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Общата цел на проекта K-TRIO 4 съвпада с целта на 
Европейската нощ на учените: “да приближим учените до 
широката общественост и да увеличим осведомеността 
за научните и иновационни дейннаучната дейност 
върху ежедневието на хората, което от своя страна да 
привлече младите хора към научна кариера”
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Вечен абонамент
ПОЛУЧАВАШ ДОСТЪП ДО:
 
• сп. Българска наука всеки месец
• Всички броеве до момента
• Намаление в онлайн магазина Купи Наука
• Аудио медицински списания
• Имейл с най-доброто през месеца от БГ 

Наука
• Всички специализирани PDF броя
• „(Не)обикновените животни“ (e-book)
• Възраждане – 10 книги издадени преди 

100 г.
• Специален имейл с всички дигитални 

ресурси
• Всичко, което издадем и пуснем онлайн

С всяка покупка от kupinauka.com Вие подкрепяте 
списание Българска наука и помагате за 
популяризирането на науката в България!

Всички бъдещи броеве без 
допълнително плащане - завинаги!

След взимане на този план ще имате вечен достъп до всички броеве за напред, както 
и тези, които са излезли за текущата година!

https://kupinauka.com/product/balgarska-nauka-vechen-abonament?utm_source=broi133&utm_campaign=reklama&utm_medium=pdf
https://kupinauka.com/product/balgarska-nauka-vechen-abonament?utm_source=broi133&utm_campaign=reklama&utm_medium=pdf
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Слушай през Android 
Слушай в iTunes

Слушай в Nauka.bg
Слушай в STITCHER

http://nauka.bg
https://nauka.bg/nosht2020/
https://nauka.bg/bg-nauka-podkast/
https://subscribeonandroid.com/nauka.bg/feed/podcast/
https://itunes.apple.com/bg/podcast/%D0%B1%D0%B3-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82/id1351829585
https://nauka.bg/category/nauka-50/audio/
https://www.stitcher.com/podcast/bg-science/bulgarian-science-magazine-podcast/
https://nauka.bg/bg-nauka-podkast/
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Някои от новините:

Класация на финансираните от ЕС 
биотехнологични проекти

Фонд „Научни изследвания“ отправя 
покана за участие в „Конкурс по 
Национална научна програма Петър 
Берон. Наука и иновации с Европа.“

Нови конкурси на Фонд „Научни 
изследвания“ ще подкрепят 
фундаментални научни изследвания 
в България и ще привлекат 
перспективни учени с международни 
резултати у нас

Република Корея споделя чрез 
тематични уебинари своя опит, 
политики и технологични решения за 
справяне с COVID -19

Европейски дни на научните 
изследвания и иновациите

Европейската комисия започна 
публични консултации за 
актуализиране на Плана за действие 
за дигитално обучение

Прессъобщение на комисар Мария 
Габриел

Европейската комисията публикува 
манифест за да увеличи максимално 
споделянето и достъпа до 
резултатите от изследванията, 
свързани с коронавируса

https://naukamon.eu/category/новини/

НАУЧЕН ПОРТАЛ НА 
МИНИСТЕРСТВО НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

http://nauka.bg
https://nauka.bg/nosht2020/
https://naukamon.eu/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/
https://naukamon.eu/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/
https://nauka.bg/kakvo-krie-arhivite-ban-vlog-podkast/
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Нивата на два от основните замър-
сители на въздуха са намалени драс-
тично след като започнаха блокадите 
в отговор на пандемията COVID-19, 
но пък повърхностният озон, който е 
вторичен замърсител, се е увеличил в 
Китай, според нови проучвания.

Две нови проучвания, пуб-
ликувани в списание 
Geophysical Research Letters 
на AGU установяват, че за-

мърсяването с азотен диоксид над Се-
верен Китай, Западна Европа и САЩ 
намалява с близо 60 процента в нача-
лото на 2020 г. в сравнение със същия 

период от миналата година. Азотни-
ят диоксид е силно реактивен газ, от-
делян чрез горене, който има много 
вредни ефекти върху белите дробове. 
Газът обикновено влиза в атмосфера-
та чрез емисии от превозни средства, 
електроцентрали и промишлени дей-
ности.

В допълнение към азотния диоксид, 
едно от новите проучвания установя-
ва, че замърсяването с прахови части-
ци (по-малки от 2,5 микрона) е нама-
ляло с 35 процента в Северен Китай. 
Те са съставени от твърди частици и 
течни капчици, които са достатъчно 

Изолацията заради COVID-19 
значително е повлияла върху 
глобалната чистота на въздуха

https://nauka.bg/kakvo-krie-arhivite-ban-vlog-podkast/
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малки, за да проникнат дълбоко в бе-
лите дробове и да причинят уврежда-
ния.
Двата нови документа са част от спе-
циален сборник от изследвания в спи-
сания на AGU, свързани с настоящата 
пандемия.

