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Списание “Българска Наука” се издава от
Сдружение “Форум Наука” и се развива от
края на 2005 година. В момента достига до над
2 000 000 човека на година, а всеки брой има
средно над 100 000 преглеждания на месец.
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Как да четете списание БГ Наука
през телефона си
Автор: Петър Теодосиев

Together for Bulgaria

В

се повече хора започват да използват телефоните си за четене на новини, статии и дори
списания.

по-добре заедно. :) 19,8% от отговорилите към момента биха искали да могат да четат списанието през мобилно
устройство. Затова тук ще опиша как
супер лесно и бързо да четете всеки
Преди броени дни пуснахме анкета с брой на БГ Наука през своя телефон
няколко въпроса, чиято цел е да по- както онлайн, така и офлайн. Това
лучим обратна връзка от вас – наши- важи и за много други списания.
те читатели, за да разберем как да
подобрим качеството на това, което Винаги сме качвали всеки нов брой в
ви предлагаме и да се чувстваме още сайта https://issuu.com, който създава
Април 2017
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виртуално симулиране на разлистване и изглед на списание. През тази
система много от нашите читатели
четат списанието на своя компютър,
но сайтът е перфектен и за мобилни
телефони. Може да изтеглите тяхното
безплатно приложение (ТУК) за още
повече функции, четене без интернет на списания и т.н. – https://goo.gl/
CMOx8h

Така може да намерите кой материал
искате да прочетете, да увеличите на
“цял екран” страницата, да приближите колкото искате, за да ви е удобно да
четете и да прелиствате страниците
лесно и удобно. Приложението е все
едно направено за БГ Наука. :)

Ако имате приложението, ще може да
сваляте всеки брой, който искате и да
го четете, дори когато нямате интерПърво влизате тук (или отваряте нет. По този начин независимо къде и
приложението):
https://issuu.com/ кога ще може да научавате най-новото
bgnauka или пишете в търсачката от науката в България и света.
bgnauka или Българска наука.
Вижте и видеото, което добре показва
как да четете всяко списание онлайн
и офлайн.

Април 2017
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С принос за цялото човечество, с
България в сърцето… В главната
роля: акад. проф. д-р Самуил
Рефетов
Автор: ЛОРА КАСАБОВА

Т

ой изследва връзката между
човешките генетични аномалии и дефектите на щитовидната жлеза при регулирането, синтеза,
транспортирането и действието на
хормона. След проучвания, продължили цели 20 години, открива синдрома
на резистентност към тиреоидните
хормони, наречен по-късно на негово
име.
За фундаменталния си принос в областта на молекулярната генетика
получава номинация за най-престижното отличие – Нобелова награда за
медицина.

Роден на 11 юни 1937 г. в град Русе, в
семейството на домакиня и чиновник,
днес акад.проф.д-р Самуил Рефетов е

сред светилата в cвeтoвните научни
среди и, макар живеещ и работещ на
хиляди километри от късчето земя, на
което се е родил, той продължава да
носи България дълбоко в сърцето си
и с примера си да заразява и предава
на поколенията един от най-важните
уроци – този по родолюбие.

„Още от най-ранна детска възраст
Сами се занимаваше с пеперуди, бръмбари, жаби и всякакви подобни дребни животинки“, спомня си с умиление
и до днес инж. Веселин Петров, с когoто са близки приятели и съученици
до първи прогимназиален клас (по
днешному 6 клас) във френското католическо училище “Санта Мария” в
дунавската столица. През 1949 г. комунизмът ги разделя. „Властта “спретАприл 2017
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на” един политически процес против
католиците в България. Трима от найвисшите католически епископи бяха
екзекутирани, останалите осъдиха на
различни срокове затвор, а нашето
училище закриха“, припомня си в детайли мрачната картина от онова време инж. Петров. Настъпва времето на
репресиите и лагерите.

По щастливо стечение на обстоятелствата семейството на 12-годишния
тогава Сами успява да емигрира – съвсем легално напускат родния Русе и
България. След пет години в Белгия,
където Самуил завършва френския
лицей в Антверпен, семейството се
мести в страната на кленовия лист. В
Монреал Рефетов първоначално завършва биохимия, а впоследствие и

медицина. Към последната се насочва
под влиянието на немския лекар, философ, теолог, органист и мисионер в
джунглите на Африка – Алберт Швайцер – Нобелов лауреат за мир през
1952 г.

Вдъхновен от делото на своя учител,
самият Рефетов също отива в джунглите край р. Амазонка,твърдо решен
да изучава тропически болести. “Като
всеки млад човек, исках да променя
света към по-добро“, спомня си от дистанцията на времето ученият. Малко
по-късно се записва в училище за тропически болести в Лондон. Пет месеца преди да започне обучението си,
обаче, от канадското правителство му
спират стипендията. Решават, че след
като в страната няма подобни проблеАприл 2017
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ми, не е необходимо да плащат на сту- на докарано по спешност глухонямо
дент да ги изучава.
момиче от Мексико, блъснато от камион. „Майка му говореше само исПоради невъзможността да продължи пански, а сред лекарите само аз разбиобучението си по тропикална медици- рах този език“, връща лентата назад
на, проф. Рефетов се пренасочва към професорът.
ендокринологията. Именно изследванията му в тази област го правят учен Диагнозата на момичето се оказва
от световна величина.
доста сложна. Освен нея, и двамата ѝ
братя имали същите симптоми. ИзВ края на 60-те години на ХХ век науч- следванията на детето показват, че
ните му интереси го отвеждат в Аме- има разминаване между високото
рика. Първо в Лос Анджелис, а после ниво на щитовидния хормон и клив болницата на Харвардския универ- ничните симптоми, според които той
ситет в Бостън. През 1969 г. се уста- не е в достатъчно количество.
новява в Чикаго, където е и до днес.
Последователно заема академичните “Получи се така, че има хормон, а няма
длъжности асистент по медицина, гла- ефект. Или имаше грешка в анализивен асистент, доцент. От 1977 година е те, или имаше проблем хормонът да
редовен професор по медицина, екс- действа на тъканите”, припомня си
перт по ендокринология, педиатрия професорът.
и генетика, дълги години е директор
на лабораторията по тиреоидни забо- Решен да разбере защо е така, в Харлявания към университета, в послед- вард д-р Рефетов се среща със свествие директор на програмите за спе- товноизвестния учен по проблемите
циализация по ендокринология.
на щитовидната жлеза проф. Лесли
Де Грут и го запознава със случая. Де
Работейки като лекар през годините Грут веднага изпраща Рефетов об, професорът се задълбава в отделни ратно в Лос Анджелис, за да направи
случаи и спонтанно се отдава на науч- кинетичен анализ на пациентите с
ни изследвания. Причината – не се за- радиоактивен йод. Следват над 2000
доволява, както масата от хора, само изследвания на пациенти, страдас известното дотогава, а се впуска в щи от все още непознатата болест на
търсене на непознатото, добре знаей- щитовидната жлеза, на които се дава
ки, че има още безкрайно много неот- радиоактивен йод. Заключението на
крити неща на планетата Земя. Такива доктор Рефетов от тях е, че хормонът
са неговият дух и характер.
не може да влияе на тъканите на пациентите. За да може това да стане, е
Случайна пациентка променя пътя му. необходим рецептор. Близо 20 години
Негов колега от болницата в Лос Ан- проф. Рефетов работи над решаването
джелис разбира, че Рефетов има по- на тази загадка и през 1989 г., с напреголеми познания върху щитовидната дъка на генетиката случаят е решен.
жлеза и го кани да види резултатите Така се открива и причината на РефеАприл 2017
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товия синдром, която е мутация на рецептора на щитовидния хормон. “Това
е нещо като ключалката. Ключът е
хормонът, а ключалката – рецепторът.
Моето откритие е, че проблемът не е в
хормона, а в рецептора“.

предписват лекарства за намаляването му, но така болестта се задълбочава. Поне така е било докато Самуил Рефетов стига до извода, че проблемът
не е в ключа, а в ключалката.
Откритието му дава огромен тласък
за развитието на генетиката, ранната
профилактика и лечението на тиреоидните заболявания в световен мащаб, за което ученият е предложен за
Нобелов лауреат в областта на медицината.

За да може да работи правилно, щитовидната жлеза трябва да произвежда
хормон. Има хора, чиито рецептори
са дефектни и не работят правилно.
За да компенсира този дефект, жлезата произвежда по-голямо количество
хормон. Ако се направят само изследвания на кръвта, лекарите откриват Приносът му обаче далеч не се изчерпсвръхпроизводството на хормон и ва с откритието на този синдром.
могат да се подведат, че пациентът
страда от базедова болест. Естествено Той е автор на повече от 500 научни

Проф. Рeфетов с колекция от пеперуди събирани от изследователската му дейност из
джунглите на Амазонка
Април 2017
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труда, доктор хонорис кауза на университетите в Каляри, Италия и на
Свободния университет в Брюксел.
Чел е лекции в различни университети в Италия, Белгия, Япония, Англия,
Канада, Еквадор и др. Носител е на 29
почетни награди и отличия от научни
институции и асоциации в областта
на медицината, общественото здраве,
биохимията и медицинската физика.
Сред най-ценните му награди е „Фред
Кондрак Кох“, която Американската
ендокринна организация му връчва
през 2012 година за цялостен принос
в ендокринологията.

чист – същинско олицетворение на
свободния дух. От раз пленява и със
съхраненото си любопитство към чудото, наречено ЖИВОТ. Когато разговаряш с него, те завладява с баланса и
спокойствието си и неусетно самият
ти влизаш в неговия ритъм. Сприхавост, нервност, нетърпеливост, са му
напълно чужди.
„Като млад караше мотоциклет и
беше активен състезател по фехтовка“, връща се назад към спомените
инж. Петров.

Шампион в първи курс в медицинския
факултет на университета „McGill“ в
Монреал, му предлагат капитанската
лента на отбора, но тогава той окончателно решава да се посвети на медицината. Въпреки това, обаче, си остава
активен спортист.

Проф. Рефетов е член на 15 професионални организации и асоциации.
Член е на издателските бордове на
10 списания, включително и на списание „Българска медицина“, издание
на Българската академия на науките
и изкуствата. На последната е избран
за редовен член през 2011 г.
Първото нещо, което прави, когато се
събуди сутрин, щастлив, че е жив, е да
От 2004 г. активно работи и с водещи отиде да тренира. Към днешна дата
български ендокринолози, сред които пет дни в седмицата бяга по 40-45 мипроф. Боян Лозанов.
нути. Когато времето е хубаво, джогингът му е край езерото на Чикаго, а
Предстои му и съвместна работа с на работа (разстоянието е около 3 км)
млади учени от Софийския универси- ходи с велосипед. „Стигам до универтет. В момента тече процес на органи- ситета за 20-ина минути по специална
зиране, а от Министерството на обра- велоалея. Наистина е много приятно“,
зованието има и официална покана за споделя заразяващо професорът.
тясно сътрудничество.
Признава, че съчетава спорта и с баНа фона на тази впечатляваща биогра- лансирано хранене.“ Внимавам какви
фия бях любопитна да разбера повече калории поемам и преценявам дали
за ЧОВЕКА, стоящ зад нея.
ще мога да ги изразходя през деня“,
уточнява просто и ясно.
Проф. Рефетов се оказа изключително
уравновесен, земен и скромен; истин- Освен научна литература намира врески, неподправен и някак си по детски ме и за философски четива, романи,
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поезия. „Вкъщи имам бягаща пътека и
докато тичам, за да не губя време, чета
нещо. Направил съм си специална поставка, така че докато бягам, книгата
е пред мен на удобно разстояние“, пояснява световноизвестният учен.

Като най-трудно през годините споделя, че му е било, да свикне с мисълта
и да се научи да се справя с предизвикателствата на прокуден от родината
си – нещо, което се моли, децата му да
не изпитат никога. Това, на което ги е
научил, респективно иска да възпита
И независимо, че владее английски, у внуците си, е честността към тях саиспански, френски и италиански, ни- мите и впоследствие към всички остакога не пропуска възможност да про- нали.
чете нещо и на родния български.
Акад. Рефетов направи кратка експерСтрастен почитател е и на класическа тиза за световната наука и в частност
музика. Поне веднъж седмично със сподели своята гледна точка за бъдесъпругата си Хедър посещават опера щето на науката в България…
или симфоничен концерт.
„Науката сега е доста комплицирана и
В личния си живот е горд баща на три един човек не може да знае всичко. Аз
деца, имащи вече българско граждан- съм генетик и се занимавам с генетичство и щастлив дядо на петима внуци. ни болести на щитовидната жлеза. Аз
С цялата фамилия професорът плани- не познавам науката в нейната цялост,
ра да посети България съвсем скоро – повече отколкото я познава всеки
още през месец юни.
един човек от вестниците. Един човек
не може да знае всичко. ТехнологияНе съжалява ни най-малко, че никое та помогна много за увеличаване на
от децата му не тръгва по неговия път, знанията. Тя напредна значително и
дълбоко вярвайки, че хората, които в областта на ендокринологията. Сега
успяват, са тези които правят това, могат да се анализират всичките гени
което истински обичат, това, което на- на един човек. Първият такъв анализ
истина ги привлича. Когато след всич- преди 20 години струваше 1 млрд. доко любопитствам кое е житейското лара. Същият към днешна дата може
му мото, разбирам, че няма конкретно да се направи за около 2 хил. долара.
такова, но пожелава на политиците да Състезанието в науката е по-голямо,
имат.
отколкото преди, и тя работи за човека.
Като базисна цена за успеха си, професорът посочва усърдната работа, а Образованието в България е солидно.
компромисите, които му се налага да Студентите, които се обучават тук,
прави, неминуемо свързва с ограниче- имат голямо бъдеще в науката, но те
ното време, прекарано със семейство- за съжаление нямат възможност да се
то.
реализират в България”, със завидна
доза тъга констатира акад. Рефетов.
Април 2017
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Най-големият проблем в науката спо- организации не са силни в България,
ред учения е, че най-интелигентните за да донесат пари отвън“, категоринапускат страната.
чен е той.
„Българските лекари са много високо
ценени в чужбина, защото са способни и е жалко, че държавата все още не
прави нужното да ги задържи“.

