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Карина Ангелиева е заместник-минис-
тър на образованието и науката

Здравейте, радвам се пак да бъда 
част от “Българска наука” и от 
усилията на Петър Теодоси-
ев да популяризира науката 

в България. Особено в тези времена, 
които ни показаха възможностите на 
комуникацията и на дигитализация-
та. Както на нашите процеси на ра-
бота в ежедневието, но всъщност и 
това, че можем да използваме много 

по-пълноценно социалните платфор-
ми, различни дигитални платформи 
за комуникация и разпространение на 
добри практики и резултати. 

Най-важното, което мога да споделя 
с вас е, че в крайна сметка Covid-19 
действително показа колко е важно 
значението, ролята и мястото на нау-
ката в нашия ежедневен живот. Обе-
дини много учени и всъщност върна 
учения в телевизията, радиото и ме-
диите.

Карина Ангелиева за научните 
проекти и организации в 
контекста на Covid-19 

http://nauka.bg
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Хубаво е, че наблюдаваме доста често 
дебати между самите изследователи. 
Което в последните години рядко се 
случваше, защото имаме водещи топ 
теми и водещи известни лидери сред 
изследователите. 

Но Covid-19 показа нещо друго - че нау-
ката е много интердисциплинарна и в 
науката и технологиите има още мно-
го неоткрити и неясни неща. Те се дъл-
жат на различни причини. Моят личен 
и професионален извод на базата на 
всички срещи с министрите от дру-
гите държави ме наведе на следните 
две тенденции, върху които е хубаво 
да се замислим оттук насетне - какво 
правим и къде инвестираме в научни-
те изследвания. Първото и най-важно 
нещо, което ни показа, че не сме гото-
ви да се справим с подобни действи-
телно сериозни предизвикателства, 
включително и научни, е липсата на 
европейско ниво и на ниво научни ин-
ституции, на правила, на технологии 
свързани с отворен достъп до данни. 
Всъщност се оказа, че има много мал-
ко подготвени научни организации в 
Европа, частично няколко големи на-
учни инфраструктури, слава богу ние 
участваме в една от тях - за био бан-
киране. От една страна самите научни 
данни получени в резултат на финан-
сиране на научен проект реално не са 
обработени, не са със стандарти, съв-

местими с други държави и не могат 
да се ползват. Или просто липсата на 
манталитет и практика тези данни 
да бъдат дигитализирани, много чес-
то и липсата на стимули разбира се. 
И реално най-страшното - липсата на 
връзка с други публични данни, като 
например данни за пациенти с Covid.

Така че политиката за дигитализация, 
за работа с големи данни, отворен дос-
тъп до данни, така нареченият “облак” 
за научни резултати, повече отвсяко-
га идват на дневен ред. Това няма да 
е лесно, една облачна инфраструктура 
не се създава от днес за утре, защото 
както казах това е свързано не само 
с технологията, но и със стимулите и 
за младия учен и за опитния учен, да 
направи това усилие. Което няма как 
да стане, не може Министерството 
на образованието и науката само, без 
партньорството и подкрепата на уни-
верситетите и научните организации 
да направи това нещо възможно. А 
реално ако не го направим ние ще из-
останем, ние не можем да участваме в 
големи европейски мрежи.

Втората тенденция, която забелязах и 
не се случва само в България, напро-
тив - и в големите държави, това е лип-
сата на кадри. Всъщност има недос-
татъчно работещи в сферата на науч-
ните изследвания. Има недостатъчен 

http://nauka.bg
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брой хора биолози, физици, химици, 
хора с високи технологични умения 
и много познания в областта. Отново 
защото се оказа, че това ново светов-
но предизвикателство на този вирус 
всъщност обединява различни науки 
и различни експертизи. И се оказа, че 
не непременно в случая изкуствения 
интелект е толкова напреднал и на 
такова ниво, че да ни помогне да се 
справим с тази криза, напротив. Всъщ-
ност се оказа, че реално ни трябват и 
то високо специализирани лаборанти, 
специалисти и изследователи, които 
да се занимават с тези теми. 

А защо това е предизвикателно, може 
би някои от вас ще се запитат. Защото 
аз се притеснявам, че ако не променим 

нещата и не създадем малко повече 
свобода и ако не маркетираме Бълга-
рия като дестинация, в която могат да 
се завръщат нашите изследователи, 
може да има нова вълна на изтичане 
на мозъци. Защото имайте предвид, че 
в тази ситуация в момента цяла Евро-
па ще се затвори към трети страни. И 
реално много области, така да се каже, 
ще се оголят в Германия, във Фран-
ция, във водещи европейски държави. 
А ние трябва да си задържим нашите 
учени тук.
От тази гледна точка какво правим 
ние? Много се гордея всъщност едва 
преди три дена, на 1 юни, ние обяви-
хме националния конкурс, който е 
свързан с научни изследвания в об-
ластта на Covid-19. Не сме първите, 

http://nauka.bg
https://nauka.bg/nosht2020/
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но пък не сме и много изостанали, за-
щото около 8-9 държави до момента 
направиха сериозни стъпки, и реално 
финансирахме за един месец на кон-
курсен принцип всякакви проекти и 
идеи, свързани с борбата с този вирус.
Това не е елементарно, особено в тази 
ситуация, в която имаме цели секто-
ри, социални и икономически, в които 
трябват сериозни инвестиции за спра-
вяне с безработица и с други послед-
ствия от пандемията. Не е лесно да се 
отделят средства за наука, но ние го 
направихме. Така че Фонд научни из-
следвания публикува поканата.

Много сериозни проекти търсим, от 
гледна точка на това, че те трябва да 
имат много сериозен ин виво елемент. 
Тоест всички научни изследвания, 
които се разработват в тази област, те 
трябва да имат не само доказателстве-
на стойност и високо научно качество, 
но те трябва да могат да докажат в ес-
тествена среда дадения научен експе-
римент. 
Много е важно да насърчаваме и вто-
рия елемент - да обединяваме научни-
те организации. Всъщност беше много 
трудно, но в рамките на този конкурс 
ние поставихме условието: там къде-
то има оборудвани инфраструктури 
да се ползват. Което реално означава, 
че ние дори ще пилотираме през този 
конкурс свързаността на нашите на-
учни организации и университети. 
Защото ако в един университет при-

мерно има фантастично ново оборуд-
ване, но няма например специалист в 
конкретна сфера, той може да дойде 
от дадена научна организация. Тряб-
ва да престане тази разпокъсаност в 
страната. 
Много ни се иска всъщност, и това е 
амбицията за следващите десет годи-
ни, да се намали тази фрагментация в 
научните изследвания и разбира се - 
да се насърчи връзката с индустрията 
и бизнеса. Но това е една много голяма 
тема, ще я оставим за следващия път. 

В България е много голям шанса за 
зараждане на нови иновативни ком-
пании по-често, отколкото да реали-
зираме в момента някакви научни ре-
зултати в нашата индустрия, защото 
тя самата в момента минава през една 
трансформация. За съжаление трябва 
да минат още няколко години докато 
самата ни икономика успее да се обър-
не в това да инвестира повече в науч-
ни изследвания и иновации, но съм 
убедена, че и това ще стане.

Освен този конкурс на Фонд научни 
изследвания трябва споделим с наши-
те зрители и слушатели, защото пък 
знам, че много почитатели на “Бъл-
гарска наука” всъщност слушат под-
каста - насърчаваме ги и много ми се 
иска всички учени да отделят сери-
озно внимание, не толкова време, на 
възможностите, които има в рамките 
на “Хоризонт 2020”. Това е най-голяма-

http://nauka.bg
https://nauka.bg/nosht2020/
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та европейска програма за научни из-
следвания и иновации. Всъщност ми-
налата седмица председателя на Ев-
ропейската комисия публикува така 
наречения Възстановителен план за 
Европа, плюс предложението на Ев-
ропейската комисия за многогодишна 
финансова рамка и тези от вас, които 
са проследили по-политическите но-
вини, вероятно са видели цифрата - 
94 милиарда евро е предложението за 
новата рамкова програма “Хоризонт 
Европа”.

Днес си направих труда да проверя как-
во ново се случва. Факт е, че в момента 
има обявен конкурс на стойност 148 
милиона евро в областта на Covid-19. 
Да, факт е, че три от направленията са 
свързани по-скоро с медицински тех-
нологии с много високо технологично 
ниво. Реално демонстрационни про-
екти, такива които реално вече могат 
да навлязат на пазара, където ние за 
съжаление сме малко по-изостанали, 
защото това са супер топ технологич-
ни компании. Но ми направи впечат-
ление, че се финансират и изследва-
ния свързани с изследвания на пове-
дението, на психологическите и на со-
циално-икономическите аспекти, на 
които тази криза повлия.
Ние може би не осъзнаваме, но реал-
но нашият живот се промени. Много 
групи, които бяха в риск и групи, кои-
то в известен смисъл винаги са били 
в социална изолация, може би при тях 

сега тази криза рефлектира по съвсем 
различен начин.
Тоест дори и в тези условия продъл-
жаваме да се обединяваме на европей-
ско ниво и да финансираме и социал-
ни и хуманитарни изследвания, което 
също е много важно.
Онзи ден всъщност излезе и поканата 
на Европейския научноизследовател-
ски съвет. Това е най-голямата фонда-
ция за наука в света, която финансира 
фундаментални изследвания и лиде-
ри в науката.

Миналата година успяхме да вземем 
участие в един страхотен проект с 
Етнографския институт и професор 
Касабова. Но не е достатъчно без на-
ционална подкрепа. Затова планира-
ме юни месец ние да пуснем отново 
следващият конкурс по националните 
програми като “Петър Берон”. Те са ог-
ледални на Европейския научен съвет 
и така да го кажем - те подготвят на-
шите най-добри учени да се съревно-
вават с техните партньори от цял свят, 
не само от страни-членки на Европей-
ския съюз. 

Не ми се иска да пропускам темата за 
Зелената сделка. Може би все още е 
рано да говорим какво означава това, 
защото е малко опасно, говорейки за 
тази Зелена сделка като че ли остава-
ме с впечатлението, че това е поред-
ният бюрократичен термин от типа 
на Устойчиво развитие. Всъщност - 

http://nauka.bg
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отново за професионалисти и отново 
за нашите учени и слушатели трябва 
сериозно да се погледне какви са тен-
денциите. В момента има повече от 
30 отворени конкурса в областта на 
енергийната ефективност, нови мате-
риали, биоразнообразие, опазване на 
околната среда като цяло, води, почви.
В Зелената сделка по отношение на 
научни изследвания, иновации и тех-
нологии нямаме много големи разли-
чия.
Очевидно ние трябва да инвестира-
ме в области, свързани с опазване на 
ресурсите на нашата планета. Раз-
личията, които имаме по отношение 
на Зелената сделка са за това с какво 
темпо трябва да върви този преход 
към нисковъглеродна икономика и 
очевидно това за нас не е лесно. Но 
това не означава, че България не може 
да е лидер и то в области, в които ние 
имаме традиции, като например во-
дородната енергетика, където всич-
ки знаем, че бяхме навремето лидер 
в производството на батерии и други 
материали. Така че имаме опита, сега 
трябва само да преформатираме и да 
мислим отново за съхранение на енер-
гия. Аз мисля, че това е вдъхновяващо 
за младите учени, защото ето че има 
какво да работят. Тоест има още тол-
кова много работа в сферата на наука-
та и технологиите, че следващите 10 
години няма да стоим и да скучаем. 