Такъв значителен спад на емисиите е 
безпрецедентен, тъй като мониторин-
гът на качеството на въздуха от сате-
лити започна през 90-те години на 
миналия век, заявява Джени Ставраку, 
учен от Кралския белгийски институт 
за космическа аерономия в Брюксел 
и съавтор на едно от проучванията. 
Единствените други сравними съби-
тия са краткосрочните намаления на 
емисиите в Китай поради строги регу-
лации по време на събития като Олим-
пиадата в Пекин през 2008 г.
Подобренията в качеството на възду-
ха вероятно ще бъдат временни, но 
откритията дават представа на уче-
ните какво може да бъде качеството 
на въздуха в бъдеще, тъй като регула-
циите на емисиите стават все по-стро-
ги, според тях.

„Може би този непредвиден експери-
мент ще бъде от полза за по-доброто 
управление на емисиите“, надява се 
Ставракоу. "Това са някои от положи-
телните новини на фона на иначе дос-
та трагичната ситуация."

Въпреки това спадът в замърсяването 

с азотен диоксид е довел до увелича-
ване на повърхностните нива на озон 
в Китай, според едно от новите про-
учвания. Озонът е вторичен замър-
сител, образуван, когато слънчевата 
светлина и високата температура ка-
тализират химичните реакции в до-
лните слоеве на атмосферата. Озонът 
е вреден за хората на земята, защото 
причинява белодробни и сърдечни за-
болявания.

В силно замърсени райони, особено 
през зимата, повърхностният озон е 
разяждан от азотни оксиди, така че 
нивата на озона могат да се увеличат, 
когато замърсяването с азотен дио-
ксид намалее. В резултат, въпреки че 
качеството на въздуха до голяма сте-
пен се е подобрило в много региони, 
повърхностният озон все още може да 
бъде проблем, според Гай Брасер, учен 
от Института по метеорология Макс 
Планк в Хамбург, Германия, и водещ 
автор на едно от новите проучвания.
"Това означава, че просто намалявай-
ки азотния диоксид и частиците, няма 
да разрешите проблема с озона", казва 
Брасер.

Емисиите в световен мащаб
Ставракоу и нейните колеги използва-
ха сателитни измервания на качество-
то на въздуха, за да оценят промените 
в замърсяването с азотен диоксид над 
основните епицентрове на огнището: 
Китай, Южна Корея, Италия, Испания, 
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Франция, Германия, Иран и САЩ.
Те откриха, че замърсяването с азотен 
диоксид намалява средно с 40 процен-
та над китайските градове и с 20 до 38 
процента над Западна Европа и САЩ 
по време на блокирането през 2020 
г. в сравнение със същия период през 
2019 г.

Проучването обаче установи, че за-
мърсяването с азотен диоксид не на-
малява в Иран, една от най-ранно и 
най-силно засегнатите страни. Авто-
рите подозират, че това е така, тъй 
като до края на март не е имало пълна 
блокада там, а преди това препоръки-
те за оставане вкъщи до голяма сте-
пен бяха игнорирани. Учените уста-
новяват спад в емисиите по време на 
празника на иранската Нова година 
след 20 март, но този спад се наблю-
дава по време на този празник всяка 
година.

Чистотата на въздуха в Китай
Второто проучване разглежда проме-
ните в качеството на въздуха в севе-
рен Китай, където за първи път беше 
съобщено за вируса и където блоки-
рането е най-строго.
Брасер анализира нивата на азотен 
диоксид и няколко други видове за-
мърсявания на въздуха, измерени от 
800 наземни станции за мониторинг 
на качеството на въздуха в северен 
Китай.
Бразер и неговият колега установяват, 

че замърсяването с прахови частици е 
намаляло средно с 35 процента, а аз-
отният диоксид е намалял средно с 60 
процента след началото на изолация-
та на 23 януари.

Те обаче откриха, че средната кон-
центрация на озон в повърхността 
се е увеличила с коефициент 1,5-2 за 
същия период от време. На повърх-
ностните нива озонът се образува от 
сложни реакции, включващи азотен 
диоксид и летливи органични съе-
динения (ЛОС), газове, отделяни от 
различни домакински и промишле-
ни продукти, но нивата на озон могат 
също да бъдат повлияни от метеоро-
логичните условия и други фактори.

Източник: sciencedaily
Превод: Радослав Тодоров
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Данните от проучванията показват, 
че жените извършват повече дома-
кинска работа, отколкото мъжете. 
Снимка: Getty

Под карантина и с шестгодиш-
но дете, Меган Фредериксън 
се чуди как учените успяват 
да пишат научни документи 

по време на пандемията COVID-19. В 
резултат на въвеждането на социал-
ната изолация, за един ден много до-
макинства по света са се превърнали 

в пресечна точка на работа, училище и 
домашен живот. Разговорите в Twitter 
като че ли потвърждават подозрени-
ята на Фредериксън за последствия-
та: жените академици, поемат повече 
отговорности в грижите за децата и 
изостават от колегите си мъже в рабо-
тата.