Според него е важно също разпределянето на фондовете за научни изследвания да се прави справедливо,
защото сега стои въпросът кой ги взима – способният или този,който полиПрофесорът посочи финансовия не- тически има тази възможност?!
достиг за медицински изследвания
като следващ проблем.
„Държавните фондове сега отиват повече при практическата наука. Фун„Материалната възможност на Бълга- даменталната, резултатите от която
рия действително не е голяма, но ако биха имали своята важност след 20-30
лаборатории или институти в стра- години, е в ущърб.
ната станат познати навън, те могат
да получават помощ или фондове от Разбираемо е държавните учреждечужбина. Поради факта, обаче , че най- ния да са привлечени от науката, кояспособните напускат страната, тези то би могла да даде бързи резултати
Април 2017
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– до един месец, до една година. Причината е ясна на всички. Животът на
дипломатите в дипломацията е кратък. Те не се интересуват от работа,
която ще даде резултат след 30 години, след като те тогава няма да имат
позицията, на която са в момента.

вестен персонал. Вие вземате фондове
за изследвания и ако правите 50 % изследвания, 50% от заплатата трябва
да ви дойде оттам. Остатъкът, ако си
лекар, е от пациенти или преподаване
в университета”, обясни акад. Рефетов.

Акад.Рефетов коментира, че и в САЩ
има проблеми с осигуряване на средства за научни изследвания, особено
за младите хора, които искат да се занимават с научна работа.

Научната му работа в екип обаче продължава на пълни обороти.

Разковничето е да се намери балансът,
за да се задържат хората да не бягат,
да им се осигурят възможности да
развиват уменията си и да печелят у
нас” – съветва управниците ни световноизвестният учен. И не на последно
място: “Трябва да се спре корупцията
в страната”, добавя той.

„Конкуренцията за фондовете, които
отпускат средства за наука, е голяма.
Другият проблем е, че финансирането
е само за три години и после трябва
да се кандидатства за нова програма. Тази несигурност кара много от
младите учени да отиват да работят
в индустрията, в частната практика,
където получават по-добро заплащане за труда си. За чистата наука много
трудно се намират средства, защото
вложените такива не се възвръщат
веднага. Това е проблем, който го има
в целия свят.

При нас в Щатите този проблем е поголям, защото заплатата зависи от
фондовете. Университетът не ви плаща. Той може само да ви съдейства,
предоставяйки ви помещения и из-

Преди години професорът е чел лекции пред студентите. Сега вече не се
занимава с преподавателска работа.
Само един ден от седмицата се занимава с болни, които идват от цяла
Америка и от чужбина, като се записват около 6 месеца предварително.
При него отиват като при последна
инстанция.

„Нашата работа се оценява от качеството на публикациите и тяхното цитиране“, уточнява той.

С удоволствие споделя заглавието на
последната си публикация и отделя
време, за да разкаже накратко малко
повече за нея.

„Моята лаборатория публикува много статии относно нови мутации; от
9 до 14 всяка година. Най-скорошният ми важен труд, който излезе през
ноември 2016, беше озаглавен “Adeno
associated virus 9-based gene therapy
delivers a functional monocarboxylate
transporter 8 (MCT8) which improves
thyroid hormone availability to brain of
Mct8 deficient mice”. През 2004 г., моята лаборатория откри дефект, който е
признак на тежко неврологично заболяване, свързано с нарушения на щитовидната жлеза. Засегнатите момчеАприл 2017
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та не могат да ходят и да говорят. Ние
открихме, че дефектът се дължи на мутация в гена MCT8, който инструктира
тялото да произвежда вещество, необходимо за транспортиране на хормони
на щитовидната жлеза от кръвта до
тъканните клетки, и по-специално до
мозъка. Противно на други генетични
дефекти на щитовидната жлеза, този
не може да се лекува с хормони на щитовидната жлеза. Публикацията, спомената по-горе, използва вирус, чрез
който въвеждаме нормалния MCT8
ген. Когато една мишка с дефицит от

MCT8 е заразена с този вирус, който
навлиза в клетките, тя произвежда
нормален MCT8 и увеличава навлизането на хормони на щитовидната
жлеза в мозъчните клетки. Търси се
одобрение този вирус да се използва
за лечение на хора“, обнадежден завършва професорът.
За финал не пропуска да даде съвет на
младите:
„Правете това, което наистина ви
привлича най-много!“

Април 2017
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Списание “Българска наука”, брой 97 (2017г.)
ISSN: 1314-1031

Интервю с доц. Иванка Цачева:
Ваксините – ползи и рискове
Интервюто взе Росица Ташкова.

П

оради застрашителните размери, които придобива въпросът за ваксините и крайните мнения, които се заемат от
членовете на обществото ни, решихме да разговаряме с независими
представители на научната общ-

ност, които са посветили живота си
на имунологията, микробиологията и лекарската професия.
Ето какво споделя доц. Иванка Цачева, молекулярен имунолог, по темата.
Април 2017
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Бихте

ли

се

представили

нашите читатели?

на

Името ми е Иванка Цачева и съм доцент по молекулярна имунология към
Катедрата по Биохимия в Биологическия факултет на СУ „Св. Климент
Охридски“. Всичките ми 25 години
трудов стаж са посветени на преподавателска и изследователска работа
в областта на имунологията. Държа
да отбележа, че не произвеждам ваксини и не работя за компании, които
произвеждат ваксини. Моята работа е
само и единствено изследователска, а
интересът ми към темата е фундаментален.
Как

бихте обяснили действи-

ето на ваксините на достъпен
език

–

бъде
които

така че механизмът да

разбран
нямат

образование?

дори

от

хора,

биологическо

та памет представлява еволюционно
предимство, характерно само за гръбначните животни и им дава средство
за оцеляване, без което продължителността на живот не би била такава,
каквато я познаваме. Това важи в найголяма степен за човека, като човешката имунна система се характеризира с най-високо ниво на сложност и
ефективност. В този смисъл ваксинирането имитира естествен процес със
всички последствия освен едно – не
предизвикват инфекции, тъй като не
съдържат вирулентни причинители.
Целта на ваксината е да „запознае“ организма с уникалната молекулна характеристика на даден инфекциозен
причинител и да предизвика изработването на имунологична памет, която
ще се задейства незабавно при всяка
следваща среща на ваксинирания организъм със същия причинител.

Какво съдържат ваксините
– има ли опасни вещества в
Ваксините са средство за активна т я х , з а к о г о б и х а б и л и о п а с имунизация. Такава активна имуни- н и и з а щ о и з о б щ о с е н а м и р а т
зация протича в човешкото тяло все- в ъ в в а к с и н а т а ?
ки път, когато прекарваме някаква
инфекция. По време на този процес Най-важният компонент на ваксините
имунната система идентифицира е инфекциозния причинител в отслапричинителя по негови уникални мо- бена или напълно инактивирана форлекули, изработва ефективна специ- ма, така че да не може да предизвиква
фична защита срещу този конкретен инфекция. В днешно време се правят
причинител, с която го унищожава и и ваксини, които не съдържат цял инприключва инфекцията и, най-важно- фекциозен причинител, а само негови
то, „запомня“ причинителя и повече отделни молекули – такива, за които
не допуска той да установи инфекция е установено, че са идентификатори
в същия организъм. Тази „памет“ се на патогена и се атакуват от имуннанарича имунологична памет и се оси- та система. В този случай се налага
гурява от два вида клетки на кръвта, използването на допълнителни комкоито се характеризират с дълъг жи- поненти, наречени адюванти, които
вот – десетки години. Имунологична- компенсират липсата на цял патоген
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и стимулират имунния отговор срещу
изолирани молекули. Ако ваксината
е опакована в количество, което съдържа няколко дози на приложение,
тя съдържа и консервант, който не
позволява растежа на микроорганизми в опаковка, която е вече отворена
и трябва да се съхранява за известно
време. Ваксините, които се опаковат в
еднократни дози не съдържат такива
консерванти. Има и други компоненти, които се използват като стабилизатори, тъй като ваксините са в течна
форма.
Дали са опасни тези компоненти и за
кого? Отговорът на този въпрос не
е еднозначен, но като цяло е, че тези
компоненти не са установени като
опасни. Всеки компонент минава през
нарочни, целенасочени научни изследвания и клинични тествания и се
документира със своите ползи и евентуални странични ефекти. Това е същият тип протокол, който се прилага
за което и да е лекарство – с или без
лекарско предписание. Това е задължение и отговорност на хората, които
разработват и след това произвеждат ваксината или лекарството. Освен това, в научната литература през
последното десетилетие има много
публикувани научни резултати, които

имат за цел да установят опасен страничен ефект на въведените в международния имунизационен календар
ваксини. Това е продиктувано от надигналата се обществена нагласа, че
ваксинирането предизвикват аутизъм.

Счетох за моя отговорност да проверя
тези резултати, за да дам информиран
отговор. Тревогата е вдигната през
1998 г. от статия на екип изследователи, водени от Andrew Wakefield, чиито
резултати се базират на изследване на
осем деца, при които се проявява аутизъм месец след поставянето на комбинираната ваксина срещу морбили,
заушка и рубеола. Те твърдят, че по установен от тях механизъм ваксината е
довела до аутизъм при изследваните
деца, поради използвания причинител на морбили и консервантът тимеросал (thimerosal), който съдържа
живак. Статията е публикувана в престижното научно списание The Lancet с
оригинално заглавие: “Ileal-lymphoidnodular hyperplasia, non-specific colitis,
and pervasive developmental disorder in
children”и поражда огромен интерес
сред научна общност. За около 15 години след това са проследени огромен
брой деца (става въпрос за милиони)
в различни държави – европейски,
северноамерикански, австралийски,
азиатски и подробно са документирани и анализирани всички ефекти от
прилагането основно на въпросната
ваксина. Всички резултати показват,
че няма връзка между ваксинирането
и проявата на аутизъм при отделни
дечица.
Нещо повече, поради обществения
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натиск след 2001 година, ваксините
вече не съдържат тимеросал, но тенденцията за увеличаване броя на деца
с аутизъм в световен мащаб се запазва
и до днес. Ако изобщо има нещо положително като последствие от тази
публикация, то е че благодарение на
интензивната и насочена изследователска работа на голям брой колективи, се откриват много от факторите,
отговорни за проява на аутизма при
хора – това е състояние, възникващо
на почти изцяло генетична основа и
се инициира вътреутробно, а не след
раждането. Първите проявления обаче съвпадат като време с периода на
ваксиниране, който приключва към
края на втората година. Списанието
The Lancet изтегля статията след като
всички съавтори на Wakefield оттеглят подкрепата си за интерпретацията на получените от тях резултати. В

научните публикации се коментират
и професионалните стандарти, които
са били пренебрегнати от Wakefield и
сътрудници, но за съжаление обществената нагласа не следва същия ход.
Какви

са реално съществува-

щите рискове от поставянето
на ваксина?

Реалните рискове от поставянето на
ваксина са в две посоки. Ако ваксината
съдържа цял патоген, то е възможно
тя да предизвика инфекция, в случай
че технологичният процес не е инактивирал или отслабил патогена. Това
е риск, който би трябвало напълно да
се контролира от производителите.
Другият реален риск, по мое мнение,
може да се предизвика от приложението на твърде голям брой ваксини,
като например ежегодното ваксини-
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ране на възрастни срещу един и същи
клас патогени като грипните вируси.
Така имунологичната памет ще загуби „разнообразието“ си и няма да е в
състояние да покрива всички предизвикателства на околната среда.
С

кои

ваксини

е

установен

проблем и от какъв характер
е той?

Доколкото знам, проблеми е имало с
ваксини, при които грешки в технологичния процес са предизвиквали инфекции вместо активна имунизация.
Но става въпрос за конкретни партиди на ваксина срещу полиомиелит,
приложена в Африка преди доста време, а не по принцип за ваксина срещу
полиомиелит. Като предпазна мярка в
днешно време се използват и ваксини,
които вместо цял патоген, съдържат
отделни негови молекули и така няма
риск от инфектиране.
Има

ли групи, за които вак-

синирането
но?

е

противопоказ-

Има, това са хора с проявен автоимунитет и деца, чиито родители са проявили автоимунно заболяване. При
това положение е възможно (но не и
задължително) ваксината да е по-скоро вредна, отколкото полезна. Но това
са особени случаи и не могат да се използват като правило.
Много

хора не разбират зна-

чението на колективния имунитет.

Бихте

ли

обяснили

понятието на достъпен език?

Колективният имунитет се осигурява

от голяма група хора, които са имунни (т.е. защитени) срещу определен
инфекциозен причинител, например
защото са ваксинирани или вече са
прекарали инфекцията. Така се намалява рискът от заразяване за отделни членове на тази група, които не са
ваксинирани. Или с други думи, намалява броят на хората, които могат
да разпространяват дадена зараза и
тогава неваксинираните индивиди,
които живеят сред тях имат по-малък
риск от заразяване. Но има значение
съотношението между имунни и неимунни индивиди. Последните трябва да са единици. Освен това, този вид
имунна защита има по-голямо значение при инфекции, причинявани от
вируси, тъй като вирусите имат нужда от гостоприемници, за да живеят и
гостоприемниците са тези, които ги
разпространяват. При бактериалните инфекции не е така. Защита срещу
патогенни бактерии може да се осигури само с ваксини, тъй като бактериите могат да живеят и извън гостоприемници, имат начини да оцеляват
при неблагоприятни условия и са неотменна част от средата, която хората обитават. При много бактериални
инфекции проблемът не е самата инфекция, а токсините, които се произвеждат от бактериите. Така че е найдобре да не се допуска възникването
на такава инфекция, нещо което може
да се постигне с ваксините. Разбира
се, хора, страдащи от бактериални инфекции ще „обогатяват“ средата с бактериите, които живеят в тях и в този
смисъл колективният имунитет ще
действа предпазно като опазва средата от патогенни бактерии.
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Как

си обяснявате възниква-

нето на т. нар.
ско

„антиваксърдвижение”?
Кой има

изгода

от

страхуват
цата си?

