – 6 лева, право на 
жените да предат на хурка – 1 лев и 
други. Въобще, режима е бил такъв, че 
живота на българите е бил невъзмо-
жен” – четем в донесенията на консул-
ството. 
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България продължава да пази неу-
тралитет, но сервилната й политика 
както на Изток, така и на Запад трево-
жи мнозина. Затова в свое донесение 
М. Геров ще напише на В. Радославов: 
„Представляването чрез руски угод-
ник в Русия, чрез немски угодник в Бер-
лин, чрез френски угодник във Фран-
ция, влива пакостен субективизъм в 
курса на нашата дипломация, държи 
в неведение върху истинските настро-
ения централното управление, туря 
неговите жестове в противоречие с 
текущата действителност и свърш-
ва с крах в съдбоносния момент. Мина-
лото е свидетел на горното ми твър-
дение. Бъдещето ме плаши”.
Липсата на дългосрочна външна стра-
тегия личи и от слабата военна съ-
оръженост на страната. В разгара на 
войната България тепърва започва 
да търси възможности за закупува-
не на оръжие от Дания, чийто превоз 
през вражески територии се оказва 
изключително рисково предприятие. 
Военните доставки не само не дости-
гат в договорения срок, задържани на 
германска и австрийска територия, но 
европейската преса разгласява вида и 
размера им. 
През пролетта на 1915 г. неутралите-

тът на България става все по-трудно 
удържим. След нечувани турски звер-
ства над сърбите в Македония към 
българската граница започват да при-
иждат първите бежанци. Удивително 
е, че в такъв момент нашите гранични 
войски се стараят да помогнат кол-
кото е възможно на своите сръбски 
колеги. Нашата нихилистична исто-
риография предпочита да подминава 
подобни сведения, но те са факт – ние 
лесно забравяме лошото, което са ни 
сторили. След ексцесиите в Дойран-
ско, Валандовско18  и Удовско19  на-
чалникът на пограничната секция по-
ручик Казаков алармира: „Пътищата 
са задръстени от бежанци, кола и до-
битък. Положението е най-сериозно. 
Моля най-бързи наставления”.
Дипломатическият натиск върху стра-
ната се засилва и през м. април 1915 
г. италианският посланик в Цариград 
отново подема инициатива за сключ-
ване на съюз с България и Румъния. 
Маркиз Гарони изказва подозрения 
за наличието на тайна военна конвен-
ция с Германия. Неговият съвет е за 
продължаване на неутралитета. Меж-
дувременно надлъгванията с Турция 
продължават и с увеличаването на 
военните успехи Анкара става все по-
неотстъпчива по въпроса за линията 

18 Валандово – дн. в Р. Македония. Според 
Евлия Челеби името означава „Голям поп” или 
владика. През османския период е населен 
с българи и помаци. След 1913 г. остава в 
Сърбия. Освободено е през 1915 г. от четите на 
ВМРО, а есента тук влиза българската армия.
19 Удово – дн. в Р. Македония. През 
османския период е населено с турци и 
цигани. На 20 март 1915 г. чети на ВМРО 
взривяват железопътния мост на р. Вардар, 
за да затруднят комуникациите на сръбските 
войски.
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Мидия-Енос. Германският посланик 
в Цариград барон Вангелхайм също 
поддържа тезата, че без  Одрин тур-
ците не могат да съществуват. И още 
нещо – Германия гарантирала целост-
та на Турция. Още по-нетактично е 
австрийското вмешателство, по чий-
то съвет Турция не бива да отстъпва 
повече от границата по р. Марица. Не 
липсват и интриганти, които нагне-
тяват напрежението със слухове, че 
България иска обща граница с Авс-
тро-Унгария. Германия е недоволна 
от Виена, която не иска да направи 
отстъпки на Румъния и повече вреди, 
отколкото помага на съюза да се раз-
расне. Усетил компликацията от своя 
страна Букурещ предявява претенции 
за цяла Трансилвания.
В средата на 1915 г. турският посланик 
в Лондон Тевфик паша20  ненадейно 

20 Ахмед Тевфик паша (1845-1936) – 
Последният велик везир на Османската 
империя (17.11.1922 г.). Посланик в Лондон в 

посещава Атина, натоварен да прего-
варя за едно сближение между Турция 
и Гърция. Сърбия дава вид, че се дого-
варя тайно с Австро-Унгария. Позици-
ята на Румъния и България не позво-
лява германските военни доставки да 
достигнат до Цариград и опасенията, 
че Турция може да сключи сепарати-
вен мир с Антантата, към какъвто ги 
тласкат Франция и Англия, нарастват. 
Заплахата, че войната ще свърши пре-
ди ние да сме изтъргували своя неу-
тралитет се вижда на мнозина реална 
и нашата дипломация ускорява прего-
ворите.
В. Радославов прибягва и до услугите 
на частни лица като Д. Точков и Тю-
фекчиев21,  които имат лични контак-
периода 1911-1914 г.
21 Наум Тюфекчиев след Младотурската 
революция се сближава с Ниязи бей и Енвер 
бей. По поръчка на турската тайна полиция 
на 31 януари 1915 г. той организира атентат 
в Градското казино, с цел България да бъде 
тласната на страната на Централните сили. 
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ти с високопоставени турски поли-
тици. Тяхната информация обаче се 
оказва твърде неблагонадеждна. Бъл-
гаро-турските преговори зациклят 
до корекция на границата по десния 
бряг на Марица и железопътна връзка 
с Дедеагач, и то само при условия, че 
България влезе във войната на стра-
ната на Германия. Радославов обаче 
е категоричен: „Аз подчертавам, че 
не бива да свързваме нашите отно-
шения с Германия чрез декларации с 
Турция, първо, защото нашето съгла-
шение с последната, бидейки съюзница 
на Германия, ни свързва и с Германия, 
и второ – защото понастоящем наша-
та неутралност ще е повече полезна 
за Турция и Германия, отколкото ако 
се наруши тая ни неутралност”. В на-
шите контра-предложения е разписа-
но: „Турция да отстъпи на България и 
левия бряг на Марица със средна ши-
рина 5-6 километра, от устието до 
над Кулели Бургаз, около Урли; от там 
границата продължава на север по 
течението на Марица до един пункт 
около Юруш; от тук границата оби-
каля сегашния фортификационен пояс 
на Одрин, пресича Тунджа източно от 
Ак-Бунар, продължава на югоизток, 

На място загиват синът на началник-щаба на 
армията ген. Климент Бояджиев – Никола, 
както и дъщерята на военния министър ген. 
Иван Фичев – Мара.

като оставя Лозенград и Бунар-Хисар 
в наша територия, след което зави-
ва на север до кота 1030, а от там на 
изток до Сербез- буруну. Градовете Ба-
ба-Ески, Люле-Бургаз и Виза остават в 
турска територия”.
 Тъй като България не дава индика-
ции за съюз с Германия, никой обаче 
не е гарантиран, че утре тя няма да 
се обърне срещу Цариград, независи-
мо от териториалните отстъпки. Гер-
манският посланик Вангелхайм със 
свойствената си откровеност заявява 
директно на Н. Колушев: „целта на 
Германия е да компрометира неутра-
литета на България и й отнеме всяка 
възможност да преговаря със Съгла-
шението, та макар и да струва това 
много  на турците”. В. Радославов оба-
че все още вярва, че „въпросът за съюз 
с Германия е свързан със специалната 
декларация на Германия от 5 юни н. 
ст. т. год., следователно няма защо 
да се повдига тоя въпрос от турците. 
Отстъпката трябва да стане ведна-
га след договора ни и без гаранция спе-
циална”. 
Междувременно англо-френската 
флота блокира параходите, идващи 
от Дедеагач и спира всички стоки за 
България, което нанася икономиче-
ски вреди на страната. Това рефлек-
тира върху стабилността на кабинета, 
който е заплашен с бламиране. В. Ра-
дославов все по-трудно намира балан-
са и дори обмисля да изтегли своите 
преговарящи от Цариград. От своя 
страна турците умишлено протакат 
преговорите, разчитайки, че „всеки 
ден общото военно положение се из-
меня в тяхна полза”. Така в разгара на 
лятото на 1915 г. българо-турските 
преговори формално са прекратени, 
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тъй като Германия и Австро-Унгария 
категорично насърчават Турция към 
неотстъпчивост. Съюзниците са убе-
дени, че „българското правителство 
ще не ще, ще влезе в споразумение със 
средноевропейските Велики сили и сле-
дователно с Турция, даже и когато по-
следната не направи никакви отстъп-
ки на България”. Точно в този момент 
Съглашението прави пореден опит за 
аванси в София, но българската външ-
на политика продължава да робува на 
принципа или всичко – или нищо. Ма-
кедония остава приоритет пред Тра-
кия, а там Съглашението няма какво 
да предложи. Затова отстъпките към 
Турция са неизбежни, а Германия обе-
щава да принуди Гърция да ни даде не 
само част от Македония, но също Ка-
вала, Драма и Серес. 
В края на лятото на 1915 г. нашите пре-
говарящи дипломати продължават да 
съветват към предпазливост, защото 
срещу малка ректификация на грани-
цата поемаме фатални  ангажименти, 
без да е ясна все още позицията на 

Гърция и Румъния. На 8 август 1915 г. 
В. Радославов дава едни от последните 
си указания на Н. Колушев в Цариград 
относно границата с Турция: „Начи-
ная от Татаркьой (Константиново), 
пограничната линия да следва по де-
сния бряг на р. Тунджа до село Фикел22  
(австр. карта), оттам крива линия 
под кота 130 (сто и тридесет) – село 
Хаджикьой – R Sucun – под кота 253 
(двеста петдесет и три) – село Дуван-
джа-акча арахим – Виран теке (нова 
Мустафа паша), двата бряга на р. Ма-
рица – Мараш, пак по р. Марица (двата 
бряга) до буква С от надписа Карагач, 
по-нататък по права линия до буква 
S от надписа Демирдес, от тук двата 
бряга на Марица (начиная от сегашна-
та ни граница) до Енос”. И този път е 
получен отказ за подобни отстъпки.
Преговорите, водени от български-
те дипломати показват зрялост и 
умереност, но в София сякаш вече са 
предрешили нещата. Вместо широк 
коалиционен кабинет, върху прави-
телството на Васил Радославов лежи 
тежката отговорност да реши съдбата 
на страната. Той обаче не е единстве-
ният фактор – последната дума има 
двореца и Кобурга. Липсата на траен 
външен съюзник за пореден път по-
ставя страната в изолация и продъл-
жаващият неутралитет започва вече 
да се обезсмисля, защото може да се 
загуби и тази оферта, без да е догово-
рено каквото и да било с противнико-
вия лагер. Така на 14 октомври 1915 г. 
България обявява война на Кралство 

22 Село Фикел – след 1934 г. с. Маточина, 
Свиленградско. Разположено в южните 
склонове на Сакар планина. В селото има 
скална църква от X в., а в околностите му се 
виждат останките на крепостта Букелон.



www.nauka.bg
admin@nauka.b g

С Т Р.

105

Сърбия, а пред дипломацията вече 
стоят други задачи.
Личният архив на Васил Радославов 
ни разкрива и тези страни от неговата 
дейност. Хронологически документи-
те достигат извън обсега на Първата 
световна война, разкривайки съдба-
та му в емиграция в Германия до сет-
ния му ден. Обнародването на тези 
документи, голяма част от които са 
в оригинал, ще позволи на бъдещите 
изследователи да видят по-детайлно 
пътя, извървян не само от държавни-
ка и политика, а съдбата на едно цяло 
поколение българи, изстрадало за по-
реден път националния идеал и обре-
чено да види разгрома на България от 
Великите сили, които днес по ирония 
на съдбата със снизхождение гледат 
на нас като на екзотични европейски 
партньори.

DIPLOMATIC NEGOTIATIONS FOR 
ENTRY OF BULGARIA INTO THE WORLD 

WAR I ON THE BASIS OF HITHERTO 
UNKONOWN DOCUMENTS

Lisbeth Lyubenova

The paper is based on analysis of 
diplomatic documents from the personal 
archive of Vasil Radoslavov, purchased 
and conserved by the collector Lubomir 
Jurukov. They highlight the complex 
negotiations between Bulgaria, the 
Entente and the Central Powers for 
entry of the country into the World War 
I. The emphasis is put on the Bulgarian-
Turkish relations and the pursuit by V. 
Radoslavov to take back the Midia-Enos 
line. There is a forthcoming release of the 
entire collection of documents in three 
volumes. It will also show the life of V. 
Radoslavov as an immigrant in Germany.
       

БГ Наука представя колекция “Възраждане” 
Всеки ден нови заглавия

http://nauka.bg/

http://nauka.bg/taxonomy/term/1313
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Лъкът често бива посочван 
като едно от най-важните 
изобретения в историята. 
И това твърдение е на-
пълно обосновано - дали 

като средство за лов и осигуряване 
на прехрана, или като военно оръжие, 
носещо победа в битките и доминация 
над съперниците, той играе значима 
роля в продължение на хилядолетия.
Конструкцията и дизайнът му се про-
менят с една основна цел - да се пови-
ши ефективността му. Благодарение 
на тези подобрения той си извоюва 
приоритетно място във военния арсе-
нал на цивилизациите на Древния Из-
ток, номадите от степите на Централ-
на Азия и сред редица други народи.
Според известния американски ловец  
и производител на лъкове Фред Беър 

“историята на лъка и стрелата е исто-
рията на човечеството”. Тази история 
се простира хилядолетия назад от на-
шето време.

Ключови думи: лък, стрелба, исто-
рия, прост лък, композитен лък, скит-

История

Лъкът през вековете - от 
праисторическия лък до 
днес

Автор: Магделия Шугова

Списание  “Българска наука”, брой 88 (2016 г.)
ISSN: 1314-1031

Фиг. 1. Пещерни рисунки във Валторта, Испания, 
изобразяващи стрелци, ловуващи стадо елени с 
лъкове - оригинал
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ски лък, хунски лък, английски лък, 
викингски лък, аварски лък, японски 
лък, корейски лък, китайски лък, кон-
ни стрелци, лов, оръжия 

Праисторическият лък. Кога и как е 
изобретен лъкът?

Въпреки неоспоримата значимост на 
изобретяването на лъка, няма исто-
рически останки от примитивните му 
форми. Археолозите засега не са от-
крили и най-вероятно няма да откри-
ят останки от първоначалните етапи 
на изобретяването на лъка, тъй като 
те трудно биха се запазили, подложе-
ни на разрушителните климатични 
условия. Основавайки се на намерени-
те каменни върхове на стрели, учени-
те предполагат, че лъкът и стрелите 
са били изобретени през Късния па-
леолит, преди около 28 000 години. 
Другите материали, с които хората по 
това време са разполагали за напра-
вата на лък и стрели, включват дър-
весина, определени растителни влак-
на, животински мускули, сухожилия и 
кожи. Лъкове и стрели, направени от 
такива материали, няма как да оцеле-
ят в природни условия за такъв дълъг 
период от времe. Затова каменните 
върхове на стрели се явяват единстве-
ните индикации, че през Късния пале-
олит е имало стрели, а следователно и 
лъкове. Откритието им обаче може да 
спомогне само за определянето на по-
следните етапи от изобретяването на 
примитивния лък, но не и да ни даде 
представа за първоначалното му въз-
никване.
Изобретяването на много примитив-
ни инструменти е резултат от позна-
нието за механизма на функциони-

ране на нещата в природата, което 
хората са трупали по време на живота 
си, благодарение на директни наблю-
дения. Можем да сравним древните 
заострени инструменти с естествени-
те заострени форми на скалите, стър-
галките с мидените черупки и т.н. Но 
за лъка и стрелата няма природни 
образувания или обекти, които да са 
аналогични на формата или катапул-
тиращия механизъм, така че древни-
те хора да са могли да ги наблюдават 
и копират. Така лъкът се явява скок 
напред от изобретяването на инстру-
менти на базата на директни наблю-
дения на естествените природни фор-
ми към изобретяването на по-сложни 
инструменти и оръжия вследствие на 
натрупан опит и познания за функ-
ционирането на по-простите инстру-
менти. 

Най-ранните доказателства за из-
ползването на лък

Скални рисунки като тази във Валтор-
та, Испания, дават информация за из-

Фиг. 2. Ла Валторта, Испания; пещерни 
рисунки, изобразяващи стрелци, ловуващи 
стадо елени с лъкове - реплика от музей



www.nauka.bg
admin@nauka.b g

 

С Т Р.

108

ползването на лъка за лов. На нея са 
изобразени група стрелци, ловуващи 
стадо елени, а приблизителната ѝ да-
тировка е около 20 000 г. пр. Хр.  (фиг. 
1; фиг. 2)
Друго доказателство е откритият в 
гробница в пещерата Сан Теодоро, Си-
цилия скелет на човек, живял около 
11 000 г. пр. Хр. Той имал частица от за-
боден в пелвиса му кремъчен връх на 
стрела. Друг връх е открит в прешлен 
на дете, погребано на италианското 
крайбрежие. Тези два върха предста-
вляват единствените индикации за 
междучовешко насилие през този пе-
риод в Европа.

Най-старите запазени лъкове

Датирани между 8000 - 6000 г. пр. Хр., 
лъковете от Холмегаард, Дания, са 
най-старите оцелели лъкове, откри-
ти до момента (фиг. 3). Дължината 
им е между 150-170 см., а материалът 
от който са направени е бряст. Тисът, 

който иначе се смята за много добър 
за направата на лъкове, още не е рас-
тял в Дания по това време. 
Запазването им за такъв период от 
време учените отдават на торфищата 
в региона, които създават по-благо-
приятни анаеробни условия за оцеля-
ването на органичен материал.
Сред притежанията на една от най-
известните човешки мумии - Йотци, 
наричан още “Леденият човек”, също е 
лък  с дължина 1,82 см., направен от 
тис, както и колчан с 14 стрели. Йотци 
е починал около 3 300 г. пр. Хр., а при-

чината за смъртта му е рана от стре-
ла, която вероятно е засегнала голям 
кръвоносен съд и е причинила смърт 
вследствие на кръвозагуба. (фиг. 4; 
фиг. 5)

Фиг. 3.  Лък от Холмегаард, Дания, датиран около 7000 г. пр. Хр.; National museum of Denmark

Фиг. 4. Стрелите на Отци

Фиг. 5. Отци “Леденият човек”
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Лъкът като основно 
военно оръжие. По-
ява на композитния 
лък

Около 3500 г. пр. Хр. 
египтяните  използва-
ли единичния (прост) 
лък (фиг.6 ), който е 
направен от едно пар-
че дърво, като основ-
но оръжие във война-
та. Той обаче се чупел 
лесно, ако му било 

оказвано твърде много напрежение 
при опъване. Освен това заради самия 
дизайн на този лък, се наблюдавало 
разтърсване на ръката, която държи 
лъка, в последния момент на изстре-
ла, което отклонявало стрелата леко 
от целта.
В средата на третото хилядолетие 
пр. Хр. в Египет се появява усиленият 
лък, състоящ се от две парчета дърво, 

залепени или свързани с кожа в среда-
та. (фиг. 7)
Истинска военна революция обаче 
носи композитният лък, които се раз-
пространил по-широко през второто 
хилядолетие пр. Хр. Нарича се така, 
тъй като е направен от няколко мате-
риала - най-често дърво, рог и сухожи-
лия, съединени с животинско лепило. 
Когато лъкът бива опъван, предната 
част на лъка (корема), обърната към 
стрелеца, бива компресирана, а външ-
ната част на тялото на лъка (гърба), 
обърната към мишената, е подложена 
на напрежение. Това изисква матери-
алът, от който са направени рамената 
на лъка, да осигурява достатъчно из-
дръжливост, подложен едновременно 
на компресия и напрежение, докато 
в същото време да позволява висока 
степен на деформация. При композит-
ния лък рогът е на корема на лъка, а 
сухожилието - на гърба. Когато лъкът 
се опъва, сухожилието (опънато на-
вън) и рогът (компресиран навътре) 
събират повече енергия, отколкото би 
могло само дърво със същата дължи-
на.
Благодарение на по-малкия си раз-

мер и по-голямата сила, 
композитните лъкове 
били много по-удобни 
за използване в движе-
ние - от стрелци върху 
коне или бойни колес-
ници. 
Композитни лъкове 
представили нова фор-
ма на рамената на лъка 
- извитата. При тази 
форма, тетивата влиза 
в съприкосновение с ра-
мената на лъка, за раз-

Фиг. 6. Прост лък от 
гробницата на Сенемут 
в Египет, датиран  между 
1492–1473 пр. Хр.); metmu-
seum.org

Фиг. 7. Усилен лък; рисунка от некропола Бени Хасан, Египет
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лика от позна-
тите допреди 
това прости лъ-
кове, при които 
единственият 
контакт между 
тетивата и ра-
мената са уши-
те на лъка (из-
рязаната част 
на края, служе-
ща за закачва-
не на тетивата). 
Така извитият 
лък събира по-
вече енергия и 
и з с т р е л я н а т а 
стрела е с по-го-
ляма скорост. 

Въпреки всички свои предимства, 
композитният лък има и редица не-
достатъци. Направата му отнема по-
вече време и изисква разнообразие от 
материали. Направата на някои ком-
позитни лъкове отнемала месеци или 
дори години, докато единичният лък 
може да бъде направен за ден и изсу-
шен за една седмица. 
Животинското лепило, използвано за 
съединяване на частите на лъка, лес-
но би могло да бъде унищожено от дъ-
жда. Това е посочено и във византий-
ското военно ръководство от 6-ти век 
- “Стратегикон”, в което кавалерията 
е посъветвана да държи лъковете си 
в кожени калъфи, за да ги предпазва. 
Затова има тенденция хората, живее-
щи във влажни и дъждовни райони да 
предпочитат повече единичния лък, 
а тези в по-сухите райони - композит-
ния.
Опъването на композитния извит лък 
изисква повече сила, поради което 

стрелците трябвало да притежават 
нужната физическа издръжливост, 
но дори в такъв случай след изстрел-
ването на не много голям брой стре-
ли настъпвала умора, повлияваща на 
точността на изстрела.
Тетивата трябвало да бъде сваляна, 
когато лъкът не се използва и да се 
слага отново при нужда, за което също 
била нужна не малка сила и често по-
мощта на втори човек. 
Въпреки тези недостатъци, навлиза-
нето на композитния лък в употреба 
била важна за времето си военна ино-
вация, довела до революционизиране 
на военната тактика.
С композитния лък за първи път про-
тивниковите формирования могли да 
бъдат обстрелвани преди да навлязат 
в обхвата на копието или простия лък. 
Той давал възможност за изненадва-
щи атаки, а в комбинация с колесница-
та, армиите могли да атакуват или да 
се оттеглят по-бързо, както и да ата-
куват фланковете или задната част на 
пехотата, докато отблъскват другите 
бойни колесници.
 Въпросът за това кой е изобретил 
композитния лък предизвиква споро-
ве. Някои му приписват акадски про-
изход, тъй като смятат появата му на 
стела (фиг. 8), на която е изобразен 
акадският цар Нарам Син (2254-2218 
г. пр. Хр.), за най-ранното свидетел-
ство за съществуването му. Макар че 
от стелата не си личи ясно дали лъкът 
е бил направен само от дърво или от 
повече материали, застъпниците на 
тезата посочват, че  дължината му е 
около 90 см., което значи, че е много 
по-къс от простия лък и че раменатa 
му изглеждат извити.
Най-вероятно обаче композитният 

Фиг. 8. Стела, на която 
е изобразен акадския 
цар Нарам-Син и 
предполагаем композитен 
лък
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лък е бил изобретен от номадите от 
азиатските степи, като бързо се раз-
пространил сред цивилизациите, кои-
то влезнали в контакт с тях (китайци, 
египтяни, асирийци и др.). Скотовъ-
дците трябвало да предпазват стадата 
си от хищници, както и лагерите си от 
врагове. За това им била нужна стрел-
ба с по-далечен обхват. Но хищници 
като вълците и леопардите се дви-
жели бързо. Чак с изобретяването на 
колесницата, в комбинация с мощния 
лък, те могли да се справят ефектив-
но с враждебната фауна. Тази комби-
нация се разпространила сред всички 
ираноговорящи в степите и те започ-
нали да нахлуват в нови територии в 
началото на второто хилядолетие пр. 
Хр. 
За композитни лъкове от евразийска-
та степна културата Синташта (око-
ло 2000 г.пр. Хр.)  има индиректни 
доказателства - стрели, дълги 50-60 
см., които вероятно кореспондират и 
на по-къси лъкове; обект, за който се 
предполага, че е накрайник за горно 
рамо на лък, направен от рог; голямо 
разнообразие от материали, нужни за 
направата на композитния 
лък. В индивидуални и ко-
лективни погребения са на-
мерени общо 237 върхове 
на стрели (каменни, метал-
ни и костни) и 8 части от 
лъкове.