За да разбере какво казват данните 
Фредериксън, еколог от Университе-
та в Торонто (Канада), прегледа сър-
върите за предпечат, в желанието си 

Дали жените академици имат 
по-малко публикации по време 
на пандемията? Ето какво 
казват данните

https://nauka.bg/kakvo-krie-arhivite-ban-vlog-podkast/
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да проучи дали жените публикуват 
по-малко документи, отколкото пре-
ди началото на изолацията. Анали-
зът, както и няколко други, сочат, че в 
различните дисциплини честотата на 
публикуване от страна на жените е на-

маляла спрямо тази на мъжете 
по време на пандемията.

Резултатите са в съответствие с 
общоприетото при разделение-
то на грижите за децата между 
мъже и жени, казва Моли Кинг, 
социолог от университета Санта 
Клара в Калифорния. Доказател-
ствата сочат, че е по-вероятно 
мъжете учени да имат партньор, 
който не работи извън дома; 
а техните колеги жени, особе-
но тези в естествените науки, е 
по-вероятно да имат партньор, 
който също е академик. Дори в 
случаите на двойни академични 
домакинства данните показват, 
че жените извършват повече 
домакински труд, отколкото мъ-
жете, казва тя. Кинг подозира, че 
същото важи и за отглеждането 
на децата.

Източник: M. Frederickson https://
github.com/drfreder/pandemic-
pub-bias/blob/master/README.
md (2020; анализ на всички ав-
тори); P. Vincent-Lamarre, C. R. 
Sugimoto и V. Larivière Nature 

Index https://go.nature.com/2XhxqxR 
(2020; анализ на първия автор).

В своя анализ Фредериксън се съсре-
доточи върху двата сървъра за пред-
печат, които тя използва: физическото 
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хранилище arXiv и bioRxiv. За да опре-
дели пола на над 73 000 имена на ав-
тори по 36 529 предпечата, тя сравни 
имената с тези в базата данни за бебе-
та на имената на американската адми-
нистрация за социално осигуряване, 
която регистрира имената и пола на 
деца, родени в Съединените щати.
Фредериксън разгледа проучванията 
на arXiv, публикувани между 15 март 
и 15 април през 2019 г. и през 2020 г. 
Броят на жените с авторски предпеча-
ти, нарасва с 2,7% от 2019 г. до 2020 г., 
но броят на мъжете автори нараства с 
6,4% за този период. Увеличението на 
мъжкото авторство на предпечати на 
bioRxiv също изпревари това на жен-
ското авторство, макар и с по-малък 
процент. 

“Разликите са скромни, но те са на-
лице“, заключва Фредериксън. Тя от-
белязва, че досега ограниченията са 
сравнително кратки в сравнение с 
обичайната времева линия на изслед-
ване, така че дългосрочните последи-
ци за кариерата на жените все още не 
са ясни.
Ограниченията на тези видове анализ 
на базата на имена са добре известни. 
Използването на имена за определяне 
на пола може все пак може да доведе до 
заблуди относно някои автори с неза-
падни имена или такива, използващи 
инициали. Но според Фредериксън, 
при такъв голям размер на извадката, 
данните все пак могат да дадат ценна 

представа за различията между поло-
вете в академичните среди.

Други изследователи също откриват 
подобни тенденции. Касиди Сугимото 
от университета в Индиана Блуминг-
тън, която изучава различията меж-
ду половете в научните изследвания, 
проведе отделен анализ на пола при 
авторите в девет популярни сървъра 
за предпечат. Методологичните раз-
личия показват, че двата анализа не 
са пряко сравними, но резултатът от 
работата на Фредериксън „се сближа-
ва с това, което и ние виждаме“, казва 
Сугимото.
Тя изтъква, че предпечатите, които се 
публикуват дори сега, вероятно раз-
читат на труд, извършен преди много 
месеци. „Процесът на научно публи-
куване не се поддава на навременни 
анализи“, казва тя. Нейното проучва-
не включва също и бази данни с ре-
гистрирани доклади за започване на 
нови изследователски проекти.

В 2 от 3-те хранилища на регистрира-
ните отчети, обхващащи над 14 000 
доклада с автори, чиито полове могат 
да бъдат съпоставени, екипът на Су-
гимото констатира намаление на дела 
на заявленията на учените от март и 
април 2019 г. до същите месеци през 
2020 г., когато започна изолацията. Те 
също отчитат намаляващ процент на 
жените, които публикуват на няколко 
сървъра за предпечат, включително 
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EarthArXiv и medRxiv. Тези различия 
са по-изразени, когато се разглеждат 
предимно автори, които са в началото 
на изследователската си кариера, от-
колкото на техните по-старши колеги.
„Това е най-притеснителното за мен, 
тъй като тези последствия са дълго-
трайни“, казва Сугимото. „Най-добри-
ят предиктор на една публикация е 
предишна публикация.”