това
да

хората

да

ваксинират

се

де-

Много често хората не разбират това,
което казват. Образованието има значение, то прави хората по-малко податливи на манипулации. А родителството е огромна отговорност, която
провокира тази податливост към манипулации. Страхът да не допуснат
грешка кара родителите да се колебаят и тогава агресивна група хора
може да наложи мнението си с псевдоаргументи. Аз намирам аналогия със
ситуацията с модерното напоследък
веганство. Това е с нищо неоправдано
човешко поведение, което лицемерно
си служи с морални категории, за да
популяризира, доста агресивно при
това, ново отношение към живота. И
има хора, които се поддават на тази
агресия или на тази мода. Медиите
имат също голямо значение в такива
ситуации. Те могат да „наливат масло
в огъня“ като дават трибуна на некомпетентни мнения, идващи предимно
от „информирани“ родители. Откъде
се информират родителите – от социалните форуми, които са ненадеждни
източници. Там всеки може да каже
или напише каквото му хрумне, без да
носи отговорност за това. Хората имат
склонност да коментират неща, които
не разбират. И винаги се намират такива, които да им вярват и участват в
разпространяването на тези „компетентни“ мнения. Наскоро по БТВ гледах предаване, посветено на темата
„Опасни ли са ваксините“ и водеща-

та даде думата на една майка (Стела,
с 2-годишна дъщеря) и на един баща
(Любомир, с 8-месечен син). Двамата родители уверено твърдяха неща,
които не разбират. Увереността им
идваше от това, че са чели мнения на
други родители! Родители споделяли,
че ваксините предизвикват повишаване на температурата, гърчове и др.
Нормално е една ваксина да предизвика първите ден-два симптоматика,
характерна за заболяването, срещу
което е създадена. Това е гаранция,
че имунната система реагира по правилния начин! Ваксините предпазват от разболяване. Ако вземете решение да не ваксинирате детето си,
това означава, че поемате риска то да
се разболее. А последствията от една
инфекция са много по-опасни и дълготрайни, отколкото от която и да било
ваксина, защото ваксината само имитира инфекцията. Нещо повече, ако
детето ви се разболее, то ще разболее
следващи неимунни деца и т.н. Затова
не се учудвайте, че при постъпване на
деца в детската градина се изисква те
да са имунни срещу опасни патогени.
Защото иначе се превръщат в техни
разпространители.

Що се отнася до добавките във ваксините, ако те имаха действително връзка с отключването на даден тип заболяване, то тази връзка отдавна щеше
да се е проявила. Ваксини се правят и
използват от хората по един и същи
начин от времето на Луи Пастьор. За
сведение това е краят на 19 век.
Изгода от това хората да не се ваксинират имат тези, които разчитат хората да се разболяват и се надяват да им
Април 2017

Българска наука

27

С подкрепата на:

www.nauka.bg
admin@nauka.b g

продават лекарства. Ще кажете – това
не са ли същите, които произвеждат
ваксините. Възможно е и да са същите, тук ми е трудно да дам достоверен отговор. Знам за фармацевтични
компании, които произвеждат ваксини, но дали всички ваксини се произвеждат от фармацевтични компании
– това не знам. А може да става дума
и за пазарна конкуренция, като се има
предвид, че атаката, започнала в научното пространство, беше срещу една
конкретна ваксина. Ето още един пример, че основно става въпрос за пари.
В края на 70-те и началото на 80-те години на 20-ти век в САЩ е имало бум
на съдебни процеси срещу производители на ваксини и това е било доходно
за адвокатското съсловие. С един нормативен акт тази съдебна истерия е
прекъсната и всички забравят, че ваксините са опасни и юридическото съсловие се втурва да търси друга ниша.
Пред

какви

правени

рискове

като

сме

общество,

инвалидизиращи инфекции е тяхното предотвратяване, а това става чрез
ваксините. Благодарение на използването на ваксини хората са изкоренили
вариолата (вирусна инфекция с около
30% смъртност), свели са до единични случаи полиомиелита (вирусна
инфекция с висок процент инвалидизация), дифтерита, тетануса (тетаничния токсин може да предизвика смърт
за часове, затова при съмнение се прави и пасивна имунизация), коклюша,
морбилито, заушката. Спирането на
ваксинирането ще върне всички тези
инфекции на дневен ред, ще се загуби
колективният имунитет срещу тях и
неимунизираните хора ще страдат.

из-

ако

това движение стане още помасово и големи групи от хора
останат неваксинирани?

Рисковете са големи. За да си дадем
сметка за тях, трябва да оценим резултата от прилагането на ваксини.
Първата ваксина е приложена от Луи
Пастьор, с което той е спасил живота
на човек, който е щял да умре от бяс.
Противобясната ваксина се прилага и днес и то само при съмнение от
заразяване. По времето на Луи Пастьор инфекциозните заболявания са
били една от трите големи причини
за човешка смъртност. Най-добрата
стратегия срещу смъртоносни или
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Европа е на път да наложи пълна
забрана на вредните за пчелите
пестициди
Превод: Никол Николова; Източник: The Independent

Н

ай-широко използваните в
света инсектициди ще бъдат
забранени по всички полета в
Европа според проекти на нормативни актове от Европейската комисия,
пише The Guardian.
Документите са първият признак, че
Комисията иска цялостна забрана заради „високия риск за пчелите“. Забраната може да се случи тази година,
ако предложенията са одобрени от

мнозинството от страните членки на
ЕС.

Пчелите и други опрашители са жизненоважни за много хранителни култури, но от десетилетия намаляват
заради загуба на хабитат, болести и
използването на пестициди. Инсектицидите, наречени неоникотиноиди,
се използват повече от 20 години и се
свързват със сериозни вреди за пчелите.
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зинството от страните членки.“ ПетиВодела се е ожесточена борба между ция за забраната на неоникотиноизащитниците на околната среда, фер- дите, от Avaaz, е събрала 4,4 милиона
мерите и производителите на пести- подписа.
циди. Последните твърдят, че инсектицидите са жизненонеобходими за Има силен консенсус сред учените, че
защита на посевите и че опозицията пчелите са изложени на неоникотиносрещу тях е политическа.
идни пестициди в посевите и страдат
от сериозни щети от дозите, които
ЕС налага временна забрана за използ- получават. Има малко доказателства
ването на три ключови неоникотино- към днешна дата, че тези щети накрая
ида на някои посеви през 2013 година. водят до упадък на всички популации
Обаче новите предложения са за пъл- на пчели, но скоро се очакват резултана забрана за тяхната употреба на по- тите от множество полеви проби.
лето, като единственото изключение
е за растенията, които се отглеждат Европейската комисия е решила да
изцяло в оранжерии. Предложенията премине към осъществяването на
ще се гласуват най-рано през май и пълна забрана сега въз основа на преако бъдат одобрени, ще влязат в сила ценка на рисковете от пестицидите на
в рамките на няколко месеца.
Европейския орган за безопасност на
храните (Efsa), публикувана през 2016
Забраната от 2013 година продъл- година.
жила, след като нациите против тази
мярка, включително Великобритания, Efsa взема предвид доказателства,
не успели да съберат достатъчно гла- представени от производителите на
сове. Но оттогава правителството на пестициди, но Европейската комиВеликобритания изглежда е омекоти- сия заключила, че „високият риск за
ло позицията си, след като е отказало пчелите“ е бил идентифициран на
повтарящи се искания от британските „повечето посеви“ с имидаклоприд и
фермери за „спешни“ упълномощява- клотианидин, и двете произведени от
ния да използват забранените пести- Bayer. За тиаметоксам, произведен от
циди.
Syngenta, Европейската комисия казва, че данните на компанията „не били
„Количеството научни доказателства достатъчни, за да се определи рискът“.
за токсичността на тези инсектициди
е толкова голямо, че няма начин тези Paul de Zylva от Приятели на Земята,
химикали да останат на пазара“, каз- казва: „Науката настига пестицидната
ва Martin Dermine от Pesticide Action индустрия – правителствата на САЩ и
Network Europe, която получила изте- Великобритания трябва да забранят
клите предложения и ги споделила с неоникотиноидите. Без тях фермериThe Guardian. „PAN Europe ще се бори те ще имат по-голям контрол върху
заедно с партньорите си да спечелят земите си, вместо да зависят от мнеподкрепа за предложенията от мно- нието на компаниите за пестициди.“
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Обаче, Sarah Mukherjee, главен изпълнителен директор на Crop Protection
Association, която представя производителите на пестициди, казва: „Разочаровани сме от това предложение от
Европейската комисия, което прилича
повече на политическо решение, отколкото на сериозни научни изследвания.“

Тя казва, че преценките на Esfa са
базирани на това, което CPA вижда
като неработещо ръководство, което
няма официално одобрение от европейските страни: „Предложението се
базира на преценка, която използва
неодобрен Bee Guidance документ и
перфектно илюстрира последствията
от използването на това ръководство.
Повечето продукти за защита на посевите, включително тези, които се използват в органичното земеделие, не
биха изпълнили критериите.“

Matt Shardlow, главен изпълнителен
директор на фондация Buglife, поздравява предложената забрана: „Efsa
потвърждава над 70 високи риска от
неоникотиноидите, с които се третират зърнените посеви.“ Той казва, че
пестицидите могат да се задържат в
почвите и също, че забраната трябва
да обхваща и оранжериите като предпазна мярка.
По-рано през март експерти по храните и замърсяването от ООН публикуват строго критичен доклад за
пестицидите като твърдят, че е мит,
че имаме нужда от тях, за да храним
света и призовават за нова глобална
конвенция, която да контролира употребата им. „Като се има предвид провалът на пестицидната индустрия да
адресира, или дори да признае екологичното бедствие, причинено от неоникотиноидните пестициди, сме съгласни, че има спешна нужда от нова
глобална конвенция“, казва Shardlow.
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150 български научни
организации изпълняват проекти
по „Хоризонт 2020“
МОН

150

български научни организации са спечелили 252 проекта по
Рамкова програма „Хоризонт 2020“ от
нейното начало през 2014 г. до сега. До
момента по тази линия в страната ни
са влезли 42 млн. евро. Това отрежда
на България 24 място от 28 държави
членки на ЕС по участие и усвояване
на средства по програмата. По-малко
финансиране от България са получили Литва, Латвия, Хърватска и Кипър.

но изпълнява проект „Sharing Cities”
(Споделящи градове) за внедряване
на интелигентни системи в области
като електрическата мобилност, системи за интелигентно управление на
енергията, интелигентно улично осветление, енергийна ефективност на
сгради и др.
По направление дейности „Мария
Склодовска-Кюри“ се организира
„Нощ на учените“ в цялата страна. По
време на проявата гражданите могат
да видят различни научни експерименти и разработки, както и да се запознаят с постиженията на българските учени.

Най-много са парите, вложени в направление „Сигурна, чиста и ефективна енергия“ – 6 731 124 евро. Следват
направленията „Информационни и
комуникационни технологии“ с 3 463
790 евро и дейности „Мария Склодов- През последната година научните ни
ска-Кюри“ с 3 234 681 евро.
организации, спечелили най-много
проекти, са Софийският университет
34 български организации участват в „Св. Климент Охридски“, Медицинскиреализацията на 42 проекта по пър- ят университет – Варна, „Онтотекст“
вото направление. Пример е община АД, Институтът по механика и ИнстиБургас, която заедно с градовете Бор- тутът по информационни и комуникадо, Варшава, Лисабон, Лондон и Мила- ционни технологии към БАН.
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Това беше отчетено на първата работна среща на новосъздадената Национална контактна мрежа по „Хоризонт
2020“. За контактни лица по обявените конкурси на програмата са избрани
експерти от държавни институции,
научни организации, висши училища, неправителствени организации
и бизнеса. Основната им задача ще
бъде да предоставят информация за
българското участие в конкурсите,
обясни министърът на образованието
и науката проф. Николай Денков при
откриването на срещата. Той уточни,
че не става дума за докладване на резултатите от проведените конкурси,
а по-скоро за структуриране и анализ
на информацията и предоставяне на
конкретни препоръки за подобряване
на участието на България в Рамковата
програма.

Проф. Денков заяви, че през 2018 г. ще
започнат преговори между България
и ЕК за продължение на „Хоризонт
2020“ в следващия програмен период. Предстоят широки обществени
обсъждания и консултации по всички
важни за страната ни сфери. За тях покани ще получат всички научни организации с капацитет в тези направления, добави още министърът.

Източник: mon.bg
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Видео: Всичко, което знаете за
динозаврите е грешно
Наука.бг

П

редлагаме на англоговорящите си читатели едно симпатично видео, в
което се развенчават някои от поплярните митове за динозаврите, като
това с какво е била покрита кожата им, какви са били размерите на някои от тях и какви звуци са издавали.
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Интервю с проф. Христо
Пимпирев: Науката дава свобода
и удовлетворение!
Автор: Десислава Иванова

Бихте ли се представили на нашите тарктическия договор (ATCM) от 1995
читатели?
г.
Представител на Република България
азвам се Христо Цанев Пимпи- в Европейския полярен борд (EPB)
рев, Директор на Българския от 2001 г. и вицепрезидент в периода
антарктически институт и На- 2009-2012
ционалния център за полярни изследвания към СУ „Св. Климент Охридски”. Участник в научни експедиции до връх
Ама Даблам в Непалските Хималаи,
Професор по геология в Софийския спелеоложки експедиции в Китайскоуниверситет „Св. Климент Охридски” то карстово плато, проект за търсене
и Доктор на геоложките науки. Ръко- на злато във Виетнам, участник в Каводител на всички 25 Български ан- надско-Българска експедиция на о-в
тарктически експедиции.
Елсмир, Арктика.
Представител на Република България
в Международния научен комитет за
антарктически изследвания (SCAR) от
1994 г.

К

Представител на Република България в Съвета на мениджърите на национални антарктически програми
(COMNAP) от 1994 г. и вицепрезидент
в периода 2006-2009 г.
Представител на Република България
в консултативните съвещания по Ан-
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Автор на 5 научно-популярни филма,
6 книги и над 150 научни публикации
в реномирани български и международни издания и главен редактор на
монографията „Български антарктически изследвания – синтезис”.

Шетландски острови.

В експедициите участие вземат специалисти в различни области: геология, геохимия, геофизика, метеорология, глациология, биология, медицина
и така нататък. Резултатите от тези
Коя научна институция представля- научни изследвания са публикувани в
вате и с какво се занимава тя?
множество български и международни реномирани научни издания.
Българският антарктически институт
(БАИ) е Национален оператор на дей- БАИ работи в сътрудничество с антарността на Р. България в Антарктида. ктически програми на Испания, ВелиСъвместно с Националния център за кобритания, Русия, Германия, Арженполярни изследвания ежегодно орга- тина, Бразилия, Чили, Южна Корея
низира Българските антарктически и др. БАИ е член на COMNAP (Съвет
експедиции и стопанисва Българска- на Мениджърите на Национални анта полярна база “Св. Климент Охрид- тарктически програми), SCALOP (Коски” на остров Ливингстън, Южни митет за антарктически логистика и
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операции), EPB (Европейски полярен вания, как се казва той и какви полборд), SCAR (Научен комитет за антар- зи ще има за науката и живота на
ктически изследвания).
обикновения човек?