Но разбира се идва и едно много слож-

но време, за съжаление винаги има 
конкуренция между различните пуб-
лични политики. Не е лесно да се из-
бере къде трябва да отидат големите 
инвестиции - дали в социалната поли-
тика, дали в земеделие, транспортна 
инфраструктура или наука. 
Но смятам, че всички вече се обеди-
няват около това, че човекът и хора-
та правят една държава и всъщност 
правят нейното бъдеще. Така че се 
надявам науката и иновациите да си 
останат на дневен ред. И в преговори 
с Европейската комисия, те започват, 
да договорим още по-голям финансов 
ресурс по структурните фондове за 
наука и иновации. Те няма да дойдат 
просто така, ще има средства, но сред-
ства разбира се ще бъдат търсени и за 
модернизиране на научния сектор.
Може би най-важната модернизация, 
която ни очаква освен дигитализа-
цията, за която говорих, е именно 
намаляване на тази фрагментация и 
повишаване на привлекателността, 
включително автономията на тези 
научни организации. Желанието на 
нашите научни организации и уни-
верситети да се отворят към света. Да 
върнат наши учени и да накарат други 
изследователи да работят в България.

Това е моето послание за днес. И по-
сещавайте често портала за наука 
(http://nauka.mon.bg/) - публикуваме, 
опитваме се, създадохме и специали-
зирана страница за Covid-19. Публи-
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куваме много нови неща свързани с 
финансиране на наука, но и с популя-
ризиране на добри практики. Може 
лесно да го намерите - портал за наука 
на Министерството на образованието 
и науката. Благодаря ви.
   

Гледай видеото >> 
https://www.youtube.com/watch?v=MsZmzaKcJ0s

http://nauka.bg
https://nauka.bg/nosht2020/
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Моето име е Милена До-
брева, аз съм доцент в 
University College London, 
работя по програма, която 

обучава магистри по библиотекозна-
ние и комуникационни технологии. 
Възпитаничка съм на Класическата 
гимназия в София от випуска от 1986 
г., това е 5-ия випуск на гимназията, 
и след това продължих образование-
то си в Софийския университет със 
специалност информатика. По това 
време много се говореше за приложе-
нието на компютрите в хуманитарни-
те науки и това ми беше интересно. 
Така се случи след завършването ми 
да започна работа в Института по ма-
тематика и информатика на БАН. Там 
създадохме първия професионален 
център за дигитализация в България. 
Работихме много активно с Народната 
библиотека “Иван Вазов” в Пловдив, с 
Държавно управление Архиви, те след 
това подеха свои програми за дигита-
лизация. След това така се стекоха не-
щата, че започнах да работя в чужбина 
и така в момента съм в Катар.

Едната ми тема е - как библиотеките 
отговарят на пандемията. И тъй като 
много от тях са затворени през този 

Ролята и трансформацията 
на библиотеките по време на 
пандемията

http://nauka.bg
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период, това означава, че се дава го-
лям превес на дигиталните услуги, 
които те предлагат.
Тези дни много се говори по темата 
за дигитална трансформация. Част 
от тази трансформация е да се при-
вличат хора, които не са специалисти 
нито в областта на библиотечното 
дело, нито в областта на науката, но 
по някакъв начин да им се даде шанс 
да участват в интересни проекти в об-
ластта на културата.

 Какво се случи накратко в библио-
теките по време на пандемията. Има 
много библиотечни асоциации по све-
та, имаме включително и Българска 
библиотечна асоциация, които много 
бързо реагираха когато Световната 
здравна организация обяви пандемия. 
Буквално следмица след това повече-
то асоциации излезнаха със свои ста-
новища какво трябва да се промени в 
библиотеките в тази ситуация. 

Част от тях са свързани с миграци-
ята на услуги, които обикновено се 
правят в самите библиотеки онлайн, 
тоест предоставянето на нови диги-
тални услуги и противодействието на 
фалшивите новини и дезинформаци-
ята. Знаем че това е една много голя-
ма тема и тя не подмина пандемията, 
постоянно се чуват съвети какви ле-
карства да се използват и как точно 
да се дезинфекцират не само помеще-
ния, но и ние самите. А те нямат нищо 

общо с качествената информация и 
дори могат да бъдат опасни.

В тази връзка наскоро разгледах 40 
планове за отваряне на библиотеки, 
които са публикувани от Междуна-
родната организация на библиотеч-
ните асоциации.
Библиотеките сега изглеждат повече 
като супермаркети, виждаме на слай-

http://nauka.bg
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да една посетителка, която носи кош-
ница. Такива практики естествено ня-
маше преди време.
Но анализа на всички тези планове за 
отваряне показва, че има няколко ос-
новни теми. Най-важната според мен 
е темата за безопасността и на хора-
та, които работят в библиотеките, и 
на хората, които ги посещават. В тази 

връзка различните планове предла-
гат различни мерки. Най-популярната 
е тази за исползване на защитни мас-
ки, ръкавици и защитни екрани. Има 
някои библиотеки, които ограничават 
колко време може да трае визитата.
Числата в тези таблици показват об-
щия брой на документи, които споме-
нават съответната мярка.

Всъщност темата за отварянето не е 
лесна, защото в една ситуация, в коя-
то имаме противоречиви препоръки 
как точно да се предпазват хората от 
заразяване, е трудно институциите да 
излязат с единно мнение как точно да 
се държат и да се преструктурират в 
тази ситуация.

Друга важна тема е как да се преус-
троят пространствата. Има различни 
препоръки колко хора могат да се на-
мират на квадратен метър. Горе долу 
половината от библиотеките, които са 
излезли с такива планове за отваряне 
искат да въведат мерки за ограничава-
не на броя на хората според простран-
ството. Малко като в супермаркетите 
отново се получава. Също така някои 
библиотеки преустройват простран-
ството си като слагат допълнителни 
указания, табелки и въвеждат прави-
ла за между 1 и 2 метра за дистанци-
ране. Има големи дебати каква е безо-
пасната дистанция в момента, не само 
в библиотеките, но и изобщо. Така че 
и по тази тема няма единен възглед 
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какво е най-доброто, което може да се 
направи. 
Разбира се по-хубаво е да се пред-
приемат по-големите мерки като по-
вече разстояние между хората, но за 
по-малки библиотеки на практика 
това значи, че не могат да обслужват 
почти никого по този начин. 

Голяма част от тези планове за отва-
ряне са свързани с мерки за дезинфек-
ция. Като сега се обръща повече вни-
мание на дезинфекцията на книгите. 
Ние не сме си мислили, че книгите са 
опасни преди, но ето че сега сме стиг-
нали до такъв момент, в който трябва 
да ги дезинфекцираме. Част от мер-
ките са книгите да се поставят под 
карантина, тоест да не се ползват из-
вестно време след като са върнати или 
пипнати от някого. Отново има много 
разлики - има библиотеки, които ис-
кат книга, използвана от читател, да 
не се ползва 14 дни след това, а има и 
други, които предполагат, че едно де-
нонощие е достатъчно за тази цел. 

Най-интересно за мен е как се проме-
нят услугите на библиотеките. Може 
би в около ⅓ от библиотеките се въ-
веждат нови дигитални продукти в 
това време и се започват виртуални 
програми. 
Други мерки са свързани с органи-
зацията на посещения от читатели. 
Например някои библиотеки пред-
приемат резервиране на книги преди 

човек да отиде до самата библиотека. 
Също така много библиотеки започ-
наха да правят тематични колекции 
на тема Covid.

Темата за дигитална трансформация 
в тази връзка е много интересна, за-
щото библиотеките след като са при-
тиснати от обстоятелствата да рабо-
тят повече в сферата на дигиталното 
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пространство, предимството е за тези, 
които вече имат добре разработени 
дигитални услуги. 
Това нещо се наблюдава и в други сек-
тори. Наскоро имаше едно изследване 
на ЮНЕСКО, което разглежда ситуа-
цията в музеите и се вижда как в тази 
цялостна обстановка на пандемия. 
Музеите в африканските страни на-
пример тотално нямат възможност да 
предоставят дигитални услуги, което 
води до едно отдалечаване между на-
предналите страни и тези, които все 
още не са развили свои дигитални 
стратегии. 
Самият термин дигитална трансфор-
мация не е много ясен. Има хора, кои-
то считат, че всичко, което се случва 
в дигиталното пространство е диги-
тална трансформация. Но на мен ми 
харесва този възглед, че дигитална 
трансформация е един процес на ин-
тегрирането на дигитални техноло-
гии в цялостната работа на организа-
цията, което води до фундаментална 
промяна на нейната дейност. Тоест 
тук става дума за някакъв качествен 
скок. За нещо ново и по-различно, кое-
то дава усещане на потребителите за 
по-голяма стойност и което преди не 
са можели да получат от съответната 
организация. 

Знаем че дигиталните технологии да-
доха възможност за демократизира-
не на всички процеси на практика. И 
хората, които преди бяха само пасив-

ни консуматори на информация, сега 
започнаха да се изявяват като творци 
в най-различни културни дейности. 
Имаме гражданска журналистика, 
имаме хора, които пишат и публикуват 
без да ги има вече предишните проце-
си за контрол на качеството и това се 
отнася не само за академичните, но 
и за всички видове публикации. Сега 
всеки, който иска да сподели своите 
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мисли и виждания винаги може да си 
намери подходящ дигитален канал.

В областта на науката отдавна се тър-
сят начини как хората могат да допри-
несат за нея по различни начини. Ние 
знаем, че има много хора, които се ин-
тересуват от най-различни области. 
В този момент когато вече имаме ди-
гитални средства, те ни позволяват 
да конфигурираме различни видове 
изследвания, както и да предложим 
на всеки, който има интерес да се 
включи. Като в този случай човек с 
академична подготовка направлява 
процеса. Но като цяло за ангажиране 
на хората трябва да им се представи 
нещо, към което те имат интерес.

Но това не е нова концепция - през 19 
век например се работи по съставяне-
то на популярния Оксфордски речник 
на английския език с редактор Джей-
мс Мъри. През 1879 г. той публикува 
покани за доброволци, дава списък от 
книги и моли хората да извадят при-
мери на нови думи, които се появяват 
в тези книги и контекста, в който те се 
употребяват. 
Интересното е, че това е една много 
успешна кампания. В нея се включват 
около 800 доброволци, които за 3 го-
дини изпращат 3.5 милиона листчета 
с примери. На илюстрацията виждаме 
как изглежда един речник преди да 
бъде оформен като книга, това са при-
мерите, които се използват за да се на-

пишат речниковите статии. 