Композитният лък във во-
енните конфликти в Древ-
ния Изток; Римският лък 

Сложният лък се използвал 
в Египет, но това не значи 
че простият лък излезнал 

веднага от употреба. В гробницата на 
Тутанкамон са открити 32 композит-
ни и 14 прости лъка. (фиг. 9)
Композитният лък бил използван ши-
роко за военни цели  от цивилизации-
те в Древния Изток - вавилонци, аси-
рийци, хети, перси, парти.
Персийците използвали лъка успеш-
но срещу гърците в конфликтите им в 
периода 499-449 г. пр. Хр., но за гърци-
те лъкът не бил основно, а второсте-
пенно оръжие, използвано предимно 
от критските и скитските им наемни-
ци.
Александър Велики (356-323 г. пр. Хр.) 
обаче дал по-първостепенна военна 
роля на стрелеца, което било важен 
фактор за завладяването на Сирия 
(334г. пр. Хр.), Египет (332 г. пр. Хр), 
както и в битката при Иса (333 г. пр. 
Хр.) и в предизвикването на Дарий за 
трона на Персия (338-331 г. пр. Хр.).
Римляните също използвали лъка, ма-
кар и не толкова приоритетно, колко-
то копията и мечовете. През периода 
на Ранната римска империя имало на-
емници стрелци, които са част от пе-
хотата. Конните стрелци се появяват 

Фиг. 9. Композитни лъкове и калъф за лък, намерени в 
гробницата на Тутанкамон
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чак след като империята се сблъсква 
с армиите на Древния Изток, чиято 
сила са именно гореспоменатите бой-
ци. Една от най-големите загуби на 
Римската империя e в битката срещу 
Партското царство, водена през 53 
г. пр. Хр. при  Кархае (днешен Харан, 
Турция). Тогава около 9000 партски 
конници побеждават между 40 000 и 
50 000 римски легионери, благодаре-
ние на т.нар. партска стрелба - докато 
се оттегляли с конете си в галоп, те об-
ръщали  тялото си назад и стреляли с 
лъка по преследващия ги противник. 
Стремето по това време не било изо-
бретено и те разчитали изцяло на на-
тиска на краката си, за да направляват 
конете. 
През 1-ви век сл. Хр. в Римската импе-
рия се формирали помощни кохорти 
само от стрелци. Думата за стрелци 
била сагитариуси (“sagittarii”).  През 

5-ти век вече имало много кавалерий-
ски формирования в Римската импе-
рия, обучени да използват лъковете 
като допълнение към мечовете и ко-
пията, докато сагитариусите използ-
вали лъка като основно оръжие.
Късно-римския военен писател Веге-
тий споменава дървени лъкове, из-
ползвани за тренировки, което пред-
полага, че са били използвани прости 
лъкове. Някои от тези лъкове били с 
два чифта уши. Според едно от обяс-
ненията функцията на двата чифта 
била да се скъси тетивата и да се уве-
личи силата на лъка. Вероятно е също 
външния чифт уши да е бил напра-
вен за да може да се използва въже за 
натягане на лъка (стрингър), което 
улеснява слагането на тетивата - въ-
жето се закача за външния чифт уши, 
един човек държи лъка хоризонтално, 
стъпва на въжето и опъва лъка към 
гръдния си кош, докато втори човек 
приплъзва тетивата към вътрешните 
уши.
В битка римската армия използвала 
композитни лъкове, като извити лъ-
кове били произвеждани за Западна-
та империя във фабрика близко до 
Павия. На изток такива лъкове били 
често срещани и по-леснодостъпни 
за купуване. Не се знае достатъчно за 
стилът на конструкция, използван за 
римските лъкове от 4-ти - 5-ти век. 
Находките предполагат, че лъкът е 
бил асиметричен и не чак толкова из-
вит, колкото по-късните монголски 
лъкове, например. 

Лъкът в Централна Азия 
1. Скитският лък

В степите на Азия лъкът продължил да 
Фиг. 10. Скица как скитският лък може да е 
изглеждал натегнат и опънат
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бъде основно оръжие. Между 7-ми век 
пр. Хр. и 3-ти век. сл. Хр. скитите из-
ползват конни стрелци, за да развият 
империята си. При среден обхват тра-
диционните им оръжия били копие и 
понякога щит; при близък - акинак и 
брадва, но символът на воинския ав-
торитет си останал оръжието за дале-
чен обхват - композитният лък. (фиг. 
10)
Лъкове, намерени в погребения в ки-
тайските провинции Синцзян и
Цинхай, датирани между 1000-400 г. 
пр. Хр., ни дават представа за скитския 
тип лъкове. Всички мъжки погребе-
ния са придружени с лъкове и стре-
ли. Спецификите на погребенията и 
гробните дарове, заедно с дизайна на 
стрелите и кожените калъфи, в кои-
то много от лъковете били поставени 
(gorytoi), потвърждават, че лъковете 
са скитски. За разлика от скитските 
лъкове от западните степи на Русия 
и Украйна, които най-вероятно били 
ламинирани (изработени от три или 
повече слоя сходен материал, обикно-
вено различни по гъвкавост видове 
дърво), тези лъкове са композитни, 
направени от рог, дърво и сухожилия. 

Дължината им е около 130 см. и са 
силно асиметрични. Тялото на лъка се 
състои от рог в средата, стиснат меж-
ду две дървени летви.
Най-отличителната характеристика 
на лъковете е силното извиване на 
крайните части, сочещи в посока, об-
ратна на стрелеца (рефлексия). Докато 
краищата, направени от рога опреде-
лят рефлексията в края, централната 
част и на двете рамена е леко извита 
към стрелеца (дефлексия). За да се по-
лучи такова извиване вероятно е било 
нужно рамената на лъка да бъдат тре-
тирани с нагряване. (фиг. 10; фиг. 11)
Извивките подлагат лъка на много по-
голямо напрежение, като по този на-
чин един сравнително къс лък може 
да има голяма сила на опън и дължи-
на на опъване. Така рефлексен лък, 
който е наполовина на дължината на 
леко извит лък или ⅓ от дължината 
на дълъг лък, може да изстреля стре-
ла със същта или дори по-висока ско-
рост. Дефлексията, от своя страна, на-
малява напрежението върху лъка, но 
и енергията, генерирана от него.

Лъкът в Централна Азия 
2. Хунският лък и появата на сии

Първоначално върховете на раменете 
на лъка били направени, така че да се 
огъват, когато лъкът се опъва. По-къс-
но върховете били втвърдени с косте-
ни пластини или летви от еленов рог. 
Посткласическите лъкове обикнове-
но имат твърди върхове, наречени 
сии (“siyahs”). От около 4-ти век пр. Хр. 
използването на такива накрайници 
за рамената на лъка се разпространи-
ло широко. Те имат най-голям шанс 
да оцелеят във времето в сравнение 

Фиг. 11. Лък със скитски дизайн от Синцзян - 
atarn.org
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с останалата част на лъка. Такива сии 
са намерени от гробове от 4-ти и 3-ти 
век пр. Хр., асоциирани с номадите.
През 3-ти век пр. Хр. се появява мощен 
враг на скитите - хуните. Лъкът, кой-
то те използвали, днес е познат като 
хунски или още лък тип “Qum-Darya” 
заради лък с такъв дизайн, открит в 
масов гроб при устието на едноимен-
ната река в Китай и датиран около 2 
в. сл. Хр. (фиг. 12) Този лък се превър-
нал в стандартен за Централна Азия в 
продължение на 1000 години. Дължи-
ната му била между 140-160 см. Имал 
не само сии, но и подсилена дръжка. 
Често бил асиметричен, като горното 
рамо било по-късо от долното рамо на 
лъка.  Сиите пък били поставени под 
такъв ъгъл, така че да се увеличи още 
повече силата на изстрела. 
Поне десет цели лъка с такъв дизайн 
са намерени в гробове в Туркестан. 
Части от други са намирани в Юго-
западна Азия и Източна Европа, като 
подсилените им крайници са разпръс-
нати из Евразия от Корея до Шотлан-
дия, свидетелствайки за успеха на ди-
зайна на хунския лък.

Аварският, монголският и турският 
лък

Аварите модифицирали хунския лък, 
катo изменили ъгъла и формата на 
сиите - вариации на техния дизайн се 
използвали векове наред. Ухото често 
било по-далече от горния край на си-
ята в сравнение с хунския лък. Лъкът 
бил подсилен с общо 12 пластини, а 
предполагаемата му дължина 120-140 
см. Това е лъкът, който Византия запо-
чнала да използва през 4-ти- 5-ти век 
сл. Хр.
Известни с уменията си за стрелба 
били и монголците. След основаване-
то ѝ през 1206 г., начело с Чингиз хан, 
Монголската империя се разширява 
чрез завоевания навсякъде в конти-
нентална Евразия.
Бойците в монголската войска носели 
два лъка - един за далечна и един за 
по-близка стрелба. Монголският лък 
имал същия състав като останалите 
азиатски композитни лъкове - дърво 
(най-често бамбук),  рог на корема и 
сухожилие на гърба на лъка, залепени 
с животинско лепило. Имал дължина 
около 150 см. и сила на опън между 
45-77 кг., надминавайки английския 
лък (32-66 кг.). Запис от 13-ти век на 

Фиг. 12. Приблизителна форма на намерения 
при Qum Darya лък - atarn.org

Фиг. 13. Хунски лък - схема
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Чингис Хан докладва за рекорд, напра-
вен от един от най-добрите му стре-
лци - изстрел на разстояние 335 алда. 
Алдът е мярка, равняваща се на дъл-
жината на  изпънатите встрани ръце. 
Според приблизителните изчисления 
изстрелът е бил на впечатляващото 
разстояние от около 530 м.
Монголците били експертни конни 
стрелци, които използвали стремена, 
позволяващи им да стрелят във всяка 
посока. Стрелянето от гърба на дви-
жещ се кон било най-точно, ако стре-
лата е изстреляна във фазата на га-
лоп, когато и четирите крака на коня 
са във въздуха. Благодарение на тази 
стрелба, те развили техника за стре-
ляне от височина, като стрелата па-
дала почти вертикално върху врага 
- метод, много успешен в случаите, в 
които врагът се е разположил на стан, 
укрепил се е или по-голямата част от 
него е съсредоточена на едно място. 
(фиг. 14)
Тактиката им срещу противникова 
войска била да изпратят малка конна 
сила, която да започне битка и да се 
оттегли, а противниковата войска да 
я последва. Тази малка сила отвежда-
ла войската към предварително под-
готвена засада, където войскта била 

заобиколена от стрелци и засипана от 
стрели. Тогава тежката кавалерия се 
намесвала, за да довърши противни-
ка.
Векове по-късно (15-16-ти век) ото-
манските турци направили следва-
щото подобрение в дизайна на ком-
позитния лък. Макар че катo състав 
турският лък не се отличава толкова 
от останалите, когато лъкът е нена-
тегнат, рамената са извити напред ,и 
наподобяват формата на геврек (фиг. 
15), като при някои лъкове сиите се 
докосват. 

Лъкът в Азия - Китай, Япония и Ко-
рея

Композитните лъкове са познати в 
Китай поне от времето на династията 
Шан (1700–1100 пр. Хр). Надписите, 
открити по гадателните кости (кости, 
върху които били врязани древни ки-
тайски йероглифи и били използвани 
за гадаене през Бронзовата епоха в Ки-
тай), дават сведения, че китайците са 
ловували от колесниците си, убивай-
ки тигри и диви говеда с композитни 
лъкове.
Една от главите в “Обредите на Джоу” 
(“The rites of Zhou”) изброява някол-
ко занаята, които са били извършва-

Фиг. 14. Монголски лък

Фиг. 15. Ненатегнати турски лъкове
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ни в кралските палати по времето на 
династията Джоу (1046-256 пр. Хр.), 
включително детайлни описания на 
принципите за конструирането на 
лък, стрели и мишени.
Ранните китайски лъкове били изви-
ти, с дължина около 160 см. Шест ос-
новни материала били нужни за на-
правата на ефективни лъкове - дърво, 
рог, сухожилие, влакна (най-вече коп-
ринени или бамбукови), лепило и лак, 
а “трите балансиращи елемента” са 
качеството на материалите, умението 
за изработка и това тази изработка да 
бъде извършена в точния момент.
 “Направата на лък за императора из-
исква комбинирането на девет слоя, 
за феодалните лордове - седем, за ви-
сшите служители - пет, а за по-нискос-
тоящите членове на аристокрацията 
и войниците - 3“.

Тялото на лъка можело да бъде напра-
вено от седем различни вида дърво 
- лугуструм, копринено дърво, дива 
черница, портокалово дърво, дюля, 
бодливо дърво или бамбук. Отнемало 
около 3 години дървото да бъде под-
ходящо избрано според сезона, други-
те материали да се подготвят и всички 
фази на направата, включително за-
лепването, изсъхването и лакирането 
да бъдат завършени. (фиг. 16, фиг. 17)
Традиционният корейски лък бил на-
правен от същите материали като ки-
тайския, но бил по-малък и известен 
с дълбокия си рефлекс, концентриран 
тъкмо под и над дръжката.  (фиг. 18)
Рефлексният лък бил най-важното 

Фиг. 16. Възстановка на традиционен китайски 
лък - atarn.org; 

Фиг. 18. Традиционен корейски лък

Фиг. 17. Илюстрации на лъкове от времето на династията Минг
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оръжие в корейските войни с китай-
ките династиии и номадите, записа-
ни през 1-ви век пр. Хр.. Според ле-
гендите, първият цар и основател на 
Когурьо (едно от древните три корей-
ски царства) - Чумонг, бил експерт в 
стрелбата с лък.
С монголското завоевание на Корея, 
стрелбата с лък се превърнала в опо-
ра на корейската войска. Мечът и ко-
пието не могли да спрат монголските 
стрелци, затова композитният лък 
бил предпочетен бързо като по-ефек-
тивно оръжие в борбата срещу тях.
Стрелбата с лък била главното бойно 
събитие, тествано през т. нар . “gwageo” 
(държавни тестове, измерващи екс-
пертността в различни области, които 
били основен начин за повечето хора 
за достигане на позиции в бюрокра-
цията) по време на династията Чосон 
(1392-1894 г.).
Днес в Корея има стотици клубове за 
традиционна стрелба с лък, а корей-
ските стрелци са си спечелили при-

знание в олимпийския стил стрелба.
Ранната стрелба с лък в Япония била 
силно повлияна от церемониалната 
стрелба на китайската аристокрация. 
Възходът на военната каста на саму-
раите през феодалния период (1185-
1867) довел до отваряне на  училища 
за стрелба с лък. Самураите в Япония 
били известни с уменията си за стрел-
ба. Техният лък бил направен предим-
но от бамбук, с дължина около 2 м., на-
речен “yumi”. Той се отличава с това, че 
е асиметричен - неговата дръжка не се 
намира по средата на лъка, а на ⅔ по 
дъгата на лъка, като така едното рамо 
е по-късо от другото. Долното по-късо 
рамо улеснява стрелбата с лък от кон 
или от коленичещо положение. (Фиг. 
19)
Единични ленти от бамбук форми-
рали корема и гърба на лъка. Между 
тези два слоя имало малки секции от 
бамбук, съединени с рибно лепило и 
държани заедно с помощта на ленти 
от чернишка върху външните краища 

Фиг. 19. Конна стрелба с традиционен японски лък. Woodblock print by Chikanobu, 1898, atarn.org
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на тялото на лъка.

Лъкът в Северна и Южна Америка

Когато европейците влезнали в досег 
със Северна и Южна Америка, лъкът 
бил широко разпространен сред ко-
ренното население за лов и военни 
цели, както и в различни игри и цере-
монии. Доминирал единичният лък - 
той бил единствения познат тип лък 
в Централна и Южна Америка. Дълги 
лъкове се срещали често в гористите 
местности на Северна Америка (фиг. 
20), а по-къси единични лъкове били 
характерни за Южна Америка, Мезо-
америка и северноамериканските ни-
зини.
В Северна Америка били познати също 
композитни лъкове по време на исто-
рическия период (след 1670г.), като 
често били изрисувани с геометрични 
дизайни. 

Лъкът в Африка

Наред с древните египтяни, стрелбата 
с лък била умение, което нубийците 
и етиопците също владеели отлично. 
Част от Нубия била наречена “Ta-Seti” - 
“земя на лъка”, а заради способностите 
им за стрелба с лък, нубийците били 
използвани като наемници от различ-
ни кралства от Югозападна Азия. 
В по-скорошни периоди копията и но-

жовете за хвърляне доминират над 
лъка като военно оръжие, но лъкът 
все още се използва в  провинциални 
области за лов на дивеч.
Най-разпространените традиционни 
африкански лъкове са направени от 
дърво и са заострени в краищата. Дъл-
жината им варира от 100 до 170 см. и 
се различават по техниките за закача-
не на тетивата. Тетивата е направена 
от сухожилие в източните и южните 
райони или от животинска кожа или 
растителни влакна в централните и 
западните райони. Единствената ук-
раса са ленти от животинска кожа.

Лъкът в Европа 
1. Скандинавия

Лъкът е бил използвано оръжие в 
Скандинавия както по времето на ви-
кингската ера (8-ми-11-ти век), така 
и преди това. Преди епохата на ви-
кингите германските племена често 
отпразнували победите срещу проти-
вниците си като хвърляли оръжията и 
притежанията им в езера и блата като 
дар към боговете. Един такъв дар – ко-
раб, пълен с оръжия и потопен в едно 
блато, датиращ от 3-ти век сл. Хр., е от-
крит в Нидам, близко до южния край 
на полуостров Ютланд. Той предлага 
богати археологически открития от 
гледна точка на историята на стрел-
бата с лък, тъй като съдържа общо 

Фиг. 20. Реплика на оригинален северноамерикански лък, взет през 1660г. от Масачузетс
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36 частични и цели лъкове. Повечето 
са симетрични дълги лъкове, напра-
вени от различни видове дървесина, 
включително тис. Рамената на някол-
ко от лъковете имат заострени желез-
ни върхове, вероятно, за да може при 
нужда лъкът да бъде използван като 
пронизващо оръжие, ако опонентът 
се приближи много до стрелеца. (фиг. 
21)
Два лъка, открити при погребения от 
епохата на викингите, дават сведения 
какви лъкове са използвали викинг-
ските бойци. И двата са големи, ти-
пично оформени и симетрични дъл-
ги лъкове от тис. Единият, намерен в 

Балиндери в Ирландия, е с дължина 
около 185 см., а другият, намерен в Хе-
деби в Южна Дания е дълъг около 193 
см. Последният лък бил достатъчно 
добре запазен, за да се прецени по раз-
мера и пропорциите му, че вероятната 
сила на опън била 45 кг.
Използването на лъкове е засвидетел-
ствано в детайлни франкски описания 
на нападението на Париж от викин-
гите през 885-886 г., както и в редица 
саги като „Изгарянето на Нял“ и голя-
ма част от сагите в „Земния кръг“ на 
Сноре Стурлусон.
В Konungs skuggsjá (“Огледалото на 
краля”), норвежки текст от 13-ти век, 
пише, че “hornbogi” (лък от рог) е по-
лезно оръжие за конните стрелци, 
тъй като се опъва лесно по време на 
езда (глава 38). Възможно е да става 
въпрос за композитен извит лък, на-
правен частично от рог. Въпреки това 
няма археологически доказателства, 
потвърждаващи използването на та-
къв тип лък в Скандинавия. 

2. Англия

През 11-ти век норманите използ-
вали лъка, за да победят англичани-
те (англо-саксонците) в битката при 
Хейстингс. По това време стрелците 
преизползвали стрелите, дошли от 
противниковата страна. Само че сред 
англосаксонците почти нямало стре-
лци и те се позиционирали зад стена 
от щитове. Затова норманите се прид-
вижили напред към врага, възстано-
вили голяма част от своите стрели, 
които били близко до противникова-
та линия и ги изстреляли към стената 
от щитове. Битката завършва с победа 
на норманите и установяване на кон-

Фиг. 21 Възстановка на викингски лък; Hurst-
wic.com
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трола им над цяла Англия.
След тази битка лъкът става основ-
но оръжие в Англия и англичаните се 
прочуват със своя дълъг лък (около 
1,80 м.) (фиг. 22)
Техниката, използвана от тях, е подоб-
на на тази на стрелците от пехотата 
в ранносредновековна Византия - не 
прицелване към точно определена 
мишена, а засипване на противника с 
дъжд от стрели. Смята се, че англий-
ските стрелци могли да изстрелват по 
15 стрели в минута и че именно стре-
лите са една от причини да бъде из-
оставена ризницата и постепенно да  
навлезне бронята за рицарите и коне-
те, което от своя страна намалило гъв-
кавостта на кавалерията.
Битката при Аженкур на 25 октомври 

1415 г. също е  забележителна с упо-
требата на английския дълъг лък. Ан-
глийската армия от приблизтелно 6 
000 войници побеждава по-многочис-
лената френска армия от около 36 000 
войници. Мнозинството от англий-
ските войници са стрелци и докато те 
разчитали на английския дълъг лък, 
французите използвали предимно ар-
балети, които имали много по-малка 
далекобойност. Резултатът бил около 
10 000 загинали френски войници и 
112 английски.

Заместване на лъка с огнестрелни 
оръжия за военни цели

Въпреки видимата ефективност на 
дългия лък като военно оръжие, той 
скоро бил изоставен. Около 200 годи-
ни след битката при Аженкур, вече 
почти не се използвал за военни цели 
в повечето страни.
Изключение прави Китай, където не-
щата се развили по различен начин. 
Огнестрелни оръжия са били позна-
ти много по-рано там. Още през 1232 
г. Монголската армия използва ог-
нетстрелни оръжия по време на пре-
вземането на някогашната столица 
Кайфън. И все пак, китайките армии 
продължили да използват лъковете в 
продължение на още няколко века.
Едно от вероятните обяснения за това 
разминаване е, че за да бъде ефектив-
на стрелбата с лък се изисквали много 
умения и предварителна подготовка 
на стрелеца. Докато китайките армии 
имали множество умели стрелци, при 
европейските не било така. Наред със 
характеристиките на двата вида оръ-
жия, това може да е причината в Ев-
ропа войниците да бъдат обучавани 

Фиг. 22 Английски дълъг лък
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да си служат с огнестрелни оръжия и 
лъкът да бъде изоставен като военно 
оръжие, докато в Китай двата типа 
оръжия да продължат да се използват 
едновременно.
Днес стрелбата с лък е дисциплина, 
включена в Олимпийските игри и се 
практикува като спорт и като хоби. 
Макар че ролята на лъка се е измени-
ла, интересът към историята и разви-

тието му през вековете не е намалял. 
Наред с модерните лъкове се правят 
и реплики на традиционни лъкове, а 
в Япония, например, елементи от ста-
рите военни и церемониални стилове 
се практикуват чрез модерната фор-
ма на традиционна японска стрелба 
“Kyudo” (пътят на лъка).

БГ Наука представя колекция “Възраждане” 
Всеки ден нови заглавия

http://nauka.bg/

http://nauka.bg/taxonomy/term/1313
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Предистория

В резултат на предходните 
две войни с Филип V (215-
205 г. и 200-196 г. пр. н. е.), 
Рим напълно контролирал 
гръцките полиси, а маке-

донския цар се задължавал да не на-
пада Елада. След като дейността на 
Филип V била ограничена на юг, 
последният насочил погледа си 
на север, подчинявайки тракий-
ските племена, които смятал да 
използва за бъдеща война сре-
щу Рим. През 179 г. пр. н. е. Фи-
лип умрял, но неговият син Пер-
сей продължил политиката на 
баща си: сключил съюз с войн-
ственото племе на бастарните 
и изразил подкрепата си за ан-
тиримски настроената гръцка 

национална партия. Македония прес-
танала да се държи като зависим съ-
юзник. А когато Персей през 172 г. пр. 
н. е. сключил съюз с беотийците, ето-
лийците и византийците, нарушавай-
ки по този начин договора от 197 г. пр. 
н. е., на Рим не му останало нищо дру-
го, освен да обяви война на самозабра-

История

Битката при 
Пидна и краят на 
Македонското царство

Автор: Владимир Попов
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вилия се цар. Естествено при такава 
ситуация, когато легионите дебарки-
рали в Епир, всички реални и мними 
съюзници на Персей веднага минали 
на римска страна.

Войските на противниците
Македония обаче разполагала със 
значителна военна сила. Армията й 
наброявала 43 хиляди човека (вклю-
чително 21 хиляди фалангити и 4 000 
македонски и тракийски конници, а 
останалите войски били съставени 
в по-голямата си част от наемници). 
Римската армия в Гърция била 30-40 
000 човека плюс около 10 000 спома-
гателни войски (нумидийци, критяни, 
пергамци, лигури, гърци).
Флотата била командвана от Гай Лу-
креций, а сухопътната армия - от кон-
сула Публий Лициний Крас. Македо-
ния изобщо не разполагала с флота, 
тъй като договора от 197 г. пр. н. е. й 
забранявал да държи бойни кораби.

Бойните действия
Въпреки това, през 172 г. пр. н. е. вой-
ната започнала вяло - Персей се при-
готвил да води отбранителни бойни 
действия, а двамата римски воена-
чалници били некадърни и не пред-
приемали нищо запомнящо се, освен 
разграбването на съюзните на Персей 
беотийски градове. Сменилите ги на 
следващата година Луций Хортензий 
и консула Авъл Хостилий също се ока-
зали неспособни на каквото и било 
настъпление в Македония, а Персей 
отнел от западната римска армия, под 
командването на Апий Клавдий, ня-
колко града в Епир и даже завързал 
отношения с илирийския цар Гентий. 
Дисциплината и редът в римската ар-

мия в Гърция били под всякаква кри-
тика - корупцията, кражбите и изде-
вателствата над мирното население 
растели, което настроило съюзните 
на Рим полиси в полза на Персей.

Назначаването на Павел
В Рим Сенатът най-накрая разбрал, че 
нещата не бива да продължават така и 
през 168 г. пр. н. е. изпратил в Гърция 
точният човек, който можел да попра-
ви ситуацията. Това бил Луций Еми-
лий Павел, синът на загиналият при 
Кана римски консул. Той произхождал 
от стар и знатен род, но не бил богат и 
затова не преуспял на политическото 
поприще за сметка на военното. Отли-
чил се във войните в Лигурия и Испа-
ния, той бил превъзходен пълководец 
от старата школа - строг към себе си и 
околните, въпреки 60-тата си годиш-
нина бил с бистър ум и здрав. Както 
обичал да казва Павел –„римският 
войник”  трябва да мисли само за три 
неща: тялото му да бъде здраво и гъ-
вкаво, оръжието винаги да е под ръка 
и храната да е готова в случай на нео-
чаквани задачи.
Той бил и един от малкото неподкуп-
ни римски държавници. Получил пре-
красно елинско образование, Павел 
използвал назначението си, за да оби-
коли първо Гърция и да разгледа про-
изведенията на изкуството.
В началото на юни той пристигнал 
при стоящата в Македония римска 
армия с допълнителен отряд от 7 000 
римски пехотинци и 200 конника, как-
то и 7 000 латински съюзници и 400 
конници (предназначени да попълнят 
контингентите)  и нещата коренно се 
променили.
Павел затегнал дисциплината във 
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войската, издал нови заповеди за 
придвижване и сигнализация по вре-
ме на бой, сменил ненадеждните цен-
туриони и трибуни и забранил на 
часовите да носят щит и копие. Тази 
странна на пръв поглед заповед била 
продиктувана от старата войнишка 
уловка, часовоят да спи опирайки се 
на щита, подпрян на забития в земята 
пилум. Консулът също така ободрил 
войниците с реч, в която наблягал на 
необходимостта от строга дисциплина 
и безпрекословно подчинение. След 
неколкодневни тренировки Павел 
предприел настъпление и македонци-
те били отблъснати към Пидна. На 4 
септември (а по юлианския календар 
на 22 юни) 168 г. пр. н. е. се провела 
знаменитата битка, решила изхода на 
Третата Македонска война и съдбата 
на Македония и Гърция.