Кое Ви запали да се занимавате с на- През последните 15 години моите науката и кога се случи това?
учни интереси са насочени в изследване на геологията на о-в ЛивингсОще от дете ме влечеше новото и не- тън, Антарктика, където се намира
познатото, красотата и величието на Българската полярна база „Св. Клиприродата. Обичам планината и мо- мент Охридски”. Поради тази причирето, поради което избрах да уча гео- на, разработените от мен проекти са
логия в Софийския университет. Тази с международно участие на учени от
професия ме привлече със свободата Португалия, Испания, Германия, Веда работя не в канцелария, а да из- ликобритания, САЩ и Япония, затова
следвам скалите, минералите, вкаме- и нямам проект в България, финансинелостите, извън прашната и много- ран от Фонд научни изследвания.
людна градска среда.
Съвсем наскоро бе създадена научна
Имате ли одобрен проект в послед- експертна комисия за полярни науки
ната сесия на Фонд научни изслед- към МОН, която ще одобрява научни
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проекти, свързани с изследване на
Арктика и Антарктика. Надявам се, че
от следващата година ще имаме чисто български проекти, разработващи
научни изследвания в полярните региони.
С какво заглавие беше последната
Ви публикация? Разкажете ни повече за нея.

отнася за изследване на дълбокоморските фациеси и фациални асоциации
в теригенните скали, разкриващи се
на полуостров Хърд, остров Ливингстън. Основните резултати показват
развитието на седиментния басейн,
съществувал по тези места по време
на кредния период. Утайконатрупването започва в обстановка на делтова
система, преминава през дълбокоморска турбидитна седиментация и завършва с отлагането на груби континентални скали.

Публикациите ми са основно на английски език, тъй като са свързани с
изучаването на кредните седименти,
разкриващи се на о-в Ливингстън и Има ли бъдеще науката в България
представляват интерес за учени, ра- и как го виждате Вие?
ботещи по полярна тематика извън
България.
Науката в България има бъдеще, защото българинът е любознателен и
Последната ми публикация е с моя го влече новото и непознатото. За съмлад колега гл. ас. Явор Стефанов и се жаление финансирането на научните
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изследвания в последния четвърт век
е символично, поради което по-често
чуваме за постижения на наши учени,
работещи в чужбина, отколкото такива избрали да се развиват в България.
Как оценявате работата на екипа
си?

Във всяка една област на човешкото
развитие значими резултати се постигат, когато работят съмишленици,
обединени от обща идея и цел. Аз съм
щастлив, че винаги в моята работа
съм могъл да разчитам на колегите
си, както и те на мен. Затова и научните резултати от българските полярни
изследвания се ценят високо от научната общественост.

Има ли млади хора, които искат да
се занимават с наука във Вашата област?
За щастие все още в България има
млади учени, които желаят при това
с ентусиазъм и хъс да работят в трудните условия на Антарктика. Някои
от тях имат вече по няколко антарктически експедиции и са постигнали впечатляващи резултати в техните
изследвания. Това са младите геолози
от Софийския университет гл. ас. Дочо
Дочев, ас. Стефан Велев, спец. геолог
Надя Янакиева, спец. геохимик Деница Апостолова , гл. ас. Гергана Георгиева и гл. ас. Аспарух Камбуров от Минно
геоложкия университет „Св. Иван Рилски”.
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Обнадеждаващо е, че и други млади
учени очакват да бъдат включени в
предстоящите български антарктически експедиции.
Какво бихте казали на хората, които все още се колебаят дали да се занимават с наука в България?
Науката дава много – свобода да размишляваш и обобщаваш и удовлетворение, че си постигнал нещо ново, непознато досега. Разбира се тя изисква
много труд и лишения, но постигнатите резултати си заслужават усилията.
Какво, според Вас, трябва коренно
да се промени в България по отношение на науката?

Научните изследвания в България са
поставени в графата „неперспективни”, защото не носят бързи финансови
облаги и нямат престиж в обществото. Медиите са пълни с пикантерии
от живота на еднодневки политици,
попфолк изпълнители и актьори от
бързо забравящи се сериали. Да бъдеш научен работник не е престижна
професия и трябва да се преобърне
това отрицателно мнение на обществото още от училище и преди всичко отношението на средствата за масова информация към постиженията
на българските учени. Разбира се, не
на последно място е и подобряване на
възнаграждението за труда на учените, както и отделянето на средства за
закупуване на съвременна научна литература и лабораторно оборудване.
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Занимавали ли сте се с нещо извън научната работа? Какви други интереси имате и как обичате да прекарвате свободното си време?
Моите хобита са неразривно свързани с научната ми работа. Обичам да пътешествам, като същевременно изследвам и скалите, които срещам по пътя
си. Обичам книгите и научно-популярните филми, затова с камера в ръка съм
заснел 5 филма излъчени в национален телевизионен ефир. Обичам спорта и
когато имам време, отивам в басейна да поплувам, да повървя един час бърз
ход в парка или доста по-рядко да поиграя голф с приятели.
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Осиновете БГ Наука за една
година!
Автор: Петър Теодосиев

С

коро сайтът https://blog.hubspot.
com пусна блог пост (прочетете
го тук) за това как маркетинговите агенции да обслужват неправителствени организации и там дават
съвет да се осинови организация за
една година.
Какво значи да осиновите организация? Означава наистина да се грижите
за нея като част от своя бизнес или да
я приемате като платен клиент (без
тя да плаща за нищо).

Защо е важно? В България (както и
във всички държави) има множество
неправителствени организации с различни идеални цели, които помагат по
един или друг начин на обществото.
Тъй като целта е идеална, почти винаги най-големият проблем са парите
и затова организациите използват основно доброволци за извършване на
своите дейности, а за да постигнат поголеми цели, кандидатстват по национални, европейски и интернационални програми, за да
получат финансиране и да извършат
по-мащабна работа
и така постигат големи цели.

Април 2017
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зираме по-големи групи доброволци,
които ни помагат с преводи на новини, редакция на текстове, дизайн на
списанието и т.н. Това е около 20% от
самата работа и то не повече от няколко седмици в годината. Всичко друго
извършваме като работа само двама
човека.

Затова предлагаме да ни осинови някоя голяма маркетинг агенция или
дори бизнес, който може да се грижи
за най-голямата научна медия в България. :)

Другият елемент е, че списанието,
въпреки че има над милион и триста
хиляди сваляния за година, явно не е
толкова привлекателно (защото е безплатно), колкото тези списания, които
се продават по будките и имат средно
100 000 – 150 000 тираж на година
(при нас това е средно за всеки брой).

Още допълнителни неща, които ще
коментираме ако се стигне до там.
Какво ще получим ние? Ще излетим
като Фалкон 9. :) Най-важното за нас е
да можем да си осъществяваме своите
цели и малки проекти, свързани с популяризиране на науката.

Какво ще получи осиновителят?

На първо място удовлетворение от
От какво имаме нужда – най-много от това, че допринася за промяна в Бълработна сила. :)
гария и за един от най-важните активи на всяка държава – образованието
Вижте моя пост: МЕДИЯ ЛИ Е БГ НАУ- и науката.
КА?
Второ, трето и т.н. – лого на корицата
Ние сме неправителствена организа- като Спонсор/Осиновител, която ще
ция, така сме създадени и така про- се види за една година от над милион
дължаваме да действаме.
и половина българи в България и чужбина.
Моделът ни не е бизнес ориентиран,
тъй като няма нито едно електронно Пространство в самото списание за
списание в България, което да пече- собствени цели. Логото му в сайта
ли от реклама. Практиката в онлайн Nauka.bg, което ще се вижда на всяка
медийния бизнес е изградена на по- страница, както и споменаването му
сещения на сайтовете, а за да имаш във всеки блог пост, който пиша, а аз
реклама, се плаща на агенции, които пиша по няколко на седмица.
ти следят трафика. Без тези агенции
няма как да имаш каквато и да е ре- Споменаването му заедно с негово
клама. Ние нямаме пари дори на тях лого на всяка имейл кампания, която
да плащаме за сайта NAUKA.BG, който изпращаме (две на седмица) към абоима около 50 000 уникални посеще- нираните ни потребители. До моменния на месец (все пак сме сайт за нау- та са близо 9000, като броят им се увека, а не за готварски рецепти).
личава с по 1000 на месец.
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Списание “Българска наука”, брой 97 (2017г.)
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ВИДЕО: Стандартизиран
биотехнологичен добив на
фито-фармацевтични продукти
от ценни лечебни растения от
балканския регион
Българо-швейцарска програма за научен обмен

Българо-швейцарска програма за научен обмен (BSRP-Bulgarian-Swiss Research
Programme).		
Всички видеа: http://nauka.bg/tag/bulgarian-swiss/
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Начало на конкурса Агар Арт
2017!
Списание “Българска Наука” и фирма RIDACOM

Списание “Българска Наука” и фирма
RIDACOM обявяват началото на второто издание на конкурса Агар Арт
за рисунка с микроорганизми върху
петри! Той е аналог на конкурса Agar
Art Contest на Американското общество по микробиология (ASM), който
пък е вдъхновен от творбата на Росица Ташкова и огромния интерес, който тя предизвика в социалните мрежи

– само в страницата на обществото
снимката на бактериалната елхичка беше споделена почти 9000 пъти,
получи над 400 коментара и беше харесана приблизително 12 000 пъти –
повече от всяка друга публикация на
страницата (повече за историята зад
кулисите – тук).
През 2016 проведохме конкурса за
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първи път в България и родните микробиолози се впуснаха в приключението с голям ентусиазъм! С награди
бяха отличени Лилия Петрова, Петя
Станкова, Анели Неофиту и Калоян
Петров, студентите от Кръжока по
микробиология към „Медицински
Университет – Плевен”, Силвия Велева
и Силвия Ветренска. Можете да видите класирането тук, а всички творби –
тук.

Включете се в Агар Арт 2017!
Впрегнете цялото си въображение
в създаването на картина! Боите са
живи бактерии, платното – хранителна среда. Да докажем, че микробиологията е форма на изкуство!
Изпратете ни най-добрата снимка
на творбата си (с резолюция поне
1500х1500 px), както и кратко описание, в което давате информация за
използваните хранителна среда и микроорганизми (вид и значимост) до
3-ти юни 2017 г. на e-mail:
rositsa@nauka.bg, като всеки участник има право на няколко рисунки.
Всички снимки ще бъдат качени във
Фейсбук страницата на „Българска наука“, в специално създаден за конкурса албум и ще бъдат оценени от нашето жури в състав:

Димитър Петров – създател и арт
директор на проекта за анимационен
филм „Златната ябълка”;
Христина Грозданова – един от учредителите на ДАФНИ (Дружество на
анималисти, флористи и научни илюстратори), главен уредник на художествен фонд в РИМ София и докторант в катедра Изкуствознание на НХА
(темата на дисертацията ѝ е свързана
с българската научна илюстрация –
ботаника и зоология);
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Юрий Георгиев – 3D художник по персонажи в компания за видео игри и илюстратор на свободна практика;
Росица Ташкова – вдъхновител на конкурса ;), микробиолог, част от екипа на
проекта Българска Наука.
Журито ще оценява творбите според критерии като естетика и креативност, а
значение ще има и дадената в описанието информация.
Наградите, които ви очакват:
1-во място:
Колие или тениска по избор от магазина на Българска Наука, книгата посветена на Антарктида „На юг от разума” от Изабела Шопова, хранителна среда
по избор, осигурена от фирма RIDACOM, снимката на победителя ще бъде
поставена на корицата на следващия брой на списание Българска Наука.
2-ро място:

Колие Микроскоп, книгата посветена на Антарктида „На юг от разума” от
Изабела Шопова, хранителна среда по избор, осигурена от фирма RIDACOM.
3-то място:

Колие Химическа Реакция, книгата “Историята на едно научно откритие.
Диморфизъм на пластоцианина” от проф. Митко Димитров, хранителна среда
по избор, осигурена от фирма RIDACOM.
4-то място:

Книгите “Историята на едно научно откритие. Диморфизъм на пластоцианина” от проф. Митко Димитров и „Капитан Немо” от Жул Верн, хранителна
среда по избор, осигурена от фирма RIDACOM.
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Награда на публиката:
Книгите “Историята на едно научно откритие. Диморфизъм на пластоцианина” от проф. Митко Димитров и „Кратка история на почти всичко” от Бил
Брайсън, хранителна среда по избор, осигурена от фирма RIDACOM.

Силвия Велева и Силвия Ветренска, които получиха подарък и от ръководтсвото на лабораторията си – колиета микроскоп от КупиНаука, за спечеленото 5-то място в конкурса миналата година.
Наградата на публиката ще бъде определена според броя на харесванията и
положителните реакции на снимките във Фейсбук.
Победителите ще бъдат обявени на 12ти юни! :)

Да докажем, че микробиологията е форма на изкуство!
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Софийски фестивал на науката
11 до 14 май 2017 година в София Тех Парк
Вземете

билети от тук!

www.sofiasciencefestival.bg

Eлате на единствения по рода си фестивал на науката в България, за да
откриете чудесата на света, в който
живеем. www.sofiasciencefestival.bg
Април 2017
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Dan Shechtman © Technion – Israel Institute of Technology

Те х н ол о г и ч н о т о п р е д п р и е м а ч е с т в о – и з б о р
на бъдещето

Д АТА : 1 1 м а й 2 0 1 7 , ч е т в ъ р т ъ к - 1 9 : 0 0
М Я С ТО : з а л а М т е л А р е н а , с г ра д а „ Д ж о н Ата н а с о в “, С о ф и я
Те х П а р к
Срещнете се с проф. Дан Шехтман, носител на Нобелова награда за химия
за 2011 година
Все повече държави залагат на развиването на иновациите и технологичното
предприемачество. Стремежът за увеличаване на инвестициите в тази област
обхваща целия свят, тъй като става все по-ясно, че с изключение на малка група държави, природните ресурси не са достатъчни за нуждите на съвременната икономика. Но всъщност най-важният и неизчерпаем природен ресурс е...
човешкият гений!
В такъв случай, има ли надежда за по-добър живот за всеки жител на планетата? Може ли технологичното предприемачество да се преподава, за да имаме
цели поколения от амбицирани предприемачи, които да създадат процъфтяващи икономики? Директният отговор и на двата въпроса е ДА! Ключът към
технологичното предприемачество е образованието и в частност, научно-техническото образование. Това е дълъг процес, който обаче би могъл да се ускори като се започне с вече квалифицираните инженери и учени. Те могат да са
носителите на промяната, но имат нужда от мотивация, насочване и стимулираща икономическа среда, която насърчава създаването на стартъп компании.
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Колко

наука има в... бутилка уиски?