Много интересно, че днес с виртуал-
ните технологии има примери за про-
екти, които продължават да доприна-
сят за същия речник, който се развива. 
Езикът се развива и речниците съот-
ветно също се развиват. В примера с 
един американски проект на име “Све-
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тът на Шекспир” виждаме как изглеж-
да една съвременна система за подава-
не на обратна връзка от гражданите. 
Виждаме и един сканиран документ. 
Идеята е, че гражданите транскриби-
рат текста, тоест набират каквото ус-
пяват да разчетат, като могат отбеляз-
ват дали една дума е съкратена и т.н. 
Имаме един екран, който позволява 
да се кодират различни неща. Факту-
чески тук се търсят употребявания на 
думи от това време, които не са били 
отбелязани в речника, а той показва 
и кога е била първата записана упо-
треба на дадена дума. Интересно е, че 
речникът продължава да се развива и 
разполагаме с виртуални инструмен-
ти, които помагат много за участието 
на случайни хора в това развитие. 
Така широки групи от хора с всякакви 
културни интереси могат да се вклю-
чат за това повече данни да са налич-
ни в електронен вид. 

Един друг пример, който е от моя уни-
верситет - University College London, 
голям проект, който е свързан с тран-
скрибирането на текстовете на фило-
софа Бентъм. Подобен екран на пре-
дишния, виждаме сканиран текст и 
някакъв редактор, който позволява 
да се транскрибира този текст. 
Друг интересен пример, “Писма от 
1916”, е ирландски проект, в който ня-
колко институции, по повод 100-го-
дишнината от Ирландската револю-
ция, решават че е важно да се съберат 

допълнителни източници и писма, 
които не само са депозирани в раз-
лични институции, но може би стоят 
и в личните колекции на много хора. 
От една страна хората, които се ин-
тересуват, могат да транскрибират 
дадени писма, подобно на предните 
примери, но в същото време, ако имат 
в семейния си архив някакви писма от 

http://nauka.bg
https://nauka.bg/nosht2020/


БГ НАУКА

22Българска наукаЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg ЮНИ/ЮЛИ 2020

същото време, могат да ги добавят в 
сбирката. Това е един доста елегантен 
начин да се разшири достъпа до мате-
риал по определена тема. Материал, 
който едва ли ще попадне в някакви 
библиотечни архивни сбирки. 

Друг пример е използването на при-
нос на интересуващи се хора към до-
бавянето на географски координати 
на исторически карти. Британската 
библиотека, която има голяма колек-
ция от карти е сканирала част от тях 
и е предложила около 60 000 карти 
за добавяне на такива географски ко-
ординати. Виждаме в рамките на две 
години какъв е напредъка, сега вече 
почти всички карти са с добавени гео-
графски координати. Тези проекти не 
са задължително много бързи, както 
виждаме. Но в крайна сметка инсти-
туцията, особено ако няма персонал 
да свърши тези технически дейности, 
продължава да създава един ресурс 
с помощта на хора от широката общ-
ност.

Един американски пример с друга сис-
тема, свързана с поставяне на изобра-
жения върху карта идва от Сан Фран-
циско. Този проект пак разчита на 
хора от Сан Франциско, които помнят 
или имат изображения на това как е 
изглеждал града в различни времена. 
Като идеята е общо взето да се напра-
ви една времева линия, в която с прид-
вижване напред и назад във времето 

да се види как града се е променял. 
За съжаление този проект вече не се 
поддържа, след като са събрани над 
6000 сведения от граждани къде как-
ви сгради е имало, но аз го включих 
защото той е оформен малко като де-
тективска игра. Взети са снимки от 
библиотека и от хората, които се ин-
тересуват от това. Задават се въпро-
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си като “Каква е тази сграда?”, “Това 
вашата къща ли е?” и хората, които 
се интересуват и имат свободно вре-
ме могат да потърсят сведения за да 
установят кои са тези сгради и от кое 
време са те. 

Друг пример, който е свързан със съ-
бирането на спомени от очевидци, 

се опитва да събере спомени от хора, 
които като деца са били в гетото на 
Лодз (Полша). За съжаление, разбира 
се колкото по-далечно е  едно истори-
ческо събитие назад в историята, тол-
кова по-малко очевидци, които могат 
да разкажат нещо за него, се намират. 
Затова този тип проекти, според мен, 
са особено важни, ако искаме да запа-
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зим неща, които все още се пазят в се-
мействата. Имаме възрастни роднини, 
които помнят определени събития и 
времето да се включат в такива ини-
циативи е сега. Колкото по-напред във 
времето минаваме, толкова по-малко 
спомени можем да събираме. 

Друг пример е използването на игра 
за разчитане на текстове. Този пример 
идва от Националната библиотека на 
Финландия, която е разработила игра 
за транскрибирането на сканирани 
текстове от стари издания на перио-
дичната преса от страната. 

И особено интересни са примери, в 
които се въвеждат данни и сега се из-
ползват от хора от съвсем друга об-
ласт. Има няколко проекта, които са 
свързани с транскрибиране на данни 
от корабни дневници от 19 и началото 
на 20 век. Това е много интересно спо-
ред мен, защото тези данни сега се из-
следват от хора, които искат да узнаят 
какви са били промените в климата. 
Защото в корабните дневници са опи-
сани координати и температури. Тоест 
тези данни, които идват от източници 
от преди около 100 години могат да се 
сравнят с данните за същите места от 
днес. 
И един пример от моите студенти в Ка-
тар. Те създадоха, без да имат някаква 
специална платформа, една страни-
ца в Инстаграм, където започнаха да 
коментират произхода на различни 

катарски думи, на катарския диалект 
на арабския език. И само за 2-3 месеца 
тази страница набра много голяма по-
пулярност и в нея участват над 1000 
души, които дават примери и дори 
разглеждат етимологии, без да са спе-
циалисти в областта на филологията. 

Аз мисля, че това са интересни иници-
ативи, защото те поддържат интереса 
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на хората. Освен това от събрания ма-
териал могат да се направят да речем 
помагала за деца, които не знаят тези 
думи. Тоест на практика имаме събран 
материал, който някой занимаващ се с 
обучение по арабски за деца, може да 
използва за да подобри знанията им 
по родния им майчин език. 

Няколко бележки за терминология-
та в тази област. Терминът граждан-
ска наука е всъщност част от това в 
една по-широка област, в която имаме 
участие на хората в някакви процеси; 
това участие може да не е свързано 
задължително с научни изследвания, 
може да е свързано със създаване на 
политики, с екологични проекти и т.н. 
Също така терминът гражданска нау-
ка понякога се бърка с краудсорсинг. 
Въпроса е дали се създава някакъв ре-
сурс, който после може да се ползва с 
някаква научна цел. 
За да можем да кажем, че едни данни 
са подходящи за научни изследвания 
ние обикновено искаме тези данни да 
имат определено качество. Така че тук 
остава една огромна въпросителна 
- дали тези среди, които могат да до-
принасят хора с различен опит и с раз-
лични знания, помагат да се съберат 
данни с достатъчно добро качество за 
научни изследвания. 
Има класификация в Аройо и Оомен 
в нашата област, която показва, че 
най-често задачите, в които се включ-
ват гражданите са поправка на тек-

стове, които са сканирани и след това 
допълнително са обработени за да се 
получи самият текст. При което много 
хора или гледат за грешки, или тран-
скрибират текстове. Но са интересни 
и тези проекти, където хората допри-
насят със знания чрез спомени, сним-
ки или обекти, които те самите съхра-
няват.
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Вече споменах, че в някои случаи се 
правят среди, това е отново пример 
от работата на нашата студентка, но в 
други случаи дори една среда от соци-
ална медия като Инстаграм може да се 
използва за такива инициативи. 
И в заключение исках да споделя два 
цитата. Единият идва от американ-
ския биолог Едуард Уилсън, който каз-

ва, че сме създали цивилизация, която 
прилича на междузвездни войни, но 
в която носим емоции от каменната 
ера, институциите приличат на сред-
новековни такива, а технологията е 
достойна за божества. 
Има го този момент, всички знаем, че 
технологията се развива много бързо. 
И хуманитарната част, всичко което е 
свързано с това какво сме ние хората, 
какви са нашите емоции, нашите чув-
ства, как преживяваме нещата, като че 
ли се движи с малко закъснение спря-
мо съвременните технологии. 
И понеже говорих доста за библиоте-
ките, исках да завърша с една мисъл, 
която е за това какво представля-
ват те. Тя идва от финландските об-
ществени библиотеки и общо взето е 
вдъхновяваща мисъл, защото казва, 
че библиотеката е място за среща на 
хора и идеи. Тя предизвиква вдъхно-
вение, удивление и сила. Не случайно 
съм подчертала думата “място”, за-
щото в пандемията мястото вече из-
лезе извън употреба и се премести в 
дигиталната среда. В която се насло-
жиха и работните ни места и нашите 
домове. Тези места където хората се 
срещат и им служат по някакъв начин 
за вдъхновение, също се пренесоха в 
една и съща стая, където стоят наши-
те компютри когато сме в такова със-
тояние на изолация. Така че сега сме в 
едно време на преоценка какво тряб-
ва да представляват библиотеките. 
Отново се поставя на дневен ред този 
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въпрос, защото се видя, че тяхната 
сила да бъдат място, където хората се 
събират, започва да се замества в та-
кива периоди от време с тях-
ното дигитално присъствие. 
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Ирене Дедуси може да е само 
асистент в Техническия уни-
верситет в Делфт (Холан-
дия), но изследванията ѝ за 

емисиите от изгарянето на самолетни 
и автомобилни горива имат глобални 

последици. Нейната работа доприне-
се за първата рецензирана оценка на 
скандала с емисиите на Фолксваген, 
а наскоро тя стана автор на светов-
но призната публикация, свързва-
ща замърсяването на въздуха, вклю-

“30 под 30 Европа 2020”: 
Иноватори в науката и 
здравеопазването от целия 
континент (класация на Forbes)

Ирене Дедуси, асистент в Техническия университет в Делфт. Снимка: IRENE DEDOUSSI
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чително емисиите от изгарянето, с 
преждевременните смъртни случаи в 
Съединените щати.

Дедуси е само един от многото учени, 
изследователи и учредители в тазго-
дишния списък на “Forbes 30 под 30 
години: Здравеопазване и наука”. Тази 
година списъкът представлява сбор 
от мислители, мечтатели и новатори 
от цяла Европа, които движат инова-
циите и откритията от генетиката до 
космоса. Това включва талантливи 
хора, работещи в рамките на Европа, 
както и европейци, които са придоби-
ли своите умения от целия свят.

Да вземем например Мозес Експоси-
то-Алонсо; още от детството си в южна 
Испания той наблюдава как клима-
тичните промени превръщат среди-
земноморските гори в суха пустиня. 
Сега той ръководи изследователска 
лаборатория в Станфорд (Калифор-
ния), където използва геномика, за да 
прогнозира уязвимостта на растител-
ните видове към изменението на кли-
мата.

Други учени от този списък правят 
проучвания за времето, когато ще на-
пуснем тази планета и ще отидем в 
космоса. В Европейската космическа 

агенция астрономите Бет Ломакс и 
Александър Меврис вече разработват 
проект как да извличат използваем 
кислород от лунен прах.