В икономиката също има индикации, 
че пандемията засяга непропорцио-
нално по-млади изследователи, казва 
Норико Амано-Патиньо, икономист 
от университета в Кембридж, Велико-
британия. Като цяло, не съществуват 
ясни несъответствия в общия брой 
работни документи.
Тя и нейните сътрудници също прове-
риха кой работи по въпроси, свързани 
с пандемията, като използва специал-
но хранилище за COVID-19. Въпреки 
че жените посто-
янно са имали 
дял от около 20% 
от работните до-
кументи от 2015 
г. насам, те със-
тавляват едва 
12% от авторите 
на нови изслед-
вания, свързани 
с COVID-19. Ама-
но-Патиньо по-
дозира, че освен 
задълженията си 

за грижи за децата, изследователи-
те в ранната и средната си кариера, 
особено жените, са по-несклонни към 
риск и съответно при тях е по-малко 
вероятно да се пренасочат към нова 
област на изследвания. „Най-вече ве-
тераните икономисти имат склонност 
да се впускат в нови области“, казва 
Амано-Патиньо. „А начинаещите жени 
са тези, които изглежда най-много 
липсват.“

„За съжаление, тези констатации не 
са изненадващи“, казва Олга Шурч-
ков, икономист от колежа Уелесли в 
Масачузетс. Тя стигна до подобни из-
води в отделен анализ на продуктив-
ността на икономистите по време на 
пандемията. И предпечат, публикуван 
в arXiv, показва същите тенденции в 
свързаната с пандемията медицинска 
литература. Сред авторите на близо 
40 000 статии, публикувани в амери-

Източник: Nature
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кански медицински списания през 
2019 г., делът на авторите жени в до-
кументи за COVID-19 е спаднал с 16%.

Повишената отговорност при грижи-
те за децата е един от проблемите. В 
допълнение, жените също така са и 
по-склонни да се грижат за боледува-
щи роднини, казва Росарио Рогел-Са-
лазар, социолог от Автономния уни-
верситет на Мексико в щата Толука. 
Тези ефекти вероятно се изострят в 
глобалния юг, отбелязва тя, тъй като 
жените там имат средно по повече 
деца, отколкото тези в глобалния се-
вер.

Освен това жените са изправени и 
пред други бариери влияещи на тях-
ната научна продуктивност. Средно 
жените преподаватели поемат повече 
преподавателски отговорности, така 
че внезапното преминаване към он-
лайн обучението - и необходимите ко-
рекции по учебната програма - непро-
порционално засяга повече жените, 
твърди Кинг. И понеже много инсти-
туции са затворени поради пандеми-
ята, университетските ангажименти, 
които не са изследователски - като 
участие в комисиите по назначаване 
на работа и учебни програми - вероят-
но отнемат по-малко време. Те често 
са доминирани от висшестоящи пре-
подаватели - повече от които са мъже. 
В резултат на това мъжете могат да 
намерят повече време да пишат доку-

менти, докато жените изпитват точно 
обратния ефект.

Тъй като тези ефекти ще се засилят, 
докато изолацията продължава, уни-
верситетите и финансирането трябва 
да предприемат стъпки за смекчаване 
на различията между половете въз-
можно най-бързо, казва Шурчков. „Те 
посочват проблем, който, ако бъде ос-
тавен без решение, може потенциално 
да има сериозни последици за многоо-
бразието на академичните среди.“

Източник: Nature
Превод: Радослав Тодоров

  

Източник: Nature
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Конференциите и разговорите могат 
да бъдат напълно достъпни, докато 
работите от дома. Снимка: Getty

Лин Комински, астрофизик 
от Държавния универси-
тет Сонома в Калифорния, 
планираше да прекара края 

на март и началото на април в Йоха-
несбург, Южна Африка, за Деветия 

Fermi International симпозиум, съби-
тие, което щеше да събере стотици 
астрономи и астрофизици за γ-проуч-
вания, провеждани от телескопа Large 
Area (LAT) и Gamma-ray Burst Monitor. 
Но и този план, подобно на толкова 
много други, беше провален от пан-
демията COVID-19, така че тя в крайна 
сметка присъства на виртуална среща 
с колегите си от работата с LAT. Което 

Да се научим да харесваме 
виртуалните конференции в 
ерата на коронавируса

https://nauka.bg/kakvo-krie-arhivite-ban-vlog-podkast/
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може би не е чак толкова лошо - не се 
изисква самолетен билет и хотелска 
стая.
За нея това беше разочароващ, но в 
крайна сметка плодотворен резервен 
план. „Обичам да ходя на конферен-
ции“, казва тя. „Някои от най-добрите 
предложения и проекти са се родили 
по време на произволни разговори с 
хора на конференции.“

В онлайн срещите може да липсват 
много от предимствата на личната 
конференция: разговори по време на 
обяд; работа в екип лице в лице; свежи 
идеи, които могат да ви хрумнат при 
самото напускане на дома. Но както 
Комински и много други установиха, 
има много предимства и във виртуал-
ната конференция. И тъй като все по-
вече срещи се провеждат онлайн - тен-
денция, която вероятно ще продължи 
дори след като пандемията отшуми, 
учените все повече се опитват да при-
емат новата виртуална реалност на 

научните сбирки. „Успях да изслушам 
купища разговори, без въобще да на-
пускам дома си“, казва Комински.