ДАТА : 1 1 м а й 2 0 1 7 , ч е т в ъ р т ъ к - 2 0 : 3 0
МЯСТО : з а л а М т е л А р е н а , с г р а д а „ Д ж о н А т а н а с о в “ , С о ф и я
Тех Парк
Тази година Софийският фестивал на науката предлага една незабравима
среща и дегустация на шотландско уиски, произвеждано във вече затворили дестилерии!
Шотландската компания „The Lost Distillery“ обединява сили с историци, технолози и учени от Глазгоуския университет в изследване на архивите, изкуството и науката на миксиране. Заедно те връщат към живот легендарни шотландски дестилерии за уиски от XIX век.

Юън Хендерсън e глобален посланик на „The Lost Distillery“ и презентатор в
редица научни фестивали (UK Science Festival, Edinburgh International Science
Festival, Glasgow Science Festival и Dundee Science Festival). Той ще ни запознае
с науката за допир, вкус, аромат и баланс на уискито, и ще ни убеди как наред
със съставките, почвата, геологията, химията и дори музиката, повлияват на
вкуса му.
Вдигаме завесите за вълнуващ разказ за изкуството на една от запазените и
неизменни марки на Шотландия – скоча!
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Фалшиви новини

ДАТА : 1 4 м а й 2 0 1 7 , н е д е л я - 1 3 : 0 0
МЯСТО : з а л а М т е л А р е н а , с г р а д а „ Д ж о н А т а н а с о в “ , С о ф и я
Тех Парк
Темата за фалшивите новини е особено актуална днес, когато в речника на английския език вече официално фигурира думата пост-истина. Според Самуил
Петканов, създател и основен автор на пародийния сайт „Не!Новините“, „средствата за масови комуникации заприличаха на религиозни храмове, всеки посещава с безкритична охота своя храм, а истината се ползва, само когато не
пречи на вярата“.

От другата страна на истината ще застане математикът проф. Николай Витанов от Института по механика към БАН, който изследва социалната и икономическата динамика, и управлението на сложни научни системи. Със сигурност мерилото на науката за истинност е много по-различно.

Заедно с тях и в ролята на модератор ще бъде Вера Гоцева, която в последно
време търси истината през обектива на фотооапарата. Тя е известна с фотографския си псевдоним Lomovera, била е журналист, изкушена е от философия,
театър, наука. В дискусията между тримата (и публиката) ще се научим да разпознаваме истината.
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Адрианопол 378 г.
Автор: Владимир Попов

Б

итката при Адрианопол /дн. Одрин/ състояла се на 9 август 378
година отключила поредица от
събития, които в крайна сметка довели до краха на римската държавност в
Западна Европа.
Предистория
Първите готски нахлувания на римска територия започнали към средата на 3 век. През периода 250-269 г. те
разграбили Балканите и Мала Азия,
а при Абритус /дн. Разград/ унищожили по-голямата част от римската армия и убили император Деций.
Към 270 г. императорите Клавдий II
и наследилият го Аврелиан успяли да
неутрализират варварските набези
и да стабилизират дунавския лимес,
изтегляйки се от Дакия. Готите се заселили в опразнената от римляните
отвъддунавска провинция и основали
обширен племенен съюз. През 332 г.,
в резултат на походите на император
Константин Велики срещу тях, готите
били подчинени на империята, а част
от тях била заселена в Мизия и зачислена в римската армия. Във времената на Констанций II /337 – 361 г./ сред
готите се разпространило Християнството в арианския му вариант.

Новата война между римляни и готи
избухнала през 366 г. По това време
римската държава била поделена на
две части: източната се управлявала от Валент, а западната – от брат
му Валентиниан. Тъй като варварите подкрепили узурпатора Прокопий,
император Валент през пролетта на
367 г. предприел наказателен поход
срещу тях. Войските му форсирали р.
Дунав по понтонни мостове, но готите не встъпили в сражение и се укрили в Карпатите. На следващата 368 г.,
поради големия разлив на р. Дунав,
армията не могла да форсира реката
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и престояла цяло лято в Мизия. През
369 г. римляните напреднали дълбоко във вражеската територия и между реките Днестър и Прут те влезли в
сражение с част от готските сили, под
предводителството на техния крал
Атанарих. Готите били победени, но
по-голямата част от племето им успяла да се оттегли. Атанарих предложил
мир и Валент склонил, тъй като видял,
че не може да нанесе решително поражение на варварите. За готите подобно решение било изгодно, тъй като
страдали от липса на провизии заради наводненията и понесли загуби в
жива сила, от тригодишната война.
Те приели условието на Валент никога повече да не се появяват на римска
територия. Мирът бил сключен лично
от Валент и Атанарих на кораб в средата на Дунав.

на федерати. Валент бил подмамен
от възможността армията му да бъде
попълнена с боеспособно население
и дал съгласието за преселението на
варварите със семействата им.

Както пише Амиан Марцелин в неговата „Римска история“:
“Опитните ласкатели преувеличено превъзнасяли щастието на императора, което съвсем неочаквано му
предоставяло толкова наборници от
далечни земи, така че той можел да
събере непобедима армия, съединявайки своите и чужди сили … Получили
разрешение от императора да преминат Дунав и да заемат области в
Тракия, те денем и нощем пресичали
реката на тълпи: на кораби, лодки,
издълбани дървесни стволове. Първи
били приети Алавив и Фритигерн, а
императорът заповядал да им бъдат
На изток обаче се активизирали хуни- отпуснати припаси и да им бъдат отте, които победили аланите и през 373 редени обработваеми земи.”
г. разгромили готския племенен съюз
. Част от готите /наречени впоследствие остготи/ влезли в състава
на хунската племенна
конфедерация. Западните готи се преселили
между реките Днестър
и Дунав.
През 376 г. готският
вожд Фритигерн, чийто народ страдал от непрестанните атаки на
хуните, отправил молба до Валент на готите
да им бъде позволено
да се заселят в Мизия
и Тракия, в качеството
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Така през есента на 376 г. около 200
000 готи /според изчисленията на историка Евнапий/ преминали Дунав
при Дуросторум /дн. Силистра/. Изхранването на толкова много народ
обаче се оказало непосилно за римската администрация, а римският наместник на Тракия - комит Лупицин
и военачалникът Максим продавали
храната на бедстващите готи по завишени цени. Отначало варварите плащали за провизиите с дрехи, оръжие и
скъпоценности, а след това започнали
да продават и децата си в робство. А
когато римските власти се опитали
да убият Фритигерн по време на пир
в Марцианопол, готското недоволство
се изляло в пълномащабно въстание.
Избягалият вожд оглавил бунта и разбил изпратените срещу него римски

отряди. Към него се присъединили и
племената на тайфалите, чакали дотогава на левия бряг на Дунав. Готите стигнали до стените на Адрианопол /дн. Одрин/, но понеже не били
запознати с обсадната техника, били
отблъснати със значителни загуби.
Грабещите банди на варварите наводнили Мизия и Тракия и започнали да
опожаряват неукрепените селища и
вили, подпомагани от робите, работещи в мините и пленените от предишните кампании готи, които познавали
добре местността.
За да се спрат безчинствата на готските грабителски отряди, Валент /
който бил в Антиохия/ изпратил на
Балканите командващият пехотата /
magister peditum/ Траян и комадва-
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щият кавалерията /magister equitum/
Профутур заедно с част от арменските легиони. Към тях се присъединил и
изпратеният от император Грациан /
наследникът на Валентиниан/ комит
на доместиците /comes domesticorum/
Рихомер с панонски части. Готите
били изтласкани в провинция Малка Скития /дн. Добруджа/ и при Ad
Salices встъпили в голямо сражение с
римляните. Амиан Марцелин описва
художествено битката, която протекла цял ден и завършила с падането
на нощта, с тежки загуби и от двете
страни, но без нито една от тях да вземе надмощие. Първоначалната цел на
военачалниците била да се изолират
варварите между Дунав, Балкана и
Черно море, където те да бъдат омаломощени от глад, тъй като припасите били укрити в укрепените градове.
Готите обаче получили конни подкрепления от аланите и тъй като силите
на римляните не били достатъчни за
отбрана, варварите се измъкнали от
блокадата и безнаказано разграбили цяла Тракия до Родопите. При Дибалт /дн. Дебелт/ те влезли в битка
с трибуна на скутариите Барцимер,
командващ още легиона на корнутите и други пехотни отряди. Варварите
били по-многобройни, разполагали с
кавалерия и след упорит бой римската войска била разбита. Изпратеният
от Грациан военачалник Фригерид,
обаче успял да разгроми няколко грабителски банди при Берое /дн. Стара
Загора/ и да убие вожда им Фарнобий.
Пленените готи били заселени като
федерати по поречието на река Пад /
дн. По/ в северна Италия.

ят император Грациан възнамерявал
да се притече на помощ на чичо си
Валент, но нахлуването на алеманите в Реция го задържало. Затова източният император бързал сам да се
разправи с вилнеещите на Балканите
варвари, въпреки съветите на Фригерид да се изчака пристигането на западната армия. Решението на Валент
се държало както на нежеланието му
да сподели славата от успеха с племенника си Грациан, така и на успешните
действия на новия командващ пехотата в Тракия Себастиан - умел и активен военачалник, нанесъл поражение
на няколко готски банди край Адрианопол, освобождавайки пленниците
и плячката, с която те били натоварени. Разузнаването на римляните също
дало погрешна оценка на числеността
на готската армия – 10 000 човека. Съвременните изследователи оценяват
готските войски между 30 и 40 000.
Предполага се, че Валент разполагал
приблизително със същата по численост армия.
Римската армия през 4 век

Видове войски и командване

След реформите на Диоклециан и
Константин легионите и помощните войски в римската армия били реорганизирани в две части – полеви /
комитати/ - професионални, добре
обучени и екипирани отряди от по
500-1000 човека и гранични войски /
лимитани/ – по-слабо обучени и въоръжени части, поселени в крепостите край Рейнския и Дунавския лимес.
Отделно от тях в Рим и КонстантиноПрез зимата на 377-378 г. западни- пол се намирали дворцовите пехотни
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войски /legiones et auxiliae palatinae/
и гвардейските конни отряди – схоли
/scholaе palatinae/, както и телохранителите на императора /protectores
domestici/. Всяка схола била съставена от 10 кавалерийски отряда от
по 50 човека /на запад схолите били
5, а на изток - 7/. Те били създадени
на мястото на старата преторианска
гвардия от император Константин.
Според Амиан Марцелин войниците
от дворцовата гвардия били основно
франки, готи и алемани, командвани
от трибуни. Към схолите били зачислени и телохранители /protectores/
съставени от професионални военни
и граждански лица /сенатори с техните синове/. Този корпус бил своеобразна военна академия за офицери
и главнокомандващи и бил под ръко-

водството на комита на доместиците
/comes domesticorum/. Представителите му често били назначавани като
адютанти към щабовете на полевите
армии, където изпълнявали разнообразни поръчения – организиране на
хайки срещу укриващи се от военна
служба синове на ветерани, арест на
провинили се сановници и съпровождането им до съда. Императорът имал
и отряд лични телохранители - 40 схолария с бели туники, наречени кандидати /candidati/. Те получавали много по-високо заплащане от редовите
войници, били освободени от налози
и съпровождали императора навсякъде. Именно от един такъв пленен кандидат готите разбрали за смъртта на
император Валент в битката при Адрианопол.
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Главният проблем стоящ пред късноримската армия бил попълването й с
качествени новобранци от коренните
жители на империята. Въведените от
Диоклециан мерки за принудително
зачисляване на римските граждани в
армията често не се спазвали, наборниците се укривали или си отрязвали
палците, по този начин ставайки негодни за военна служба.

Затова на под знамената често били
привиквани жители от галските и
балканските провинции или отряди
варвари, за които военният живот бил
привичен и не толкова суров, колкото
за по-романизираното население на
Италия, Испания и Мала Азия. Император Проб започнал пръв да набира
германски племена в легионите. Константин Велики зачислил в армията
готи и франки, които усвоили римския начин на водене на бой и тактика, но донесли и свои похвати.

Така вместо тактиката на класическия
легион /който се сражавал на открито
в тесен строй, но бил малко ефективен в гориста местност/ бил възприет начинът на сражение на германските племена – по-разпръснат боен
ред. Армията претърпяла еволюция,
свързана на първо място с необходимостта й да изпълнява полицейски
функции срещу закрепостеното население на империята и да отблъсква нахлуванията на неголеми отряди
варвари по границата. Легионите от
епохата на Принципата, наброяващи
по 6000 войника били раздробени на
поделения от по 1000 човека, които
били по-мобилни, лесни за издръжка

и действали много по-ефективно както срещу грабителските германските
банди, така и при потушаването на
въстанията на роби и колони. Найвероятно при обособяването на римската армия на полева /comitatenses/
и гранична /riparenses или limitanei/,
за основа на мобилната армия били
използвани елитните първи кохорти
на всеки легион, формирани от найопитните и калени в бой войници. Те
могли лесно да бъдат прехвърляни в
горещите точки на бойните действия
и се намесвали, когато граничните легиони /лимитани/ не успявали да се
справят с варварската инвазия или
по-широкомащабно въстание. При
срещата с по-многоброен противник,
както при Аргенторат, полевите легиони образували единен строй и действали съгласувано. Когато не участвали във военни действия, войниците
от мобилните армии били разквартирувани в частни домове из градовете.

Числеността на граничните легиони /
legio riparienses/ в Галия и на Балканите, от които често се отделяли няколко полеви легиона, варирала между 5
и 3000 войника. Тъй като в по-голямата си част това били старите легиони
от епохата на Принципата, те до известна степен съхранили структурата
си, делейки се на центурии и 10 кохорти, под командването на префект
/praefectus ripae/. На изток, където
римляните били в почти постоянен
конфликст с добре организираната и
многобройна армия на Сасанидската
империя, не се наблюдавало такова
дробене на легионите на мобилни и
гранични. Когато римляните трябвало предприемат мащабен поход, за да
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усилят полевата армия, към нея били
присъединявани гранични легиони,
получили наименованието legiones
pseudocomitatenses.