Тези невероятни хора са фокусирани 
върху външния свят, но сред тях има-
ме и множество талантливи учени, 
фокусирани върху вътрешния свят - 
нашите тела и нашето здраве. Кунал 
Гарг, например се занимава с често 
пренебрегвания проблем на болести-
те, пренасяни от кърлежи. Много хора 
са чували за лаймската болест, но кър-
лежите всъщност могат да пренасят и 
множество други паразити, бактерии 
и вируси, които могат да заразят хора-
та. Гарг и неговите колеги са създали 
диагностичен тест, наречен TICKPLEX, 
който може да идентифицира 15 ми-
кроба от кърлежи и да помогне на па-
циентите да получат по-бързо лече-
ние.

Няколко от нашите съставители на 
списъци изследват рака и намират 
начини да помогнат както на лека-
рите, така и на пациентите. Либърти 
Формън е един от основателите на 
DynamX Medical, компания за рако-
во диагностициране. Междувремен-
но във Vinehealth съучредителката 
Джорджина Кирби може да помогне 
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на пациенти с рак за подобряване на 
качеството им на живот.

Има и множество от тях, които рабо-
тят за оптимизиране на дългия про-
цес по откриването на нови лекар-
ства. Основателите на Sano Genetics 
Патрик Шорт и Уилям Джоунс под-
крепят изследванията за прецизна 
медицина, като подлагат пациентите 
на клинични изследвания въз осно-
ва на техните гени. Създателите на 
ProteinQure Томаш Бабей и Марк Фин-
гърхът използват иновативна компю-
търна платформа, за да създадат нови 
протеинови терапии. А доцентът в 
Кеймбридж Алфа Лий проектира ал-
горитми за машинно обучение за на-
миране на нови лекарства.

Това са само няколко от невероятните 
хора в тазгодишния списък. Не забра-
вяйте да прочетете за всички тях. 
Списъкът на “Forbes 30 под 30 Евро-
па: Наука и здравеопазване” е съз-
даден с помощта на номинации от 
различни източници и е докладван 
и редактиран от Лея Розенбаум с по-
мощта на Робин Андрюс. Експертните 
съдии за тази категория бяха Никола 
Валтер, изпълнителен директор на 
Европейската научна фондация; Дже-
ралдин О'Кефе, партньор в Life Science 
Partners; Хавиер Барконс, генерален 
директор на Европейската южна об-
серватория; и Приянка Джоши, изсле-
довател от Университета в Кеймбри-

дж и бивш възпитаник на “Forbes 30 
под 30 години” в Европа.

Сона Чандра
Съосновател, Oshi Health

Снимка: SONA CHANDRA

Чандра е съосновател на Oshi Health, 
дигитална медицинска платформа за 
лекарства за пациенти със стомаш-
но-чревни заболявания. Уебсайтът 
функционира като клиника за вирту-
ални грижи за страдащи от стомаш-
но-чревни заболявания, с квалифици-
рани доставчици на здравни грижи и 
мобилно приложение, което може да 
помогне на пациентите да проследя-
ват симптомите си и да задават въ-
проси. Приложението е изтеглено по-
вече от 59 000 пъти.
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Критика Д`Силва
Изследовател, NASA FDL

Снимка: KRITTIKA D'SILVA

Д`Силва е учен, доктор по компютър-
ни науки в университета в Кеймбри-
дж и изследовател в NASA Frontier 
Development Lab. В момента работи по 
изграждането на модели за подобря-
ването на медицинските грижи за кос-
монавти в космоса. Нейното проучва-
не изследва как биосензорните данни 
могат да съставят модели за симули-
ране на медицински състояния, в кои-
то могат да изпаднат астронавтите.

Якоб Далберг
Съосновател, Joint Academy

Снимка: JAKOB DAHLBERG

Далберг е съосновател и изпълните-
лен директор на Joint Academy, плат-
форма за дигитална медицина за па-
циенти с хронични болки в ставите. 
Приложението му свързва пациенти 
с физически терапевти за лечение, а 
също така включва проследяване на 
напредъка, персонализирани физиче-
ски дейности и образование за болки-
те в ставите. Компанията е събрала 13 
милиона долара рисков капитал.
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Ирене Дедуси
Асистент, Технологичен университет 
в Делфт

Снимка: IRENE DEDOUSSI

Дедуси е асистент в ТУ Делфт, където 
изследва въздействието върху окол-
ната среда на емисиите от изгарянето 
на горива. Последната ѝ публикация 
се появи в Nature и бе публикувана в 
„Ню Йорк Таймс“, в която беше устано-
вено, че замърсяването на въздуха е 
отговорно за пет до десет процента от 
общата годишна смъртност в САЩ. Тя 
също допринесе за оценките за скан-
дала с вредните емисии на Фолксва-
ген и първия международен стандарт 
на CO2 за самолети.

Емили Дънкан
Постдокторантски изследовател, Уни-
верситет на Ексетър

Снимка: EMILY DUNCAN

Дънкан е истински герой на морски-
те костенурки. Тя изследва начините, 
по които пластмасите замърсяват и 
заплашват морските екосистеми и ви-
дове. Работата ѝ я е пренесла по целия 
свят - от Кипър през река Ганг до Ав-
стралия. Сега тя провежда изследва-
ния на морските костенурки в ранен 
стадий на живот чрез грант от National 
Geographic.
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Мохамед Ел-Бролози
Научен сътрудник, Институт Макс 
Планк

Снимка: MOHAMED EL-BROLOSY

Ел-Бролози изследва генетичната 
компенсация и адаптирането на орга-
низмите към мутациите. Той е написал 
множество широко цитирани докла-
ди по темата в списания, включител-
но Nature и PLoS genetics. В момента 
завършва докторантурата си и ще се 
присъедини към Дружеството на сти-
пендиантите в Харвард през юли.

Европейска космическа агенция
Изследователи, Европейска космиче-
ска агенция

Снимка: THE EUROPEAN SPACE AGENCY

Ломакс и Меурис са изследователи 
в Европейската космическа агенция, 
в сътрудничество с университета в 
Глазгоу и компания Metalysis. Наскоро 
те създадоха първата ESA кислородна 
инсталация, която показва, че е въз-
можно кислородът и металите да се 
извличат от лунната почва.

http://nauka.bg
https://nauka.bg/nosht2020/


БГ НАУКА

34Българска наукаЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg ЮНИ/ЮЛИ 2020

Мозес Експосито-Алонсо
Главен изследовател, Научен инсти-
тут в Карнеги

Снимка: WWW.DERPHOTOGRAPH.DE

Когато Експосито-Алонсо израства 
в южна Испания, той наблюдава със 
собствените си очи как средиземно-
морските гори могат да се превърнат 
в пустини като следствие от измене-
нието на климата. Неговата лабора-
тория с екипа на Научния институт 
в Карнеги изучава как различните 
видове растения ще се развиват под 
натиска на климатичните промени в 
опит да се предотврати изчезването 
им в бъдеще. Той също така работи 
като асистент в университета в Стан-
форд.

Либърти Формън
Съосновател, DynamX Medical

Снимка: LIBERTY FOREMAN

Формън е съосновател на DynamX, 
компания, която прави диагностика 
на рака с устройство, което използва 
светлина и изкуствен интелект. Сега 
той е във финалния етап от тестове-
те в 4 болници в Обединеното крал-
ство, а устройството ще бъде налично 
в търговската мрежа до около 18 ме-
сеца. DynamX събра почти 4 милиона 
долара от инвестиции, безвъзмездни 
дарения и договори до момента.
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Надине Гале
Съосновател, Green City Watch

Снимка: NADINÈ GALLE

Знаете ли, че градските дървета е два 
пъти по-вероятно да загинат в срав-
нение с дърветата в селските райони? 
Гале се е заела с мисията да увеличи 
живота на градските дървета. Тя осно-
вава Green City Watch, компания, която 
следи градските гори в повече от 30 
града и използва дистанционно на-
блюдение и машинно обучение, за да 
установи какво е здравето на отдел-
ните дървета и да репортва кои дър-
вета са в нездравословно състояние за 
местните власти.

Кунал Гарг
Съосновател, Tezted

Снимка: KUNAL GARG

Гарг е съосновател на Tezted Ltd, ком-
пания, която се фокусира върху по-
добряването на диагностиката на 
болести, пренасяни от кърлежи. Те 
разработиха първи по рода си диаг-
ностичен тест за болести, пренасяни 
от кърлежи, който позволява пациен-
тите да бъдат тествани за 15 микроба 
и три стадия на заболяване. Досега 
Tezted е събрал 1,55 милиона долара и 
има партньорства в Канада, Германия, 
Испания и други страни.
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Humanising Autonomy
Съучредители, Humanising Autonomy

Снимка: HUMANISING AUTONOMY

Пиндеус, Босе и Нотбуум искат да на-
правят технологията за автономно 
шофиране по-безопасна. Те са съос-
нователи на Humanising Autonomy и 
са разработили продукт с изкуствен 
интелект, който може да предскаже в 
реално време намеренията на пеше-
ходци и колоездачи, за да се избегнат 
инциденти. Събрали са 6 милиона до-
лара финансиране и имат клиенти в 
Европа, САЩ и Япония.

Intelligent Lab on Fiber
Съоснователи, Intelligent Lab on Fiber

Снимка: MICHIEL TON

Павия и Валенте са съоснователи на 
iLoF, един стартъп, който използва 
Изкуствен интелект и фотоника за из-
граждане на облачно базирана библи-
отека с биомаркери за болести, като 
първоначално се фокусира върху бо-
лестта на Алцхаймер. Надяваме се, че 
тези данни ще намалят разходите и 
времето за откриване на лекарства и 
ще ускорят клиничните тестове. Досе-
га те са събрали над 2,4 милиона дола-
ра от инвеститорите.
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Свати Айенгар
Технически служител, Световна здрав-
на организация

Снимка: JESSICA KATE

Айенгар е здравен икономист от Све-
товната здравна организация (СЗО), 
където разработи мобилното при-
ложение на СЗО MedMon - първото 
евтино, бързо средство за събиране 
и анализ на данни за определяне на 
цените, наличността и рисковете за 
безопасност на лекарствата по целия 
свят. Тя е помогнала за въвеждане-
то на MedMon в повече от 25 страни, 
включително в спешни условия като 
бежанските лагери в Рохингия.

Георгиос Келесидис
Научен сътрудник, ETH Zurich

Снимка: GEORGIOS KELESIDIS

Изследванията на Келесидис за на-
ноструктурата на саждите спечелиха 
научната награда на IBM през 2017 г. 
и поставиха основата на докторанту-
рата му. През годините след това той е 
установил, че саждите, а не CH4, биха 
могли да бъдат вторият най-голям 
принос за глобалното затопляне след 
CO2 поради увеличеното поглъщане 
на светлината и радиочестотата от 
нейната снопообразна структура.
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Джорджина Кирби
Съосновател, Vinehealth

Снимка: GEORGINA KIRBY

Болните от рак винаги са били в слож-
но положение. Така че Кирби създаде 
Vinehealth, мобилно приложение, кое-
то помага на онкоболните да управля-
ват лечението си, като проследяват 
симптомите, напредъка и лекарства-
та. Компанията, основана през 2018 
г., също предоставя реални данни за 
пациентите на фармацевтичните ком-
пании.