Подтикнати от репортажа на Nature, 
отразяващ виртуалната конференция 
на Американското физическо обще-
ство (APS) през април, учените споде-
лиха своя личен и като цяло положи-
телен опит от онлайн конференциите 
в анкета, пусната на сайта на издание-
то. От 485 анкетирани 82% са отгово-
рили, че биха желали да присъстват 
на онлайн конференции и в бъдеще. 
Nature състави представителна извад-
ка от анкетираните с подробности за 
наученото и техните съвети за бъде-
щи участия.

Прегърнете неудобното
Комински уточнява, че учените не 
трябва да очакват онлайн конферен-
циите да протичат по най-перфектния 
начин, особено когато преминаването 
към тях е било толкова неочаквано и 
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прибързано планирано. Тя присъства 
на няколко от виртуалните презен-
тации от срещата на APS, която беше 
свикана много набързо, след като ста-
на ясно, че физическото събиране ще 
е невъзможно. 
Може да се каже, че събитието е било 
успешно, тъй като то привлече пове-
че от 7 200 регистрирани в сравнение 
със средно 1600 до 1800, но по пътя 
имаше някои проблеми и неудобни 
моменти. 
„Трябва да признаем, че това е едно 
странно време и че вероятно няма да 
извлечете от ситуацията толкова, кол-
кото сте се надявали“, казва тя. „Ако 

приемат дистанцираните конферен-
ции с това едно на ум, хората могат да 
почувстват, че не са сами.“

За присъстващите неудобствата обик-
новено се състоят в това, че на от-
делни моменти звука може да не е с 
оптимално качество, както и в пре-
късвания и други случайни техниче-
ски проблеми. За водещите също се 
оказва предизвикателство да говорят 
пред монитор, вместо пред жива ау-
дитория. „Трудно е да разбереш каква 
реакция предизвикваш, ако не можеш 
да видиш лицата на хората“, казва Ко-
мински. „Трудно е да се каже дали хо-
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рата са разбрали това, което току-що 
казахте.“

Крис Ууд от Националния автономен 
университет в Мексико Сити, казва, че 
липсата на финансиране за пътувания 
е сложила край на всяка надежда да 
присъства на годишната среща „Фо-
кус върху микроскопията“, която беше 
планирана за април в Осака, Япония. За 
Ууд и много други учени - особено тези 
от развиващите се страни - редовното 
пътуване до далечни конференции е 
просто невъзможно. „Безвъзмездните 
средства са доста оскъдни тук“, казва 
той. „Трябва да орежете бюджета си, за 
да получите одобрение на безвъзмез-
дната финансова помощ и пътуването 
обикновено е първото нещо, от което 
трябва да се откажете.

Но когато пандемията COVID-19 нало-
жи тази конференция да се проведе 
виртуално, Ууд успя да разгледа ня-
колко презентации, които бяха пре-
местени онлайн, възможност, която 
той се надява да се повтори и за бъ-
дещи конференции. „Това улесни дос-
тъпа за учените от развиващите се 
страни“, казва той. „Не виждам защо 
трябва да изключваме десетки хиля-
ди студенти, които имат също толко-
ва право да учат.“

Ууд смята, че повече конференции в 
бъдеще трябва да приемат „хибри-
ден“ подход, както с физически, така и 

с виртуални участници. Онлайн учас-
тниците могат да плащат такса за ре-
гистрация в подкрепа на конференци-
ята, но присъствието трябва да бъде 
достъпно за всички. „Ще се радвам да 
платя за конференция, която е особе-
но важна за мен“, казва той.

Възползвайте се от онлайн достъп-
ността
Тъй като все повече конференции са 
онлайн, някои учени са преминали 
в “режим на гуляй”. Пол ДиСтефано, 
аспирант в Портландския държавен 
университет в Орегон, казва, че е гле-
дал около 15 сесии досега от конфе-
ренцията на APS, подвиг, който би 
бил невъзможен, ако той присъства-
ше там лично. В бъдеще, според него, 
може да има малко повече свобода на 
действие. „Наистина ми харесаха ня-
кои от сесиите, но може би нямаше 
нужда да виждам всяка една“, казва 
той. "Това е нещо, което трябва да се 
коригира."