ното командване на разположените в
нея части било поверено на dux limitis
/вожд/. Дуксът бил подчинен директно на магистъра и отговарял за отбраната на поверената му област, а също
В създадените в резултат на военните и за събирането и доставянето на прореформи на Диоклециан и Констан- визии.
тин легионни подразделения йерархията била различна. Пътят на pedes Комити /comes/ - първоначално през
/пехотинеца/ или eques /конника/ 2-3 век така се наричали придружипо служебната стълбица минавал телите в свитата на императора. Попрез чиновете semissalis /войник с 1,5 късно през 4 век на носителите на
пъти по-голямо заплащане/, circitor / тази титла били поверени военни
страж/, biarchus /интендант, отгова- или административни задачи. Comes
рящ за продоволствието/, centenarius sacrarum largitionum бил аналогът на
/стотник/, ducenarius /командващ финансовия министър, а комитът на
200 човека/, senator /служещ в схоли- доместиците /comes domesticorum/
те/, campidoctor /обучаващ новобран- командвал телохранителите на импеците/, primicerius /заместник на три- ратора /protectores domestici/. Военбуна/ и tribunus /трибун/. Към щаба ните комити /comes rei militaris/ по
на легиона се числяли доместиците правило командвали полевите армии
/protectores domestici /, изпълнява- /comitatenses/.
щи ролята на адютанти. На тях били
възлагани различни задължения от Магистри /magistri/ - тези длъжноснабор на рекрути до задържане на не- ти били създадени от Константин на
угодни лица.
мястото на преторианския префект
/praefectus praetorium/. На magister
Префектите /praefectes legiones и officiorum административно били подpraefectes alae/, командвали нере- чинени дворцовите схоли. Пехотата
формираните легиони и али /кавале- била подчинена на magister peditum, а
рийски подразделения от епохата на кавалерията - на magister equitum. На
Принципата/. Трибуните /tribuni/ ко- протежението на 4 век били създадемандвали новосъздадените мобилни ни и други магистърски длъжности легиони и други части /вкл. дворцо- magister praesentalis /командващ войвите войски, кавалерийски вексила- ските в присъствието на императора/,
ции, ауксилии/, а също и кохортите на регионалните главнокомандващи на
граничните легиони. Mожели да ръ- съответните диоцези били magister
ководят и варварски отряди, а също и militum per Gallia, Per Orientem, per
да изпълняват специални поръчения Thracias. На тях били подчинени нами/в такъв случай се наричали tribuni ращите се в провинции войски /граvacans/ заедно с доместиците.
нични и полеви/ под командването на
дуксовете и комитите.
Във всяка гранична провинция главАприл 2017
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По време на военен поход императорът бил съпровождан от дворцови
войски /palatinae/, в състава на които
влизали елитните legiones palatinае и
подразделенията на auxilia palatinа.
От Notitia Dignitatum и други писмени
източници са познати имената на легионите на Ioviani Seniores, Herculiani
Seniores, Primani, Lanciarii, Mattiarii. В
битката при Аргенторат срещу алеманите, Амиан Марцелин споменава
добре обучените дворцови ауксилии
на Heruli, Batavi, Cornuti и Brachiati,
които издържали вражеския натиск и
обърнали хода на битката. Приема се
че числеността на палатинските легиони била около 1200, а на ауксилиите
- 500.
В битките нанасянето на решаващ
удар било отредено на създадените
мобилни части от тежка кавалерия /
катафракти и клибанарии/. Тъй като
традиционно римляните не били добри конници, императорите често
наемали такава сред съюзните на им-

Войници от auxilia palatina /4 век/
перията народи и племена. Но тези
поделения не били многобройни и за
издръжката им се изразходвали значителни средства. Римляните пробвали да създадат собствени тежковъоръжени кавалерийски отряди, но
както например показала битката при
Аргенторат, недисциплинираната и
бързо подалата се на паника римска
конница не оправдала надеждите на
император Юлиан и изходът на сражението бил решен от пехотата. Именно
слабостта на кавалерия изиграла решаваща роля за поражението на римляните при Адрианопол.
Въоръжение

Във въоръжението също настъпили
значими промени. Били възприети
овалните и кръгли щитове на помощните войски, гладиусът бил заменен
от по-дългата спата, удобна както за
бой в строй, така и на средна дистанция. Вместо пилум започнали да се
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Римски кавалерист през 4 век

Римски войник с различни видове оръжия

използват ланцеи – служещи както за
удар, така и за хвърляне, също така за
мятане се използвало тежко копие –
спикулум и по-леко – верутум. Въведена била и плумбатата – къс дротик
с оперение в опашната част и оловна
топка в предния край зад острието,
които войници от задните редове мятали по парабола над главите на предните редици по посока на приближаващия противник.
Войниците били обучавани да стрелят
и с лък. По отношение на защитното
въоръжение - сегментната броня била
напълно заменена от халчеста или
люспеста ризница. За масовия войник
в употреба били въведени възприетите от сарматите и персите сегментни
шлемове /тип Спангентехлм и Ридж/,
серийно произвеждани от държавните фабрики. Богато украсените шлемове, примери за които служат
находките от Беркасово и Дурне,
както и ламеларните брони били
значително скъпи и запазена
марка за висшия команден състав и кавалерията. Освен качественото въоръжение, за нуждите
на кавалерията били необходими бойни коне и опитни ездачи,
което я правело скъпоструваща и
малобройна.
Но дори и в такъв „по-олекотен“
вариант римската пехота била
напълно боеспособна и могла
ефективно да се противопостави
както на германските племена,
така и на катафрактите на източните народи. Разбира се била
необходима поддръжката на кавалерията и на леката пехота /
стрелци, прашкари и копиехвъргачи/.
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Успешният изход на битката зависел
от доброто взаимодействие между
различните видове войски на бойното
поле. Жизненоважно било войниците
да са добре обучени и да са ръководени от опитни командири. За съжаление гражданските войни през 4 век
били съпроводени с големи загуби на
жива сила и команден състав, за попълването на които не стигало време
и ресурс. Например в сражението при
Мурса /28 септ. 351 г./ между войските
на източния император Констанций II
и узурпатора Магн Магненций, на бойното поле останали 54 000 войника. За
да възстановят числеността на армията, императорите били принудени да
я попълват с варвари федерати, които
обаче били по-слабо дисциплинирани
и нелоялни. Това съответно се отразявало на римската воинска традиция и

тактика. Така че към 378 г. римската
армия не се намирала в цветущо състояние, но това не означавало, че готите били непреодолим противник.
Още повече, че за близо век и половина конфликти с готските племена,
римляните достатъчно добре опознали начина им на бой. Както показват сраженията при Аргенторат и Ad
Salices, дори по-малобройна, римската
пехота успешно се противопоставяла на варварите. При Ad Salices обаче
готите не разполагали с кавалерия.
Затова техният вожд Фритигерн, прекрасно осъзнавайки, че без конница
не може да се противопостави ефективно на легионите, встъпил в съюз с
аланите и гревтунгите. Сред тях обаче
едва ли тежковъоръжените конници
били преобладаващи. Повечето, найвероятно били конни стрелци.
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и се насочил по поречието на р. Тунджа към Адрианопол. Целта на готите била да затруднят снабдяването на
войската на Валент. Последният щом
узнал за това, спрял придвижването
си на запад и се разположил близо до
града.

Готски воини през 4 век
В навечерието на сражението
Според Амиан Марцелин, който дава
детайлно описание на битката в творбата си „Римска история“, императорската армия била съставена от „различни войски“ - т. е. това била полева
армия, която той довел от изтока и в
нея имало много опитни трибуни и
комити. Знаейки, че готите са разположени между Берое и Кабиле, Валент
планирал да ги следва по течението
на река Марица. Грациан, който с форсиран марш напредвал от запад с леко
въоръжените си части трябвало да
достигне Филипопол /дн. Пловдив/ и
оттам да се обедини с армията на чичо
си.

Считайки събраната при Адрианопол
мобилна армия за достатъчно силна,
Валент решил да не дочаква подкрепленията на Грациан, а да атакува готския укрепен лагер /вагенбург/. Това
прибързано решение, което в крайна
сметка коствало живота му и на по-голямата част войската се дължало найвече на силното подценяване на противника, което се обяснява с факта, че
по време на предишната война / 367–
369 г./ готите избягвали решителен
сблъсък с римляните, а при Ad Salices
легионите удържали на варварския
натиск.

Основният източник, описващ битката при Адрианопол е историческия
труд на Амиан Марцелин. Според него,
в навечерието на битката Валент получил писмо от Грациан, в което западният владетел го молел да изчака
пристигането на армията му. Императорът събрал военен съвет за обсъждане на предложението на племенника си, като на него командващият
конницата /magister equitum/ Виктор
се изказал против предстоящото сражение, вероятно съзнавайки слабостта на неговите части. Надделял обаче
„злощастния инат на императора и
ласкателствата на някои приближеФритигерн решил да не допусне съ- ни, които го съветвали да се действа
единението на двете римски армии възможно най-бързо, за да не допусне
победата да бъде поделена с Грациан“.
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Това била основната стратегическа
грешка на Валент, тъй като времето било на негова страна. Фритигерн
също осъзнавал, че няма шанс ако двете римски армии се обединят и затова
изпратил в лагера на римляните християнски свещеник, чрез който молел
за примирие. Пратеникът предал на
Валент и лично писмо от Фритигерн,
в което готският вожд убеждавал императора, че желае да е приятел и съюзник на римляните, но за да склони
съратниците си да се подчинят, императорът трябвало да им демонстрира
мощта на римската армия. С подобна
хитрост готът целял да предизвика
римляните да встъпят в бой. Също
така императорът допуснал тактически пропуск - разузнаване му не било
добре организирано и принизило числеността на готската армия, а и не
знаело за наличието на кавалерията
на Алатей и Сафрак /която отсъствала от лагера, за да събира провизии от
околностите/.
Битката

Сутринта на 9-ти август Валент оставил знаците на императорското отличие, хазната и обоза в Адрианопол
и потеглил начело на армията си към
укрепения готски лагер. Денят бил
горещ и след 13 километров марш по
пресечен терен римляните забелязали готите, разположен на хълмисто
възвишение.

пехотата, а конницата от левия фланг
още била на път, което показва лошата координация и прибързаността, с
която римляните се придвижвали. Готите от своя страна запалили огньове
в равнината, така че димът, съчетан с
горещото време предизвикал жажда и
изтощение у римските войници. Фритигерн, който изчаквал конницата му
да се завърне, изпратил ново пратеничество при Валент, но императорът
го отпратил, искайки за преговори познатни лица. Фритигерн предложил
да се явни на преговори лично, ако
римляните му изпратят в заложници
някой от високопоставен военачалник. Тогава Рихомер предложил да се
яви в готския лагер, но в това време
„стрелците и скутариите, командвани от ибериеца Бакурий и Касиан,
разгорещени стигнали далеч напред
и завързали бой с противника“ /Амиан Марцелин „Римска история“ кн. 31.
13/. Авангардът на римската армия,
встъпил самоволно в сражение, докато траели преговорите, което показва
за слабо централизирано командване. Римляните започнали щурм на вагенбурга, но в този момент се завърнала готската и аланската кавалерия,
която „като мълния се спуснала от
стръмните склонове и понасяйки се в
атака помела всичко по пътя си“.

Римската кавалерия и леките части
на десния фланг били разгромени и
разпръснати, след което аланите атакували и левия фланг на римляните,
където били разположени все още поКъм два часа на обяд римляните за- строяващите се конни отряди.
почнали да разгръщат силите си за
бойно построение. Кавалерията на де- Амиан описва последвалия развой на
сния фланг на римляните прикривала битката така: „Лявото крило /конАприл 2017
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ницата/ се доближило чак
до самите коли и щяло да напредне отвъд тях, ако някой
му бе дошъл на помощ. Но изоставено от останалата конница и под натиска на многочисления неприятел, то
било притиснато и отхвърлено сякаш от срутване на
огромен насип. Тогава, незащитени, пехотните войски
се озовали в такъв сгъстен
строй, че трудно някой можел да извади меча си или да
издърпа ръката си назад…“
то пространство нямали достатъчно
място за маневриране. Това вероятно
също се дължало на недоброто построение в резултат на внезапно започналата битка.
„Но когато огромните варварски маси
се втурнали да унищожават и конете, и хората, и никъде не могло да се
отвори място, за да се оттеглят наблъсканите една до друга кохорти, пък
и струпването им по-натясно ги лишавало от възможността да излязат
извън сражението, тогава нашите
войници грабнали с пълно презрение
към смъртта мечовете си в ръце и избивали всичко, което им се изпречвало
насреща…“
След като аланската конница отблъснала и прогонила кавалерията на левия фланг на римляните, тя ударила
по останалата в центъра пехота, която
лишена от прикритие, била атакувана
и от излезлите от лагера готи. Римляните най-вероятно се опитали да
образуват каре, но поради стеснено-

„Полетата се изпълнили с труповете
на взаимно унищожаващите се бойци,
които се поваляли на земята, и стенанията на умиращите и тежко ранените навявали голям страх. В тая
толкова голяма бъркотия пехотинците, изтощени от умора и напрежение,
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не разполагали вече нито с телесни,
нито с душевни сили, за да обсъдят
какво трябва да направят. При това и
копията на повечето от тях били изпочупени от постоянните удари. Ето
защо само с извадените си мечове те
се втурнали всред най-гъстите неприятелски отделения, без да се грижат
за живота си, като виждали, че им е
отнета всяка друга възможност да
излязат от това положение…“

император Валент с част от неговите телохранители. Виждайки това,
командващият пехотата /magister
peditum/ Траян заповядал на комит
Виктор да вкара в бой резервите на батавите /най-вероято auxilia palatinа/,
но те вече били избягали от полесражението. Виктор последвал примера
им. Също така избягали Рихомер и Сатурнин.
Вечерта император Валент, сражаващ
се редом с войниците си, бил ранен от
стрела. Според едната версия, изложена от Амиан Марцелин той веднага починал, а според друга – няколко
от неговите кандидати го занесли в
близка къща и го укрили на горния
етаж. Варварите обаче обградили къщата и я подпалили, слагайки край на
живота на владетеля.