Kopernio
Съоснователи, Kopernio

Снимка: KOPERNIO

Каубе и Уидърдън са съучредители на 
Kopernio, безплатна приставка за уеб 
браузъри, която позволява на изсле-
дователите да получат достъп до не-
обходимата им академична литерату-
ра. Тя има повече от половин милион 
потребители и спестява хиляди часове 
в загубена продуктивност. Компани-
ята е придобита от Clarivate Analytics 
през 2018 г .; Каубе и Уидърдън оста-
наха в лидерския екип.
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Алфа Лий
Асистент, Кеймбриджски университет

Снимка: ALPHA LEE

Лий ръководи екип от студенти и по-
стдокторанти, за да разработи ин-
струмент за машинно обучение, съз-
даващ сложни молекули, които могат 
да помогнат за разработването на 
лекарства, по-добри батерии и други. 
Работата му се докосва както до фар-
мацевтичната индустрия, така и до 
съхранението на енергия, а неговите 
материали са публикувани в Nature 
Communications и други издания.

Максин Макинтош
Съосновател, One HealthTech

Снимка: MAXINE MACKINTOSH

Макинтош е едновременно изследова-
тел постдокторант и съосновател на 
One HealthTech, огромна организация 
с повече от 13 500 членове, която на-
сърчава многообразието в Healthtech. 
Нейните изследвания се фокусират 
върху машинно обучение за здрав-
ни данни, включително електронни 
здравни записи.
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Дъглас Мартин
Основател, MiAlgae

Снимка: PAUL BOCK PHOTOGRAPHY

Уискито е вкусно, но какво се случва с 
всички дестилерии? Мартин е съосно-
вател на MiAlgae, стартиращ с 2,8 ми-
лиона долара бюджет, който използва 
страничните продукти на дестила-
циите на уиски за производство на ми-
кроводорасли, богати на омега-3. След 
това тези водорасли се използват за 
заместване на рибено масло в аква фу-
ражи, намалявайки броя на уловената 
дива риба, като се използват и за сел-
скостопански фуражи.

ProteinQure
Съоснователи, ProteinQure

Снимка: PROTEINQURE

Бабей и Фингърхът са съучредители 
на ProteinQure, компания, която из-
числително проектира нови проте-
инови терапии. Тяхната платформа 
съчетава биофизични и статистически 
модели и модели на машинно обуче-
ние за намиране на нови лекарства. Те 
си партнират с лидери в индустрията, 
включително AstraZeneca и Stanford 
Research Institute, и досега са събрали 
4.6 милиона долара.

http://nauka.bg
https://nauka.bg/nosht2020/


БГ НАУКА | БРОЙ 131

41Българска наукаЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg ЮНИ/ЮЛИ 2020

Гуру Радхакришнан
Научен сътрудник, Център Джон Инес

Снимка: GURU RADHAKRISHNAN

Целта на Радхакришнан е да помогне 
на фермерите да защитят своите кул-
тури чрез разработване на биологич-
ни и химически пособия, които могат 
да предотвратят епидемии от болести 
по растенията. По време на докторан-
турата си той работи като част от фи-
нансираната от фондацията Гейтс ин-
женерна азотна фиксираща симбиоза 
за Африка (ENSA), където допринася 
за забележителни проучвания върху 
въпроса как растенията развиват спо-
собността да осъществяват полезни 
симбиози с почвените микроби.

Фабио Роса
Съосновател, Asgard Therapeutics

Снимка: FÁBIO ROSA

Роса е съосновател на два стартъпа 
на имунотерапията срещу рак: Asgard 
Therapeutics и Blood Reprogramming 
Technologies. Изследването му иденти-
фицира 3 транскрипционни фактора 
(PU.1, IRF8 и BATF3), които превръщат 
фибробластите в дендритни клетки, 
способни да проявяват антиген. Той е 
удостоен с един патент за тези откри-
тия и има още два висящи.
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Sano Genetics
Съоснователи, Sano Genetics

Снимка: SONO GENETICS

Шорт и Джоунс, заедно с над тридесет 
съоснователи, създадоха Sano Genetics, 
компания за тестване на ДНК, директ-
но до клиенти, която е и биобанка 
за изследователите. Sano използват 
резултатите от ДНК на пациентите, 
за да ги съпоставят с изследвания и 
клинични тестове на хронични и ред-
ки генетични състояния. Компанията 
също така предоставя на клиентите 
персонализирани доклади за здрав-
ните им характеристики.

Хана Сарджънт
Изследовател, Open University

Снимка: HANNAH SARGEANT

Сарджънт е докторант, която създава 
нов, по-опростен метод за извличане 
на вода от лунния прах. Досега тя ус-
пешно е тествала процеса върху лунни 
проби и симуланти. Нейните изслед-
вания са публикувани в Planetary and 
Space Science и Journal of Geophysical 
Research.
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Лукас Шердел
Ръководител на проекта, Световен 
икономически форум

Снимка: STUDIOREGARD

Шердел ръководи Глобалната коа-
лиция за важността на здравеопаз-
ването на Световния икономически 
форум, която има за цел да премахне 
трилионите годишни глобални раз-
ходи за здравеопазване, които не до-
принасят за действителното опазване 
на здравето. Тази коалиция е създала 
множество проекти с цел ускоряване 
на иновациите и сътрудничеството 
при преминаване към икономика на 
стойностни грижи за хората.

Юанюан Ши
Докторант, IMEC

Снимка: YUANYUAN SHI

Ши е изследовател на наноелектро-
никата, фокусиращ се върху нови ма-
териали и концепции, базирани на 
електронни устройства. Печели много 
награди, включително докторантите 
на IEEE Electron Devices Society (EDS). 
Тя е публикувала повече от 50 научни 
статии, две глави в книги и притежава 
два международни патента, единият 
от които е получил инвестиция от 1 
милион долара.
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Кристи Смитън
Изследовател, Университет в Шефилд

Снимка: KIRSTY SMITTEN

Антимикробната резистентност е на-
растващ глобален проблем. Смитън е 
докторант, която изследва терапев-
тични съединения на основата на ме-
тали, получени от елемента рутений, 
за да създадат нови антибиотици. 
Досега тя е синтезирала 25 нови съе-
динения и продължава да разработва 
две нови, които проявяват по-висока 
антимикробна активност в сравнение 
с антибиотиците, които се предлагат 
на пазара.

Леор Змигрод
Научен сътрудник, Кеймбриджски 

университет

Снимка: LEOR ZMIGROD

Защо някои хора се радикализират? 
Това е въпросът, на който Змигрод 
иска да даде отговор. Нейните изслед-
вания съчетават когнитивната невро-
логия, експерименталната психоло-
гия и генетиката, за да разберат защо 
някои хора са уязвими (или устойчи-
ви) на радикализация. Нейните из-
следвания са публикувани в списания 
като PNAS и са привлекли вниманието 
както в медиите, така и сред полити-
ците.

Източник: forbes.com
Превод: Радослав Тодоров
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Огромните погребални моги-
ли от каменната ера в доли-
ната на река Бойне, на около 
40 километра северно от Дъ-

блин, са толкова впечатляващи, че ра-
йонът е наречен Ирландската Долина 
на царете. А нов анализ на древна чо-
вешка ДНК от Нюгрейндж, най-извест-
ната от могилите в Ирландия, сочи че 
древните ирландци може би са имали 
доста общо с египетските фараони.

Екип от ирландски генетици и архео-
лози съобщава, че човек от сърцето на 
Нюгрейндж, чиито кремирани остан-
ки са били изследвани, е плод на пър-
востепенна кръвосмесителна връзка 
между родител и дете, или брат и сес-
тра. Откритието, комбинирано с други 
генетични и археологически доказа-
телства предполага, че хората, които 
са изградили тези могили, са живели 
в йерархично общество с управляващ 

ДНК на „Ирландски фараон“ 
хвърля светлина върху древни 
гробници

http://nauka.bg
https://nauka.bg/nosht2020/


БГ НАУКА

46Българска наукаЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg ЮНИ/ЮЛИ 2020

елит, който се е смятал толкова бли-
зък до божествения, че подобно на 
египетските фараони са имали право 
да не спазват иначе строгото табу за 
кръвосмешенията. 

При изгрев слънце по време на зимно-
то слънцестоене светлинен лъч осве-
тява централната подземна камера 
на Нюгрейндж, ирландска гробница на 
5000 години в долината на река Бойне. 
Снимка: Ken Williams

В Ирландия преди повече от 5000 го-
дини хората са обработвали земята и 

отглеждали добитък. Но също така те, 
подобно на съвременниците си в цяла 
Европа, са създали зашеметяващи 
паметници за своите мъртви аристо-
крати, някои с точни астрономически 
ориентации. Стоунхендж, по-късен 

мегалит в същата широка традиция 
като Нюгрейндж, е известен с това, че 
е построен в съответствие с лятното и 
зимното слънцестоене. Централната 
подземна зала в Нюгрейндж е постро-
ена така, че когато слънцето изгрява 
около времето на зимното слънцесто-
ене, то осветява цялата камера през 
отвор в покрива.
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Нюгрейндж (Newgrange), обхваща 
пространство от над 1 декар, като 
предната му стена е реконструирана. 
Снимка: Ken Williams

Археолозите отдавна се чудят какво об-
щество е изградило такава структура, 
която според тях трябва да има риту-
ално или духовно значение. Ако, както 

показват новите открития, общество-
то е почитало акта на кръвосмесител-
ния съюз, като е погребало останките 
им на това най-свещено място, тогава 
древните ирландци може би са имали 
управляваща религиозна йерархия, 
може би подобна на тези при древни-
те общества в Египет, Перу и Хаваите, 
които също позволяват кръвосмеси-
телни бракове между брат и сестра.

 В мащабно проучване на древна ДНК 
от костни проби, събрани по-рано от 
ирландски гробници на хиляди годи-
ни, изследователите са открили и ге-
нетични връзки между хората, погре-
бани и в други ирландски погребални 
камери. Това предполага, че хората от 
управляващият елит са били тясно 
свързани едни с други.

Даниел Брадли, от Trinity College, Дъ-
блин, специалист по древна ДНК, кой-
то ръководи екипа с Лара Касиди, спе-
циалист по популационна генетика и 
ирландска праистория също в Trinity 
College, споделя че генома на човека, 
който е продукт на кръвосмешението 
е бил пълна изненада за тях. Те и тех-
ните колеги съобщават за своите от-
крития в списание Nature.

Нюгрейндж е част от некропол, наре-
чен Bru na Boinne, или Дворецът на 
Бойне, датиращ от преди около 5000 
години, който включва три големи 
гробници и много други паметници. 
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Това е един от най-забележителните 
монументални обекти от неолита в 
цяла Европа.