Том Браун от Технологичния институт 
в Карлсруе (Германия), също посвеща-
ва значителна част от времето си за 
гледане на виртуални конференции. 
„Наличността масово се е увеличила. 
Посещавах семинари сутрин в Европа 
и вечер в Щатите.“ Браун, който каз-
ва, че вече е спрял да лети за конфе-
ренции, допринасяйки за спестяване 
на енергия и защита на климата, има 
система за управление на виртуално-
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то си присъствие. „Запазвам си конфе-
ренции за вторник и четвъртък“, каз-
ва той. "Понеделник, сряда и петък са 
свободни за актуалната работа."

Останете интерактивни
Виртуалните конференции може да 
нямат интимността на физическото 
събиране, но все пак дават възмож-
ност на участниците да се свързват 
помежду си. Конференцията APS на-
пример предостави опция с чат за об-
ратна връзка в реално време. Браун 
наскоро е изпратил последващо елек-
тронно писмо до водещ, виртуалният 
еквивалент на приближаването до 
лектора след презентацията. "Полу-
чих отговор няколко дни по-късно", 
казва той. "Ако искате да постигнете 
нещо, трябва да им дадете повод да 

отговорят." Някои студенти и други 
изследователи в ранната си кариера 
могат дори да възприемат дигитал-
ната комуникация с изтъкнати учени 
като по-малко плашеща от срещата 
лице в лице.

Комински отбелязва, че младшите из-
следователи често използват конфе-
ренциите като начин да се срещнат с 
бъдещи сътрудници. Това е по-трудно 
да се направи във виртуалния свят, но 
не е невъзможно. „Бих пробвала про-
грамата и ще се свързвам с хората за 
установяване на връзки по този начин 
и занапред“, казва тя.

Източник: nature.com
Превод: Радослав Тодоров
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Изображение: reddit.com

Автор: Радослав Тодоров (Българ-
ска Наука)

Великото преселение на наро-
дите е епохален процес, кой-
то води до драматични про-
мени в живота, статуквото и 

облика на Стария континент.
Той е следствие от раздвижването 
през ІV в. на хуните и други номад-
ски племена от степния пояс на Евра-
зия, предизвикало огромни миграции 
на човешки маси. Което пък от своя 
страна е следствие от климатични 
промени, свързани със засушаването 
на Централна Азия, както и трайно-

Когато петимата варварина 
преминаха стената 
(Китай по време на Великото преселение на 

народите)

https://nauka.bg/kakvo-krie-arhivite-ban-vlog-podkast/
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то застудяване на климата в глоба-
лен мащаб. Съответно изхранването 
на племената в този регион става все 
по-трудно и те тръгват да търсят нови 
земи с повече ресурси или пък да се 
нападат и грабят едни други. 
В хода на този водовъртеж от събития 
постепенно избледнява античният 
блясък на вечния град Рим, а Западна-
та империя рухва под ударите на вар-
варите. 
Събитията, случили се тогава в Евро-
па по принцип са доволно известни на 
европейците, но не толкова фактът, че 
по същото време вълна от варварски 
преселения се понася и в противопо-
ложната посока, достигайки чак до 
Китай.

Далеч на изток, през зимата на 208-
209 г. в Централен Китай (включител-

но и с кораби по р. Яндзъ) се води Бит-
ката при Червените скали, колосално 
сражение, в което според различни 
източници участват общо между 300 
и 800 000 войници. Резултатът от тази 
битка е, че някогашната могъща им-
перия Хан се разпада на три царства: 
Уей (в северната част), У (в южната) и 
Шу (в западната). Благодарение на ма-
совите си земеделски инициативи за 
издръжка на армията, до 263 г. войн-
ственото царство Уей успява да завла-
дее Шу. Малко след това военната фа-
милия Су Ума прави преврат и взима 
властта в страната. Под името Запа-
ден Дзин тази династия провежда по-
редица походи на юг с цел да обедини 
отново страната, което е постигнато 
до 280 г.

Изображение: dragonsarmory
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Новите владетели дават широки пра-
ва на селяните да обработват земята, 
като се стремят така да върнат моде-
ла на семейното селско стопанство от 
времената на династията Хан. Като 
включително и на държавните чинов-
ници се плаща със земя и правото да 
я обработват, което допринася значи-
телно за подобряването на селскосто-
панската инфраструктура.
Отново в духа на управленските тра-
диции от династията Хан, даоизмът 
е приет за официална философия, ос-
нован на принципа на ненамесата. 
Паралелно с него през този период 
широко се разпространява и будизма, 
като тези две течения почти изця-
ло изместват конфуцианството като 
официална етично-философска систе-

ма в страната. За това свидетелстват 
запазените 51 000 будистки статуи в 
пещерите Юн Ган и то на фона на ос-
къдицата от оцелели културни памет-
ници от периода, вследствие на разру-
хата, настъпила с войните през тази 
бурна епоха.