В битката загинали 2/3 от римската
армия, включително командващите
Въпреки отчаяната ситуация, в която пехотата - магистрите Траян, Себастисе намирали римските легиони, те се ан и 35 трибуна.
сражавали до последно, но били обградени от всички страни „изтощени Причини за поражението на римляот глад и изнемощели от жажда, а ните при Адрианопол
също така и обременени от тежките
си оръжия. При неудържимия натиск Съвременните историци извеждат
на варварските маси нашите редици няколко причини за поражението на
най-сетне се огънали и безредно, кой войската на император Валент. Пърнакъдето могъл, се обърнали в бягство вата е недостатъчната по численост
– единствена възможност за спасение, армия, която императорът отделил
която имали в крайното си нещастие“. за потушаването на готското въстание. Също така римляните подцениЕдинствено двата елитни палатински ли варварите, считайки ги по-скоро
легиона — ланциарии и матиарии, за сбирщина, а не за войска и бързали
„които стояли като несъкрушима да встъпят в сражение, за да не делят
стена, докато можели да издържат славата от победата с идващите им
числения превес на врага“, продължи- на помощ подкрепления от западния
ли битката. Към тях се присъединил император. Валент и военачалниците
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му не се подготвили добре за битката
– тя започнала следобед, спонтанно,
преди войската да отпочине след продължителния марш и да се построи
добре. Освен това те не разузнали
достатъчно добре силите на готите и
смятали че те са малобройни и нямат
кавалерия. Именно внезапната поява на готските и аланските конници,
които бързо разпръснали двете крила на римската кавалерия, решила
изхода на битката. След бягството на
римските конни части готите атакували от всички страни скупчените и

изтощени от глад и жажда римски легиони. За разлика от Аргенторат, където римската пехота устояла и удържала победа /въпреки бягството на
конните части/, тук поради редицата
стратегически и тактически грешки
на римското командване преди и по
време на битката, по-многобройните
варвари унищожили останалите без
прикритие отряди
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БГ Наука
Списание “Българска наука”, брой 97 (2017г.)
ISSN: 1314-1031

Резултати от “Анкетата: Годишен
абонамент за БГ Наука” и какво
означават
Автор: Петър Теодосиев, главен редактор на БГ Наука

П

ред нас стояха няколко много
важни въпроса, чийто отговор
предопределя бъдещето на
списание Българска Наука. Затова решихме да се допитаме до вас – нашите
читатели. Резултатите от анкетата ни
развълнуваха и се явяват главен двигател на промените, които ще се слу-

чат още от този месец. Общият брой
попълнили анкетата е над 426 човека.
Ето и какво се променя според вашите
отговори:
Първия

въпрос:
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Склонни ли сте да дадете 10
сп. “Българска наука”?

лв. за годишен абонамент за

Над 70% от вас отговарят, че биха отделили тази сума за годишен абонамент.
Затова решихме да направим допълнение към БГ Наука, чийто абонамент ще
струва 10 лв. за година. Цената е символична, но това ще ни даде някаква минимална стабилност да продължаваме да популяризираме науката в България.
Около 29% казват, че четат списанието само, защото е безплатно – ще продължим да издаваме списанието безплатно, но то ще бъде по-кратко, отколкото
досега.
Така списанието ще придобие следната форма: кратък безплатен вариант и
платен допълнен.
Втори
те?

въпрос:

В

какъв формат предпочитате да го получава-

Април 2017

Българска наука

69

С подкрепата на:

www.nauka.bg
admin@nauka.b g

Над 69% от вас казват, че предпочитат да четат списанието както до момента
е излизало – в PDF. Това показва, че и до момента този формат е бил най-подходящ за по-голямата част от аудиторията ни и сме се справили добре. Така и ще
продължава да излиза за напред. :)
На второ място 18% от вас са посочили, че предпочитат формат, удобен за четене през телефон. Добрата новина е, че има как да се чете списанието и от
телефон, както онлайн, така и офлайн. Описали сме всичко тук:
http://nauka.bg/read-bgnauka-magazine-mobile/
Имаме планове до края на годината списанието да започне да излиза и за четци.
Трети

въпрос:

Колко

статии четете от всеки брой?

Тук няма да се спирам много, но ето че над 60% от вас четат повече от 5 статии, което също много ни радва. А тези 37%, посочили, че четат по-малко от 5
статии вероятно се интересуват от конкретна научна област и следят именно
тези рубрики.

Четвърти

въпрос:

го има на хартия?

Бихте

ли дали повече пари за година, ако
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Доста интересни са резултатите, защото повечето от вас предпочитат да го четат в електронен формат (54,6%).

И все пак, над 45% казват, че биха дали повече пари, за да бъде на хартия, което
обяснява и вечния въпрос – къде може да се намери и закупи списанието на
хартия. :)
Може би един ден ще може да си го закупите!

В заключение ще обобщя, че предстоящите промени, свързани с резултатите
от анкетата, ще допринесат за по-доброто развитие на БГ Наука. Защото найважно е качественото и обективно представяне на науката.
Очаквайте съвсем скоро подробно разяснение на това какво включват плановете ни за бъдещето на списанието!
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БГ Наука
Списание “Българска наука”, брой 97 (2017г.)
ISSN: 1314-1031

Имахме нужда от вашата
подкрепа, за да вземем това
решение – и я получихме!
Автор: Петър Теодосиев, главен редактор на БГ Наука

К

акво успяхме да постигнем само
„на мускули”
Да бъдем онлайн списание, което разпространява науката на разбираем и достъпен език, като през
годините над 100 външни автора публикуват своите научни публикации, а
десетки милиони са изтеглянията за
целия период на съществуване на списанието.

пълнение на образователните институции (readme.nauka.bg и medicina.
nauka.bg).
Да заснемем два документални филма,
свързани с едни от най-важните исторически моменти в новата история на
България (1912.nauka.bg и 1913.nauka.
bg).

Да издадем над 95 броя на списание
Да създадем няколко проекта в до- Българска Наука и още много неща,
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които са в полза на всички вас, които
се интересувате от новото в науката и
живота около нас.
Прочети: 1 753 887 са тегленията на
ВСИЧКИ броеве на БГ Наука за една
година (2016)
Проблемът
През годините всичко, което сме правили беше напълно безплатно, което
отговаряше и на нашата цел, но това
води със себе си и много негативни
последствия. Средствата никога не
ни достигат, за да създадем и развием
нови проекти и идеи, които също да
бъдат в полза на науката и обществото.

Създадохме
онлайн
магазина
kupinauka.com, който да бъде нещото, което да финансира БГ Наука и да
продължим да издаваме списанието
безплатно, както и да развием всички
други проекти, които популяризират
науката и имат нужда от допълнително финансиране. Магазинът работи и
продава, но успява да покрие предим-

но собствените си разходи, които са
доста големи. Оказа се също така, че
малко от реалните редовни читатели
купуват нещо от самия магазин и ние
трябва да инвестираме голяма част от
малкото средства, които идват от магазина, за реклама, чрез която непрекъснато да привличаме нови клиенти.

За съжаление това доведе до две негативни за БГ Наука последствия. Първото е, че ние се превърнахме повече
в онлайн магазин, отколкото в научна медия – въпреки че сме активни
повече от всякога в сайта nauka.bg,
Фейсбук страницата ни, както и в поддръжката на медицинското списание,
което също не носи никакви приходи.
Второто е, че приходите отиват отново за самия магазин и така БГ Наука
пак си остава без финансиране и без
възможност да се развива. Това се получава, защото след разходите по магазина, парите, които остават (когато
останат) се използват за издръжка на
двамата души, които се занимават с
целия този труд.
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Решението
Много трудно взехме решението БГ
Наука да има допълнена платена версия, след като се допитахме до вас
– нашите верни читатели (вижте анкетата тук) и след много разговори с
хора, свързани с БГ Наука, приятели
и специалисти по онлайн търговия.
Въпреки че идеята я е имало от доста
време и много хора ни съветваха през
изминалата една година да направим
тази крачка, ние отлагахме максимално много, но дойде моментът, в който
се изправяме лице в лице с реалността.
Ако не постигнем 8 000 абонамента
на година, с БГ Наука е свършено, без
излишен драматизъм. Списанието,
което се тегли над 1 700 000 пъти на
година, няма пари да продължи – не и
по начина, по който го правеше до момента.

За всички скептици ще кажа, че всеки брой на БГ Наука оттук нататък
ще излиза както досега – БЕЗПЛАТНО.
Списанието ще е в по-малко страници,
но ще излиза всеки месец безплатно
за всички редовни и нови читатели.
Допълненото, което ще е и платено
(5 броя = 5 лв.) ще представлява още
по-добри, нови, актуални и интересни
материали, свързани с науката по света и у нас.

като над 70% от всички – включиха
се повече от 300 човека – отговориха,
че биха дали 10 лв. за годишен абонамент.

Резултатите може да видите тук:
http://nauka.bg/rezultati-anketa-bgnauka-abonament/

Добре осъзнаваме, че живеем в не толкова богата държава и всички се опитваме да съкращаваме разходите си, а
не да ги увеличаваме. Затова и цената
на абонамента е изцяло символична.
Първата цена е 5 лв., като за тези пари
ще получите пет последователни броя
– за ПЕТ месеца, т.е. по един лев на месец или един лев за брой.
Другата възможност е да вземете годишен абонамент, който ще ви гарантира достъпа до следващите 11 броя
за ДЕСЕТ лева на ГОДИНА. Така излиза,
че на месец ще давате по 83 стотинки.

Както знаете, пуснахме анкета, която
да ни покаже дали мислим правилно
и дали можем да разчитаме на читателите на БГ Наука (тук).

Може да се каже, че самите читатели
решиха бъдещето на списанието, след
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Цената е толкова символична, защото
това, което искаме да постигнем, е самостоятелна и независима издръжка
на БГ Наука, като това включва технически разходи всеки месец и няколко
заплати, които са средни за провинцията, но по никакъв начин достатъчни
за живот в София, където се намираме.

вие ще плащате по ЕДИН лев…
Допълнителни предложения:
Срещу 20 лв. на година ще получите и
2 специализирани броя (Биология и
Медицина);
Срещу 50 лв. – името ви ще намери
място в списък с дарители и спомоществователи.

Какво ще намерите в допълнените
броеве? Както по-горе казах, всеки
брой ще продължи да излиза по стария начин и занапред (безплатно), но
с по-малко страници. Минимумът ще
е около 50 страници качествена научна информация на разбираем език.
В допълнения брой ще има още 100150 страници всеки месец. Това ще са
статии, новини, интервюта, анализи и
т.н. С други думи, за 150 страници труд
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ОЩЕ
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ДОПЪЛНЕН
БРОЙ - БЛИЗО 200 СТР. ЗА 83 СТ.
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Медицина
Списание “Българска наука”, брой 97 (2017г.)
ISSN: 1314-1031

Щастието е естественото ни
състояние. Интервю с Даниел
Троев
Автор: Яна Ненчева

Б

ихте ли се представили на нашите читатели?

Казвам се Даниел Троев и съм психолог в София, провеждащ консултации,
помагащи на хората в откриването на
подходящи решения и постигането на
желана промяна. В живота и работата си прилагам методите и постиженията на съвременната психология и
психотерапия, както и иновативните
познания от невронауката за начина,
по който работят мозъкът и нервната
ни система.
Вярвам, че:
– хората имаме необятен потенциал
– трудностите са уроци, които носят
важни послания
– малка промяна в мисленето ни може
да доведе до големи промени в живота
– щастието е естественото ни състояние
След гимназията сте се насочил към

ЦЕЛИЯ МАТЕРИАЛ ЧЕТЕТЕ
В ДОПЪЛНЕНИЯ БРОЙ НА
БЪЛГАРСКА НАУКА 97 - >
www.nauka.bg/bgnauka
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Медицина
Списание “Българска наука”, брой 97 (2017г.)
ISSN: 1314-1031

Всяко дете с аутизъм би желало
да знаем тези неща
Превод: Йоанна Николова; Източник: http://www.sciencealert.com

Х

Credit: Lance Neilson (CC BY-ND 2.0)

ората често правим оценки на
децата с нетипично поведение,
но това не им помага да се справят по-лесно със света, който ги заобикаля. За да ни помогнат да разберем
света на децата с аутизъм, специалисти подготвят десет съвета, въз осно-

ЦЕЛИЯ МАТЕРИАЛ ЧЕТЕТЕ
В ДОПЪЛНЕНИЯ БРОЙ НА
БЪЛГАРСКА НАУКА 97 - >
www.nauka.bg/bgnauka
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Медицина
Списание “Българска наука”, брой 97 (2017г.)
ISSN: 1314-1031

Здравните власти в Хаваи
предупреждават за нашествие
на паразити, които нахлуват в
мозъка
Превод: Йоанна Николова; Източник: http://www.sciencealert.com

С

амо за последните три месеца
има потвърдени шест случая
на Еозинофилен менингоенцефалит на територията на Хавайския
остров Мауи. Заболяването се причинява от паразитния кръгъл червей
Angiostrongylus cantonensis, като възрастните му форми се срещат само
при плъховете. Нашествието на паразита силно притеснява здравните
власти, особено като се има предвид,
че за последните десет години преди
епидемията са документирани само
два случая на зараза.
Инфекцията се разпространява чрез
фекалиите на плъховете, които съдържат ларви на червея. Оттам ларвите могат да бъдат пренесени от други
животни, като охлюви, жаби, раци и
скариди. Заразата може да се пренесе на човек, ако той е консумирал инфектирано животно или друг източник на храна, който е бил в контакт

с него – като например плодове и зеленчуци.
Голяма част от заразените хора нямат симптоми или от само себе си се
възстановяват. Съществуват случаи,
обаче, при които червеят успява да се
придвижи до мозъка и нервната система, като по този начин причинява
форма на менингит. Симптомите са
силно главоболие, тремори, скованост, треска, като болестта понякога
има фатален край.
Тирика Мейнър има три деца и е жител на остров Мауи. Вярва, че се е заразила с инфекцията по време на престоя си на остров Биг Айлънд. Първите

ЦЕЛИЯ МАТЕРИАЛ ЧЕТЕТЕ В
ДОПЪЛНЕНИЯ БРОЙ НА БЪЛГАРСКА НАУКА 97 - >
www.nauka.bg/bgnauka
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Насекомите и двете
последователно загубени от САЩ
войни
Автор: Венцеслав Вутов

Т

ова са истории за живота и смъртта, за отровата и оцеляването.
Те показват как подкрепеното
от държавата невежество и бюрократичният апарат на една демократична
страна могат безнаказано да реализират необосновани, ненаучни, необмислени и рискови планове, чиито единствен резултат се оказва масовата
смърт сред животните и растенията и
здравословните проблеми при хората.
Отношението ни към отровите се е
променило с времето. В миналото са
държали отровите в кутии с нарисуван череп и кръстосани кости под
него, като емблема на смърт, а в редките случаи, когато са ги използвали,
хората са действали с крайна предпазливост и гледали отровите да бъдат в досег само с определения обект
на третиране и нищо друго. Но със
създаването на модерните органични инсектициди и при изобилието
на излишни самолети след Втората
световна война всичко това се забра-