Битката при Пидна
Мястото на сражението представлява-
ла равнина, удобна за построяването 
на македонската фаланга. Когато рим-

ляните пристигнали на 21 юни, отпо-
чиналите македонците очаквали под-
редени, докато уморените римляните, 
направо от походен марш, започнали 
маневри за построение в характер-
ните три линии - хастати, принципи 
и триарии. Въпреки това, виждайки 
умората на войниците си, Павел ре-
шил да не атакува, а да изчака, докато 
бъде направен лагер. След като обоза 
бил разтоварен триариите започнали 
да издигат лагера, после се включили 
принципите и най-накрая към тях се 
присъединила и линията на хастати-
те.
Персей обаче не се възползвал от това, 
че противникът строял лагер под носа 
му и очевидно бил по-изморен от вой-
ниците му. През нощта на 21 юни ста-
нало лунно затъмнение, но според 
Ливий трибунът Гай Сулпиций Гул, 
който имал познания по астрономия, 
предупредил и обяснил на войниците 
този феномен, за да не бъде изтълку-
ван той от тях като неблагоприятно 
предзнаменование.
На следващия ден римляните изпра-
тили разузнавателни постове да съби-
рат дърва и фураж за конете, докато 
легионите и фалангитите се намира-
ли в своите лагери. Съмнително е, че 
и двамата военачалници планирали 
да проведат битката точно в този ден.
Битката обаче започнала случайно - 
помощните войски от двете страни се 
сбили при един поток за муле. Трима 
италийски войника, чието животно 
минало през потока, убили един от 
тракийците на македонска страна, 
който искал да завладее животното. 
Другарите му се притекли на помощ 
и се завързала схватка. Първо към 
биещите се присъединили войските 
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от близките отряди, а после започ-
нали да се включват все повече час-
ти. Нито една армия не се построила 
в добре организиран боен ред. Всяко 
подразделение, излизайки от лагера, 
се построявало самостоятелно и се 
придвижвало напред. Павел, осъзнал 
неизбежността на битката, обикалял 
с непокрита глава редиците и ободря-
вал войниците.
Плутарх съобщава, че от македонска 
страна в битката първо се включили 
македонските наемници и пелтасти-
те, после към тях се присъединила 
най-елитната част на войската - цар-
ската охрана или агема (agema). Към 
нея се включила и останалата част на 
фалангата - отляво били „бронзови-
те щитове“ (Chalcaspides), а отдясно - 
„Белите щитове“ (Leucaspldes).

Павел по-късно признавал, че не е 
виждал в живота си нищо по-страш-
но от устремената с насочени сариси 
към него македонска фаланга. Консу-
лът лично оглавил   I-ви легион в цен-
търа на римската линия, намираща се 
срещу „Бронзовите щитове“. Неговият 
подчинен Луций Постумий Албин, за-
емащ длъжността трибун го послед-
вал с II-ри легион, заемайки позиция 

отляво на „Белите щитове“. Другите 
трибуни оглавили двете кавалерий-

ски али на съюзни-
ците, включително и 
слоновете вдясно от 
легионите. 
Сблъсъкът между 
агемата и помощните 
италийски кохорти 
на пелигните и ма-
руцините завършил 
плачевно за римля-
ните. Добре постро-
ената агема разбила 
римските отряди, 
които не могли да се 

приближат до защитените от редове-
те копия фалангити.
Пелигните започнали отстъпление 
към римския лагер. На помощ прис-
тигнал I-ви легион и успял да спре 
атаката на македонците. След това се 
включил и II-ри легион, който обър-
нал хода на стълкновението. На де-
сния фланг на римляните, слоновете 
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успели да създадат суматоха сред тра-
кийските съюзници на Персей и ата-
куващата римска ала ги обърнала в 
бягство.
Така докато десният македонски 
фланг напредвал срещу легионите, 
левият бил разбит. Вследствие и на 
неравната местност построението 
на фалангата се нарушило и в нея се 
появили промеждутъци. От това се 
възползвали римляните, които дейст-
вали съгласно заповедите на Павел и 
отделните манипули на легионите за-

почнали да проникват между 
разделените части на маке-
донците.
 В близък бой фалангитът с 
дългата си сариса, малкия си 
щит и ленения доспех, нямал 
никакви шансове срещу за-
щитеният от голям скутум и 
плетена ризница легионер, 
снабден при това с чудес-
но оръжие за нанасяне на 
пробождащи удари - gladius 
hispaniensis. Освен това ма-
нипуларното построение на 

легиона и командването на отделни-
те подразделения в него, позволява-
ли на легионерите много по-бързо и 
гъвкаво да реагират на променящите 
се условия на бой, отколкото тромава-
та фаланга, чиято непристъпност за-
висела от запазването на ненарушен 
строй.
Постепенно неголеми групи легионе-
ри  пробили през фронта на фаланга-
та и я нападнали в тил. Македонската 
конница още можела да спаси поло-
жението, но бягството на царя пос-
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лужило като сигнал и за нейното от-
стъпление, а битката се превърнала в 
истинска касапница. Някои фаланги-
ти захвърлили копията си и извади-
ли мечовете, но те били посредствени 
фехтовчици, за разлика от римляните. 
Така всичко било решено за около час.
В битката загинали около 20 000 маке-
донски фалангити, а 6 000 били взети 
в плен. Агемата от 3 000 човека била 
напълно унищожена. Според източни-
ците, римляните загубили около 100 
човека - основно пелигни.

Последствията
Персей избягал с по-голямата част от 
хазната си на о-в Самотраки, но по-
късно се предал на римляните и бил 
доведен на триумфа на Павел.

Този триумф надминал по пищност 
всички предхождащи го. Церемония-
та продължила три дена. През първия 
ден били носени около 250 статуи, 
картини и други произведения на из-
куството. На втория ден на римляните 
било показано и плененото оръжие и 
доспехи. След тях носели и съдове със 
сребърни монети и скъпоценности, 
които били 250 на брой, всеки носен 
от по четирима човека. Най-накрая на 
третия ден главната процесия запо-
чнала от тръбачи и музиканти, след-
вали ги 120 жертвени бикове, после 
били носени 77 съда, пълни със злат-
ни монети, както и златните съдове на 
царя. Следвала колесницата на царя 
с доспехите и царската му диадема. 
Зад тях водели и децата му. Следвал 
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ги Персей със слугите и велможите 
си. Най-накрая на богато украсена ко-
лесница шествал и самият победоно-
сен пълководец, облечен в пурпурна и 
бродирана със злато тога, държейки в 
дясната си ръка лаврово клонче. Зад 
него вървяла и войската, също окиче-
на с лаврови клонки и пееща химни и 
пародийни стихове за победителя.
Царството на Персей било разделено 
на четири полуавтономни области: 
Амфиполийска (източна), Тесалоник-
ска (с Халкидическия полуостров), 
Пелайска (в Тесалия) и Пелагонийска 
(във вътрешността на страната), кои-
то трябвало да плащат на Рим по 100 
таланта годишно.
 

Страната била напълно разоръжена, 
оставени били само гарнизони по се-
верната граница, за да я пазят от на-
шествията на варварите. По подобен 
начин римляните постъпили и с Или-
рия. Гентий бил пленен, а държавата 
му - разделена на три.
Победата на римляните при Пидна се 
дължи предимно на гъвкавата им так-
тическа система. Битката започнала 
случайно и затова нито един от вое-
началниците нямал време да прило-
жи някаква по-специфична тактика. 
В ситуациите, в които се нарушавал 
бойният ред и възниквала суматоха, 
легионите бързо се окопитвали и ре-
шавали проблема, докато тромавата 
фаланга не могла да реагира на про-
менената ситуация.
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БГ Наука представя колекция “Възраждане” 
Всеки ден нови заглавия

http://nauka.bg/vazrazdane

http://nauka.bg/vazrazdane
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 Резюме

Статията е посветена на хо-
лографските симулации 
като средство за задълбоче-
но изследване на предста-
вителни обекти от природо-

научни и инженерни области, както и 
от околната среда. В разработката са 
описани различни експериментални 
методи за създаване на холографски 
изображения с използване на специа-
лизирани технически средства. Раз-
гледан е пример за визуализиране на 
3D модели на реални обекти с помо-
щта на холографски проектор от типа 
„пирамида“.
 Ключови думи: холографски 
методи, холографска пирамида, холог-
рафски проектор, лазер, 3D моделира-
не.

Холографията е едно от физическите 
явления, които притежават истинско 
очарование и уникалност, произтича-
щи от силното им въздействие върху 
възприятията. Терминът „хологра-
фия“ е с гръцки произход („холос“ – 
цял, „графос“ – пиша).  За съвремен-
ните изследователи „холографската 
Вселена“1, както Майкъл Толбът е оза-
главил своето известно произведение, 
посветено на холографията, отдавна 
не представлява загадка.  Въпреки че 
по своята същност класическата хо-
лограма е 3D изображение, създадено 
с помощта на лазер, самата концепция 
за холографията е изцяло математиче-
ска. Смята се, че теориите, които пред-
шестват практическата разработка на 
холограмата, се зараждат през 1947 г., 
когато служейки си с уравненията на 

Технологии

Принципи и 
съвременни 
приложения на 
холографските 
симулации  

Автор: Асистент Йоана Иванова
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Фурие или т.нар. преобразувания на 
Фурие, унгарският учен Денис Габор 
успява да трансформира образ на да-
ден обект в интерференчни структу-
ри върху холографска плака. Ученият 
установява експериментално, че този 
процес на преобразувание може да 
протича и в обратна посока, т.е. по-
лучените интерференчни структури   
могат отново да се превърнат в пър-
воначалния образ на обекта.
 Интерференцията на светлин-
ни лъчи не е единственият метод за 
създаване на холограми, тъй като съ-
ществува възможност за тяхното ком-
пютърно синтезиране. Интересен за 
изучаване е един от най-иновативни-
те в технологично отношение методи, 
чрез който се реализира реалистична 
холографска симулация на действите-
лен обект с използване на негов диги-
тален 3D модел, създаден със специа-
лизиран софтуер. Ефектът е особено 
впечатляващ, ако се наблюдава холог-
рафска визуализация на анимиран 3D 
обект. Тогава имаме възможност да се 
насладим на красотата на движение-
то, което се извършва свободно в прос-
транството, извън ограниченията на 
екран или дисплей. Този метод е осо-
бено полезен на 3D дизайнери и ани-
матори, които биха искали да видят 
как техните дигитални творения ожи-
вяват извън  компютърната виртуал-
на реалност, въпреки че компютърът 
присъства като основно средство при 
изпълнение на експеримента. Този 
метод, при който холoграма се създава 
с помощта на проектор от типа „пира-
мида“ и мобилно устройство,  е реали-
зуем не само в лабораторни условия. 
Това го прави особено популярен сред 
професионалисти в областта на 2D и 

3D компютърната графика и анима-
ция, тъй като не се изискват експерт-
ни знания в сферата на физическите и 
математическите науки, както и слож-
на апаратура за създаване на друг вид 
холограми. Затова този подход пред-
стои да бъде обяснен детайлно в раз-
работката.
 Поради голямото разнообразие 
от възможни класификации на холог-
рамите, е необходимо да бъде избра-
на за разглеждане тази от тях, която 
е най-удачна съобразно поставените 
цели в конкретен случай. Могат да 
бъдат дадени множество примери за 
изследване на обекти от различни 
области с помощта на холографски 
симулации. Холографските методи се 
използват също за съхраняване и об-
работка на информация. Това обусла-
вя голямото разнообразие от практи-
чески приложения на холограмите.
 Холографските изображения, за 
които на Денис Габор е присъдена Но-
белова награда през 1972 г., са тран-
смисионни и се получават вследствие 
на интерференция на две или пове-
че вълни, които създават интерфе-
ренчна картина при разширяването 
и преминаването си една през друга. 
Лазерната светлина е чиста, кохерент-
на форма на светлина, което я прави 
особено подходяща за холографски 
изображения. Холограма се създава, 
когато излъчваната от единичен ла-
зер светлина се раздели на два отдел-
ни лъча. Първият лъч бива отразен от 
обекта, който трябва да бъде фотог-
рафиран, а вторият лъч се „сблъсква“ 
с отразената светлина от първия. Така 
получената интерференчна картина 
се записва на фотоплака. Използвани-
те материали са предимно на основа-
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та на сребърен халогенид (сребърен 
бромид).  При преминаване на друг ла-
зерен лъч през филма триизмерният 
образ на оригинала отново се появя-
ва, въпреки че на пръв поглед образът 
върху филма трудно би могъл да бъде 
оприличен на фотографирания обект. 
Холограма може да представлява вся-
ка  дифракционна решетка, съставена 
от повтарящи се елементи с размери, 
сравними с дължината на вълната. 
 Освен своята триизмерност, хо-
лограмите притежават и уникалното 
свойство да се самовъзстановяват. На-
пример, ако холографска фотоплака, 
която вече съдържа образа на даден 
обект, бъде разрязана наполовина и 
всяка половина бъде осветена с лазер, 
в резултат се вижда, че всяка полови-
на съдържа първоначалния цялостен 
образ на обекта. Този ефект може да 
се наблюдава многократно, ако про-
дължим да разрязваме холографския 
филм на все по-малки части, но качест-
вото на образа ще намалява правопро-
порционално на размера им. 
 В музеите и художествените га-
лерии често се използват обемно от-
ражателни холограми за визуализира-
не на действителен 3D модел на даден 
експонат или картина с използване на 
точков източник бяла светлина. Това 
се прави с цел защита на оригиналния 
актив от националното културно-ис-
торическо наследство, както и в слу-
чаите, когато е необходимо обемно 
пресъздаване на ценен исторически 
артефакт, който не е наличен. Този 
вид холография, наред с методите 3D 
принтиране и сканиране, спада към 
съвременните технологии за дигита-
лизация на културно-историческото 
наследство с цел неговото съхране-

ние.
 Освен трансмисионни и отража-
телни холограми, съществува и трети 
вид, които се наричат хибридни и мо-
гат да бъдат класифицирани по след-
ния начин:
• 2D релефни холограми – те се про-

извеждат масово на ниски цени за 
целите на сигурността. Оригинал-
ното холографско изображение се 
записва върху фоточувствителен 
материал, наречен фоторезист. 
Пример може да бъде даден с хо-
лограмите върху кредитни карти, 
лични документи и шофьорски 
книжки.

• холограми, получени чрез холог-
рафска интерферометрия в ре-
ално време – за да бъдат измере-
ни минимални изменения в един 
обект е необходимо да се направят 
две експозиции. Получените две из-
ображения интерферират помежду 
си и върху обекта се наблюдават 
„интерферентни ресни“, които раз-
криват преместването на векто-
ра. Виртуалното изображение се 
сравнява директно с оригиналния 
обект в реално време. Интересно 
е, че дори невидими обекти като 
топлината или ударните вълни, 
могат да бъдат преобразувани във 
видими. Съществуват множество 
инженерни приложения в това на-
правление на холометрията.

• многоканални холограми – чрез 
промяна в ъгъла на гледане на свет-
лината върху една холограма могат 
да бъдат наблюдавани съвършено 
различни сцени.

• интегрални холограми – една 
трансмисионна или отражателна 
холограма може да бъде направе-
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на чрез серия от снимки на един 
обект, сканиран с помощта на каме-
ра от всички страни.  Всеки изглед 
се визуализира върху LCD екран, 
осветен с лазерна светлина и се из-
ползва като обектен сноп за запис 
на холограмата върху тясна верти-
кална лента на холографска плака. 
Следващите изгледи се записват по 
аналогичен начин на съседни лен-
ти. Съставната холограма се въз-
приема чрез бинокулярното зрение 
като стереоскопично изображение. 
Изгледите могат да бъдат обработ-
вани софтуерно за постигане на по-
добър краен резултат.

• компютърно генерирани холог-
рами

В холографията има три основни еле-
мента: светлинен източник, холог-
рама и изображение. Ако два от тези 
елемента са известни предварително, 
третият може да бъде изчислен. На-
пример, дължината на вълната може 
да бъде изчислена, ако са известни 
параметрите на дифракционната ре-
шетка: константа на дифракционната 
решетка; ъгъл от направлението към 
централния максимум, под който се 
вижда избрана точка от екрана; широ-
чина на процепа. 
Компютърно-генерираната холо-
графия (CGH - Computer-generated 
Holography) се използва широко за 
производство на холографски оптич-
ни елементи за сканиране и фокусира-
не, както и на оптични устройства (CD 
плейъри, оптични дискови устрой-
ства).2 

При холографския запис данните се 
записват по цялата дълбочина на ма-
териала за разлика от обикновените 
запаметяващи устройства, при кои-

то записът се осъществява повърх-
ностно. С тази технология се пости-
гат изключително високи скорости 
на пренос, тъй като холографските 
устройства четат или записват стоти-
ци хиляди битове в секунда едновре-
менно. Плътността на данни достига 
около 4 GB на кубичен милиметър. 
Триизмерният запис на данни става 
с помощта на записващ лазер, чий-
то лъч преди записа се разделя чрез 
призма на записващ и еталонен лъч. 
В пресечната точка на двата лъча се 
формира холограмата. Записващият 
лъч се предава към пространствен 
модулатор на светлина (SLM – Spatial 
Light Modulator), който по своята същ-
ност наподобява матрица от пиксели 
с неголеми размери. Върху чипа на ус-
тройството се създава 2D образ на об-
работените данни, които предстои да 
бъдат запаметени. Холограмата, запи-
сана на носителя, представлява копие 
на този образ. Нейното положение се 
определя от ъгъла на падане на  ета-
лонния лъч. Лъчите, пропуснати през 
SLM, се пресичат с еталонния лъч и в 
пресечните точки протича химическа 
реакция. Матрицата от данни се „за-
печатва“ на тези места. Пространстве-
ният запис на данни представялва 
3D холограма, която се получава при 
комбиниране на различни ъгли на 
еталонния лъч и положението на SLM 
матрицата.3
 Освен гореописаното приложе-
ние, съществуват множество други 
примери, които показват, че тенден-
циите за развитие в областта на хо-
лографията са свързани основно с 3D 
холографските технологии. Към тях 
принадлежи електро-холографският 
дисплей, при който се използва елек-
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тро-холография за запис и реконстру-
иране на 3D обекти.   Когато едно 3D 
изображение бива реконструирано, 
технологията улавя паралакса, т.е. ви-
димото изместване на положението 
на даден обект, което се дължи на не-
говото наблюдение от две различни 
точки. 
 Холограмите непрекъснато се 
усъвършенстват и вече могат да бъ-
дат физически осезаеми, т.е. интерак-
тивни. Това се постига с помощта на 
софтуер, който разчита ултразвукови 
вълни. При допир до холографското 
изображение потребителят усеща на-
тиск върху дланта си.
 Въпреки че научните открития 
в тази област до момента са наистина 
впечатляващи, върховото постижение 
тепърва предстои. Според прогнозите 
на изследователи от Масачузетския 
технологичен институт холографска-
та телевизия ще навлезе в живота 
ни през 2022 г., което ще окаже сил-
но влияние върху начина, по който 
възприемаме заобикалящия ни свят.4 
Първият холограмен интерфейс е съз-
даден през 2015 г. от група японски из-
следователи от университета Тсукуба 
с помощта на плазма и лазер. Демон-
стрираните от японската компания 
Burton Inc. „въздушни“ холографски 
симулации са наречени от създатели-
те си „Светлини на феи“. В проекта се 
използва фемтосекунден лазер, който 
е изключително бърз импулсен лазер 
(1 фемтосекунда [fs] e равна на 1.10-15 
s). Колкото по-бърз е лазерът, толко-
ва по-нисък е рискът от изгаряне при 
взаимодействие с него, защото в този 
случай енергията от светлинните точ-
ки не може да се предаде на молекули-
те на кожата и да причини увреждане. 

Лазерът възбужда атомите във въз-
духа и чертае холограми с резолюция 
4000 и 200 000 точки в секунда. Според 
авторите на проекта при докосване на 
светлините точки плазмата генерира 
ударни вълни. Според създателите си 
тази технология може да бъде използ-
вана на публични места като инфор-
мационно табло, за да се уведомяват 
хората за спешни ситуации като бед-
ствия, аварии и терористични атаки, 
които представляват заплаха за здра-
вето и живота им.5
Тук е мястото да се каже, че холограф-
ските технологии все повече навли-
зат и в сферата на медицинските на-
уки. Звуковата холография се прилага 
широко в медицинската диагностика. 
Това се практикува, когато е необ-
ходимо да се получи информация за 
вътрешни органи. За целта се генери-
рат подводни сигнали, чрез които се 
създават акустични изображения на 
биологически непрозрачни обекти. 
На Фигура 1 е показана реалистична 
хологрaфска симулация на човешкото 
тяло с включени всички органи и сис-
теми, която се използва за обучение 
на студенти по медицина.6 С помощта 
на тази холограма анатомията и фи-
зиологията на човека могат да бъдат 
детайлно изследвани, което на свой 
ред повишава качеството на образо-
вание.7

  Предстои да бъде описан един 
кратък експеримент, даващ възмож-
ност на всеки потребител, у когото се 
е породило желание да създаде холог-
рама, да го направи без да разполага 
с лазери и други сложни устройства. 
Необходими са мобилно устройство 
(таблет или смартфон), холографски 
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проектор от тип „пирамида“ и софту-
ер за създаване на холографско видео. 
В конкретния случай за своя експери-
мент авторът е използвал и софтуер 
3DS Max за 3D моделиране на обекта, 
който е предмет на изследването. Екс-
периментът се изразява в холограф-
ска визуализация на движението на 
самолет (AWACS/ Boewing E-3) по оп-
ределена траектория с помощта на го-
реизброените средства. Рендерирано 
изображение на 3D обекта на фона на 
произволно избрана снимка8 е показа-
но на Фигура 2.
 Начинът на позициониране на 

холографския проектор върху табле-
та, е показан на Фигура 3. При стар-
тиране на холографското видео в 
центъра на пирамидата се появява хо-
лограмното изображение.  
  За да се създаде холограф-
ско видео е необходим подходящ соф-
туер за редактиране на видео, който 
дава възможност изображение (ани-
мация) да се разположи по осите на 
координатна система, като всеки път 
се завърта на 90º по часовниковата 
стрелка. Холографският проектор от 
тип „пирамида“ може да бъде закупен 
(Holho, HoloGram Pyramid и др.), 3D мо-

делиран и принтиран от 
прозрачен PLA (Polylactic 
Acid) материал или ръч-
но изработен от прозра-
чен материал. Очаква се 
в близките години на па-
зара да се появят нов мо-
дел смартфони, способни 
да прожектират директно 
във въздуха холограми с 

 Фигура 1

Фигура 2
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високо качество благодарение на вгра-
ден микрочип, който се разработва от 
компанията Ostendo Technologies.9 
 Съществува възможност за за-
дълбочаване на изследването до ни-
вото на холографска симулация на 
база на математически модел, който 
да описва движението на материална 
точка в пространството с помощта на 
уравнения. 

Фигура 3
 
 След този поглед в недалечно-
то бъдеще на холографията вече не 
е трудно да си представим как холог-
рамите, които досега сме виждали ос-
новно в научно-фантастичните фил-
ми или в лаборатории, ще навлязат 
постепенно в ежедневието ни като 
нещо много повече от впечатляващ 

визуален ефект. Разгледаните при-
мери в голяма степен разкриват пре-
димствата от използването на холог-
рафските технологии за различни 
научни и инженерни цели, но далеч не 
изчерпват богатите възможности от 
приложения, тъй като холографията е 
върхово научно постижение, което не-
прекъснато се развива и усъвършен-
ства, за да бъде полезно на човешкото 
общество. 
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Принтерът или още устрой-
ство за дълготраен изход, 
е средство за изобразява-
не на текст, изображение 
и графика върху дълго-

траен носител (хартия, фолио и дру-
ги).
Принтерите представляват перифер-
ни устройства, които се свързват по-
средством интерфейс към носителят 
на данни, от който ще се принтира. 
Най-често се принтира от компютър, 
но много от съвременните принте-
ри могат директно да принтират, от 
цифровия носител (флаш карта, USB 
флаш, скенер, цифров фотоапарат или 
камера) и без връзка с компютър да 
възпроизвеждат електронни доку-
менти. Повечето принтери се използ-
ват прикачени с кабел само към един 

персонален компютър. Други принте-
ри, известни като мрежови принтери, 
работят с вграден мрежов интерфейс 
(обикновено безжичен или Ethernet), 
като обслужват едновременно много 
потребители (използват се в офиси). 
Принтер, комбиниран в едно устрой-
ство със скенер, факс и копир се нари-
ча мултифункционално устройство.

Видове принтери
Каретков (Маргаритков) принтер

Това са едни от първите принтери 
за компютър - могат да печатат само 
текст и то само черно-бяло. Техноло-
гия, подобна на ръчните пишещи ма-
шини - разположени в полукръг ра-
мена, на чиито върхове са поставени 

Технологии

Общи сведения за 
принтерите

Автор: Цветелина Николова

Списание  “Българска наука”, брой 88 (2016 г.)
ISSN: 1314-1031
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печатащи букви в огледално изобра-
жение. Основен техен недостатък е, 
че могат да печатат само букви и ци-
фри (текст), тъй като на рамената има 
само букви и цифри. 
Принцип на действие:
При задвижване на всяко едно от ра-
мената, то удря листа хартия през на-
мастилена лента и така се получава 
отпечатък. 
Този вид принтери е сравнително ев-
тин и лесен за поддръжка (евтини 
консумативи) и се отличава с изклю-
чително качество на отпечатаните 
текстови документи, но неговото при-
ложение е ограничено. Скоростта му 
достига до 90 символа в секунда.