В резултат на тази политика държав-
ният апарат и икономиката са успеш-
но стабилизирани, но постепенно на-
зрява криза по върховете на властта, 
която към края на века ескалира в 
кървави дворцови междуособици. В 
периода между 291 и 306 г. протичат 
поредица от сблъсъци и убийства в 
императорския двор, останали из-
вестни в историята като "Войната 
на осемте княза". Като последствие 

Изображение: historycollection.com
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от това властта и контрола над стра-
ната отслабват дотолкова, че в един 
момент империята вече съществува 
само на книга. Възползвайки се от си-
туацията, някои некитайски племена 
(т.е. такива, които не принадлежат 
към основната китайска етническа 
група - хан) се разбунтуват против 
императора и основават свои незави-
сими царства. 

Тъкмо в този период на хаос вълната 
на Великото преселение на народите 
достига до Китай и го залива като цу-
нами. За беда Великата китайска сте-
на се оказва недостатъчно устойчив 
вълнолом за да разбие тази щормова 

вълна. Въпреки че огромни участъци 
от съвременната й дължина още не са 
били построени, тя и тогава вече с ве-
кове наред успешно е отбивала напа-
денията на степните народи и рядко 
се е случвало някое племе да пробие 
през нея. 
Сега обаче цели пет варварски орди 
преминават стената и се нахвърлят 
върху земите и богатствата на Небес-
ната империя. Затова и този период, 
който е един от най-смутните и кър-
вави епизоди от историята на Китай, 
остава запомнен като епохата на Пе-
тимата варварина.

Изображение: pinterest.com
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Петимата варварина, или Ву Ху, е ки-
тайски исторически екзоним за древ-
ните некитайски народи, които за-
почват набезите си в Китай още при 
династията на Източен Хан, а след 
това свалят династията на Западен 
Дзин и установяват техни собствени 
царства през ІV-V в. Народите, катего-
ризирани като петимата варварина, 
са Сюнну, Дзие, Сиенбей, Ди и Цян. 
От тези пет племенни групи Сюнну 
и Сиенбей са номадски народи от се-
верните степи. Етническата иден-
тичност на Сюнну е несигурна, ма-
кар много историци да ги свързват с 
хуните, а освен това и те като тях са 
представлявали по-скоро голям воен-
но-племенен съюз от различни етно-
си; докато за Сиенбей се предполага с 
по-голяма сигурност, че са протомон-
голска народност. Дзие, които също 
като тях са скотовъдно племе, може 
да са били клон на Сюнну, но според 
по-новите проучвания най-вероятно 
са били с енисейски произход. Докато 
за Ди и Цян се знае, че идват от пла-
нинските райони на Западен Китай. 
Цян са предимно скотовъдци, говоре-
щи тибетско-бирмански език, докато 
Ди са фермери, които най-вероятно са 
говорили или китайско-тибетски или 
тюркски език. 

Терминът "Ву Ху" се среща за първи 
път в съставената през VІ в. хроника, 
озаглавена “Пролетните и есенните 
летописи на Шестнайсетте кралства”. 

В нея е записана историята на късната 
династия Западен Дзин и бунтовете и 
войните на общо 16-те новообразува-
ни кралства, от народи с некитайски 
етнически произход, които тогава оп-
устошават Северен Китай.
По-късно историците установяват, че 
реално повече от пет номадски пле-
мена са участвали в тези събития, но 
терминът Петимата варвари вече се е 
утвърдил като колективен за всички 
номади, пребиваващи в северните ра-
йони на тогавашен Китай.
Все пак повечето от управляващите 
династии на тези кралства действи-
телно произхождат от въпросните пет 
основни племена. Имената на всички-
те 16 варварски кралства просъщест-
вували през различни интервали в 
периода 304-439 г. са: Чън Хан, Ся, Хан 
Дзао, Хоу Дзао, Ранен Лян, Ранен Йен, 
Ранен Цин, Късен Цин, Късен Йен, За-
паден Цин, Късен Лян, Северен Лян, 
Южен Лян, Южен Йен, Западен Лян и 
Северен Йен.

Въпреки че първоначално част от пле-
мената сюнну край северната граница 
са били поставени под васална зави-
симост от Дзин, в периода 304-311 г. 
те се вдигат на масов бунт, след което 
предприемат мащабна офанзива към 
вътрешността на Китай и основават 
върху завладяните земи собствена 
империя на име Хан Дзао. Предвожда-
ни от владетеля Лю Цун войските им 
обсаждат и превземат столиците Лоян 
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и Чанан, като пленяват и екзекутират 
и двамата китайски императори, след 
което окончателно завладяват земите 
им до 317 г. 