От всичките гробници в района, д-р 
Брадли казва, че “Нюгрейндж е апо-
гей“. В него са вложени цели 200 000 
тона пръст и камък, някои донесени 
от километри разстояние от това мяс-
то. Освен това има точна ориентация 
към зимното слънце.

Всеки път, „когато влезете в камерата, 
усещате че това е едно вдъхващо стра-
хопочитание пространство, това е ли-
минално пространство, място, което 
вдъхва някакво благоговение“, казва 
д-р Брадли. 

Това, че кост от това място, предиз-
вика такъв геномен шок съвсем не е 
случайно. Тя със сигурност трябва да 
е била на видна личност, според раз-
съжденията на изследователите. По-
гребаният не е бил поставен там слу-
чайно и произходът му също едва ли 
е случаен. “Цели компоненти от гено-
ма, които той е наследил от майка си 
и баща си, бяха напълно идентични”, 
казва д-р Брадли. Изводът беше неиз-
бежен: “Това е фараон, казах аз, това е 
ирландски фараон.”

Първоначално той и колегите му въ-
обще не предполагаха какво могат 
да открият. Генетиците анализира-
ха древните кости, за да съвместят 

42 генома на неолитните ирландски 
фермери като част от проект за рекон-
струкция на цялата генетична исто-
рия на Ирландия.

Изследователите взеха ДНК проби от 
човешки останки от четирите вида 
погребения в Ирландия, от най-прос-
тите до най-сложните. Те използваха 
техники, подобни на тези, които ком-
паниите днес използват с цел печалба, 
за да помогнат на хората да открият 
непознати роднини и връзки с пред-
ци. Това включва търсене на удъл-
жени части от ДНК, които са общи за 
различните проби, вместо да се срав-
няват средните разлики в отделните 
гени. „По-скоро е като да погледнем на 
изреченията, а не на буквите“, обясня-
ва д-р Брадли.

Генетиците секвенирали четири пъл-
ни генома. Другите, както е често сре-
щано при този вид изследвания, бяха 
частични.

Дейвид Райк от Харвардския универ-
ситет, един от специалистите по древ-
на ДНК, който е проследил мащабния 
обхват на праисторическата миграция 
на хората по целия свят и не е участ-
вал в тези изследвания, нарече стати-
ята в списанието „невероятна“.

„Мисля, че това е част от бъдеща-
та вълна, с която древната ДНК ще 
хвърли светлина върху социалната 
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структура, което наистина е едно от 
най-вълнуващите ѝ обещания“, казва 
той, въпреки че има някои резерви 
относно доказателствата, че елитът е 
генетично отделен от обикновените 
хора, един вид изолирано владетел-
ско родословие.

Бетина Шулц Полсон, археолог от Уни-
верситета в Гьотеборг (Швеция), каз-
ва, че откритието на учените, което 
предполага религиозна йерархия, е 
„много привлекателна хипотеза“. Ми-
налата година д-р Шулц Полсон из-

каза предположение, че мегалитната 
технология, която за пръв път се по-
явява в Европа преди около 6 500 го-
дини, произхожда от п-в Бретан и се 
е разпространила, включително и по 
море, по бреговете на Атлантическия 
океан и така до Англия и Ирландия. 
Известни са около 35 000 от тези па-
метници, а най-известните привличат 
тълпи от туристи, понякога заради ис-
торията и археологията, а понякога и 
заради духовната сила, която излъчва 
мястото.

План от 19 век на гробницата на Нюгрейндж, показващ централна камера в 
края на дълъг коридор. Изображение: Science Source
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Д-р Шулц Полсон уточнява, че по съ-
щество не се знае нищо за структу-
рата на обществата, изградили древ-
ните мегалити. Но технологията и 
обществата, които са я използвали, са 
се развили с течение на времето.

Нюгрейндж датира от преди около 
5500 години, 1500 години след поява-
та на първите европейски мегалитни 
структури. Създаването на тези па-
метници започва след като селското 
стопанство се появява в Европа, до-
несено от огромна миграция на ана-
долски фермери, разселили се преди 
около 9 000 години. Д-р Райк е един 
от изследователите, документирали 
как тези фермери, чийто генетичен 
профил се различава от европейските 
ловци-събирачи, постепенно заселват 
Европа.

Какво точно се е случило между тях и 
местните ловци-събирачи не се знае, 
но постепенно, съдейки по съвремен-
ната и древната ДНК, тези ловци-съ-
бирачи постепенно изчезнали. Днес, 
след много вълни от последващи миг-
рации, тяхната ДНК се съдържа само 
като блед остатък у съвременното на-
селение.

Ирландските геноми показват, че хо-
рата в тези гробници са били потомци 
на анадолски фермери. Изследовате-
лите откриха следа от коренното на-
селение на Ирландия при два индиви-

да, казва д-р Брадли. Въпреки че това 
е малко количество, то показва, че все 
пак е имало някакво взаимодействие 
между фермерите и ловците-събира-
чи.

Публикацията е богата и на други под-
робности, включително откритието, 
че едно бебе е имало синдром на Даун. 
Авторите смятат, че това е най-старо-
то свидетелство за синдрома на Даун. 
Химическите изследвания на костта 
също показаха, че кърмачето е било 
кърмено и че е било поставено във ва-
жна гробница. И двата фактора пред-
полагат, че то е било добре обгриж-
вано в съответствие с многобройни 
други археологически находки на 
деца и възрастни със заболявания 
или увреждания, които вече са може-
ли да бъдат изхранвани след появата 
на земеделието и производството на 
зърнени излишъци.

Д-р Касиди допълва, че са открити ДНК 
и в други останки, които сочат, че близ-
ките на мъжа, който е дете на кралско 
кръвосмешение, са били поставени в 
други значими гробници. „Този човек 
изглежда образува ясно изразена ге-
нетична група с други индивиди от 
древни гробници на острова“, казва 
тя, като добавя, че „намерихме и ня-
колко преки родствени връзки“, древ-
ни геноми на хора, които са били да-
лечни братовчеди. Това допринесе за 
оформянето на хипотезата, че е имало 
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елит, който ръководел изграждане-
то на могилите. В този контекст има 
смисъл в това кръвосмешението да е 
умишлено. Това не е нещо, което може 
да се докаже, разбира се, но и други об-
щества насърчават кръвосмешението 
между братя и сестри, и то съвсем не 
само египтяните. Братя са се женили 
за сестри и в древните Хаваи и в Перу 
при инките.

„Малкото примери, в които това е со-

циално прието, са изключително стра-
тифицирани общества с елитна класа, 
които единствено са в състояние да 
нарушават правилата“.

Според д-р Райк изследването има по-
следствия и извън конкретните от-
крития. Той казва, че това е ново на-
правление в древните изследвания на 
ДНК, което излиза извън откритията 
на широки модели на праисторичес-
ката миграция на човека. Сега гене-

Работният процес в Нюгрейндж през 2007 г. Снимка: The Irish Image Collection / 
Design Pics Inc./Alamy
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тичните данни могат да помогнат да 
се очертаят социалните структури на 
конкретни общности, като тази в Ир-
ландия, толкова изгубени в дълбока-
та древност, че са били почти невъз-
можни за дешифриране. 

Д-р Райх казва, че има резерви по от-
ношение на едно от заключенията в 
списанието. Изследователите съобща-
ват, че членовете на елита, тези, които 
са намерени в най-богатите гробници, 
са били по-близо един до друг гене-
тично, отколкото до хората, намере-
ни в други, по-прости погребения. Но 
по-простите погребения и погребени-
ята с по-висок статут са разделени от 
стотици години, така че сравнението 
не е много коректно. Може би гене-
тичният състав на обществото, което 
е било малко като брой, се е променил 
за няколко века. Д-р Брадли призна-
ва, че това е възможно алтернативно 
обяснение. 

Последното парче от пъзела, за което 
докладваха изследователите, не беше 
нито археологическо, нито генетично, 
а фолклорно. Описание на ирландски 
топографски  имена, записани около 
1100 г., разказва приказка за крал Бре-
сал, който е спал със сестра си. Резул-
татът от това е бил, че Доут, могилата 
до Нюгрейндж, е била наречена Фер-
тае Гуиле, или Могилата на греха.

 

Идеята, че народната памет може да 
запази история на 4 000 години, може 
да изглежда безсмислена, но същест-
вуват и народни приказки, че бого-
вете са изградили тези гробници, за 
да повлияят на слънчевия цикъл. И 
въпреки това Нюгрейндж със слънче-
вото си подравняване е бил покрит от 
земята през Средновековието. Той е 
разкопан, а ориентацията към зимно-
то слънцестоене е открита чак в нача-
лото на 20 век.

Митовете може да са объркани, но 
приказката за слънчевия цикъл всъщ-
ност има някаква основа, което гово-
ри, че може би историята за кралското 
кръвосмешение се препотвърждава 
от всички тези свидетелства.

Централната погребална камера в 
Нюгрейндж. Снимка: Ken Williams

Източник: nytimes.com
Превод: Радослав Тодоров   
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Илюстрация на коронавирус. Credit: © 
Antonio Rodriguez / stock.adobe.com

Провеждайки генетичен анализ, из-
следователи от Университета Дюк, 
Националната лаборатория в Лос Ала-
мос, Тексаския университет в Ел Пасо 
и Нюйоркския университет потвърди-
ха, че най-близкият роднина на вируса 

е коронавирус, който заразява приле-
пите. Но способността на този вирус 
да заразява хората е получена чрез 
обмен на критичен генен фрагмент от 
коронавирус, заразяващ люспестите 
бозайници, наречени панголини, кое-
то прави възможно вируса да зарази и 
хората.

Еволюцията на коронавируса 
очертава неговият път от 
животните към хората
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Учените съобщават, че този скок от 
вид към вид е резултат от способнос-
тта на вируса да се свързва с клетки-
те на гостоприемника чрез промени в 
генетичния си материал. По аналогия 
сякаш вирусът е пренастроил ключа, 
който му позволява да отключи вра-
тата на приемната клетка. В случая 
със SARS-CoV-2 "ключът" е протеин от 
шипове, намиращ се на повърхността 
на вируса. Коронавирусите използват 
този протеин, за да се прикрепят към 
клетките и да ги заразят.

„Много прилича на оригиналния 
SARS, който прескача от прилепи към 
пълзящи котки (Viverridae), или MERS, 
който може да се предава от прилепи 
на камили, а след това и на хора. Пра-
родителят на този пандемичен коро-
навирус претърпя еволюционни про-
мени в генетичния си материал, което 
му позволи в крайна сметка да зарази 
и хората" обяснява Фън Гао, медик 
в отдела по инфекциозни заболява-
ния в Университета Дюк и автор на 
изследването, публикувано онлайн в 
списание Science Advances.
Гао и колегите му твърдят, че просле-
дяването на еволюционния път на 
вируса ще помогне за възпиране на 
бъдещите пандемии, произтичащи от 
него, както и за ръководство при раз-
работката на евентуалната бъдеща 
ваксина.