Линеен принтер
Линейните принтери ползват чукчета 
удрящи през мастилената лента вър-
ху хартията, за да отпечатват точки, 
с които синтезират изображението. 
Чукчета са подредени в хоризонтален 
ред (линия) и оформени като цялос-
тен възел. Този печатащ модул е мон-
тиран върху совалка, която вибрира 
в хоризонтално направление, което 

позволява всеки печатащ елемент да 
отпечата ред от точки. 
Принцип на действие:
 Постоянен магнит държи пружината 
на чукчето в напрегнато състояние. 
При подаване на импулс от драйвера, 
през бобината протича електрически 
ток и създава електромагнитно поле 
противоположно на това от постоян-
ния магнит. При това взаимодействие 
на двете полета пружината се осво-
бождава и изстрелва чукчето напред 
към мастилената лента и хартията. 
Чукчетата се изстрелват избирател-
но докато совалката на принтера ви-
брира в хоризонтално направление. 
Така всяко чукче печата поредица от 
точки в хоризонтална линия за едно 
преминаване на совалката. След това  
хартията се придърпва с една стъпка 
напред и се печати на следващ ред от 
точки при движението на совалката в 
обратна посока.

Барабанен линеен принтер  - символи-
те и цифрите са поставени на въртя-
щи се ролки, събрани в общ барабан. 
Верижният линеен принтер -  при 
него символите са подредени в после-
дователен вид, свързани в обща вери-
га. Отново при идването на определен 
символ чукчето го притиска към лис-
та хартия и през мастилената лента 
той се отпечатва. 
Лостов линеен принтер - при него сим-
волите се намират на отделни лостче-
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та с обща основа, която се движи на-
ляво и надясно, поставяйки желания 
символ пред чукчето, след което то го 
притиска към листа.
 

Матричен принтер
Матричните принтери са станали про-
мишлен стандарт за нискоскоростен 
и средно скоростен печат, осигуряващ 
приемливо качество и ниска себе-
стойност на печат. Ниската скорост на 
отпечатване и големият шум по време 
на самия процес са едни от главните 
недостатъци.
Принципът на действие 
В капсулована глава са поставени игли, 
задействани по магнитен път. При за-
действането на соленоида, управля-
ващ съответната игла, тя се изстрелва 
напред и притиска мастилената лента 
към листа хартия, отпечатвайки по 
този начин пиксел. 
Матричните принтери се делят на 2 
групи:
Серийни – в тях печатащата глава съ-
държа игли подредени във вертикала 
(колонка) и съответно електромагни-
тен механизъм за изстрелването им. 
(броя на иглите може да бъде 1 колон-

ка 9 игли 18 игли в 2 колонки или 24 
игли в две колонки).
Линейни – за разлика от предния мо-
дел ползват чукчета вместо игли , 
който са подредени в хоризонтален 
ред. По този начин оформят печатащ 
модул. Той е монтиран върху така на-
речената совалка, която вибрира в хо-
ризонтално направление. Така всяко 
чукче печата поредица от точки в хо-
ризонтална линия за 1 преминаване 
на совалката. Скорост на печат опре-
деля се от броя символи за секунда и 
се измерва с единицата cps.

Лазерен принтер
Лазерните принтери, както и LED 
принтерите са базирани на една и 
съща технология използвана за пър-
ви път при копирните машини. Този 
процес известен като електро фото-
графия е изобретен през 1938 и разра-
ботен от Xerox и Canon в края на 80те. 
Има както черно-бели, така и цветни 
лазерни принтери. 
Принципът на действие 
Специален въртящ се барабан се за-
режда с електростатичен заряд, а 
след това лазерен лъч обрисува върху 
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него текста или изображението, което 
трябва да се отпечата. На местата, на 
които лазерът в осветил барабана, той 
се разрежда. Следващата стъпка е на-
насяне на тонера, който представлява 
фини полимерни прашинки, смесени с 
оцветител (например графитен прах) 
и притежаващи собствен електроста-
тичен заряд. Там, където лазерният 
лъч е обърнал знака на заряда върху 
барабана, тонерът полепва по бараба-
на, който впоследствие се притиска 
към листа хартия, пренасяйки тоне-
ра на него. Следващата стъпка е на-
гряването на листа, за да се разтопят 
полимерните частици на тонера, фор-
мирайки изображението или текста и 
прилепяйки го към хартията. Послед-
ната стъпка от процеса е автоматич-
ното почистване на барабана от евен-
туалния остатъчен тонер по него чрез 
използване на електрически неутрал-
но пластмасово острие. При черно-бе-
лите лазерни принтери се използва 
само касета с черен тонер, а цветните, 
освен черния тонер използват и жълт, 
червен и син тонер.
Предимствата - високата скорост на 
печат, комбинирана с превъзходно ка-
чество, ниска цената на всяко копие.

 Недостатъците - високата цена на са-
мите устройства, необходимостта от 
замяна на отпечатващия барабан след 
определено време и цикли на работа, 
както и на тонер касетите след свърш-
ване на тонера в тях, които са скъпи.

Сублимационен принтер
Те спадат към класа на все още раз-
виващите се принтери, които не са 
толкова популярни и се използват от 
определен кръг хора. Те са така наре-
чените алтернативни технологии на 
принтиране. Използват се предимно 
за отпечатване на снимки от цифрови 
фотоапарати. Сублимация е процесът 
на преход от твърдо вещество към га-
зообразно състояние, без преминава-
не през междинна течна форма. При 
този тип принтери оцветителят е в 
твърдо агрегатно състояние и е нане-
сен върху носител от целофан. За раз-
лика от другите устройства, тук има-
ме не три, а четири носителя – освен 
трите основни цвята, на четвъртия 
носител е разположен прозрачен лак, 
с който се запечатват готовите сним-
ки.
Принцип на действие:
 Търсеното изображение е обрабо-
тено от специфичен процесор, който 
командва нагряващата глава. Отпе-
чатването става чрез разполагане на 
основата над носителя на мастилото, 
след което благодарение на рязко на-
гряване от специфични нагреватели 
то сублимира, формирайки пиксел 
от изображението. За отпечатване на 
изображението се извършват четири 
цикъла – по един за всеки цвят, или су-
марно три, и последен за ламиниране 
на готовия продукт.
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Класификация според принци-
па на действие

Мастиленоструйни принтери
При мастиленоструйните принтери 
отпечатването става чрез на впръск-
ване на множество от малки капки 
мастило върху хартия. Това се из-
вършва от самата глава, където стои и 
резервоара с мастило.
Поради бързодействието, ниския 
шум, високото качество на печат и 
възможността за отпечатване на цвет-
ни изображения мастиленоструйните 
принтери са най-разпространени за 
нуждите на домашните потребители 
или малки офиси. Търсенето им също 

така се определя и от ниската цена и 
достъпните консумативи.

Възникване и развитие на мастиле-
ноструйните принтери

Идеята за мастиленоструйното прин-
тиране се ражда през 1867 г.  от Уилям 
Томсън, който патентова сифоново 
записващо устройство. Технологията 
на мастиленоструйното принтиране 

обширно се разработва през 50-те го-
дини на следващия век. 
- През 1951 година, компанията 
Сименс регистрира първото мастиле-
но струйно печатащо устройство;

- През 70-те години на миналия 
век компанията IBM разработва тех-
нологията на непрекъснат мастилено 
струен печат;
- През 1977 година отново компа-
нията Сименс създава нова техноло-
гия на мастилено струен печат - drop 
on demand;
- През 1984 година HP пускат своя 
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първи мастилено струен принтер HP 
Thinkjet;
- Canon от своя страна пускат 
Canon BJ-80, това е първият в света 
мастилено струен принтер с bubble jet 
технология;
- Първите мултифункционални 
устройства се появяват на пазара през 
1990 година. Те съчетават в себе си 
принтер, факс, копи и скенер.

Схеми на мастиленоструйните 
принтери 

Мастиленоструен принтер отвън и от-
вътре:

Фиг. 1а Мастиленоструен принтер - 
отвътре 

Принципна схема на устройството на 
мастиленоструен принтер, използващ 
пиезоелектричен принцип на отпе-
чатване: 
 

Фиг. 2 – Блокова схема на мастиле-
ноструен принтер

1. Резервоар за рециклирано мастило
2. Филтър
3. Резервоар за мастило
4. Помпа
5. Генератор
6. Управление на зареждането
7. Зареждащи електроди
8. Електроди за хоризонтално откло-
нение
9. Електроди за вертикално отклоне-
ние
10.  Събиране на неизползваното мас-
тило
11. Предпазен щит
12. Хартия

Видове мастиленоструйно принти-
ране
Непрекъснат печат (непрекъснато 
подаване на мастило) -  при този про-
цес, мастилото се подава без прекъс-
ване, като отделеното количество се 
регулира от модулатор.  Модулаторът 
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е внедрена технология в системата, 
която подава непрекъснато налягане 
на печатащата глава и не позволяват 
изтичане на мастило по време на пе-
чат.  
Непрекъснатият  печат се осъществя-
ва, като под налягане в дюзата се пода-
ва мастило, което на изхода на дюзата 
се разбива на последователност от ми-
крокапки. Разбиването на микрокап-
ки се реализира чрез пиезокристал в 
дюзата, който формира акустична 
вълна с честота десетки kHz.
Капките мастило получават заряд и 
преминават през дефлектор, който 
работи като отклоняваща система. 
С промяна на напрежението на елек-
трическото поле може да се управлява 
траекторията на капките и така да се 
насочат към хартията или да се вър-
нат към резервоара за мастило.
Мастилниците не използват тампони, 
което води до по-добре течно състоя-
ние на мастилото. Имат и сложна сис-
тема за рециркулация на мастилото, 
което предотвратява преразхода му. 
Скоростта на печат обаче не е висока.
 Предимство на непрекъснатия печат 
е възможността да се получи добро ка-
чество на цветните изображения. Но 
това става за сметка на бързодействи-
ето и експлоатационните разходи, 
които са високи.
Капкоотделяне при поискване (Drop-
on-demand) – при тази технология 
принтера подава мастилени капки 
само тогава, когато те са необходими, 
за да бъдат отпечатани. Този метод 
води промяната в мастилено струй-
ната технология, като отхвърля слож-
ността на непрекъснатата технология 
на печат. При този вид печат, високо 
налягане избутва капките мастила. 

Бива термално и пиезоструйно.

- Термални технологии (bubble 
jet) - всяка печатаща глава има опре-
делен брой дюзи, всяка от които в оп-
ределен момент „изстрелва“ микро-
скопична капка мастило, като по този 
начин върху листа се получават точи-
ци, оформящи текстовете и графики-
те. 
Над самата дюза е разположена каме-
ра, пълна с мастило, в горната част, на 
която се намира малък нагревател. В 
момента, в който е нужно дюзата да 
отпечата точка върху хартията, към 
нагревателя се подава електрически 
ток и той много бързо се нагрява. 
Мастилото формира въздушен балон, 
поради нагряването. Този балон из-
тласква капка мастило през дюзата и 
по този начин върху хартията попада 
нужното количество мастило.
Освен да печата, ролята на мастилото 
е и да охлажда нагревателите, затова 
винаги трябва да има достатъчно ко-
личество мастило в дюзите.

Фиг. 3 – Дюза при bubble jet техноло-
гия
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- Пиезоелектрична технология - 
тук нагревателят е заменен с пи-
езокристал. При подаден електриче-
ски ток, пиезокристалите променят 
формата и обема си.

Фиг. 4 – Дюза при пиезоелектрична 
технология

Процесът стъпка по стъпка:
1. Пиезокристалът е в покой;
2. Подава се напрежение към пи-
езокристалът;
3. Кристалът се деформира (извива) 
под въздействието на напрежението 
(физично свойство на пиезокриста-
лът);
4. Обемът на камерата се увеличава;
5. На кристалът се подава напрежение 
с обратен поляритет;
6. Кристалът се деформира;
7. Обемът на мастилената камера ряз-
ко се съкращава;
8. Капката се изстрелва.

Дюзи
Дюзите са разположени заедно върху 
подвижна глава, движеща се с висока 
скорост (над метър в секунда) по ши-
рината на хартията. Дюзите се нами-
рат на около милиметър от хартията, 

като скоростта, с която изтласкват 
мастило е между 5 и 10 m/s. Мастило-
то се изтласква от дюзите, като върху 
течното мастило в резервоара се пода-
де импулс налягане. 
Диаметър им е от порядъка на 10μm. 
Един стандартен домашен принтер 
има определен брой дюзи (от 30 до 
300 и повече). Размерът на всяка от 
дюзите е изключително точен, за да 
се постигане постоянна цветова на-
ситеност на страницата. При комер-
сиалното производство на мастиле-
ноструйни дюзи се използват няколко 
различни метода, включващи електро 
формиране, лазерна аблация, анизот-
ропно ецване и фотолитография.

Разположението на дюзите в печатна-
та глава трябва да е колкото е възмож-
но по-плътно и да обезпечат високата 
честота на изстрелване на капките.  
Различните производители имат раз-
лични стратегии. 
-  Lexmark разположили дюзите 
в печатащите глави в шахматен ред – 
голяма, малка и пак голяма (за капки с 
различен обем) – и първи достигнаха 
резолюция от 4800 х 1200 dpi (2002 г.)
- Canon използвали дюзи с раз-
лични диаметри и шахматно разполо-
жение (2002);
- Canon през 2003 г. създадоха ка-
мери с еднакъв диаметър, точно обра-
зуващи правоъгълник. 
Печатащите глави на Canon са изгот-
вени по фото литографски метод и 
имат много малки камери (10 µm в ди-
аметър) формиращи капки с обем 2 pl. 
Lexmark нарязват дюзите си с лазер, 
чийто рекорд е 11 µm диаметър на ка-
мерата и изстрелващи капки с обем 3 
pl.  Canon получават висока честота на 
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излитане на капките, помествайки на 
една глава огромно количество дюзи. 
В принтера i9950, например, има 6144 
камери (резолюция от 4800 2400 dpi) 
и за секунда се формират 122 млн. 
капки.

Скорост на работа 

 Скоростта на работа на принтера за-
виси както от честотата на изстрел-
ване на капките, така и от разположе-
нието на дюзите. До 2003 г. във фото 
принтерите на Canon, камерите за 
черното и цветното мастило се нами-
раха на една и съща линия и при ня-
кои режими на работа преди отпечат-
ване с цветно мастило се е налагало да 
се чака докато изсъхне черното. Сега 
те са разположени успоредно с някак-
во отместване, така че черното масти-
ло да успее да изсъхне до нанасяне на 
цветното.

Характеристики

Основни характеристики на принте-
рите:

Брой точки в матрицата - колкото са 
повече точките на определена площ, 
толкова символите изглеждат по - до-
бре (поне 100);

Адресирумост на принтера - точност 
при позициониране точките върху 
листа. Зависи от размера на точките;

Размер на точките – по - малки точки 
дават възможност за изобразяване на 
съвсем дребни детайли ( 1pl размер 
на капката) *;

Разделителна способност - брой точ-
ки, които принтерът може да отпеча-
та на квадратен инч (до 9600¹ x 2400 
dpi) *.

Богатото разнообразие на мастиле-
ноструйни принтери на пазара оз-
начава, че тези параметри варират. 
Най-добрият вариант е да се търси ва-
риант с максимално добро съотноше-
ние характеристики - цена.

Мастила и хартия

Мастила
Има много фактори при определяне 
мастилото за принтера - плътност на 
самите мастила, наситеност на цвето-
вете, дали попива бързо, бързо съхне-
що ли е, дали се разлива на листа. Има 
различни производители с различно 
качество - Pelikan, Inktec, Fullmark и 
още хиляди. Съвместимостта зависи 
от самото мастило и от спецификации-
те на производителя. Освен качест-
вото на мастилото при зареждането 
голямо значение има как се зареждат 
самите глави и дали разполагате с тех-
ника и технологии за отпушване. Това 
че една глава се напълни с мастило не 
означава на 100%, че ще печати.
Мастиленоструйните принтерите за 
дома или офис използват мастила на 
водна основа, което е и един от основ-
ните им недостатъци. Тези мастила се 
получават като смес от вода, гликол и 
пигменти. Тези мастила са евтини и се 
ползват при главите с термична тех-
нология за отпечатване. Поради това, 
тези глави се нуждаят от вода, за да 
функционират нормално.
За професионалните мастиленоструй-
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ни принтери се използват UV - суши-
ми, химически разтворими или хими-
чески сублимиращи мастила.

 Хартия

Различните принтери имат различ-
ни изисквания към хартията. Някои 
по-стари принтери не могат да рабо-
тят с пликове, перфорирани листове 
и гланцирана хартия. С напредването 
на технологиите изискванията към 
хартията намаляват и съвременните 
мастиленоструйни принтери вече мо-
гат да работят с все по-широк асорти-

мент от хартия.
Различните производители на прин-
тери препоръчват различна хартия, 

като изброяват основните характе-
ристики на хартията като:
- тип хартия;
- формати на хартия;
- грамаж на хартията.

За правилната експлоатация на прин-
тера трябва да се съобразява с тези 
изисквания, за да функционира пра-
вилно принтер. 

Пример за съвместимост на принтер с различни мастила *:

Стандартни патрони с 
мастило

5 отделни патрона с мастило: 
PGI-550PGBK (пигментно черно) 
CLI-551BK (черно) 
CLI-551C (циан) 
CLI-551M (магента) 
CLI-551Y (жълто)

Опционни патрони с 
мастило

Опционни XL патрони с мастило с голям 
капацитет 
PGI-550PGBK XL (пигментно черно) 
PGI-555PGBK XXL (пигментно черно) 
CLI-551BK XL (черно) 
CLI-551C XL (циан) 
CLI-551M XL (магента) 
CLI-551Y XL (жълто)

БГ Наука представя колекция “Възраждане” 
Всеки ден нови заглавия

http://nauka.bg/

http://nauka.bg/taxonomy/term/1313
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Експлоатация

Експлоатацията на един мастиле-
ноструен принтер не се изчерпва с на-
тискането на бутона за принтиране. 
Изисква се поддръжка и определени 
профилактики. 
 
• Ползвайте принтера  недостатъчно-
то използване води до засъхване на 
главата;

• Не печатайте до „последната капка” 
– както споменахме по-нагоре, масти-
лото служи и за охлаждане на нагре-
вателя на дюзите;

• Пускайте програма за почистване на 
дюзите поне веднъж седмично;

• Не ползвайте повторно оригинални-
те предпазни лепенки и не залепвайте 
други лепенки по главите. 

Цветен печат

Разликата между черно-белите и цвет-
ните мастиленоструйни принтери е, 
че при черно-белите мастиленоструй-
ни принтери се използва само черна 
глава, а цветните, освен черна, имат и 

цветна. Цветните мастиленоструйни 
принтери формират изображенията, 
използвайки
четири основни цвята, налагайки ги 
едни върху други. В цветната глава са 
трите цвята на  CMYK модела: жълт, 
магента и син. Моделът СМYK се бази-
ра на свойството на печатарския то-
нер/мастило, отпечатан върху хартия, 
да поглъща и отразява различни час-
ти от видимия спектър. Когато бяла 
светлина осветява цветно изображе-
ние, отпечатано върху хартия, всяка 
отпечатана с тонер/мастило точка по-
глъща съответната част от спектъра и 
отразява останалата към очите на на-
блюдателя.

Фиг. 5 – CMYK модел

Пример за съвместимост на принтер с различни видове хартия *:

Тип 
хартия

Обикновена хартия, Пликове, Photo Paper Pro Platinum (PT-
101), Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), Photo Paper Pro 
Luster (LU-101), Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201), Glossy 
Photo Paper „За всекидневна употреба“ (GP-501), Matte 
Photo Paper (MP-101), High Resolution Paper (HR-101N), T-
shirt Transfer (TR-301), Photo Stickers (PS-101)
A4, A5, B5, Letter, Legal, пликове (размер DL или Commercial 
#10), 20x25cm

Грамаж 
на 

обикновена хартия: 64 - 105 g/m², фотохартия до приблиз. 
300 g/m² (специална хартия на Canon, PT-101)
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Цветна система е от три основни цвя-
та плюс черно, които са в основата на 
цветния печат. Всички цветове на дъ-
гата могат да се получат чрез смесва-
не на тези три основни цвята.
Наименованието CMYK идва от съкра-
щението на Cyan - циан - оттенък на 
синьо-зеления цвят, Magenta - маген-
та - оттенък на червено-виолетовото, 
и Yellow - жълто. Тъй като е доказано, 
че практически е много трудно полу-
чаването на черен цвят чрез смесване-
то на основните цветове, добавя се и 
контейнер с черно мастило – Black.
В повечето цветни принтери се нами-
рат по две мастилници - едната е цвет-
на, съдържаща отделения с основните 
цветове - циан, магента и жълто, и 
черна, съдържаща само черно масти-
ло.
При други принтери обаче, мастила-
та с всеки отделен основен цвят се 
съдържат в отделни мастилници или 
пълнители. При този тип принтери 
обикновено печатащата глава е посто-
янна, тя е част от принтера и не се сме-
ня при смяна на консумативите.

Фиг. 6 – пълнител (контейнер, мас-
тилница)

На фиг. 6 е показан контейнерът, кой-
то съдържа мастилото. В принтерите 
с постоянна глава се сменя само пъл-
нителят. При принтерите със сменя-

ема глава, контейнерът за мастило и 
главата са в един корпус, който се сме-
ня изцяло и се нарича касета.

Фиг. 7 – патрон (касета)

На фиг. 7 е показана системата от пе-
чатаща глава и мастилница – касета. 
При смяната на патрона, фактически 
се сменя и печатащата глава.

Предимства и недостатъци на мас-
тиленоструйните принтери

Предимства на мастиленоструйните 
принтери:
- ниската си цена; 
- отличното качество на печат;
- отпечатване на качествени цветни 
фотографии;
- работят по-тихо от матричните;
- отпечатват по-детайлни изображе-
ния при по-висока разделителна спо-
собност;
- имат много висока скорост на печат;
- ниска цената за страница.

Предпочитани за домашна употреба и 
в малки офиси, където количеството и
обема на отпечатваните документи не 
са много големи. 

Недостатъци на мастиленоструйни-
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те принтери:
- скъпи консумативи (оригиналното 
мастило);
- повреди в чипа на касетата, сигнали-
зиращ за нивото на мастило на прин-
тер;
- засъхване на мастилото;
- запушване на дюзите.

 Мастиленоструен или лазарен прин-
тер

Портове и интерфейси

Свързването на принтерите към ос-
новния носител на информация е 
една от основните им характеристи-
ки. В днешно време  потребителя не 
се замисля за това, но преди време 
свързването на принтерите е създава-
ло пречка за потенциалните купувачи 
на принтери.

Порт RS-232 – директно включвали 
към персоналния компютър, но с ви-
сока цена;
8-битов интерфейс, LPT - принтери-
те се свързват към компютъра чрез 

25-пинов женски D-тип конектор. Па-
ралелен интерфейс със сравнително 
висока скорост на предаването на дан-
ни, производителност приблизително 
500Kbps, но неголямата дължина на 
съединяващия кабел;
EPP – разширен паралелен порт;
ECP – паралелен порт с увеличени 
възможности;
USB интерфейсът – едно от най-зна-
чителните открития в областта на 

портовете, а и не само. Характеризи-
ра се с висока скорост, възможност за 
включване на всякакви устройства, 
без да се претовари системата, включ-
ване на повече от едно устройство, 
включване на производителни ус-
тройства;
Интерфейс FireWire (IEEE1394) – 
скорост, по-висока от тази на USB ин-
терфейса, което  не води до масовото 
му използване.

Основни производители и тър-
говски марки

HP (Hewlett-Packard) - световен ли-
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дер на пазара за принтери. Сериите на 
мастиленоструйни им принтери са с 
търговските наименования – Deskjet. 
Произведените от тях мултифунк-
ционални устройства са с наименова-
ние Photosmart и др. HP имат основен 
принос в развитието на технологиите 
за отпечатване, поради създаването 
на PCL (Printer Command Languagе). 
Описателен език за странициране на 
информацията, който се превръща в 
стандарт за индустрията. През 1984г. 
HP за пръв път внедрява PCL в масти-
леноструйните принтери. През 1987 
пуска на пазара първите цветни мас-
тиленоструйни принтери PaintJet. 
През 1993г. увеличават възможност-
ите за резолюция за разпечатване на 
принтерите си до 600x300 dpi, а през 
1995г. до 600x600 dpi. А в наши дни до 
над 4800 x 1200 dpi за професионал-
ните модели мастиленоструйни прин-
тери.

Canon - основен производител на мас-
тиленоструйни принтери с термична 
технология на отпечатване с търгов-
ско наименование Bubble jet. Могат 
да се намерят както евтини модели за 
ползване в дома, така и изключител-
но мощни за бизнес цели, съответно 
на доста висока цена. Предлагат голя-
мо разнообразие  на консумативи. 

 
Epson - мастиленоструйни принте-
ри от сериите Stylus и Picture Mate. За 
по-голямата част то моделите масти-
лено–струйни принтери използват 
пиезоелектричната технология на от-
печатване.

Други производители на масти-

леноструйни принтери са: Xerox, 
Lexmark.

Заключение
В заключение можем да кажем, че 
мастиленоструйните принтери си ос-
тават едни от лидерите на пазара, въ-
преки някои от предимствата на дру-
гите технологии. 
За да можем да използваме мастиле-
ноструйните принтери правилно и 
„безаварийно” трябва да ги поддържа-
ме и да им правим редовна профилак-
тика. Трябва да се използват качестве-
ни консумативи. Тези принтери имат 
дълъг срок на експлоатация.  