В резултат на опустошенията от тези 
войни много китайци бягат на юг от 
Яндзъ. Така китайският режим оце-
лява само в южната част на страната, 
която обаче тогава е по-скоро пери-
ферия на китайската цивилизация и е 
значително по-дива и слабо заселена 

от северната. Докато по-голямата и 
по-богата северна половина, изцяло 
пада в ръцете на варварите. Поради 
което и китайската династия, упра-
вляваща юга под името Източен Дзин, 
губи авторитета и контрола си над на-
селението, а това от своя страна води 
до масово избягване на данъчното об-
лагане.

Така през целия ІV век Северен Китай 
се оказва в непрекъснати конфликти 

Държавните образуванания в Китай към края на периода на Шестнадесетте 
кралства. Изображение: pinterest.com
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между отделните некитайски режи-
ми. Периодът е белязан от безбройни 
битки и постоянно движение на вой-
ски и бежанци.
През 382 г. за кратко Севера е обеди-
нен след продължителна поредица 
от успешни военни кампании на во-
еначалника Фу Дзиен, произхождащ 
от племето ди. На следващата година 
обаче, в опит да обедини целия Китай, 
той нахлува в Източен Дзин, но пре-
търпява катастрофално поражение в 
Битката при река Фей. Резултатът от 
сражението е, че Фу Дзиен е прину-
ден да изостави всичките си владения 
южно от Яндзъ, а негови роднини и 
военачалници започват да се бунту-
ват против него и да отцепват отдел-
ни владения, докато накрая цялата 
империя се разпада и Северът отново 
потъва в хаос.

Що се отнася до Юга, династията на 
Източен Дзин е свалена през 420 г. от 
един от генералите ѝ, който основа-
ва нова династия - Сун. След нея уп-
равляват още няколко краткотрайни 
династии с честа смяна на властта и 
преврати организирани от генерали 
или различни членове на царското се-
мейство. Но извън дворцовите борби, 
животът в държавата, поне на юг, тече 
сравнително благополучно и спокой-
но.
Същевременно Северът пък е завла-
дян от династията със сиенбейски про-
изход - Северен Уей. За разлика от пре-

дишните, тази династия прави всичко 
възможно за да угоди на претенциите 
както на собствения си народ, така и 
на китайците хан. За целта те забраня-
ват старите си сиенбейски традиции и 
дори употребата на сиенбейския език 
в императорския двор. При император 
Сяо Уен-Ди (471-499) се провеждат ре-
дица дълбоки реформи, като преус-
тройване на държавните ведомства и 
законите от гражданското право.

Изображение: livescience.com

Столицата е преместена в разрушения 
от войната Лоян, който обаче само за 
две-три десетилетия нараства до по-
ловин милион души население и се 
изпълва с великолепни дворци. 
Но поради огромната алчност и ко-
рупция сред дворцовите служители, 
отново се дестабилизират вечно про-
блемните крайгранични райони и на-
края се стига до ново разграбване на 
столицата от варварите, както и до 
крахът на управляващата династия.



 

30Българска наукаАВГУСТ/СЕПТЕМВРИ 2020Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

БГ НАУКА

Държавата се разпада на два клона - 
Северна династия Чи и Северна Джоу. 
Макар втората да е по-слаба и бедна, 
тя се оказва с по-добра военна орга-
низация, поради което ѝ се отдава да 
завладее първата през 577 г. 
Малко след това управляващата ди-
настия отново е свалена с дворцов 
преврат на един генерал от полу-ки-
тайски произход - Ян Джиен. След 
това той продължава успешните си 
военни кампании и накрая покорява 
и Юга, основавайки новата династия 
Суй. Въпреки, че самата династия не 
управлява дълго, с това най-накрая 
е постигнато трайно обединение на 
страната и е сложен край на смутните 
времена.

След над 300 години на войни стра-
ната най-накрая е обединена и ста-
билизирана. Династията Суй пред-
приема дори походи 
за разширяване на 
страната на Северо-
запад и възвръща-
нето на Анам (Севе-
рен Виетнам) на юг. 
Последват няколко 
неуспешни опита за 
завладяване на Ко-
рея, както и устано-
вяване на междуна-
родни отношения с 
Япония. Построени 
са редица напои-
телни и плавателни 

канали, а проведените социални ре-
форми поставят основите за бъдещо-
то издигане на Китай през великата 
епоха Тан.

Ако варварите преобразяват Европа и 
много от новосъздадените техни дър-
жави оцеляват там, то в Китай всички 
те са унищожени и от тях и народите 
им не остава и следа. Неведнъж и пре-
ди и след това Китай е бил завладя-
ван от чужди племена, но с времето 
просто ги е абсорбирал и превръщал 
в китайски. Това разбира се далеч не 
е ставало по лесния начин, а винаги е 
било съпровождано от големи сътре-
сения, опустошения и жертви. Но Ки-
тай винаги накрая се е възстановявал 
от тях, така сякаш те никога не са се 
случвали.

Изображение: china.org.cn

https://kupinauka.com/page/abonament
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