вя. Пестицидите са по-опасни от всякакви предишни отрови, но колкото
и да е невероятно те започват да се
разпръскват безразборно от самолети и да валят от небето върху всичко
живо в САЩ. Не само обектът на пръскането (насекоми или растения), но и
всичко живо (като животни и хора),
което попада в обсега на химичния отровен прах може да изпита леталното
му действие. Пръскат се не само гори,
ниви и градини, но и градове. Още в
самото начало на това самолетно разпръскване на смъртоносни отрови
доста хора са разтревожени, но двете
акции на масово пръскане (срещу гъботворката в Североизточните щати
и срещу огнената мравка в Южните

ЦЕЛИЯ МАТЕРИАЛ ЧЕТЕТЕ В
ДОПЪЛНЕНИЯ БРОЙ НА БЪЛГАРСКА НАУКА 97 - >
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Приложение на интерактивни
методи в обучението на
учениците в VII клас по „Биология
и здравно образование”
Автор: Красимира Желева, СУ „Петко Рачов Славейков” Добрич

Резюме:
тчуждаването на младото поколение от природата, прекарЦЕЛИЯ МАТЕРИАЛ ЧЕТЕТЕ
ването на много време пред
В ДОПЪЛНЕНИЯ БРОЙ НА
компютрите и телевизорите, не им
БЪЛГАРСКА НАУКА 97 - >
помага да разберат сложността на
www.nauka.bg/bgnauka
въпросите, свързани с опазването на
околната среда и ги прави неспособни
да участват в тяхното решаване. Па- Има ученици, които нямат мотивация
сивното словесно взаимодействие в за учене, постигат ниски академични
класната стая влошава тази ситуация. резултати, напускат рано училище.
Това ме мотивира да се насоча към
промяна на практиката на
преподаване за подобряване
на екологичната грамотност
и отговорност на учениците
с надеждата, че използването
на интерактивни методи на
обучение, могат да променят
тяхното глобално мислене.
Направените
наблюдения
и отчетените резултати показват, че много подходящи

О
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Списание “Българска наука”, брой 97 (2017г.)
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Проучване пукливостта при сорго
за зърно (Sorghum Bicolor (l.)
Moench)
Автор: Ирена Голубинова, Анелия Кътова, Анна Илиева, Пламен
Маринов-Серафимов, Институт по фуражните култури, Плевен

С

оргото (Sorghum bicolor (L)
Moench) е добре позната и съпътстваща човешкото развитие
култура от древността да наши дни.
Смята се, че произлиза от районите на
Северна Африка, където е оглеждано
предимно като хлебна култура, осигуряваща прехраната на местното население. На съвременният етап, соргото
е познато като фуражна и техническа
култура и се отглежда за зърно и зелена маса, силаж, захарен сироп и др. Със
своето разнообразие от форми, намира все по-голямо приложение в нови
направления за производството на
биогорива, озеленяване, декорации,
прозрачни лепила и др. Соргото като
толерантно към засушаване, воден

ЦЕЛИЯ МАТЕРИАЛ ЧЕТЕТЕ
В ДОПЪЛНЕНИЯ БРОЙ НА
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Изследване на канибализма
твърди, че не се изяждаме един
друг заради калориите
Превод: Йоанна Николова; Източник: http://www.sciencemag.org/

И

зследовател се заема да открие
колко средно калории съдържа човешкото тяло. За целта
използва две изследвания от 1945 и
1956 г., които анализират химичния
състав на четирима възрастни мъже,
чиито тела са дарени за целите на науката. Оказва се, че човешкото тяло
изобщо не е много хранително. (Найбогатата на калории част от тялото са
мастните тъкани, съдържащи цели 49
399 калории, а най-бедната – зъбите с
едва 36 калории.) Средно възрастни-

Черепи от остров Фиджи. Credit: Mike Robinson /
Alamy Stock Photo

ЦЕЛИЯ МАТЕРИАЛ ЧЕТЕТЕ
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www.nauka.bg/bgnauka
ят мъжки индивид съдържа 125 822
калории, които са достатъчно да посрещнат дневните нужди на повече
от 60 човека. Въпреки че неандерталците и други изчезнали хоминиди са
имали повече мускулна маса от нас и
съответно повече
калории, то все пак,
защо биха ловували
някой също толкова
хитър и опасен като
тях, ако има много по-хранителни и
достъпни животни.
Такива са например
мамутите (3 600 000
калории), вълнестият носорог (1 260
000 калории) и зуАприл 2017
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Разказ №2: систематизирано
изложение на идеите на
гумильов с коментари от гледната
точка на математическата
социална динамика (и без
формули)
Част I: Биохимичната енергия,
околната среда и хората в етноса
Николай К. Витанов, Институт по механика – БАН
Златинка И. Димитрова, Институт по физика на твърдото тяло – БАН
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Н

ачалото на този разказ започнахме да пишем, докато бяхме
в Брюксел. Вървяхме си по улиците и наблюдавахме двата паралелни свята, които се разкриваха пред
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Кога и кой е открил радиото
Автори: Проф. д.т.н. инж. Борис Йовчев, секция „Технически науки”
към СУБ
маг. инж. Росица Младенова,
ФНТС- секция СЕЕС

П

оявата на радиото е едно от периода от време, обхващащ целия 19.
най-значимите постижения на и първите десетилетия на 20. век.
човечеството, но то не е „откритие“ в резултат на случаен, еднократен акт, а е резултат от усилията
ЦЕЛИЯ МАТЕРИАЛ ЧЕТЕТЕ
на много учени, физици, математици,
В ДОПЪЛНЕНИЯ БРОЙ НА
астрономи, дори художници и лекари,
БЪЛГАРСКА НАУКА 97 - >
инженери и техници. Те следва да се
www.nauka.bg/bgnauka
наредят в една „Алея на славата“, за
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Проектът ЕЛИ-НП: Възможност
за научно сътрудничество и
технологично развитие на
Балканите
Автори: Николае Виктор Замфир, Димитър Л. Балабански, Павел
Петков
Национален институт за изследвания и развитие по физика и ядрено
инженерство „Хория Холубей“ (ИФИН-ХХ)
Букурещ-Мъгуреле, Румъния

П

роектът ЕЛИ (Инсталация за
екстремна светлина) е свързан
с изграждането на най-мощния
лазер в историята, чиято мощност
и интензитет, не са достигни досега
от съоръжение от подобен тип. Реализирането му ще позволи осъществяването на нови, непознати досега
приложения както в науката, така и в
индустрията и обществения живот.
Проектът започна одобрение на подготвителен етап от Европейската

ЦЕЛИЯ МАТЕРИАЛ ЧЕТЕТЕ
В ДОПЪЛНЕНИЯ БРОЙ НА
БЪЛГАРСКА НАУКА 97 - >
www.nauka.bg/bgnauka

комисия през 2008 г. с участието на
изследователи от тринадесет европейски страни. България също беше
част от тази общност, заедно с Чехия,
Франция, Германия, Гърция, Италия,
Литва, Великобритания, Полша, Португалия, Румъния, Испания и Унгария. В края на подготвителната фаза,
през декември 2010г., се взе решение
проектът ЕЛИ да се реализира в три
държави: Чехия – високо енергетични снопове, Унгария – атосекунден
лазер и Румъния – ядрена физика. За
осъществяването на проекта съответните страни-изпълнители използват
финансиране от структурните фондове на Европейския съюз.
С цел насърчаване на устойчивото
развитие на проекта и осигуряване на
видимост на ЕЛИ като единна панеАприл 2017
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Речников подход
Автор: Цветелина Николова

Н

еправомерният достъп до личните и служебни данни е актуЦЕЛИЯ МАТЕРИАЛ ЧЕТЕТЕ
ален проблем, срещу който все
още няма ефективно решение. ПодхоВ ДОПЪЛНЕНИЯ БРОЙ НА
дите, чрез които може да се реализира
БЪЛГАРСКА НАУКА 97 - >
хакерска атака са много и се появяват
www.nauka.bg/bgnauka
и нови. В поредицата „Хакерски атаки“ бяха
разгледани методите „Груба сила“, файл или база от данни, който съдър„Man-in- the-middle“ и „Социално ин- жа най-често използваните пароли
или ключови фрази. На базата на всеженерство“.
ки запис се извършва изчисляване на
Следващия подход, който ще бъде раз- криптографския хеш и сравняването
гледан е речниковият. По своята същ- му с търсения. По този начин бързо
се извършва проверка, базирана на
ност,
методът е прост, но ефективен. Най- определен набор от думи. Освен найзасегнати са потребители, които въ- използваните низове, тези файлове
(бази данни) съдържат и цели речнипреки
предупрежденията продължават да ци с всички думи от различни езици,
използват „слаби“ пароли за защита което допълнително увеличава вероятността за откриване на търсената
на информацията си.

Под термина „речник“ се разбира парола (сравнително пълен речник
съдържа около 14 милиона пароли и
Април 2017
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Норвегия строи най-големия в
света тунел за кораби
Превод: Йоанна Николова; Източник: http://www.sciencealert.com

Н

орвегия официално обяви своя
план да построи най-дългия
в света тунел за кораби, проправяйки път за гигантския проход,
дълъг 1.7 километра, който ще бъде
изкопан под скалист полуостров в северозападната част на страната.
Проектът Stad Ship Tunnel, за който се
очаква да струва около 312 милиона
щатски долара, ще позволи на круизни и товарни кораби, както и на помалки плавателни съдове, да се възползват от подземния пряк път през
полуостров Стад – като по този начин
бъдат избегнати силните ветрове и
водите на морето Стадхавет, най-ко-

Credit: Norwegian Coastal Administration

варният участък от бреговата линия
на Норвегия.
Когато бъде завършен, тунелът ще е
висок около 49 метра и широк 36 метра. Строежът може да започне през
2019 г. и ако графикът е изпълнен, ще
е отворен за кораби до 2023 г.
А ако това ви звучи като твърде дълго време, помислете за огромното ко-

ЦЕЛИЯ МАТЕРИАЛ ЧЕТЕТЕ
В ДОПЪЛНЕНИЯ БРОЙ НА
БЪЛГАРСКА НАУКА 97 - >
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Международен тероризъм и
въоръжени конфликти
Автор: Пепа Боричева

Резюме

витите държави като възпрепятстват
устойчивото и демократично развиусловията на глобални предиз- тие на гражданските общества и посвикателства пред човечество- тигането на стабилен и мирен свят.
то тероризмът е основно социално явление, което предизвиква
ЦЕЛИЯ МАТЕРИАЛ ЧЕТЕТЕ
загриженост и представлява заплаВ ДОПЪЛНЕНИЯ БРОЙ НА
ха за националната, регионалната и
БЪЛГАРСКА НАУКА 97 - >
международната сигурност. Ефектът
и последствията от дейността на тероwww.nauka.bg/bgnauka
ристичните мрежи засягат и най-раз-

В
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Макроикономическа политика
при социалната защита на
потребителите. Социална
самозащита на потребителите
Автор: Елка Цонева

Резюме:
бхватът на социалната защита
е свързан с решаването на значими и признати общественосоциални проблеми като потребности
от доходи, потребление, обслужване,
жизнена и семейна среда, възпроизводство на населението и пр. Такива проблеми възникват и се решават
във всяка обществена сфера, всеки
отрасъл и сектор, в които има икономически и социален живот. Поради характера на социалната сфера там проблемите са относително постоянни и
тяхното решаване изисква определена постоянно функционираща система от управленски органи, финансови
източници и политика.

О

Ключови думи: социална защита, социална самозащита, жизнена среда,
доходи, потребление, икономически
показатели.

Макроикономическата политика за
защита на потребителите е от съществено значение за обществото, защото
с нея се влияе върху размера, структурата и качеството на потребление на
стоки и услуги.
В една пазарна икономика с усложнени икономически показатели е
наложително да се създаде чадър над
потребителите. Това става с помощта
на такива средства като:
1. Регулиране на доходите чрез фиксиране на минималната работна заплата, минималния размер на пенсиите,
добавките за деца и други плащания.
2. Държавно въздействие върху цените, като в редица случаи за т. нар. „на-

ЦЕЛИЯ МАТЕРИАЛ ЧЕТЕТЕ
В ДОПЪЛНЕНИЯ БРОЙ НА
БЪЛГАРСКА НАУКА 97 - >
www.nauka.bg/bgnauka
Април 2017

Българска наука

91

С подкрепата на:

www.nauka.bg

Хуманитаристика

admin@nauka.b g

Списание “Българска наука”, брой 97 (2017г.)
ISSN: 1314-1031

Ролята на рефлексията за
развитието на личността на
ученика. Рефлексивните умения
в контекста на европейското и
националното целеполагане
Автор: Христо Каменов, докторант в катедра „Педагогика“
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Резюме:

нието. Рефлексивните знания и умения създават условия за целенасочеВ статията се разглеждат въпро- но осъществяване на обобщението и
си, свързани с ролята на рефлексията пренос на усвоени по-рано способи
в нови и нестандартни ситуации на
за развитието на личността на малкия познавателна дейност.
ученик. Разгледани са и ЕвропейскиРазвитието на човешката мисъл
те ключови компетентности за учене е съпроводено от качествени изменения, поради което трябва да се търси
през целия живот.
именно този ключов момент, който
обуславя качественото изменение и
Ключови думи:
начин то да бъде описано. Това може
Рефлексия, развитие на личността, ключови компетентности
Рефлексията в обучението е
движеща сила за развитието личността на ученика в качеството му
на активен субект в процеса на обуче-

ЦЕЛИЯ МАТЕРИАЛ ЧЕТЕТЕ
В ДОПЪЛНЕНИЯ БРОЙ НА
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Стилове на ръководство на
училищния директор
Автор: Христо Каменов, докторант в катедра „Педагогика“
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

П

роблемът за личностните ка- водство. Тук внимание се отделя на
чества на училищния ръково- основните групи от такива личностни
дител е основен за ръководната му дейност, защото от тях зависи
ЦЕЛИЯ МАТЕРИАЛ ЧЕТЕТЕ
стремежът му за утвърждаване на оптимален стил на работа. Проявени в
В ДОПЪЛНЕНИЯ БРОЙ НА
съответната степен при конкретни
БЪЛГАРСКА НАУКА 97 - >
ситуации, те формират едни или друwww.nauka.bg/bgnauka
ги страни от неговия стил на ръко-
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