Изследователите установяват, че ти-

пичните коронавируси при панго-
лините са твърде различни от SARS-
CoV-2, за да са причинили пряко 
човешката пандемия.
Те обаче съдържат механизъм за за-
качане на рецепторите - част от ши-
повия протеин, необходим за свърз-
ване с клетъчната мембрана - което е 
важно за човешката инфекция. Този 
свързващ механизъм му позволява да 
се прикрепи към протеина на клетъч-
ната повърхност, който е в изобилие 
върху човешките епителни клетки на 
дихателните пътища и червата, ендо-
телните клетки и бъбречните клетки.

Докато вирусният прародител в при-
лепите е най-тясно свързаният коро-
навирус с SARS-CoV-2, механизмът му 
за закачане е много различен и сам по 
себе си не може ефективно да зарази 
човешките клетки.
Тъй че SARS-CoV-2 изглежда, че по-ско-
ро е хибрид между прилеповите и пан-
голиновите вируси, за да се получи 
„ключовият“ необходим механизъм за 
свързване на рецепторите, водещ до 
човешка инфекция.

"Има зони на вируса с много висока 
степен на сходство на аминокиселин-
ните последователности сред различ-
ните коронавируси, които заразяват 
хората, прилепите и панголините. 
Това предполага, че тези вируси са под 
подобна селекция на гостоприемници 
и може би са направили предшестве-
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ника на SARS-CoV-2 в състояние лес-
но да прескочи от тези животни към 
хора“, предполага водещият съавтор 
Сяоюн Ли от Университета Дюк.

„Хората вече бяха разгледали корона-
вирусните последователности, взети 
от пробите от панголините, които об-
съждаме в нашето проучване, обаче 
научната общност все още беше разде-
лена по въпроса дали те играят роля в 
еволюцията на SARS-CoV-2“, казва съ-
авторът на изследването Елена Джор-
джи, учен от Националната лаборато-
рия в Лос Аламос.

„В нашето проучване показахме, че 
наистина SARS-CoV-2 има богата ево-
люционна история, която включва 
пренастройка на генетичен материал 
между прилеповия и панголиновия 
коронавирус, преди да придобие спо-

собността си да се предава и на хора“, 
казва Джорджи.

Референция в журнала: Xiaojun Li, Elena 
E. Giorgi, Manukumar Honnayakanahalli 
Marichannegowda, Brian Foley, Chuan 
Xiao, Xiang-Peng Kong, Yue Chen, S. 
Gnanakaran, Bette Korber, Feng Gao. 
“Появата на SARS-CoV-2 чрез реком-
бинация и силна изчистваща селек-
ция”. Science Advances, 29 май 2020: 
eabb9153 DOI: 10.1126 / sciadv.abb9153

Източник: sciencedaily
Превод: Радослев Тодоров
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 “Nova Et Accvratissima Totius Terrarvm Orbis Tabvla” – или в превод от латински: 
„Най-новата и точна карта на целия свят“. Това произведение е дело на потом-
ствения датски картограф Джоан Блау и е публикувано през 1665 г. Източник: 
https://www.davidrumsey.com/

НИКОГА НЕ ВЯРВАЙ 
НА КАРТАТА
Автор: Таня Славова
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Винаги когато възникне географски 
казус, картата е наш пръв съветник. 
Един бърз поглед е достатъчен да на-
учим кои са страните в съседския спи-
сък на Китай, да проследим пътя на 
най-дългите реки в света или просто 
да проверим къде на сушата можем да 
поставим единия си крак в Северното 
полукълбо, а другия – в Южното. Про-
вокациите на любопитния ум са мно-
гообразни, а с картата изглежда, че 

всичко е ясно. Дали обаче може да ѝ се 
вярва напълно?

Размерът има значение
Нека направим един бърз тест. Опи-
тайте се да отговорите на въпроси-
те коя от всяка двойка държави има 
по-голяма площ (да, можете да погле-
днете картата): България – Сърбия? 

Франция – Белгия? Бразилия – Грен-
ландия? Ако нямате точна информа-
ция, може би сте се зачудили за пър-
вия – верният отговор е България. 
За втория е ясно – това е Франция. 
Ако на третия обаче сте отговорили с 
Гренландия, редно е да преосмислите 
представите си за света. А те най-ве-
роятно са повлияни от най-разпрос-
транената картна проекция.
 

Две изображения в Меркаторова про-
екция. На първото територията на 
Бразилия (лилаво) е насложена върху 
територията на Гренландия (синьо). 
Във второто Гренландия (жълто) е 
върху Бразилия (зелено). И в двата слу-
чая отговорът е категоричен – Брази-
лия е доста по-голяма. Изследвайте 
още тук: www.thetruesize.com
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Правата посока
Меркаторовата проекция, наречена 
по името на своя създател – Герар-
дус Меркатор, е представена през да-
лечната 1569 г. Бележи началото на 
модерните картни проекции и е из-
ползвана от епохата на Великите ге-
ографски открития до днешната кос-
мическа ера.
Една от основните характеристики, 
които обуславят голямото ѝ приложе-
ние векове наред, е условието сочена-
та от компаса константна посока, или 
локсодромата, да се изобразява в пра-
ва линия върху картата. Без съмнение 
това е важно качество за целите на на-
вигацията.

Правилните форми
Запазването на оригиналните ъгли 
при изобразяването им върху картата 
– т.нар. конформност, е друга много ва-
жна характеристика. Така бреговите 
ивици на континенти, държавни гра-
ници и други геометрични очертания 
запазват своето подобие в равнината. 
Меркаторовата проекция притежа-
ва това качество. Може да се уверите 
в това, като погледнете съответната 
карта и я сравните с кълбото на Google 
Earth – формите си приличат, нали?

В Меркаторова проекция с приближа-
ване към полюсите мащабът, в който 

се изобразяват обектите, нараства 
прогресивно. Затова и по средата на 

това изображение в размер, съпоста-

вим с този на конти-
нентите в горната 

му част, виждаме 
американската по-

лярна станция Амунд-
сен-Скот, чиито коор-

динати са 89°59′51.19″ 
ю.ш. (южна ширина), 
139°16′22.41″ и.д. (из-

точна дължина). 

Източник: 
http://metrocosm.com

Ако ви се удаде слу-
чай за директен по-
лет между София и 
Монреал, то това е 
най-вероятният ви 
маршрут – червената 
крива представлява 
ортодрома, изобразена 
в Меркаторова проек-
ция. Източник: www.
greatcirclemapper.net
С отдалечаване от ек-
ватора обаче разме-
рите се увеличават. 
Това е причината на 
картата Гренландия 
да изглежда по-голя-
ма от Бразилия. Ако в 
Меркаторова проекция 
изобразим територия-
та на Гренландия при 
екватора, видимо тя 
ще се смали, а ако от-
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далечим Бразилия към полюсите – тя 
ще нарастне. Тази промяна се дължи 
на математическия апарат на проек-
цията, резултатът от който създа-
ва грешна представа за размерите на 
страните. 

Правият път
Ако сте пътували на дълги разстояния, 
например със самолет, най-вероятно 
сте стигнали и до друг фундамента-
лен въпрос, породен от особеностите 
на Меркаторовата проекция. Защо оп-
исваната траектория е крива линия, 
а не права, както подсказва логиката 
и ежедневния ни опит и стремеж за 
придвижване по най-късия път? Ако 
погледнете отгоре т. нар. ортодрома, 

изчертана върху земното кълбо, тя 
действително изглежда права линия. 
В общия случай върху картата обаче 
ще бъде изчертана като крива.

Проблемът с портокаловата кора

Традиционната аналогия, с която се 
илюстрира затруднението тримерни-
ят свят да бъде изобразен в равнината 
на картата, е портокаловата кора. Оп-
итайте се да я разрежете на две и да 
я заравните – невъзможно е без да ѝ 
нанесете значителни деформации. На 
колкото повече парчета я разделяте 
обаче, толкова по-малко усилия ще са 
ви необходими. Дори това компромис-
но решение обаче не е в състояние да 
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изключи напълно трите вида дефор-
мации – на площите, на формите и 
на дължините, които неизбежно при-
състват в картните изображения.

Създадена през 1925 г., хомолосинусна-
та проекция на Гууд онагледява добре 
проблема с портокаловата кора. Мес-
тата на „разрезите“ са подходящо съ-
образени да съвпадат с големите во-
дни повърхности, така че сушата да 
запази своята цялост, а държавите 
да съхранят относителните си раз-
мери. Източник: www.wikipedia.org

Етичният аспект
Привидно неутралното картографи-
ране, в чиято основа са обективните 
математически принципи със своите 
геометрични недостатъци, се оказва 
обременено и с политически внуше-
ния. През 70-те години на XX век нем-
ският историк Арно Петерс повежда 

активна офанзива срещу глобалните 
проекции, сред които и Меркаторова-
та. Според него чрез изкривяванията, 
увеличаващи териториите на Европа 
и Северна Америка, се фаворитизират 

белите нации. Неуспехът му да открие 
световна карта, лишена от европоцен-
тричност, провокира негови собстве-
ни разработки.
Така през 1973 г. е представена пуб-
лично проекцията на Гал-Петерс 
(именувана още в чест на Джеймс Гал, 
който я описва повече от век по-рано). 
При нея е отстранен недостатъкът 
с размерите, но има друг съществен 
проблем – формите. Визуалните из-
кривявания в очертанията на държа-
вите, континентите и всички други 
обекти с площен характер са ясно из-
разени, особено в полярните райони 
и по дължината на екватора. Какво се 
случва с Гренландия? Издълженият ѝ 
силует в Меркаторова проекция – схо-

http://nauka.bg
https://nauka.bg/nosht2020/


БГ НАУКА | БРОЙ 131

61Българска наукаЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg ЮНИ/ЮЛИ 2020

ден с действителния, е сплеснат и ши-
рок в проекцията на Гал-Петерс. Бра-
зилия пък е разтегната по меридиана.

Индикатрисите на Тисо (в червено) 
са подходящо средство за илюстрира-
не на изкривяванията при картите. 
Сами виждате какво се случва с фор-
мата на окръжност, която е имала 
лошия късмет да попадне на непод-
ходящото място на земната повърх-
ност. По-атрактивна илюстрация на 
този ефект се постига с лицето на 
Гедимин (в синьо), наречено по име-
то на съветския картограф, развил 
този метод. Още примери можете да 
разгледате на https://ncxiao.github.io/
map-projections/index.html

Уебсайтът https://map-projections.net 
предлага дълъг списък от световни 
проекции, които можете да разгледа-
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те и сравните помежду им.

Сравнение между проекцията на 
Гал-Петерс (зелено) и Меркаторова-
та (розово). Източник: https://map-
projections.net

Проекцията на Робинсън е една от 
най-популярните проекции за изобра-
зяване на света. Източник: Интернет

Някои карти имат доста атрактивен 
вид благодарение на своите проекции, 
като например тази на Вернер във 
формата на сърце, създадена още през 

16 век. Източник: Интернет

Компромис според целите
Представените по-горе геометрични 
проблеми на практика имат безброй 
много решения в зависимост от при-
ложението на една карта. За някои 
от тях е важно да запазват формата 
на локалните територии (конформ-
ни проекции), други площта (еквива-
лентни), а трети са създадени с друго 
целесъобразно качество (условни).
През 1963 г. американският географ и 
картограф Артър Робинсън дава свое 
предложение за световна карта. Фоку-
сът при нея е изместен от точността 
към изгледа, като са компрометира-
ни както формите, така и площите. В 
интервю авторът споделя, че за съз-
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даването на своята проекция, той е 
подходил отзад напред. Поставил си 
е по-скоро художествена цел, за пос-
тигането на която е варирал с пара-
метрите до момента, в който изобра-
жението вече не можело да изглежда 
по-добре. Едва тогава 
дефинирал матема-
тическата формула за 
произвеждане на този 
ефект. Явно подходът 
му е свършил работа, 
защото проекцията на 
Робинсън е на първо 
място по популярност 
сред условните проек-
ции за карти на света.