Забележка:

* За примерите е използвано мулти-
функционалното устройство Canon 
PIXMA MX925, който може да печати 
както документи, така и снимки (фото 
принтер).  Един от най-новите модели 
на Canon, който предлага много оп-
ции, високо производителност и мощ-
ност. Подходящ е както за дома, така и 
за малък офис.
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http://www.mycolour.bg/2010/12/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8F%D1%82-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B9/
http://www.mycolour.bg/2010/12/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8F%D1%82-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B9/
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Твърди се, че през1900 г. 
британският физик Лорд 
Келвин заявил: „Няма как-
во повече да се открие във 
физиката. Всичко, кое-

то остава е измерванията да стават 
все по-точни.” След три десетилетия, 
квантовата механика и Теорията на 
относителността на Айнщайн напра-
виха революция в областта. Днес, нито 
един физик не би посмял да каже, че 
притежаваме цялото познание за фи-
зиката и Вселената. Напротив – вся-
ко ново откритие изглежда отключва 
Кутията на Пандора и поражда все по-
дълбоки въпроси за физиката. 
В следващите редове ще научите по-
вече за паралелните вселени, защо 
времето сякаш тече само в една посо-
ка и защо не разбираме хаоса.

Какво е тъмна енергия?

Credit: NASA
Въпреки че гравитацията дърпа навъ-
тре пространствено-времевия конти-
нуум – „тъканта” на Космоса – Вселе-
ната продължава да се разширява все 
повече. За да отчетат това, астрофи-
зиците са предложили един невидим 

Физика

Най-големите 
неразгадани 
мистерии във 
физиката 

Превод:  Росица Ташкова
www.livescience.com

Списание  “Българска наука”, брой 88 (2016 г.)
ISSN: 1314-1031
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агент, който противостои на гравита-
цията, чрез разтягане на континуума. 
Наричат го тъмна енергия. В най-ши-
роко приетия модел на тъмната енер-
гия, тя е „космологична констатнта”: 
вродено свойство на самия Космос, 
което притежава „отрицателно наля-
гане”, причиняващо разширяването. 
Колкото повече Вселената се разши-
рява, толкова повече пространство се 
създава. Въз основа на наблюдаваната 
скорост на разширяване, учените зна-
ят, че тъмната материя трябва да със-
тавя повече от 70% от общия състав 
на Вселената. Но никой не знае как да 
я търси. 

Какво е тъмна материя?

Credit: ESO/L. Calçada 

Около 84% от космическата материя 
нито абсорбира, нито излъчва свет-
лина. „Тъмната материя” не може да 
бъде видяна директно и все още не е 
засичана по индиректен начин. Но съ-

ществуването и свойствата ѝ се под-
разбират от нейните гравитационни 
ефекти върху видимата материя, из-
лъчванията и структурата на Вселе-
ната. Смята се, че тази субстанция 
прониква в краищата на галактиките 
и може би се състои от „слабо взаимо-
действащи си масивни частици” или 
WIMPs. По света има няколко детек-
тора, които търсят такива частици, но 
засега не са открити. Едно скорошно 
проучване допуска, че тъмната ма-
терия може да формира дълги, фини 
потоци из цялата Вселена, както и че 
подобни потоци може да се излъчват 
от Земята, като тънки нишки. 

Защо времето има посока?

Времето се движи напред, защото 
свойството на Вселената, наречено 
ентропия, което се описва като ниво-
то на безпорядък, може само да на-
раства и така нарастването на ентро-
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пията няма начин да се върне назад, 
след като вече веднъж е възникнало. 
Фактът, че ентропията се повишава е 
въпрос на логика: съществуват повече 
неподредени съвкупности от частици, 
отколкото подредени. Така, когато не-
щата се променят, те са склонни да из-
падат в безпорядък. Но въпросът тук е 
– защо ентропията е била толкова ни-
ска в миналото? С други думи – защо 
Вселената е била толкова подредена в 
своето начало, когато огромно коли-
чество енергия е било събрано в мал-
ко пространство?
 
Има ли паралелни вселени?

Астрофизичните данни предполагат 
плосък пространствено-времеви кон-
тинуум, който продължава в безкрай-
ността. Ако това е така, то участъкът, 
който виждаме (и определяме като 

„Вселената”) е само една „кръпка” от 
безкрайно голяма Мултивселена. В 
същото време, законите на кванто-
вата механика определят краен брой 
възможни конфигурации на частици-
те във всяка космическа кръпка. Така, 
ако броят на космическите кръпки е 
безкраен, подредбите на частиците 
вътре в тях ще са принудени да се пов-
тарят – безкраен брой пъти. Това оз-
начава, че ще има безкрайно много па-

Credit: Shutterstock
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ралелни вселени: космически кръпки, 
точно като нашата (в които ще живее 
някой, който е точно като вас), както 
и кръпки, които се различават само по 
позицията на една частица, на две час-
тици и т.н. до кръпки, които ще бъдат 
напълно различни от нашата. 

Защо има повече материя от анти-
материя?

Credit: Shutterstock

Въпросът защо има много повече ма-
терия, отколкото антиматерия, е тъж-
дествен с въпроса защо нещо изобщо 
съществува. Човек би предположил, 
че Вселената трябва да третира мате-
рията и антиматерията еднакво и сле-
дователно, че в момента на Големия 
взрив, би трябвало да са произведени 
равни количества материя и антима-
терия. Но ако това се беше случило, 

двете биха се унищожили: протоните 
щяха да се „съкратят” с антипротони-
те, електроните – с позитроните, неу-
троните – с антинеутроните и така на-
татък, докато не остане само безлично 
море от фотони в огромно простран-
ство без материя. По някаква причина 
е имало излишна материя, която не се 
е унищожила и ето ни и нас! Няма при-
ето обяснение за това.

Вярна ли е теорията на струните?

С приемането, че всички елементар-
ни частици всъщност са едномерни 
линии или „струни”, всяка от които 
вибрира с различна честота, физи-
ката става много по-лесна. Теорията 
на струните позволява на физиците 
да съгласуват законите за частиците 
(квантова механика) с тези за прос-
транството и времето (обща теория на 
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относителността) и да обединят чети-
рите основни природни сили в единна 
рамка. Но проблемът е, че теорията на 
струните е валидна само във Вселена, 
която притежава 10 или 11 измерения: 
три големи пространствени, шест или 
седем компактни пространствени и 
едно времево измерение. Компактни-
те пространствени измерения, както 
и самите вибриращи струни, са с раз-
мер около една милиардна или една 
трилиардна част от размера на атом-
ното ядро. Няма никакъв възможен 
начин да се открие нещо толкова мал-
ко и поради това не е известен метод 
за експериментално валидиране или 
отхвърляне на теорията на струните. 

Каква е съдбата на вселената?

Credit: Creative Commons Attribution-
Share Alike 3.0 Unported | Bjarmason

Съдбата на Вселената силно зависи 
от фактор с неизвестна стойност: Ω – 
мярка за плътността на материята и 
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енергията в целия Космос. Ако Ω е по-
голяма от 1, то пространствено-вре-
мевия континуум би бил „затворен”, 
като повърхността на гигантска сфе-
ра. Ако няма тъмна енергия, подобна 
Вселена в крайна сметка би спряла да 
се разширява и вместо това, би запо-
чнала да се свива, докато не настъпи 
т. нар. Голям срив или превръщането 
на Вселената в единствена по рода си 
голяма черна дупка. Ако Вселената е 
затворена, но съществува тъмна енер-
гия, сферичната Вселена ще продъл-
жи да се разширява завинаги.
Ако пък Ω е по-малка от 1, то геоме-
трията на Космоса ще бъде „отворе-
на” и с форма на седло. В този случай, 
Вселената ще бъде обречена на Голя-
мото замръзване, последвано от Го-
лемия разрив: първоначално, разши-
ряването на Вселената ще раздалечи 
галактиките и звездите, оставяйки 
ги смразени и самотни. След това, с 
продължаване на процеса на разши-
ряване, силите, които държат атоми-
те заедно, ще бъдат превъзмогнати и 
всичко ще се разпадне. 

Ако Ω = 1, Вселената ще бъде плоска 
и ще се разширява във всички посо-
ки, под формата на безкрайна равни-
на. Ако няма тъмна енергия, подобна 
Вселена би се разширявала завинаги, 
но с все по-ниска скорост, до достига-
не на застой. Ако има тъмна енергия, 
плоската Вселена ще се разширява до 
възникване на Големия разрив. Неза-
висимо от всичко, Вселената загива.

Как измерванията свиват кванто-
вите вълнови функции?

Credit: John D. Norton

В странното царство на електроните, 
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фотоните и други основни частици, 
квантовата механика е Законът. Час-
тиците не се държат като малки топ-
чета, а по-скоро като вълни, които се 
простират на голяма площ. Всяка час-
тица се описва чрез вълнова функция 
или вероятностно разпределение, 
което показва какви най-вероятно са 
местоположението, скоростта и дру-
ги свойства, но не и какви точно са. 
Всъщност, частицата притежава опре-
делен обхват от стойности за всички 
свойства, докато не измерите експе-
риментално едно от тях – например, 
местоположението му – в този момент 
вълновата функция на частицата се 
свива и заема само едно местоположе-
ние. 
Но как и защо измерването на свой-
ствата на частицата кара вълновата 
му функция да се свие, възпроизвеж-
дайки конкретната реалност, която 
ние възприемаме като съществуваща? 
Този въпрос е известен като „проблем 

на измерването” и изглежда езотери-
чен, но от отговора му зависи да раз-
берем какво е реалност и дали изобщо 
съществува.

Има ли ред в хаоса?

Физиците не могат точно да решат на-
бора от уравнения, които описват по-
ведението на флуидите – от вода, през 
въздух, до всички останали течности 
и газове. В действителност, дори не се 
знае дали съществува общо решение 
на т. нар. уравнения на Навие-Стокс 
или, дори да има решение, дали то оп-
исва флуидите навсякъде или прите-
жава присъщи непознаваеми точки, 
наречени сингулярности. В резултат, 
природата на хаоса остава неясна.
 

*снимка „Chaos”
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Резюме: 

Музиката е поредното 
средство, с което съ-
временният човек от-
деля себе си от остана-
лия свят, използвайки 

слушалки и някое простичко прено-
симо устройство за пускане на музика 
било то IPod, MP3-ка, радио... Доколко, 
обаче, разбираме какво се случва с нас 
и нашите възприятия за света, кога-
то сме оставени на сугестивните въз-
действия на песента? В тази статия ще 
отговорим на въпросите как музиката 
може да ни хипнотизира или сугести-
ра и по-важно вредни или полезни са 
шумните MP3-ки?

Ключови думи: сугестия, автосугес-

тия, хипноза, периферни перцепции, 
емоционален грозд, музикална стена.

Поредният световен конфликт се раз-
разява, всички страни спорим, караме 
се, избрали сме страна в разразилата 
се дискусия.

Само Швейцария си е сложила в ушите 
mp3-ката и, неутрална към случващо-
то се наоколо, гледа през прозореца.

Къде са ми слушалките???

Всеки ден, излизайки от вкъщи пър-
вото нещо, което правя е да си сложа 
слушалките и да си пусна някоя от 
любимите ми песни или плейлисти, 
отивайки на работа. Знам текстове-

Хуманитаристика

Тихият свят на MP3-
ката и 
шумът в нашия 
живот.

Автор: Гергана Райжекова

Списание  “Българска наука”, брой 88 (2016 г.)
ISSN: 1314-1031
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те на песните, но не си позволявам да 
пея. Вървя в унисон с ритъма, трудно 
изчаквам на светофара, защото искам 
да се движа заедно с ритъма на бара-
баните и съответно потропвам с крак. 
Ако не е нещо очевидно важно, рядко 
свалям слушалките от ушите си, ако 
някой непознат пристъпи към мен с 
въпрос. А и докато спра, намаля зву-
ка и прочие човекът трябва да зададе 
въпроса си поне три пъти. Влизам в 
препълнено с хора кафене и три пъти 
безуспешно преравям раницата си 
за слушалките, за да мога да свърша 
малко работа на компютъра без да ме 
разсейват разговорите и музиките в 
аквариума от звукове.

Да слушаш или да не слушаш музика 
днес? Снимка: Райжекова

В днешния ризоматичен свят на въз-
можности музиката е поредното сред-
ство, своеобразна музикална стена, 
която използваме, за да отделим себе 
си от останалите хора. 

С помощта на музикални канали и 

средства като YouTube, Vimeo, ITunes 
и многобройни други, които постоян-
но ни препращат към нови и нови му-
зикални светове човек изгражда себе 
си като индивидуалист, избира си са-
моличност, субкултура или суперкул-
тура, в която да пребивава, колкото 
време му се стори за добре. Съвремен-
ният човек живее в собствена капсула. 
Той е сам. Независим. Незаинтересо-
ван. Устремен. 
Музикално изнервен от музикални су-
гестии.
Музикално автосугестиран.

Какво е сугестия?

Като изследовател на алтернативната 
музикална сцена в България за мен се 
превърна в особен интерес откриване-
то на корелации и съотношения меж-
ду това колко положителна/негатив-
на/агресивна една музика е и до каква 
степен самата музика сугестира общ-
ността, изгражда устойчиви повтаря-
еми образи и образци на подражание, 
налага модели на светоусещане, чиято 
деструктивност активно влияе върху 
успеха на нейните членове и нейните 
местни звезди. 

Въпросът “Доколко музиката влияе на 
нашия живот?” започна да търси своя 
учен-изследовател.

В търсенето на световно-известен 
учен, изследвал влиянието на музика-
та върху поведението на хората, тех-
ните възприятия и начин на живот, 
на една конференция получавам нео-
чаквания отговор, че ученият, който 
търся е всъщност българин, а негови-
ят труд “Сугестопедия – десугестивно 
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обучение. Комуникативен метод на 
скритите в нас резерви.”, 2005 г, Уни-
верситетско издателство “Св. Климент 
Охридски”, се намира в библиотеката 
ми вкъщи. Става въпрос за проф. д-р 
Георги Лозанов, който е първият учен 
в света, изследвал как музиката влияе 
на човешкия организъм, мозъчна дей-
ност и възприятия. 

В дългогодишните му проучвания той 
още изследва фукциите на мозъка и 
паметта, стигайки до следните заклю-
чения, които тук ще изброя накратко. 
Важно е да се отбележи, че всяко твър-
дение е експериментирано и научно 
доказан факт, а не хипотеза или мне-
ние.

- “Съхраняват се трайно не само съз-
навани, но и несъзнаваните перцеп-
ции.” (стр. 21)
- “...съзнанието ни не е пропуснало да 
отбележи и съвсем незначителни и 
неинтересуващи ни неща, особено ако 
ги срещаме често като например броя 
на стъпалата, които всеки ден изкач-
ваме (...) и други..” (стр.21)
-  “Нищо не се губи от миналия житей-
ски опит” (стр. 26)
-  “Репродуцирането на минали дей-
ности се осъществява чрез емоцио-
нално асоцииране на цялостния ком-
плекс от стереотипи на миналото ниво 
с аз-съзнанието за актуалното време и 
място. Това “изтеглено” към актуално-
то време глобално минало ниво носи в 
себе си огромен обем информация за 
отделните си съставки. Към тях вече 
вниманието може вторично да се на-
сочи.” (стр. 21)
- “В несъзнаваните форми на психи-
ческа дейност са заложени, както не-

подозирани “спомени”, така и многоо-
бразни варианти на модели за бъдещи 
нормални ии патологични реакции и 
развития.” (стр. 27)

Относно сугестията и нейното при-
съствие в нашия живот проф. Лозанов 
твърди, че над 70% от това, което ни 
се случва тоест какво правим с нашия 
живот, е продукт именно на сугестия 
или автосугестия. Тоест и в двата слу-
чая човек сам допуска влияние, което 
впоследствие съзнателно или не да 
доведе до определени действия и на-
гласи. “Само един поглед стига”, казва 
проф. д-р Лозанов, за да ограничиш 
неограничените по рождение въз-
можности на човек. 
“При всяка комуникация аз ви сугес-
тирам.”, проф д-р Лозанов, 12 февр. 
2011 г., град Сливен.
Какво остава тогава за сугестията, 
която носи една дума, изречение, 
действие или песен? 
Лозанов добавя, че “човешката лич-
ност реагира на много деликатни 
сигнали”. Става въпрос за така наре-
чените периферни перцепции или 
подпрагови сигнали, което на практи-
ка представлява всичко, което усеща-
ме с 5-те си сетива и дори една идея 
отвъд. 

Рекламата в днешно време използва 
именно сугестивни методи и подпра-
гови сигнали, за да постигне целта 
си, а именно да провокира действие 
от наша страна да посегнем и да ку-
пим рекламирания продукт. Как ста-
ва това? Лесно, стига на лице да са 
използвани редица добре изследва-
ни и въведени от Лозанов сугестивни 
моменти. Без да се спираме много на 
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тях такива са именно престижът на 
източника, който ни подава инфор-
мация – дали рекламата ще използва 
високо ценен атлет, звезда или учен. 
Друг фактор са периферните перцеп-
ции, които са именно рекламите, било 
то излъчвани по телевизия, радиа, 
на билбордове или по листовки. Тези 
дразнители, дори съзнателно прене-
брегвани от нас, биват складирани 
в нашите паметови резерви, където 
постепенно формират емоционален 
грозд. 
Най-лесният начин да научиш нещо 
е да го обвържеш с емоция и мело-
дия.

Наско от БТР в ролята на Спасителя, 
гр. Каварна.
Снимка: Райжекова

В този ред на мисли рекламите с до-
бре обмислена закачлива фраза или 
преследваща ни мелодия и съответно 

текст, съчетани с позитивно послание 
са идеалният пример за въздействи-
ето на сугестивните методи в нашия 
живот. Сугестия, която първоначал-
но съзнателно отхвърляме, над която 
се надсмиваме, но която постепенно 
намира място и се материализира в 
нашата пазарска чанта без да имаме 
логическо обяснение защо предпочи-
таме един или друг продукт, а по-ско-
ро имаме някакво смътно обяснение. 
Доброто усещане, което задейства 
в нас вече посадения емоционален 
грозд, ни обещава още добри усеща-
ния и спомени с единствен виновник 
за това самият продукт на масата или 
в гардероба, гаража и т.н. Тоест отмест-
ва се вниманието от болното място, за 
да се даде решение, което не решава 
проблема, но създава усещането за не-
говото разрешение и създава корела-
ции, които не съществуват. Например, 
боядисваш си косата - срещаш любо-
вта на живота си и много други при-
мери от реклами.

Какво ни различава тогава от куче-
то на Павлов и наистина ли когато 
ни кажат да скочим от моста - ска-
чаме и вярваме на всичко и всички?

Отговорът е НЕ.

Дори пациенти поставени под хип-
ноза – състояние, в което свободната 
воля на човек е подчинена пряко на 
тази на вещото лице, извършващо ма-
нипулацията – излизат от хипноза в 
момент, в който от тях се иска да на-
правят нещо, което противоречи на 
тяхната ценностна система. В други 
случаи обаче ние ставаме жертва на 
хипнотични въздействия, част от кои-
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то проф. Лозанов изброява по следния 
начин: 

Те са: “направлявана релаксация” 
(хипнотизаторът ни казва какво да 
усещаме), “направлявани образи” 
(какво да виждаме и да си представя-
ме), “объркващи внушения” (когато се 
внушават противоречиви състояния), 
“съноподобно дишане” (хипнотизато-
рът диша като при заспиване и хипно-
тизирваният несъзнателно имитира), 
“миръринг” (когато се търси емоцина-
лен синхрон като се имитират дейст-
вията огледално), “директна брутална 
сугестия за хипнотичен сън” (неочак-
вано се подава хипнотизирваща запо-
вед), “фиксация на вниманието” (вър-
ху предмет, усещане, идея и така 
отклоненото внимание се използва за 
хипнотични дейности), “ръководени 
и диктувани медитации” (съчетание 
между монотонна музика, тайнствен 
глас, който ти нарежда какво да усе-
щаш и да си мислиш или представяш), 
наркохипноза (с използването на ме-
дикаменти за постигане на сънопо-
добно състояние) и други (стр. 50-51).

Неслучайно в много от гореспомена-
тите случаи, както при въздействие-
то на рекламата, така и в хипнотични 
сеанси, водена релаксация, фиксация 
или специални събития на wanna-be 
гурута се използва един от главни-
те инструменти на въздействието, а 
именно -

МУЗИКАТА.

Често под ръка по време на различ-
ни събития се използват специални 
инструментали от източната култура 

или се повтаря една и съща поп песен 
по време на паузите, за да се създаде 
съответния емоционален грозд, който 
после да се експлоатира.

Средата, в която живее съвременното 
общество, е силно сугестивна до на-
трапчиво сугестивна. 

Защо тогава човек избира, дока-
то върви, пътува или шофира да се 
автосугестира, слушайки музика 
на своя MP3 плеър, добавяйки още 
един източник на внушение?

Възход или падение избираме с музика-
та, която слушаме всеки ден? Снимка: 
Райжекова, Колаж: Атешев

Повдиганата дискусия относно как 
MP3-те влияят на нашия живот сред 
група от респонденти с разнообраз-
ни вкусови предпочитания, възраст и 
месторабота, предоставя разнообраз-
ни отговори:

- “Когато си включа слушалките и ако 
съм напрегнат си пускам нещо успоко-
яващо, ако пък съм много весел, ше си 
пусна нещо малко по-меланхолично, 
за да постигна баланс.” (Димитър)
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- “С  колелото като бързам си пускам 
D&B и се изстрелвам, но след 30-тина 
минути съм видимо по-агресивен и 
нервен. С децата като им пуснеш джаз 
или класика са много по-спокойни. 
Мисля, че зависи както от силата на 
звука, така и от самата музика. Ако са 
само звуци и то успокояващи (класи-
ка, за медитация и т.н.) е полезно, но 
повечето хора си мътят мозъците с 
много послания. Скачай, обичай, мра-
зи, агресирай и това лесно може да е в 
една песен. Да не говорим, ако е радио 
и ти пращат и платени послания. (Бо-
жидар)

- “На 50 ще сме глухото поколение.” 
(Русана)

- “Само като ми трябва да попитам ня-
кого за часа или посоката и изчаквам 
да минат 6-7 човека, докато попадна 
на някой с отпушени уши, който да 
изглежда да забележи като го загово-
риш.” (Румяна)

Сугестопедагогът Елена Стойчева до-
пълва: 

- “Съвремието сугестира с всичко – 
билбордове, реклами, предложения, 
лекарства, текстове, клипове... То е 
личен избор и необходимост да си 
сложиш слушалките, защото всичките 
ни сетива ежедневно са обстрелвани 
от всякакви уморителни и нежизне-
утвърждаващи обременености и съ-
държания и просто трябва някак да се 
самоизключиш.”

Този нов тренд се забелязва именно с 
все по-широкото използване на плеъ-

ри и слушането на музика по време на 
различни дейности - слушайки, четей-
ки, ядейки, ходейки, возейки се в град-
ския транспорт, както и повишеното 
ниво на раздразнение, когато човек 
се налага да пребивава в обществена 
среда (чакалня, летище, спирка и дру-
ги), чиято звукова среда е крайно за-
мърсена или се налага определен му-
зикален избор. 

В сугестивно замърсената среда, в 
която човек пребивава, се стига до 
парадокса на съвремието ни всеки 
сам да подбира своите сугестии.

Самовъвеждането в определено бо-
гатата емоционална среда на музика-
та или създаването на емоционален 
грозд в нашето си парасъзнанието е 
чисто индивидуална нужда и съот-
ветно варира. Така отговорността за 
автосугестиите, които избираме и си 
причиняваме е последица от нашия 
собствен избор.

Тази голяма отговорност попада в 
ръцете на всеки, който днес пре-
нарежда плейлистата си и решава 
каква е автосугестията му за днеш-
ния ден. 

Дали искам да оправя вкиснатата си 
физиономия с някоя песен-пародия, 
дали искам да си спомня онази раздя-
ла на моста и докато преминавам от-
ново да ми стане мъчно и така всеки 
път да слушам Tom Odell и дали искам 
за 30 минути в мен да преминат 5 емо-
ционални състояния, докато с камен-
но лице се разминавам с околните? 

До каква степен днес искам да 
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участвам в сугестиите на деня или 
избирам да съм безразличен зад му-
зикална стена от автосугестии, коя-
то аз сам построявам?

По време на 5-тия Световен Младеж-
ки Конгрес, провел се през 2011 г. в град 
Истанбул, Турция присъстват над 
2000 делегати, млади представители 
на държави и националности от цял 
свят. 

Разделени в “семейства” от по 20 деле-
гати всеки един от нас пее своя химн 
и разказва текста на песента и съот-
ветния контекст и внушението, кое-
то химна на страната носи. Всички 
пеем - България, Македония, Сърбия, 
Русия, Южна Корея, Индия, Турция, Ал-
бания, Мексико, Бразилия, Зимбабве. 
Всички оставаме изненадани, че Швей-
цария отказва да изпее химна си.

-Но защо?
- Швейцария е останала неутрална по 
време на Втората световна война и 
ние не се гордеем с това. – целият ав-
тобус с делегати е изненадан.

По стечение на обстоятелствата 
представителите от Албания и Тур-
ция в нашето “семейство” встъпват в 
ожесточена словесна разправа, а всич-
ки останали се опитваме да помирим 
двете страни. Поредният световен 
конфликт се разразява, всички страни 
спорим, караме се, избрали сме страна 
в разразилата се дискусия.

Само Швейцария си е сложила в ушите 
mp3-ката и, неутрална към случващо-
то се наоколо, гледа през прозореца

----------------------------------------------------
Гергана Райжекова е докторант в СУ 
“Св. Климент Охридски”, специалност 
Медийна музика, изследовател на 
алтернативната музикална сцена в 
България с множество научни публи-
кации по темата. Тя е също така сред 
малкото ученици на проф. д-р Георги 
Лозанов, лично обучена от него през 
2011 г. след завръщането му в Бълга-
рия.  

Различният графит, гр. Варна. 
Снимка: Райжекова
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На 15.09.2014 г., отвори вра-
ти първото и единствено 
в България – Частно учи-
лище по изкуства и за-
наяти за социално слаби 

деца „Димитър Екимов”. То е създаде-
но по подобие на световните колежи 
и предоставя безплатно образование 
на будни и даровити деца от крайно 
бедни семейства и различени етноси. 
Тази благородна, значима и без преу-
величение, историческа мисия, няма 
аналог в цяла Източна Европа. 
Децата са дар от Бога. Всяко едно от 
тях, независимо от средата в която 
се ражда, идва на земята със своята 
идентичност, със своя интелектуален 
и творчески потенциал. За съжаление 

повечето от  децата в неравностой-
но положение не успяват да съхра-
нят природното си богатство, а още 
по-малко - да го развият. Мисията на 
екипа, инициирал създаването на 
училище „Димитър Екимов”, е да даде 
по-добра перспектива за бъдещето на  
умните и талантливи български деца, 
независимо от техния социален, фи-
нансов и етнически статус. Този про-
ект е първата смела  стъпка към една 
нова образователна и социална поли-

Хуманитаристика

Частно училище по изкуства 

и занаяти за социално слаби 

деца „Димитър Екимов”

www.rusalya.org

Списание  “Българска наука”, брой 88 (2016 г.)
ISSN: 1314-1031
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тика!
Училището е пансион, в който децата 
живеят целогодишно. Възпитаници-
те ни  получават равен шанс, профе-
сионално отношение, индивидуален 
подход на работа, защитена среда и 
много любов. Методите и формите на 
работата са съобразени със социални-
те дефицити  и  множеството травми, 
вследствие лошата и неглижирана 
грижа от най- ранната възраст. Деца-
та започват образованието си при нас 
от предучилищна група и приключват 
със завършен 12-ти клас. Тази дъл-
госрочна програма е необходима за 
да дадем оптимална възможност да 
развият и усъвършенстват своите ка-
чества и натрупани знания. Това ще 
гарантира израстването на нов тип 
граждани полезни като за себе си, 
така и за обществото.
Училището има собствен образовате-
лен модел, базиран на две успоредни 
програми. Първата е свързана със за-
дължителните учебни предмети. Вто-
рата включва творчески образовате-
лен  комплекс -театър, музика, танц, 
рисуване, български занаяти, както 
и занмания за  емоционална интели-
гентност, адаптирани за съответната 
възраст - антропология, логика, пси-
хология, готворство, бойни изкуства. 

И двете програми стъпват на педаго-
гическите принципи на хуманизма, 
Монтесори педагогика, конструкти-
визъм, учене чрез насочено открива-
телство. 
Друг важен акцент в работата ни е 
концепцията за устойчивото разви-
тие - децата се учат да уважават при-
родата, научават какво е съхраняване 
и укрепване на почвите, отглеждат зе-
ленчуци, рециклират отпадъци. Нес-
лучайно на уебсайта на сдружението е 
отбелязано, че „се захранва изцяло от 
вятърна енергия“.
 В основата на нашата педагогика стои 
вярата във възможностите на всяко 
дете и убеждението, че с постоянство, 
професионализъм и отдаденост, ще 
създадем възпитани, отговорни, умни 
и  можещи хора. За почти две учебни 
години резултатите в тази посока са 
явни: учениците ни се представиха 
успешно на 6 конкурса по рисуване, 
организираха първата си самостоя-
телна изложба, спечелиха престиж-
ни награди от общинския конкурс по 
творческо писане, участваха в издава-
нето аудио диск, редовно се включват 
в съзтезания по шах. 
В този контекст, училище „Димитър 
Екимов” може да пердложи  добра об-
разователна услуга на всички деца, 
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чиито родители търсят екологично и 
творческо възпитание, заедно с обра-
зованието.
Училището е позиционирано в цен-
търа на България. Село Русаля е едно 
спокойно място, което по естествен 
начин опазва децата от проблемите 
на големия град, а близостта му до 
университетски центрове и знакови 
места за традициите, културата и ис-
торията на България, предлага въз-
можност за редовна социална и инте-
лектуална комуникация.
До момента в начинанието са вложе-
ни 1 980 000 лева, осигурени от дат-
ската фондация Велукс и още няколко 
чужди фондации. Те са използвани за 
строителство и издръжка на учили-
щето. Екипът ни, от самото начало, 
работи върху няколко стратегии за 
самофинансиране, но е необходимо 
време за влизането им в действие. До 
тогава ще разчитаме изцяло на дари-
тели, спонсори и проекти. Вече са из-
градени - учебен корпус за начален 

курс, къща за живеене на два етажа, с 
всички съвременни удобства и почти 
завършена къща за храна. За продъл-
жаване на дейностите имаме одобре-
ние за подкрепа от две европейски 
фондации, но технологични причини 
забавят процеса.  Очаква се финан-
сирането да бъде въстановено най-
късно до края на 2016г. Това изправя  
Училището пред много трудна ситуа-
цияпрез следващите месеци. За да не 
се наложи затварянето му имаме нуж-
да от подкрепата на съмишленици и 
партньори. Средствата, които търсим 
са свързани единствено с издръжка-
та на училището – режийни разходи, 
храна, хигиенни и учебни материали, 
медицинско обслужване.  Надяваме се  
да намерим приятели и в България. 
Искаме да спечелим истински радете-
ли за Каузата.

Информация за дейността на Сдру-
жение „Русаля“ може да намерите на 
www.rusalya.org.

Купи: колие 
молекула на 

червеното вино 
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Част I
 Въведение

Когато Карл Попър пуб-
ликува своя труд “За ни-
щетата на историцизма” 
[Попър, 1957], той цели 
да опровергае наивното 

схващане, че бъдещето е предсказу-
емо на базата на историята на минало-
то. Причините са не само в непълната 
информация, която имаме за него, но 
заради неопределеността и несигур-
ността в решенията на хората, които 
творят бъдещето. Това в съвремието 
е доказано в от науката социофизи-
ка [Бюканън, 2006], която изследва 
поведението на хората чрез матема-

тически модели. Доминантността на 
късмета, случайността и шанса в успе-
ха и провала на хората и голямото не-
равенство, така често споменавано от 
политиците, са две страни на една и 
съща монета, на една структура на об-
ществото. Историята не може да бъде 
предвидена със сигурност, и по психо-
логически причини непредсказуеми-
те събития ни изглеждат очевидни в 
ретроспекция, т.нар. “заблуда на нара-
тива” [Талеб, 2007]. В настоящето ние 
виждаме всички подробности около 
събитията и процесите, както са за-
писани от стотици и дори хиляди сви-
детелства, информация, с която няма 
как да са разполагали хората преди 
миналото да е станало минало. За 
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нас причините изглеждат очевидни 
и проектираме това знание към хора, 
които е било невъзможно да прите-
жават. Тази очевидност е заблуда, за-
щото изобилието от информацията 
ни кара да търсим и намираме про-
изволни връзки [Kahneman, 2012], а в 
големите бази от данни такива връз-
ки винаги изглежда, че има (статисти-
ческата значимост произволно нара-
ства) и е лесно да се навърже проста, 
но достоверно изглеждаща, макар и 
дълбоко невярна история. Следствие 
от това е, че не само бъдещето е неяс-
но, но и настоящето е неразбираемо, 
когато се отразява в кривото огледало 
на медиите, по начина, по който те ра-
ботят сега. Става дума не само за ло-
шите медии, а дори и най – добрите, 
съставени от образовани и стремящи 
се към обективност хора. Така както 
историцизмът е несъстоятелен опит 
за предсказване на бъдещето поради 
доминиращата роля на неопределе-
ността, сензационализмът е несъстоя-
телен опит за обяснение на общество-
то поради начина на взаимодействие 
на медиите с хората, усилващ техните 
вродени деформации в оценките за 
риска по начин, който намалява, а не 
увеличава нашето знание в най – ло-
шия случай.

Част II  Основни понятия
След като говорим за системи [Wiener 
1961], [Маджаров 1982], случайност, 
неопределеност, нелинейност, трябва 
да въведем тези понятия
 Системата представлява съв-
купност от взаимодействуващи си 
елементи, които имат обща цел. Без 
обща цел, система не съществува.  Об-
ществото е такава система, при която 

отделните хора си помагат, за да по-
стигнат по – добри резултати за всич-
ки.
Динамичната система се развива във 
времето и нейните елементи си вза-
имодействуват чрез обратни връзки 
и адаптация, приспособяване към сре-
дата.
Отрицателната обратна връзка из-
праща сигнал от обекта на въздейст-
вие към субекта на въздействие, чрез 
който въздействието се променя, 
така, че системата се стабилизира, т.е. 
поддържа зададеното ниво във вре-
мето. Типичен пример е при работа на 
климатик, който трябва да поддържа 
постоянна температура в стаята. Из-
мерената температура формира от-
рицателна обратна връзка, тъй като 
регулаторът отчита през определен 
период от време колко близко е кли-
матикът до изпълнение на задачата и 
намалява или увеличава мощността 
съответно.
Положителната обратна връзка – де-
финирана от Мечо Пух като “колкото 
повече, толкова повече”. Колкото по-
вече пари имаш, толкова повече пари 
правиш. Тя води до неустойчивост 
или до неограничено нарастване на 
стойността. Разликите в началното 
положение на хората в икономиката 
с помощта на тази връзка пораждат 
огромното икономическо неравество, 
при което 1% от хората притежават 
90% от собствеността.
Закъснение в системата – наричано 
още транспортно закъснение, по име-
то на феномена, който наблюдаваме 
щом светне зелено на светофара, то 
обяснява защо икономическото или 
социално равновесие не може да се 
постига мигновено и обикновените 
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теории, които го предполагат са на-
ивни. Поколението, което започваме 
да образоваме правилно сега, ще има 
около 15-20 години, докато започне 
да въздействува на икономиката и 10, 
докато започне да гласува. Закъснени-
ята в обратните връзки са извори на 
неустойчивост, защото регулаторите 
(а това може да са институции, хора, 
неправителствени организации и др.) 
не виждат ефекта на това, което пра-
вят, сигналите, които пристигат при 
тях са остарели и работят с невярна 
информация.
Нелинейност в системата – Системата 
не е равна на сумата на частите, ко-
гато е нелинейна. Това поражда най - 
различни контраинтуитивни резулта-
ти. Пример за това е черният ви дроб. 
Тъй като той има ограничен капаци-
тет за регенериране, приемането на 
достатъчно малко токсини всеки ден 
няма да ви навреди, но приемането на 
същите токсини от последната годи-
на в рамките на един ден може да ви 
убие. Ако паднете десет пъти от един 
метър, ще оцелеете, но ако паднете 
веднъж от десет метра, ще се изпочу-
пите. Нелинейните системи в общия 
случай са непредсказуеми. Такива са 
например финансовите пазари. При 
сложните нелинейни системи малки 
въздействия могат да доведат до го-
леми последствия или огромни въз-
действия да не променят нищо.
 Случайност – случайността има 
много различни дефиниции и ин-
терпретации. В контекста на дина-
мичните системи и мрежите от взаи-
модействия, случайността е сума на 
много взаимно независими такива 
взаимодействия, а не проява на един 
закон. Това означава, че нямаме оби-

чайната причинно-следствена връзка 
“А поражда Б”, а някакво голямо мно-
жество от причини поражда голямо 
множество от следствия, които после 
въдействуват върху причините по-
средством обратна връзка. 
Неопределеност – параметрите на сис-
темата, като нейното закъснение най 
– често не се знаят точно, а прибли-
зително. Неопределеността е степен-
та, с която знаем тези параметри. Ако 
например знаем, че закъснението от 
ефектите на дадена политика е между 
5 и 10 години, това е с неопределеност 
от 5 години, докато ако е между 15 и 
17, това е с неопределеност от 2 годи-
ни.

 Част III
Проблемите на сензационализма през 
призмата на сложните системи
Основните структурни дефицити на 
медийното отразяване са следните: 
Медиите функционират като подсис-
тема на сложна, йерархична, дина-
мична, нелинейна система [Витанов и 
др, 2008]. Това, което те правят се от-
разява на всички нейни слоеве и час-
ти, които взаимодействуват обратно с 
медиите. 
Рационалността на хората е ограни-
чена по три начина – първо, ограни-
чена от информацията, с която разпо-
лагат, второ, от вродени деформации 
за оценките на случайните процеси и 
на рисковете, свързани с тях. Третият, 
неотразен все още в икономическата 
теория е свързан с ограниченията, по-
ставени от морала – имащите по – ни-
сък морал могат да измислят по – мал-
ко множество от решения /например 
основаните на взаимно доверие лежат 
извън техния поглед/
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Себеподобни търсят себеподобни – в 
медиите се събират и работят хора, 
които имат обща ценностна система, 
общи възгледи, което води до екс-
тремна субективност на всички ме-
дии. В частния случай на политиче-
ското, медиите са или леви, или десни.
Медиите не само са в сложна динамич-
на система, но такава, в която домини-
ра обратната връзка на приходите от 
това, което правят.
Средата, в която живеем става все по 
– сложна, все по – динамична и все 
по – непредсказуема, което повишава 
изискванията към журналистите по – 
бързо, отколкото те могат да отгово-
рят на това.
Ролята на журналиста като медиатор 
на новини от различни области, кои-
то с времето стават все по – тесни и по 
– отдалечени от “общата култура” по-
ставя неизпълними изисквания към 
него. Това е отделен проблем от слож-
ността на средата, защото е свързан 
със сложността на ролята да се свърз-
ват крайно различни като знания хора 
(медиаторът трябва да може да общу-
ва с всички, което означава достатъ-
чен набор от знания във всяка една от 
тясно специализираните области)
Фундаменталната неспособност на 
образователната не-система да под-
готви за сложността всички хора – не 
защото те не могат, (всъщност всеки 
може да научи математика [Майтън 
2007]), а защото ТЯ не може. 
Нека разгледаме проблемите в по – го-
леми подробности, точка по точка
 1) Защо медиите ни удавят в 
шум? Защо колкото повече четем, тол-
кова по - малко разбираме? Причина-
та е, че те не само отразяват, но и уп-
равляват, съзнателно и несъзнателно, 

общественото мнение и оценките на 
събитията. Най – добро разбиране за 
тяхната роля имат хората, които се 
занимават професионално с анализа 
на динамичните системи, като Доне-
ла Медоус. Тя е световноизвестен (из-
вън България) учен, автор на първия 
компютърен модел за световната ико-
номика при изчерпаеми ресурси. Тя е 
част от екипа, който първи се е сетил, 
че презумпцията за неизчерпаемост 
на ресурси като петрола е не само не-
вярна, но и води до огромни разлики 
между предсказването и действител-
ността. За разлика от икономистите 
с техните идеализирани и опростени 
представи за един свят, намиращ се в 
равновесие, което се постига мигнове-
но, екипът разбира както закъснение-
то в реакцията на една система, така 
и постоянното динамично неравнове-
сие на еволюцията, което описва ико-
номиката по – добре. Донела Медоус 
е системен аналитик, който години 
наред има седмична колона, в която 
изследва света през тази призма. Тази 
гледна точка е фундаментално раз-
лична от начина, по който разсъжда-
ват дори най – умните хора, които са 
аналитични и рационални, защото те 
търсят поведението на цялото в това 
на частите, а системите са нещо друго. 
Сложните системи са най – често не-
линейни. Пример за такива трудни за 
предсказване системи са фондовите 
пазари, пазарите на книги /кои кни-
ги ще станат бестселър и точно колко 
ще продадат/.  Това не е разбрано все 
още не само от масовия човек, но и от 
масовия учен в много области, особе-
но в социалните науки /икономика, 
социология, история/ и разбира се от 
статично мислещите политици, които 
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никога не отчитат ефекта от приспосо-
бяване към техните мерки. Пример за 
това е даването на социални помощи 
на брой деца без условия, което вместо 
да подобри живота на децата води до 
раждане на деца за печалба и допъл-
нително влошаване на качеството на 
живот. Друг подобен набор от статич-
но мислещи хора са менажерите, кои-
то прилагат т.нар. здрав разум, който 
се състои от добре звучащи, непрове-
рени евристични правила за прости и 
предсказуеми ситуации, които обаче 
се прилагат в реално работещи пред-
приятия в пазарна икономика, които 
представляват много сложни системи 
и водят до обратни резултати. Пример 
за това е даването на бонуси за най – 
много продажби, което води до това 
продавачите да правят всичко, за да 
постигнат бройката, независимо дали 
купувачите ще имат нужда от прода-
дените неща и с течение на времето 
ще отблъснат клиентите от пред-
приятието, което води до неговото в 
най – лошия случай отпадане от паза-
ра. Служителите правят точно това, 
за което им се плаща. Друг подобен 
пример е как Александър Дюма пише 
“Тримата мускетари”, в зависимост от 
схемата на заплщане. В началото му 
плащат на написан ред. Той въвежда 
слугата Гримо, когото въвлича в дъл-
ги диалози, като неговото участие е с 
едносрични отговори “Да” и “Не”. Така 
авторът получава повече пари. След 
като издателството се усеща и проме-
нят схемата на заплащане, Алексан-
дър Дюма пренаписва книгата като 
прави Гримо ням и така я завършва. 
Историята изглежда очевидна след 
като се разкаже и е пример за това, 
че системата се стреми да постигне 

целта, която ѝ е зададена. В този сми-
съл тя е като компютър, нищо, че в 
нея може да има и милиард разумни 
хора – прави, това, което ѝ кажете, а не 
това, което искате. Ще си помислите, 
че това е всеизвестен факт, но за съ-
жаление не е така. Единици са хората 
по света, които разбират това, разби-
рат как системите възникват, какво 
движи тяхното поведение и как те са 
навсякъде около нас – икономика, об-
щество, екосистеми, физика. Повече-
то, които разбират са учени от обла-
ста на системните науки или физици, 
но тях никой не ги слуша и подобни 
политики не се прилагат. Системни-
те науки могат да обяснят множество 
социални феномени, от сегрегацията, 
до икономическорто неравенство, но 
са системно пренебрегвани от неза-
познатите с тях /също ефект на об-
ратната връзка по ирония на съдбата 
– популярното става по – популярно, 
непопулярното остава непопулярно/.  
 2) Те могат да обяснят и как по естест-
вен път възниква вариацията и каква 
е ролята на случайността в в успеха и 
провала ни [Deming, 2004]. Това също 
е останало неразбрано от широката 
публика – каква е ролята на вариа-
цията в различните процеси. Както 
Канеман и други психолози доказват, 
хората интуитивно търсят проста 
причинно-следствена връзка, когато 
такава липсва и има сложна система, 
която произвежда колебания. Един 
от примерите, който Канеман дава е с 
израелски инструктори в авиацията, 
които смятат, че да се скараш, когато 
някой техен пилот лети много лошо е 
по – полезно, отколкото да го похва-
лиш, когато лети много добре, защото 
в първия случай вторият път той лети 
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по – добре, а във втория случай лети 
по – лошо. Това е пример как интуи-
цията ни подсказва каузална връзка, 
когато такава няма, защото всъщност 
качеството на полетите има естест-
вена вариация и когато един летец 
лети изключително добре /направил 
е най – добрия си полет/, то най – чес-
то следващият му полет е по - слаб, 
а когато лети изключително лошо, 
следващият му полет най – често е по 
– добър, без да е нужно каквото и да е 
друго обяснение. Скорошен пример от 
медиите за неразбирането на вариа-
цията е обвиненията на чернокожите 
актьори, че в последните две години 
няма нито един номиниран чернокож 
актьор. Един случаен процес, който 
има вариация и, при който актьорите 
с черен цвят са горе – долу пропорцио-
нално на белите, така както черноко-
жото население е пропорционално на 
бялото. могат да имат малки извадки 
/1-2 години/, в които да няма нито 
един номиниран, а може да има годи-
ни, в които над половината номини-
рани са чернокожи /около 4 пъти над 
пропорцията от 14%, която е черно-
кожото население на САЩ/ по същия 
начин, както ако хвърляте монета 
може 5 поредни пъти да падне ези, 
но ако хвърлите хиляда пъти, около 
петстотин ще са ези. Подобно нераз-
биране на малките извадки се среща 
дори и в научни изследвания, в които 
при пациенти от рода на 30-40 човека 
получавате над 94% ремисия от рак и 
смятате, че сте открили съвършеното 
лекарство, докато не дойдат големи 
клинични изпитания с хора, които да 
разкрият друга картина. Това нераз-
биране за системите, сложността, слу-
чайността е повсеместно и медиите не 

само не са изключение, а са особено 
представителни.
3) Обществото има структурата на со-
циална мрежа [Buchanan, 2003] В тази 
мрежа разстоянието между всеки два-
ма души е най – много шест човека и 
въпреки това, хората живеят разделе-
ни. Техните ценностни системи, култу-
ра, ниво на образование ги разделят, 
те се обединяват по ценности и инте-
реси в затворени общности, които об-
щуват много повече, отколкото с хора 
извън мрежите. Краставите магарета, 
веднъж подушили се, стоят заедно. 
Това разрушава обществото, защото 
отслабва общуването между различ-
ните  хора. Този процес, видим както 
в онлайн мрежите, така и в различ-
ните неправителствени организации, 
не подминава и медиите. В либерално 
настроени медии се назначават либе-
рални журналисти. Консервативни-
те медии назначават консервативни 
журналисти. Така медиите стават все 
по – субективни, като динамичността 
и адаптивността на системата вкарва 
допълнително ускорение – отделени 
от различните мнения, убежденията 
на групата се радикализират и втвър-
дяват. Разсъждаването обикновено е с 
тесно рамкиране, представят се само 
най – добрите аргументи за защита 
на възгледите. Като се добави и от-
съствието на контрааргументи и като 
знаем, че хората разсъждават само по 
това, което е налично, т.е. само как-
вото се изтъква е важно, а каквото се 
скрие няма значение, лесно можем да 
си обясним защо обективните медии 
са фикция.
4) Медиите оперират на пазара и про-
дават новини, за да са на печалба. 
 Заплати трябва да се изплащат 
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всеки месец. Трябва да се плащат на-
еми, на печатници, на разпространи-
тели, да се заплаща хостинг и т.н. Тази 
обратна връзка е доминираща, как-
то със силата на влияние, така и със 
скоростта, с която влияе, т.е. няма за-
къснение.  Комбинацията с психоло-
гическите особености на хората е ужа-
сяваща:
 А) По – четимите неща се прода-
ват повече. По – простите новини, по 
– просто представените, по – разбира-
емите за средното ниво на читатели-
те, по – кратките, а процеси трудно се 
описват с такива новини. Събитията 
са по – подходящи.
 Б) По –сензационните са по – пе-
челивши. Новините, които вълнуват 
хората носят повече пари, но публи-
куването им води до по – голямо въл-
нение, така се случват сензациите и 
новините придобиват произволно го-
лямо преувеличение на важността в 
умовете на хората / само наличното е 
важно /
 В) Отрицателните новини при-
вличат повече внимание – чувстви-
телността на мозъка към негативното 
е около 2.5 пъти по – голяма, откол-
кото към позитивното, еволюционно 
предимство в оцеляването. Функцио-
нирането в динамична система води 
обаче до “препрограмиране” на хора-
та с тези отрицателни новини с тежки 
последствия – отново имаме положи-
телна обратна връзка и масирано от-
разяване най – вече на отрицателни 
новини
 Б) По – известните личности 
привличат повече внимание. Така из-
вестните стават по – известни и 1% от 
хората взимат 50% от цялото внима-
ние, превръщайки шансовет ена дру-

гите да пробият на медийното поле 
в сравними с тези на лотариите. Така 
медиите налагат неравенство, чрез 
трета положителна обратна връзка
 
Трите описани положителни обратни 
връзки са начин за предизвикване на 
т.нат. “каскада на наличността” – де-
формация на оценката за важността 
на темите, базирана на това, което се 
вижда /а това, което не се вижда, не 
влиза в оценката/. Наличните теми 
се преекспонират, защото влияят на 
настроенията в обществото, които от 
своя страна карат медиите да публи-
куват още повече по темата и така из-
куствено се придава значимост и важ-
ност на събития с локално значение, 
или малките рискове стават големи в 
очите на публиката. Психологически-
те деформации в мисленето карат да 
оценяваме неща, които имат големи 
странични ефекти като с малки ползи 
и обратно – неща, за които знаем, че 
са полезни, да мислим, че нямат стра-
нични ефекти. По подобен механизъм 
се създаде истерията за вредата от 
ваксините в България наскоро. Опре-
делени медии преекспонираха пред-
полагаеми и измислени странични 
ефекти, с помощта на положителната 
обратна връзка, захранена от страхо-
вете на хората, което ги накара да за-
бравят за ползите от тях, които са бук-
вално милион пъти по - големи. Този 
механизъм в случая създава системен 
риск за целия човешки вид, тъй като 
масовият отказ от ваксиниране освен 
множество смъртни случаи може да 
доведе до мутация. Колкото повече 
репликации има един вирус, толкова 
по – голям шанс да се промени, така, 
че ваксината срещу него да не рабо-
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ти. Това може да доведе до пандемия с 
милиони жертви из целия свят.
5,6,7) Фактът, че половината хора са 
със слаби математически познания и 
умения от училище, естествено води 
до това, че те не са развили дедук-
тивното и логическото мислене и им 
липсват инструменттите, за да раз-
бират процесите около тях. Хората 
нямат вродено разбиране за случай-
ността или за обратните връзки, за 
нелинейностите, а повечето от тях са 
неподготвени още от училище. Да до-
бавим и прекалената специализация 
на висшето образование и картината 
е завършена. Оттам научният прогрес 
и нарастващата “дълбочина” на отдел-
ните науки натоварва допълнително с 
нереалистичн очаквания към способ-
ностите на журналистите да разбират 
това, което трябва да отразяват. Са-
мата им роля на медиатори на неспо-
собни да се разбират прекалено тясно 
специализирани хора (не само учени, 
политици, военни и всякакви специа-
листи) е непосилно бреме дори за ге-
нии. Неадекватността на образовател-
ните несистеми по света (да смяташ, 
че е нормално тези, които разбират 
училищните науки да са малцинство 
е неадекватно на всичко, което когни-
тивните науки показват) допълнител-
но изостря проблема, защото образо-
ванието почти не се разввива поради 
неработещи педагогически теории, 
забелязани още от Файнман през сре-
дата на двадесети век, когато е участ-
ник в комисия за избор за учебници 
по математика [Файман, 1989]
 
ЧАСТ IV През призмата на опита
Особено печален е опитът на Донела 
Медоус [Meadows  1991], която не сре-

ща разбиране за идеите си и има сери-
озни затруднения в комуникацията си 
с медиите. Заради системата, в която 
една медия функционира (която и да е 
медия), разбирането на съобщението 
е невероятно трудно. Хората изпитват 
неоправдано високо доверие в меди-
ите като носител на информация, до-
като всъщност често ефектът от тях, 
дори от най – добрите е обратен. За 
нищетата на сензационализма човек 
може да разбере, най – вече ако може 
да мисли системно, което е нов начин 
за разсъждение за почти всички хора.  
Ето как един системно мислещ човек 
като Донела Медоус вижда своя дъл-
гогодишен опит с медите:
Всичко, което казах за вестниците, 
важи и за ефирните медии. Резулта-
тът е набор от характеристики, с кои-
то всички сме запознати – стандарт-
ните и общо взето акуратни критики 
за тях:
Те следват събитията – съобщават 
само повърхността на събитията, не 
структурите под нея.
Вниманието им бързо се отклонява, 
те създават мода и я изхвърлят, те не 
виждат бавните, дългосрочни фено-
мени  ( те игнорираха глобалното за-
топляне, докато не се появи сушата в 
Средния Запад)
Те следват стадния инстинкт – Те ще 
изпратят 1500 репортери на едно по-
литическо събрание, но нито един 
свободен репортер няма да е в налич-
ност, когато се създават ключови по-
литики по околната среда.
Те са привлечени от личности с хариз-
ма и авторитети, не се интересуват от 
хора, за които не са чували /това усил-
ва неравенството, тъй като прави из-
вестните по – известни и допринася 
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богатите да бъдат по – богати, за забо-
гателите чрез популярност, бел.авт./
За да се вместят в ограниченията за 
време и място, те опростяват пробле-
мите, те имат малко търпение за неща 
като несигурност, неопределеност, 
двустранност на проблемите, слож-
ност.
Те действуват от гледна точка на скеп-
тицизма – били са лъгани толкова 
дълго, и често, че не вярват на нико-
го; носят такъв заряд от скептицизъм, 
че често карат искрените хора, които 
казват истината да губят кураж и са-
моувереност.
Те имат тенденцията да карат света да 
влезе в техния наратив, вместо да го 
видят такъв, какъвто е. (Аз имах ня-
колко пъти неприятното преживява-
не да бъда интервюирана от репортер, 
който не искаше да чуе факти, които 
противоречаха на “историята”)
Те обичат спора и за тях хармонията е 
скучна, те виждат света като набор от 
победа/загуба, правилно/погрешно 
ситуации; те се привличат от конфли-
кта и към нещата, които не работят; 
те не обръщат внимание на нещата, 
които работят.
Те са силно консервативни – въпреки, 
че се смятат за независими и безком-
промисни, те предизвикват общество-
то само за дребни неща, обикновено, 
подсъзнателно те подсилват статук-
вото и се съпротивляват на наистина 
новите идеи.
Също несъзнателно, те разказват през 
филтри на безпомощност, безнадежд-
ност, цинизъм, пасивност и приемане 
на статуквото. Те отразяват проблеми, 
не решения, препятствия, не възмож-
ности. Те систематично обезсилват 
себе си и обществото /обратна връз-

ка, за която често са в неведение – те 
не само отразяват, но и създават нови-
ни чрез влиянието си върху общество-
то, бел.авт/

Нека не забравяме, когато четем впе-
чатленията на един голям учен от 
многогодишния си досег с медиите 
няколко основни неща – това все пак 
е анекдотичен опит, макар и на човек, 
трениран да забелязва подобни дефе-
кти. Отнася се за време от 90-те годи-
ни в САЩ. Съдържа известна емоцио-
нална оценка за нечувствителността 
на медиите към определени пробле-
ми, която може би води до фалшиви 
обобщения. И въпреки това, тази кри-
тика има валидни точки, които си ос-
тават същите и днес, в България а и в 
целия свободен свят. 

ЧАСТ V Рискове
Какви рискове за обществото и за ме-
диите се създават от текущата ситуа-
ция
Рискове от управляемост на общест-
веното мнение и възкачване на тота-
литарна власт – прецедентът с Хитлер, 
с помощта на пропаганда, демокра-
цията му позволява да стане фюрер. 
Основният механизъм е чрез концен-
трация на медийна собственост и из-
ползване на силата на социалните 
мрежи да създава “заразни” идеи, кои-
то бързо достигат до голям процент 
от потребителите им.
Рискове от дълбоко и трайно разделе-
ние на обществото, поради непрекъс-
нато увеличаващата се субективност 
на различните медии поради “себепо-
добни търсят себеподобни”.
Рискове от загуба на съществена ин-
формация - нейното скриване поради 
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ефектите на “известните стават по - 
известни”, слагащи почти неопреодо-
лими бариери пред неизвестните и 
водещи до свиване и еднообразяване 
на източниците на информация.
Икономически рискове за самите ме-
дии – политиката на придържане към 
сигурното и злоупотреба с положи-
телните обратни връзки скрива по-
тенциално по – печеливши новини и 
източници на новини. Пример от из-
дателския бизнес е Джоан Роулинг, 
която получава множество откази от 
различни издателства преди по слу-
чайност едно дете да прочете нейния 
роман за Хари Потър.
Рискове от пренебрегване на бав-
ни динамични процеси в глобалното 
пространство, свързани с екосистеми-
те и популационната динамика. Следе-
нето на събития скрива течащите под 
тях процеси, което поражда системни 
рискове за демократичните държави, 
чиито правителства се съобразяват с 
терора на общественото мнение. Об-
щественото мнение може да е терор, 
защото то се информира главно чрез 
медиите и получава изкривена карти-
на, която може да възпрепятства вся-
какви стратегически действия, които 
нямат незабавен положителен ефект 
и дори могат да има временни отри-
цателни последици. Реформи, които 
изискват съкращаване на работни-
ци е трудно да се направят в такива 
условия, защото ползите са скрити, 
а недостатъците са видими за обще-
ството. Подобни са действия, свърза-
ни с укрепване на биоразнообразие-
то или определени военни политики, 
разглеждани като недопустими, дори 
когато са единствено възможните.
Рискове от деморализация на обще-

ството поради положителните обра-
тни връзки на отрицателните новини 
и “филтрите на безпомощност”.
Рискове от дерационализация на об-
ществото. Начинът на свързване на 
хората в социалните мрежи, които са 
и медии, създава екстремна зависи-
мост на тежестта на аргумента от ли-
чността и авторитета на изказалия 
го. Социалните мрежи функционират 
като мрежи на авторитети и аргумен-
тацията получава чисто вероятнос-
тен, вместо логически характер, което 
води до т.нар. виралитет - шеметно 
разпространение на определени нови-
ни, сред които лесно могат се имплан-
тират сензационни лъжи. Другият 
ефект е засилване на риск 3 поддър-
жане на процеса на увеличаване на 
неравенството, тъй като положител-
ните обратни връзки за представя-
не на информацията се подхранват 
от отклоненията в рационалността. 
Колкото по – силно са обвързани аргу-
ментите с личността и важността с на-
личността, толкова по – малко хора ще 
владеят повече от публичното прос-
транство и толкова по – малко новини 
ще го изпълват, придобивайки произ-
волно преувеличена важност.

ЧАСТ V Стратегии за решение на про-
блемите

Разбрахме какви са проблемите. Как-
ви са решенията? 
Това е фундаментално нерешим про-
блем. Светът е йерархична система, 
която се състои от подсистеми ( чо-
вечеството, разделено на държави, на 
народи и т.н). Нелинейността и само-
организацията няма да изчезнат, за-
щото са част от проявлението на фи-
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зическите закони. По – точно, докато 
законите са такива, фактът, че всички 
сме части от динамична, йерархична 
система ще стои.
В краткосрочен план това е трудно да 
се преодолее във всички ситуации, но 
чрез обучение и образование щетите 
могат да се ограничат. Съществуват 
както подходи за насочване на мисле-
нето извън интуитивния, мързелив 
режим като техники, така и като по-
литики. 
А) Техника е например т.нар. “широко 
рамкиране”. При планиране на няка-
къв проект, ако отчиташ само своите 
качества и на хората в проекта, из-
ползваш тясно рамкиране. Ако се осве-
домиш за статистиката за подобните 
проекти – за какво време са осъщест-
вени, какъв процент са се провалили, 
ако се осведомиш и за текущата кон-
куренция, това е широко рамкира-
не, което ти позволява да избягаш от 
проблема за наличността – само, това, 
което виждаш е важно. Бягството е 
елегантно – просто разширява карти-
ната, която виждаш максимало, без да 
се прави опит фундаментално да се 
смени мисленето.
Б) Политика е налагането на опреде-
лени структури и правила за взимане 
на решения, които да осигурят мак-
симално рационални избори. Едно 
такова правило е, когато се събира 
комитет да реши нещо, всеки да носи 
своето писмено становище преди дис-
кусията, тъй като при такива общува-
ния мненията се съгласуват към едно, 
на лидера и така се губи информаци-
ята. Писмените становища пазят от 
този сценарий. Друг пример за поли-
тика е не всеки да оценява себе си, а 
да оценява другите, тъй като хората 

забелязват сламките в чуждите очи 
много по – лесно от гредите в своите.

Тук има три стратегии: 
А) Първата е обучение на медиите за 
опасностите от групирането по убеж-
дения чрез примери и практически 
психологически експерименти. Въ-
просът е кой ще провежда обучения-
та и кой ще го финансира? Медиите 
трябва да го направят, както и да из-
работят кодекс не само за етиката на 
публикация, но за начина на подбор 
на кадрите.
Б) Държавата може да се намеси, за да 
наложи регулации за баланс на поли-
тическите убеждения в медиите по 
служители, като на всяко йерархич-
но ниво се постига такъв, а не просто 
като механичен сбор (субективното 
висше ръководство ще тушира балан-
са на по – ниските нива)
В) Третият вариант е в следствие на 
радикално подобряване на образова-
нието, средата да стане по – рационал-
на и да се намалят шансовете за “кас-
кади на наличността”. Това ще отнеме 
най – много време и усилия, но ще е 
с най – голям ефект от всичко. Доми-
ниращата обратна връзка е пазарът и 
когато той не е деформиран, няма да 
има какво да бъде усилвано от поло-
жителните обратни връзки.

4) Положението на медиите на пазара 
не може да бъде решено. Държавните 
медии са зависими от държавата, част-
ните медии са зависими от пазара,а  в 
лошия случай и от интересите на соб-
ственика си. В краткосрочен план ме-
диите могат да се намесват извън схе-
мите чрез общо етично споразумение, 
което да гарантира, че някоя от тях 
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няма да се възползва от конкурент-
ното си преимущество, като се откаже 
да публикува по – смислени материа-
ли, отразяващи процеси, а не събития.  
Нуждата от пари винаги ще остава, а 
конкуренцията не е достатъчна, за да 
пребори механизмите на положител-
на обратна връзка, които винаги ще 
съществуват.  Едно по – високо ниво на 
регулации, осъществено чрез съда (за 
клевети ) и цензура(/ за предотвратя-
ване на произволно големи амплиту-
ди на изкривяване на фактите, създа-
дени от каскадни на наличността ) са 
средства, които могат в по – дългосро-
чен аспект да има както положителни, 
така и отрицателни резултати по от-
ношение на свободата на словото.
 5) и 6) Обучение, образование и 
пак обучение.  Що се отнася до слож-
ността на самата роля на журналиста, 
за това не може да се направи много. 
Едно решение е като журналисти да 
заработят някои практици и учени, 
хора, които имат опит със сложността 
на света или поне теоретически я раз-
бират. Дори тогава ще имаме пробле-
ми, но вероятно ще бъдат значително 
смалени.
 7) За този проблем съществу-
ва решение. Изследванията в когни-
тивните науки показват, че всеки се 
ражда способен да научи всичко, кое-
то означава, че нормалното разпре-
деление тип камбана не е нормално 
на края на учебния процес. Програми 
като JumpMath показват как може да 
бъде изградена образователна систе-
ма, в която думата  за първи път не е 
лишена от смисъл от гледна точка на 
системните науки. 

ЧАСТ VI Тактики за решение на про-

блемите
 Стратегическите решения са 
дългосрочни и силни въздействия 
върху системата, но между предпри-
емането на мерките и ефектите от тях 
има дълги периоди на закъснение.  
Тактиките за решение на проблеми-
те подпомагат осъществяване на ста-
билен фазов преход на обществените 
системи. Те са насочени към главния 
проблем на всички социални взаимо-
действия – Парето разпределенията, 
при които 1% от хората получават 
90% от богатствата. В случая това бо-
гатство е публичността. Механизмът, 
който го генерира е фактът, че меди-
ите се интересуват от богатите и из-
вестните, защото те носят интерес от 
читателите и пари, а деформацията 
на оценката чрез наличността /види-
мостта/ води до това, че известните 
стават по – известни, а неизвестните 
остават неизвестни. 
Тактика за борба с произволно нара-
стващата роля на късмета – Случай-
носта се бори … със случайност.
 Медиите трябва да подбират на 
случаен принцип някакъв процент 
материалите, които оценяват за пуб-
ликуване. Случайното публикуване на 
материали не е решение на проблема, 
проблемът е в прекалено голямата 
роля на късмета при избора на редак-
торите дали изобщо да прегледат да-
ден материал. Ако редакторите под-
бират случайно някаква част от това, 
което четат, ще осигурят по – нисък 
праг за вход в публичното простран-
ство и по – малка роля на късмета за 
сметка на повишена роля на умения-
та. Така ще се избегне и намаляването 
на информационното разнообразие в 
медийната екосистема, което ограни-
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чава печалбите в дългосрочен план 
и е извор на неустойчивост, т.е. може 
да доведе до фалит или закриване на 
вестници поради адаптивната реак-
ция на публиката, която се развива 
дългосрочно, поради насищане. Кас-
кадата на наличността има един крак-
тосрочен ефект, но съвсем различен 
дългосрочен ефект. В кратки периоди 
от време интересът към медията и 
нейните сензации се повишава, кога-
то тя дава стриктно това, което хора-
та искат от нея, а те искат по - силно, 
това, което им се дава. В дългосрочен 
период обаче това води до загуба на 
доверието. Рандомизацията намалява 
риска както за обществото, така и за 
медията, която е част от него. Социал-
ните медии биха могли да бъдат ре-
шение на проблема, но за съжаление 
алгоритмите за показване на съдър-
жание в тях нямат достатъчно случай-
на компонента и всъщност само усил-
ват проблема. Като цяло начинът това 
да се намали е чрез използване на 
случайността. Това няма да смени за-
кона на разпределение, но вместо 1% 
да притежават 90% от успеха, което 
също така означава, че случайността 
има огромна роля в него, то примерно 
30% да притежават 70% от успеха. Екс-
поненциалният ефект от усилването 
като схема не може да бъде напълно 
избегнат, но на повече хора може да се 
даде шанс да се възползват от него.
ЧАСТ VII Заключение
 Както всичко друго, нищета-
та на сензационализма не се корени 
толкова в нищетата на човешкия еле-
мент, а в структурата на системата, от 
която са част. Добрата новина /която 
може и да е много лоша новина при 
определени обстоятелства/ е, че соци-

алните системи могат да преминават 
от едно в друго стабилно състояние 
много бързо, заради ефекта на под-
ражанието /хората следват модите/, 
което дори една такава серия от ма-
териали като на Донела Медоус може 
да постигне. Във времето, когато е пи-
сала, интернет не е имал ролята, коя-
то има сега. Една поредица от статии 
сега може да има ефект на натрупва-
не, който да измени информационна-
та среда много по – бързо, отколкото 
можем да си представим. Глобалната 
взаимосвързаност е както заплаха, 
така и възможност – всичко зависи в 
коя посока се използва.
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“Спиро, аз те разбирам 
тъй добре, че чувст-
вам какво сам съм 
ти диктувал редове-
те. Но мойта болка 

е в туй, че не зная с кое да започна и 
коя рана да ти покажа по-рано. Моят 
по-раншен детски гняв утихна: няма 
вече важни и неважни неща – еднакво 
се спирам пред някой паяк в стаята и 
гледам с часове, еднакво и пред някой 
парадокс в живота...
          Ако можех, вместо букви и думи, 
да пиша ноти, да се тръшкам по един 
клавир, ще ме разбереш по-добре. Но 
тъй какво да ти кажа, когато чувст-
вам, че пиша; чувствам, че редя само 
думи, само логически мисли; само неща, 

които утре може да станат други, а 
туй, което бе вложено в тях, да оста-
не незабелязано. Моята утеха е, че ко-
гато пиша или мисля за другите, пиша 
и мисля за себе си, а този, който сам 
със себе си се занимава, ще ме разбе-
ре... Моята болка е, че съм емпирична 
гадина, а страдам от платонизъм. Аз 
не зная дали първата крачка на безу-
мието не започва, кога чистият пла-
тонизъм тайно и невидимо започне да 
руши туй, което имат всички: гърди, 
кокали, мозък, лимфа, кръв... А има ли 
по-страшно от себеразрушението?
          Аз зная, че всичко, каквото може 
да направи човек, е лъжа; че бъдащето 
е смърт, затуй ще се мъча чрез отчая-
нието си да бъда heiter� и да предвиж-
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дам изненади...
          Пишеш ми за литературния жи-
вот у нас? Такъв няма бе,  брат – всич-
ки са лъжци. Ще умра спокойно, ако бих 
успешно внушил на българските пи-
сатели, че трябва да се самоубият...” 
(НАБАН, ф. 40, оп. 1, а. е. 285)1.
          Дали случайно или символично, но 
най-вероятно симптоматично, споме-
натият в писмото на Димо Кьорчев до 
Сп. Казанджиев паяк се промъква и в 
най-известния, най-представителния 
за критúка текст – “Тъгите ни”. “Роди-
ната е навсякъде... розата в градината 
и паякът в ъгъла на стаята – всичко е 
носител на къс от вечността и смър-
тта” (Кьорчев 1992: с. 93). Убедено бих 
добавил дори, че тази поява на паяка 
в съвсем различни по жанр и предназ-
начение текстове не е нито поетиче-
ско своеволие, нито инцидентна или 
формална. Тя не е и обикновено ин-
тертекстуално пресичане. Това е знак-
индикатор на трансформациите на 
екзистенциалното в конвенционал-
ното; откровен чрез радикалността си 
израз на пренасяне и всъщност на за/
по/раждане на възглед, домогващ се 
до над-лична (над-частна) валидност2. 
1 Макар и недатирано, това писмо на 
Димо Кьорчев до проф. Спиридон Казанджиев 
се намира в поредица от писма, писани през 
1907. По същото време е писано и есето 
“Тъгите ни”. 
2  Няма да е излишно да се вметне, че и 
без подробни съпоставки на текстовете на 
Д. Кьорчев, един техен прочит, съчетан с 
възстановка на културно-историческите 
процеси в следосвобожденска България, ще 
разкрие аналогията със зараждането на теориите 
изобщо, с началата в историята на идеите 
още от времето на Платон и Аристотел. Тази 
аналогия съдържа сложното иначе раздвояване 
(дуализиране) на следосвобожденския човек у 
нас. От една страна, пречупването на завареното 

И ако “Тъгите ни” се възприема като 
(съществуващото, чуждото) конвенционално 
през призмата на идващото (намес-т-ващото 
се) лично екзистенциално (или в по-тесен 
смисъл: лично възгледово) и екстраполацията 
му пак в полето на културните конвенции е 
вече силно натоварено от динамичния обмен 
на идеи и възгледи в Европа, на култура по 
времето на Д. Кьорчев. Поради това – първично 
ситуиран в този обмен – текстът му няма как 
да не е белязан от маргиналност, която да 
го прави уязвим, и то отново посредством 
европеистични възгледи. В този смисъл се 
открива един изключително обширен проблем, 
който тук само ще изложа: “прикачването” на 
идейно-възгледова култура, от страна на все още 
слабо участващата България към процесите на 
европейския идейно-възгледов обмен, няма как 
да се осъществи без изостряне (задълбочаване) 
на индивидуализма, репродуциращ 
асимилираните културни конвенции. От друга 
страна обаче, този индивидуализъм няма как да 
не бъде не само маргинализиран (като културно 
поведение), но и екзистенциално зависим и 
обусловен, тъй като ползвайки в процесите на 
обмена базата на съществуващите вече идеи и 
възгледи, се обособява на личностово ниво и се 
конституира в европейския индивидуализъм 
като пост-просвещенско последствие, т. е., като 
мета-опозиция на определени колективистки 
фактори и тенденции. Що се отнася до 
екзистенциалната му имплицираност (тук 
следва да се прави разграничение между 
нея и екзистенциалната иманентност, 
понеже първата се отнася преди всичко до 
възникналите възгледи в съотношенията й с 
работещите културни конвенции и има по-
тесен смисъл, докато втората е априорна и 
обхваща в по-широки граници индивида) 
– именно тя е индикаторът на споменатата 
по-горе аналогия с възникването на идеите. 
Този тип екзистенциалност е резултат на 
външния културен натиск върху незаявената и 
неавтономна поява на културен субект в Европа, 
какъвто е още България. Катализираният 
индивидуализъм се обособява като поведение, 
а екзистенциализмът му се задълбочава и без да 
се превръща във философска система, ползва 
различни философски проблематики, не 
само изразявайки смислите и основанията на 
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програмен философско-естетически 
текст на символизма и един от важни-
те програмни текстове въобще на бъл-
гарския модернизъм, то цитираното 
писмо представлява в значителна сте-
пен редуциран генеалогичен модул 
на тази програма. В него са заложени 
съществени елементи от идеите, раз-
вити и изповядвани от Димо Кьор-
чев не само в именитото есе. Преди 
да набележа обаче идентичността на 
отделни възгледи в него, е необходи-
мо да обърна внимание върху “кръво-
жадния” край на писмото, който също 
толкова радикално се покрива и с 
края на есето, приканващ индиректно 
българските писатели да се самоуби-
ят. “Не черквата и уличният държав-
ник поругаха Бога, а вие, български 
писачи, които пренебрегнахте душа-
та, за да служите на цели, вие всички 
– писатели, лирици, драматурзи, пуб-
лицисти и критици. Време е като зве-
рове, усетили смъртта, да се заврете в 
пустите ущелия на тая бедна страна и 
отровните ви кости нека останат там” 
(Кьорчев 1992: с. 99). 
          Смъртта на българските писатели 
е възжелана, преди всичко, заради ли-
тературността. В есето на Димо Кьор-
чев понятието “литературност” функ-
ционира в три плана: литературността 
като такава (статична идея-базис); 
литературността като емпирия, под-
чинена на казуалността, а с това и на 
своето съществуване, но и проправяйки си път 
през-сред безкрая на “всевечните въпроси” – 
зърното на световното културно развитие. Една 
реакция на закъснялостта, изразяваща от една 
страна първично-чистото (началното) идейно-
възгледово (мировъзренческо) състояние, 
а от друга, практическото реализиране на 
себеосъзнаващата се идентичност в хода на 
европейското битие.    

историчността (формо-образуваща 
динамика); литературността като 
друго-същностна практика на творе-
ца, от чиито творения възниква и се 
оформя съвсем “нова литература” (въ-
ображаем резултантен проект). В пис-
мото обаче литературността е зададе-
на в първите два плана – като такава и 
като емпирия. Онова, което размива 
границите помежду им, е именно ек-
зистенцията. Като такава литератур-
ността предизвиква и поддържа 
устойчива и дълбинна, екзистенциал-
но обусловена съпротива срещу сама-
та себе си. “Ако можех, вместо букви и 
думи, да пиша ноти, да се тръшкам по 
един клавир... Но тъй какво да ти кажа, 
когато чувствам, че пиша; чувствам, 
че редя само думи, само логически ми-
сли; само неща, които утре може да 
станат други, а туй, което бе вложе-
но в тях, да остане незабелязано” (НА-
БАН, ф. 40, оп. 1, а. е. 285). Отхвърлена 
е цялата знакова система на литерату-
рата, подменена е даже писмеността, 
налице е отказ от персонална иденти-
фикация с фигурата на пишещия. По-
вече от видно е, че мотивите за цялата 
тази съпротива срещу литературност-
та като заварена каузалистична фор-
ма на себеизразяване е динамизмът 
на универсалната й нуминозност, на 
превратностите в семантичните й 
системи и тяхната полифункционал-
на интерферентност. Всички те зала-
гат несигурност и неустойчивост на 
обекта на наблюдение и описание, на 
съзерцание, изживяване и претворя-
ване, от една страна, а от друга, и на 
субекта, който е подчинен на една ка-
узалност, в която малко неща зависят 
от него. Колкото и бетонирани да са 
логиките на литературния изказ – бил 
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той художествен, критически или ин-
терпретативно-тълкувателен – те се 
местят, променят се и се губят, но ни-
кога не остават концентрирани в “туй, 
което бе вложено в тях”. Макар че 
това “туй” не е пряко заявено като 
свръхценност, то представлява екзис-
тенциалният уникат на изразяващия 
се субект. В него е именно съдържа-
нието, чиято “незабелязаност”, изрич-
но посочена в писмото, е потенциален 
носител вече не само на “тъги”, но и на 
трагизъм. Епистоларното решение е 
намерено, макар да е поставено в ус-
ловно наклонение – “ако”. Нотите, кла-
вирът, тръшкането по него гаранти-
рат вопиющата потребност да се 
осъществи разбиране – не обикновена 
комуникация, нито сливане или опи-
сание на определен феномен – бил той 
външен или вътрешен – посредством 
захабения от каузалистични практи-
ки инструментариум на литература-
та. Разбирането е едновременно функ-
ционален (поради процесността си) и 
статичен (поради несъкрушимата си 
конкретност) абсолют, необременя-
ван от аспектен плурализъм, а с това и 
от всякакви пресемантизиращи го ин-
тервенции. То е оцялостяване на час-
ти, размиващо идейно-възгледовите 
и дори екзистенциални идентично-
сти. Образно казано: един замръзнал, 
херметичен и моносемен фрагмент. 
Частното и субективно решение в пис-
мото, съпътствано от екзистенциално 
напрежение, добива в “Тъгите ни” де-
финитивен, общо-валидизиращ и 
обективиращ характер. “Музиката в 
своя нов подем, като че ли, прибра 
всички изкуства” (Кьорчев 1992, с. 66). 
Въпреки че не е заявена като “чиста 
категория”, именно тя съдържа и из-

разява онзи абсолют, който абсорбира 
емпиричността и съзерцанието и осъ-
ществява възжеланото от Димо Кьор-
чев чисто (тотално, невариативно) 
разбиране3. При това в неговата има-
нентна динамика, превръщайки се в 
есенция на самата емпирия – и рес-
пективно във възпитание и поука от 
опита, водещи към осъществяване на 
същинския идеал, заявен в началото 
на “Тъгите ни”: “Да се самоусъвършен-
стваме!”. Точно музиката е тази, която 
обединява емпирията и съзерцанието 
– една твърде интересна релация в 
есето на Димо Кьорчев4. Точно тя е из-

3  Бих добавил още постоянно и синхронно 
разбиране (= вечно), без съществени 
диахронни (общо-исторични или съзнателно-
волеви, а оттам и паметово-репродуктивни) 
отклонения, нарушаващи резултиралата 
при оцялостяването на частите му единност. 
Последните би трябвало да протичат в 
рамките на цялостта, но без автономни частни 
идентичности, тъй като в противен случай 
разбирането ще спре. Задължително трябва 
да се вметне обаче, че в контекста както на 
писмото, така и на есето това съпреживяващо, 
мулти-интегративно разбиране е зададено 
като висш медиаторски принцип-следствие 
на изкуството, а не като утопия въобще на 
човешките отношения. Това е недвусмислен 
белег за екзистенциално обусловения 
идеализъм, който в писмото е осъзнаван като 
“платонизъм” (“страдам от платонизъм”) и 
който си проправя път като възглед.   
4 Макар че съзерцанието е също емпирична 
дейност, в “Тъгите ни” то е зададено 
контекстуално като дейност, която обхваща 
самата емпирия – емпирия на емпирията. 
Според перспективата на този възглед обаче, 
съзерцанието бележи предела изобщо на 
всяка дейност, ознаменува края на опита. То е 
трансформирана (превърната) емпирия и дори 
не е фаза в развитието на Твореца-Свръхчовек, 
а е неговото пост-емпирично битие – 
въжделеното от Д. Кьорчев пребиваване в 
Нирвана. 
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разът на динамичния вътрешен свят, 
на системата от екзистенциални уни-
кати, възвисяващи Човека до Свръх-
човек, от който пък се ражда Творецът 
като крайно вътрешна фигура. В пис-
мото и в есето е налице тенденция на 
изместване на литературата и нейна-
та знакова система от музиката. Поне 
докато не бъде установено и актуали-
зирано понятието “нова литература”. 
Причината е, че литературата описва 
външни фактори, насочени към скри-
ти вътрешни смисли, а музиката ди-
ректно изразява вътрешни състояния, 
скритото не само емоционално, но и 
(общо-)духовно – невербално – битие. 
Нотите, изразени чрез музикалната 
реч, представляват (само) душевна 
рамка и емоционален фон5, които пък 
предоставят свободата на всеки инди-

5 Тук в “душевна рамка” влагам разбирането 
за музикалната форма, съответстваща на 
жанра в литературата. Нейното пространство 
е свободно от думи и образи. То е само 
форматирано от музикалния жанр и в 
неговата рамка рецепиентът вмества 
свои лични съдържания, изпълва я с част 
от себе си. Под “емоционален фон” пък 
разбирам онези настроения, състояния 
и чувства, които са общи и протичат във 
всеки човек. Музикалното произведение 
не само активира определени индикатори 
в техния разнообразен регистър, но ги и 
свързва (хармонира) съобразно линията 
и тоналността, по които протичат самите 
емоции и чувства. Това неразвито от Д. 
Кьорчев възприемане на музиката като по-
разбираема от литературата, въз основа на 
което той прави опити да отстрани вербалната 
страна на битието (в писмото) и на изкуството 
(в есето), съдържа идеята, че човекът винаги 
се намира в състояние, което би могло да се 
предаде чрез музикален израз; че неговото 
битие и същността му имат свое музикално 
съответствие, напълно равностойно на 
тяхното вербално изражение. 

видуален рецепиент да изгражда 
собствен вербално-визуален свят, съ-
образен с неговите лични нагласи и 
неговия личен емпиричен материал. 
По този начин музиката “прибира” 
(обхваща) всички изкуства, оставяйки 
проблеми като “контекст”, “сюжет”, 
“език”, “образ” и “значение” да бъдат 
“свободно избираеми” и при/в/лагани 
от рецепиента според душевната му 
конституция. Нещо повече, отстране-
на е всяка междинна дискурсивност, 
изразяваща се в критика, интерпрета-
ция или тълкуване на творението и 
представляваща всъщност мета-кому-
никация, чрез която се осъществяват 
– диахронни или синхронни – дву-
странните отношения творец-рецепи-
ент. Двете страни на музикалното тво-
рение пък – композитор-слушател – се 
размиват и смесват в самата музика. 
Фактически, те стават едно чрез пота-
пянето им в музикалния поток, като 
различията в съдържанията на отдел-
ните им индивидуалности престават 
да бъдат фактори. У Димо Кьорчев 
проявата на неразбиране или разли-
чие съответства на друго музикално 
събитие, където тя би била излишна 
(вж. бел. 4). Така при съвместното си 
пребиваване в битието на музикално-
то творение творец и рецепиент се 
сливат, взаимозаменяйки се. Осъщест-
вява се такъв тип деперсонализация, 
който от една страна изключва персо-
ната на твореца в нейния нагнетите-
лен социален аспект (особено в ка-
чеството й на механистична, 
мултипликативна и диференцираща 
функция), а от друга, обезграничава 
(обезличава) твореца от рецепиента, 
трансформативно унифицирайки ги в 
съдържания на самото музикално съ-
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битие. С други думи, те са музиката (в 
метафоричен литературен смисъл: те 
са текста), което е и един от възгледи-
те за постигане на Нирвана посред-
ством изкуството. Творението е меди-
аторът, чрез който творец и рецепиент 
се събират в единосъщието на Нирва-
на. Пътят “творец-рецепиент” в музи-
ката не съществува – той е сведен до 
неделима точка, за разлика от литера-
турата, която сякаш умножава пъти-
щата, без да ги събира в една точка. 
Основната причина за това е, че музи-
калното творение при разбиранията 
на критика-философ провокира из-
ключително интроверсии, чрез които 
“да се самоусъвършенстваме”, дока-
то литературното творение не само 
налага и екстроверсии, но така също 
трансформира и интроверсиите в 
екстроверсии. Съвместното интро-
вертиращо пребиваване на твореца и 
рецепиента в хода на музикалното 
случване прави безпредметна и из-
ключва каквато и да било потребност 
от комуникация, тъй като тя е напъл-
но изместена и заменена от синхрони-
ята на музикалното преживяване като 
плътен и авторитарен медиатор, за 
какъвто споменах. Диахронните и въ-
обще темпоралните идентичности са 
капсулирани в хармонията “звук-емо-
ция (чувство)”, която пък херметично 
вмества в себе си индивидуализира-
щото другоезичие на литературност-
та “знак-/с/мисъл”. Поради това, при-
лежащите към литературната 
комуникация инфраструктурни обра-
зувания, изразявани чрез стратегиче-
ски поддържаните поливалентни дис-
курси – критико-оценъчен, 
интерпретативен или тълкувателен – 
губят своята функционалност, както и 

смисъла си и отпадат. Това е всъщност 
и телеологичата (но по-точно дълбин-
ната) задача (презумпция) за смисъла 
както на творението като извън-вре-
мево и вече не-процесуално състоя-
ние на битие, така и на Твореца и Чо-
века като свръх-качествени 
единосъщности – субекти на това със-
тояние. Обективностите в действи-
телността (света) на творението се 
пораждат само въз основа на конюнк-
ции, имащи субективистки генезис, 
т.е., дължат се на субективни фактори 
и представляват интеграция на иден-
тичности (това са всъщност индиви-
дуалитетите), но “под шапката”, нало-
жена от тоналностите, от динамиката 
и от техния квалитет (характеристи-
ките на музикалното творение). Не-
възможността в цялото това съчета-
ние да се провидят желаните 
качественост и непреходност и въоб-
ще да се осъществи подобна неопла-
тонизация не на битието (както е у 
Платон), а на човека, провокира раз-
гръщането на смисъла на страдание-
то (или идеята за страдание) във въз-
глед, смесващ в себе си 
констативността, програмността и 
тяхната крайна идея: Нирвана. Това е 
явно решение на дисоцииращ Аз-а ек-
зистенциален проблем, затова възгле-
довостта на Димо Кьорчев е първона-
чално раздвоена между музиката и 
литературата. Музиката е израз на 
съхранената от прастари времена 
дълбинност на душевността и съот-
ветства на първичния свят в (на) чо-
века, чийто живот се основава на уни-
версалния принцип на творчеството. 
Ако се позовем на една от блестящите 
дефиниции на Юнг за духа, че това (а 
не той) е “принципът на живот” и ако 
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обърнем внимание на изключително 
важното обстоятелство, че тази свръх-
обективна дефиниция е напълно осво-
бодена (а с това и задължаваща) не 
само от каквато и да било спекулатив-
на персонификация, но и от всяка 
преднамерена антропоморфизация 
(т.е., че човешкото е и доминирано, и 
подчинено, и резултантно на един 
универсален динамис, загатващ за 
себе си като суб-структурирана функ-
ция – дух), тогава бихме си обяснили 
защо критикът-философ абсолютизи-
ра разбирането, осъществяващо се 
чрез музикалното творение. Бихме 
провидели в дъното на неговата слож-
но разгърната и сякаш незавършена 
възгледовост свръх-плътното едине-
ние между творец и рецепиент, в кое-
то човекът – съвместявайки тези две 
функции – е всъщност дух: принцип 
на живот, съдържащ двата универсал-
ни процеса на творчеството и случва-
нето му (приложение, употреба, реа-
лизация). 
          На всичко това литературността 
противоречи. Литературата (респек-
тивно текстът) диференцира и това е 
основната й функция. Тя фрагментира 
и Битието, и Човека, и Бога; тя разгра-
ничава (разделя) твореца от рецепи-
ента, вместо да ги единява; тя сякаш 
актуализира вътрешния свят и про-
вокира самоусъвършенстване, но из-
оставя човека, провокирайки по този 
начин необходимост от екстроверсии, 
нехарактерни за рецепцията на музи-
калното творение, поради различието 
в типовете комуникация – амплитуда-
та във взаимодействията между съоб-
щението и приемането му, между за-
дадения код и неговото декодиране е 
много по-малка в музиката, отколкото 

в литературата. Макар да съм далеч от 
намерението да арбитрирам правил-
ността на възгледите на Димо Кьор-
чев, ще обърна внимание на резонния 
въпрос дали ако той не разсъждаваше 
от позицията на композитор, нямаше 
да даде някакви предимства на лите-
ратурата. Въпросът недвусмислено 
потвърждава екзистенциалните из-
ходни начала на възгледите му, зало-
жени в “Тъгите ни”.   
       Пренасянето на смъртта чрез 
самоубийство на българските писате-
ли от писмото в есето като смърт-от-
каз от литературността като такава 
е по същество отхвърляне на исто-
ричността, на целесъобразяването й 
с несвойствени за нейната същинска 
мисия практики, а с това и на практи-
цистко-рационалистичната масовост 
(колективистичност) на писателс-
твото, принизяваща и отричаща въ-
обще идеята за творчество. Всички 
те подминават, дестабилизират и 
“инжектират” относителност в оно-
ва плътно единосъщие, което иначе 
синтезира разнопластовия универ-
сум на макрокосмоса в микрокосмоса 
– една от централните идеи на “Тъ-
гите ни”. Трансформацията на екзис-
тенциалното в конвенционалното е 
красноречиво изразена чрез прехода 
от себе-съсредоточаващ се изповеден 
тон в писмото към критическа публи-
цистичност в цитирания от есето па-
саж. И в двата случая радикализмът 
е еднакво остър, но в писмото той е 
насочен навътре и е съчетан с отказ 
от самоидентификация с фигурата на 
пишещия, за каквато вече споменах, а 
в есето е насочен навън, като същата 
тази фигура е мултиплицирана по-
средством жанрово-родовата й дифе-
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ренциация: “писатели, лирици, драма-
турзи, публицисти и критици”. Макар 
да съществуват отделни критико-пуб-
лицистични интонации, цитираният 
пасаж е рязък и откровен публици-
стичен жест, отклоняващ се от възгле-
довия характер на цялото есе. Както 
публицистичността в неговия край, 
така и изповедността в писмото са 
обвързани с възгледовостта на Димо 
Кьорчев, само доколкото да сигнират 
силния й екзистенциален генезис, от-
кривайки всъщност дълбоката лична 
мотивация за подобен публицистичен 
скок (острият му публицистичен тон 
съответства на неговата силна лична 
мотивация). Цялата – твърде полива-
лентна иначе – епистоларно-публици-
стична симбиоза ни прави свидетели 
на хоризонтирането на вертикалното. 
Критицизмът в края на “Тъгите ни” е 
толкова плътно концентриран в от-
рицанието на съществуващата лите-
ратурност и нейните представители 
като несъвместими с индивидуалната 
– и всъщност първична – представа за 
тях, че девертикализацията на творче-
ската Аз-идентичност е изведена като 
смърт, императивно е проектирана 
като не-битийност. Последвалият от-
каз от самоидентификация с фигура-
та на пишещия е по същество отказ от 
важното иначе авто-персонифицира-
не на личността (персоната като ек-
зистенция). Обстоятелството, че този 
отказ е съпроводен с дълбоко усъмня-
ване в стойностите на литературната 
знакова система (при това и на пър-
вичната) недвусмислено свидетел-
ства, че фигурата на пишещия работи 
активно като аморфна интроекция6. 
6 Интроекцията е противоположното 
на проекцията. В своите трудове Юнг не 

Поне що се отнася до нея, интерфе-
риращата творческа Аз-идентичност 
е толкова силно разколебана, че на-
влиза дълбоко в екзистенциалните си 
пластове (отблъсната сякаш и свита, 
тя се разширява в своята собствена 
екзистенциална рамка), където вер-
отделя почти никакво внимание на нея. 
Позовавайки се на Ференци, че интроекция 
е “придърпването на обекта в кръга на 
субективните интереси”, а проекцията е 
“прехвърляне на субективни съдържания в 
обекта” (Юнг 2005: с. 493-494), ученият не 
уговаря местоположението на въпросния 
обект, както и позицията на субекта, нито 
регламентира техния статус. Той разглежда 
обекта като по-скоро и априорно външна 
категория, разделена от изследващия субект, 
който пък и диференцира обекта, поради 
неговата недиференцираност. В този аспект, 
според Юнг, субектът извършва само 
екстровертна дейност, чрез която преодолява 
разстоянията до обекта, “вчувства” се в него, 
внасяйки (и) свои субективни съдържания. 
Доколко обаче обектът не се съдържа 
онтологически в субекта? По смисъла на този 
твърде дискусионен иначе квази-философски 
и дори религиозен проблем, но най-вече 
според разглежданите текстове, фигурата 
на пишещия граничи с примордиалната 
представа и се съдържа интроективно в 
субекта като екзистенциална нагласа към 
творене и съответно като несъзнавана (още) 
функция. Тя притежава постоянно висок 
интерференциален интензитет с творческата 
Аз-идентичност, която представлява мощен 
редуктор за всички външни влияния. Поради 
това, фигурата на пишещия у Д. Кьорчев 
работи, дори без интернализиран отвън опит, 
както мотивират възгледа на Юнг неговите 
критици (Самюелз, Шортър, Плаут 1993: с. 81). 
Аз обозначавам тази функция като “фигура 
на пишещия”, тъй като освен че е насочена, 
тя едновременно притежава и автономно, 
ограничено и обособено от други нагласи и 
функции поле на действие и въздействие върху 
субекта, т.е., има качествата за фигуративност 
и предпоставя формирането на персоната на 
писателя.   
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балната знакова система, с която си 
служи литературата, не функционира 
и е подменена от тоново-звуковата, с 
която пък си служи музиката7. Тази не-
устойчивост на интерференциите обу-
славя и поддържа аморфния характер 

7 В писмото на Д. Кьорчев това по категоричен 
начин свидетелства за радикалното му 
вертикално слизане до пред-екзистентните 
изначалия въобще на човешката природа – 
там, където още няма език, а има само тонове 
и звуци; там, откъдето започва човекът, току-
що излязъл от утробата на Космоса; в сферата 
на музиката, която предхожда литературата. 
Едно спускане в несъзнаваното, където при 
пълна доминация работят още чувствата 
и емоциите под прякото въздействие на 
архетиповите образи и примордиалните 
представи, каквато е и самата фигура на 
пишещия. В есето пък, критикът-философ 
прави опити да осмисли тази фигура, 
възвеждайки я обаче до нивото на едно свръх-
съзнавано, каквото всъщност е фигурата на 
Твореца-Свръхчовек. В този смисъл авторът 
на “Тъгите ни” затваря един огромен кръг от 
съзнавано-несъзнавани взаимопрониквания, 
който в системата от аспекти и символи на 
аналитичната култур-психология би могъл 
да се обозначи със змията, която захапва 
опашката си: върховната фигура на Твореца-
Свръхчовек отново се слива с примордиалната 
фигура на пишещия (уробороса). Тя отново 
снизхожда в собствения си праобраз – 
този път посредством Нирвана, в която са 
потънали и размити и всички функционални 
диференциации и персонификации на 
Аза. (Все пак трябва да се вметне, че в 
проекта “Нирвана” се прокрадва и една 
перспектива, според която в нейните условия 
се упражнява съзнателен – следователно Азов 
и диференциращ – контрол. Настоящият 
текст не може да се спре върху този сложен и 
обширен проблем.)    

на интроекцията – във вътрешния си 
план (предимно в писмото, но ситуи-
рано в контекста на “Тъгите ни”) тя се 
колебае между фигурата на пишещия 
и творческата Аз-идентичност, чрез 
която пък самата фигура на пишещия 
впоследствие да се трансформира в 
индивидуално-лична, преимуществе-
но творческа Аз-персона – фигурата, 
която би могла не само да се домогне, 
но и да се при-познае (свръх-персо-
нализира) във върховната творческа 
фигура на Свръхчовека. Деликатният 
момент тук е, че творческата Аз-иден-
тичност предхожда тази Аз-персона, 
която по смисъла на Юнг е интернали-
зирана отвън, т.е., представлява пост-
интернална интроекция. Това налага 
едно кратко отклонение, само за да 
маркирам градацията, в чиято сложна 
мрежа от интерференции е кодирана 
сякаш и психологията на индивидуа-
лизма: а) фигура на пишещия, б) твор-
ческа Аз-идентичност, в) творческа 
Аз-персона, г) имперсонална фигура 
на Твореца-Свръхчовек. Още повече, 
че тази възходяща последователност 
се налага от самия индивидуализъм 
(разбира се, доколкото индивидуали-
змът я налага, а не я и изразява сам по 
себе си).
              Най-напред Азът идентифицира 
себе си като творящ, при което пър-
вичната фигура на пишещия добива 
организиран и съзнателен характер 
(тя “възхожда” от несъзнавана инди-
кация към съзнавана идентифика-
ция), за да се превърне и в Аз-персона. 
При този процес на превръщане Азът 
интегрира в себе си персоната на пи-
сателя и тогава може да се говори вече 
за интроекция, според изходното на-
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чало и последователността у Юнг8. В 
този смисъл интернализацията на оп-
ита при Димо Кьорчев би следвало да 
се осъществи от творческата Аз-иден-
тичност, предхождаща и по принцип 
писателската Аз-персона. Така субе-
ктът асимилира обекта9, като обектът 
– персоната на писателя – съответ-
ства на външната си категориалност, 
както го третира и Юнг. В резултат на 
тази интернализация (тъй като пер-
соната на писателя действително реп-
резентира външния, а творческата 
Аз-идентичност – вътрешният опит, 
субективиран от екзистенциалната 
си обусловеност с първичната фигура 
на пишещия) възниква и юнгианска-
та интроекция, която вече определих 
като пост-интернална (тя би могла да 
се определи и като “вътрешна, въве-
дена отвън”). С други думи, творческа-
та Аз-идентичност асимилира писа-
телската Аз-персона, като агентът на 
цялата интернализация е Азът. Той е 
посредникът между вътрешната пър-
вична фигура на пишещия и външната 
персона на писателя10. Точно тук обаче 

8 Ако интроекцията не подлежи 
непременно на интегративна персонификация, 
то интегративната персонификация 
задължително преминава през интроекции, 
както е и в нашия случай. 
9  Вж. Шарп 2006: с. 82.  
10 Обобщавайки възгледите на Юнг за 
персоната, неговите критици потвърждават, 
че тя е “нещо като посредник между Аза 
и външния свят” (А. Самюелз, Б. Шортър, 
В. Плаут 1993: с. 123). Процесът, който 
определя това посредничество, е фигурално-
персонифициращият процес на идентизма. И 
тъй като той е двустранен (навътре и навън), 
творческата Аз-идентичност ситуира по 
същия начин Аза и като посредник между 
него и фигурата на пишещия. В този смисъл 
сравнително-описателната относителност 

възниква дълбоката екзистенциална 
колизия у критика-философ. В качест-
вото си на външен обект, подлежащ 
както на интернализация (като чужд 
опит), така и на адаптация и тран-
сформация, персоната на писателя е 
и агентът на социалната функционал-
ност на творческата Аз-идентичност 
(за разлика от примордиалната фи-
гура на пишещия, до която достигат 
единствено силно редуцирани съдър-
жания11). Без тази своя социална пер-
сонификация, творческата Аз-иден-
тичност би могла да се капсулира и 
разпадне (сиреч, творческата функция 
да се разсредоточи и размие в другите 
дейности на личностовия комплекс). 
При Димо Кьорчев невъзможността 
да се идентифицира с персоната на 
писателя произтича от социалното й 
състояние, което в неговите възгле-
ди я е деформирало. Затова в писмото 
(като рефлекс) той навлиза в себе си 
– вертикално и навътре12 - в пред-Азо-
вите полета на примордиалната фигу-
на самото посредничество, фиксирана 
в “нещо като”, обхваща преди всичко 
променливото поле на центробежията, в чиято 
трансформационна динамика Азът е подложен 
както на персонифициращите го влияния 
на “външния свят” (персоната на писателя), 
така и на формиращите го въздействия на 
примордиалните образи във “вътрешния свят” 
(фигурата на пишещия).  
11 Това се дължи на свръхконсервативния 
характер на архетипалните фигури както на 
лично, така и на колективно ниво. 
12 Макар и твърде лаконичен в сравнение с 
“Тъгите ни”, текстът на писмото на Д. Кьорчев 
е изключително плътно сигнифициран както 
за да предостави достъпна за психологически 
анализ картина на силния екзистенциален 
генезис на есето, така и за да позволи да се 
фиксират и изброят основните фигурални 
образувания, около които гравитират многото 
иначе идеи, заложени в него.   
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ра на пишещия, където пък от общия 
му Азов комплекс се е осъществила и 
неговата идентичност с нея, която тук 
определих като “творческа”. Според 
критика-философ, връзката на писа-
телите именно с тази дълбинна фи-
гура е прекъсната, т.е., персоната на 
писателя я е обсебила, унифицирайки 
вертикалните й структури с хоризон-
талните съдържания, които я и обо-
собяват като персона. Цялата реакция 
на Димо Кьорчев разкрива, че се е осъ-
ществил сблъсък на две архетипови 
фигури, при това: морфологично ед-
нородни – фигурата на пишещия13 и 
персоната на писателя. Следва също 
да се напомни, че и като архетипови 
фигури те имат един и същи генезис: 
колективното несъзнавано. Персона-
та на писателя обаче е един по-късен, 
по-напреднал етап от фигурата на пи-
шещия14. Тя е, така да се каже, модер-
на категория, макар че по природа не 
е нищо друго, освен архетип (както и 
всяка персона – маска). Въпреки това, 
тя изразява завършеност, съвърше-
ност (перфектност), типологичност, 
форматираност, но и външност, ре-
цептивен обект, копие. За разлика 
от нея, фигурата на пишещия изразя-
ва незавършеност и несъвършеност 
(имперфектност), динамичност и 
аморфност, но така също и вътреш-
ност, уникалност, рецептивен субект. 

13  В този текст, за да фиксирам 
диференциацията и промените в колективното 
несъзнавано на модерното време, а така 
също и измененията в характера на най-
консервативните иначе категории, каквито са 
архетиповете, използвам “фигура на пишещия” 
и “персона на писателя”. Иначе те са синоними 
на Творец. 

Задължително трябва да направя уго-
ворката, че субект-обектната рецеп-
тивност е изключително зависима 
от потенциите на Аз-а – адаптивни, 
трансформативни, динамични или 
статични по степен. За рецептивен 
обект или субект не може да се говори 
в чист вид, а по-скоро за доминация на 
някой от тях. При Димо Кьорчев доми-
нира рецептивният субект, тъй като 
Аз-овото себеотношение преобладава 
и се разгръща във възглед, домогващ 
се – освен всичко друго – да възсъзда-
де една обективна картина на състоя-
нието на нещата. Самото му творчест-
во води до заключението, че фигурата 
на пишещия е по-близо до естествено 
функциониращия архетип, отколкото 
персоната на писателя. Тя работи в 
дълбинния пласт, но на личното несъ-
знавано, и затова е почти равностойна 
на функция (вж. бел. 7). В зависимост 
от напредналостта на процесите на 
обособяване на Аз-а, в това число и на 
локалните му самоиндикации с твор-
ческата функция (т.е., на пред-персо-
налистичното оформяне на творче-
ската Аз-идентичност), се определят 
и степените на завършеност и съзна-
ваност, след което се преминава в ка-
чествено нова фаза на творческата са-
моидентичност. Може да се каже, че в 
“Тъгите ни” Димо Кьорчев е в процес 
на активно съзнаване, но по-точно на 
разширяване на съзнанието (в случая 
културно профилирано), което при-
дава и маргинален характер на есето. 
От културно-психологическа гледна 
точка обаче, в него е кодиран твърде 
сложният характер на преодоляване-
то на изостаналостта, част от който 
настоящият текст се опита да акту-
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ализира.  
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