Модерното решение
AuthaGraph е картна 
проекция, създадена 
в Япония преди едва 
няколко години. Ако 
асоциацията, която из-
виква в съзнанието ви, 
е оригами, то сте на прав път. Създате-
лят ѝ – архитектът Хаджиме Нарукава, 
предлага разделяне на земното кълбо 
на 96 триъгълни плочки. Получената 
фигура може да се трансформира в пи-
рамида, а пирамидата – да се разгъне 
в плоска карта.
Смята се,че AuthaGraph представя кон-
тинентите и океаните в точни пропор-
ции (дори обичайно неглижираната 
Антарктика), с което светът е предста-
вен във вид близък до действителния 

му. Нещо повече, експерти твърдят, че 
проекцията е много по-точна от Мер-
каторовата. Дали ще се наложи във 
времето, предстои да научим, но към 
момента тя вече има своите призове 
за дизайн.

AuthaGraph може да бъде разгъната 
в различни направления, така че ком-
позицията на картата да се различа-
ва от добре познатия ни класически 
изглед с Европа в центъра. Източник: 
Интернет.

Регионалният избор
Често пъти обект на интерес не е ця-
лото земно кълбо, а само част от него. 
Съществуват препоръки според ге-
ографската ширина на картографи-
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раната територия – дали тя попада 
в екваториалната област, умерените 
ширини или пък в полярните райони.
Подходящите решения за изобразя-
ването на отделните държави също 
се различават помежду си. Много го-
лямо значение имат очерта-
нията на една страна. Така 
например Чили, която се 
простира от 17о ю.ш. до 56о 
ю.ш. притежава тясна тери-
тория, разположена по про-
тежението на меридиана. За 
нея е подходящо да се подбе-
ре цилиндрична проекция, 
която допира земното кълбо 
именно по нейната дължина. В тази 
контактна зона деформациите на из-
ображението са нулеви, а около нея 
стойностите им са минимални.
Как стои въпросът за България? Стра-
ната ни е разположена приблизител-
но по паралелите и това прави конич-
ната проекция добър избор. Особено 
подходящ е вариантът, при който про-
екционната повърхнина (в случая ко-
нусът) пресича земното кълбо в два 
паралела, преминаващи през терито-
рията на страната. Така вместо да го 
допира в един и с увеличаване на раз-
стоянието от него изкривяванията да 
нарастват значително, между двата се 
реализира далеч по-умерено прераз-
пределяне на деформациите.
За страни като Румъния е дори още 
по-лесно. Границите ѝ очертават те-
ритория с приблизително еднакви 

ширина и дължина. За нея може да се 
приложи азимуталната проекция, или 
иначе казано – директно да се изобра-
зи в равнината, без да се използват 
преходни цилиндрични или конични 
повърхнини.

Основни етапи на Меркаторовата 
проекция: тъй като кълбото не може 
да се разгърне непосредствено в равни-
на, се използва междинна цилиндрична 
повърнина. При други видове проекции 
за тази цел може да се ползва също 
конус или директно равнина, а също 
може да се варира и с нейния наклон. 
Източник: http://earth.rice.edu/

Има ли бъдеще за плоската карта в 
триизмерния свят?
При изобразяването на земната по-
върхност в равнина, изхождаме от 
предпоставката, че Земята има форма-
та на сфера или дори по-точно – елип-
соид (сплесната в полюсите сфера). Да 
си носим глобус под ръка само за да 
избегнем деформациите при проекти-
рането в равнината обаче е доста не-
практично. Скъп е, а и голям, особено 
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ако ни е необходим в по-едър мащаб. 
По-различно стои въпросът със соф-
туерните приложения за компютри, 
таблети и телефони, но работата с 
тримерни модели е свързана и с по-съ-
ществен хардуерен ресурс. А и да не 
забравяме, че кълбото е видимо в пло-
скостта на екрана. Освен това то ни 
лишава от обзорен поглед върху об-
ширни области. Глобусът е абсолютно 
излишен и за обичайни дейности като 
градска навигация и маршрути за пла-
нински преходи, които се простират 
на доста ограничена територия. 
Неслучайно мобилните приложения 
използват същите онези проекции, за 
които вече стана дума. Голямото пре-
димство на технологиите е в лесното 
превключване между различните ви-
зуализации. Независимо от това обаче 
дали са в хартиен вариант – самостоя-
телни или в атласи, или в електронен 
– вградени в уебсайтове или мобил-
ни приложения, плоските карти имат 
своето запазено място в тримерния 
ни свят.

    

http://nauka.bg
https://nauka.bg/nosht2020/
https://nauka.bg/nosht2020/


БГ НАУКА

66Българска наукаЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg ЮНИ/ЮЛИ 2020

Кралски пингвини на остров Île aux 
Cochons през ноември 2019 г., които са 
само част от тяхната предишна попу-
лация. Снимка: ADRIEN CHAIGNE / TAAF

“Къде по дяволите са се 
дянали всички пинг-
вини”, възкликва Анри 
Ваймерскирх в начало-

то на 2017 г., когато колегите му из-
пращат актуални снимки на пустия 

остров Île aux Cochons. Това самотно 
парче суша е безплоден вулканичен 
остров, намиращ се на половината път 
между Мадагаскар и Антарктида, кой-
то хората много рядко посещават. Въ-
просните снимки разкриват огромни 
площи от гола скала, които само ня-
колко десетилетия преди това са били 
претъпкани с около половин милион 
гнездящи двойки кралски пингвини и 
техните малки. 

Близо милион кралски 
пингвини изчезнаха без следа 
от малък остров
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Оказва се, че тази колония, която до-
тогава е била най-голямата общност 
от кралски пингвини в света и вто-
рата по големина сред колониите на 
всичките останали 18 вида пингвини, 
се е свила с 90%. Близо 900 000 от ве-
личествените, високи по метър, чер-
но-бяло-оранжеви птици са изчезна-
ли без следа. 
“Беше наистина невероятно, напълно 
неочаквано“, спомня си Ваймерскирх, 
който работи във френската нацио-
нална изследователска агенция CNRS.
Скоро след това той и други учени пла-
нират експедиция до острова, първа-
та след 37 години и едва трета досега, 
в търсене на обяснения за тази загад-

ка. “Трябваше да отидем да се убедим 
сами“, споделя екологът на CNRS Чар-
лз Бост.

При подготовката си за експедицията 
учените трябва да се справят с логис-
тичните, политическите и научните 
предизвикателства, които отдавна 
възпират биолозите в техните опити 
за проучване на отдалечените екосис-
теми в Антарктика. Огромните раз-
стояния, суровото време и трудният 
терен правят пътуването сложно и 
скъпо. Осигуряването на кораб и хели-
коптер са обезателни, тъй като бурни-
те студени води и скалистите брегове 
създават опасни условия за акостира-
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не с лодки на островите край Антар-
ктида. 
На контролирания от Франция остров 
се изискват строги разрешителни и 
правила за биологична сигурност, це-
лящи да предотвратят опасността от 
нарушаване на крехките екосистеми. 
А това изисква внимателно плани-
ране и документация, които отнемат 
месеци на екипа. Отгоре на всичко, 
след като пристигнат, те имат на раз-
положение съвсем малко време - едва 
5 дни, за да разследват множеството 
заподозрени в изчезването фактори, 
като болестите, хищниците и затоп-
лящия се Южен океан.

По всяка вероятност предишното по-
ложение на острова никога няма да 
може да се възвърне. “Знаехме, че това 
ще бъде еднократна експедиция“, 
спомня си консервационният биолог 
Адриен Чайне, организатор на експе-
дицията, който работи за Национал-
ния природен резерват на Френските 
южни и антарктически територии, уп-
равляващи острова. "Това беше наис-
тина твърде потискащо."

Всички тези ограничения отдавна 
възпрепятстват биолозите, които 
искат да изследват живота в това от-
далечено кътче на планетата. Преди 
два века изследователите, желаещи 
да посетят региона, е трябвало да се 
присъединяват към експедициите 
на китоловци или ловци на тюлени. 

Пингвинът Адели например е иденти-
фициран за първи път от натуралист, 
присъединил се към експедиция през 
1837 г. в Югоизточна Антарктида, ръ-
ководена от френския изследовател 
Жул Дюмонт д'Урвил, който кръщава 
мястото Терре Адели на съпругата си. 
Мъчителните пътешествия обаче ги 
възнаграждават с изненади. През 
1895 г. ботаниците, сигурни, че нито 
едно растение не може да оцелее на 
такъв леден антарктически климат, 
са шокирани когато откриват лишеи 
на остров Пъзешън, близо до Île aux 
Cochons.

Днес съвременните научни бюдже-
ти и мрежата от полярни изследова-
телски станции правят Антарктида 
по-достъпна. Биолозите са стигали до 
региона, за да се изправят пред реди-
ца основни въпроси, включително как 
животните са се развили, за да оцелеят 
при ниски температури и как са орга-
низирани екосистемите в обширния и 
изобилен на живот Южен океан. Изме-
нението на климата, което превърна 
Антарктида в едно от най-бързо про-
менящите се места на Земята, вдъхно-
ви проучванията за изместването на 
ледовете и окисляването на океана. 
Потенциалът за откривателство тук 
прави региона привлекателен, каз-
ва морският биолог Денеб Каренц от 
университета в Сан Франциско. "След 
като отидете като изследовател, ви-
наги искате да се върнете отново."
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Но дори и днес изследванията в Ан-
тарктида са сериозно предизвикател-
ство. “Ако събирането на проби ви от-
нема обикновено по около 2 часа, то 
на Антарктида може да отнеме и 10“, 
казва Каренц. Например дупките за 
събиране на проби, направени в мор-
ския лед, регулярно се нуждаят от до-
пълнително разпробиване, за да оста-
нат отворени през цялото време. 
Тежките условия могат да изискват и 
скъпа екипировка. През 1987 г. плава-
щият морски лед помита плексигла-
сов механизъм, който Каренц използ-
ва за изследване на микроорганизми 
под повърхността. Тя упорито се бори, 
за да го замени с подръчни материали, 
изровени от близката изследовател-
ска станция. В Антарктида казва тя: 
“Трябва да бъдеш находчив за да се 
справяш.“

Тези уроци не са забравени от Вай-
мерскирх и Бост, и двамата ветерани 
от предишни антарктически експеди-
ции, когато хеликоптер от френския 
изследователски кораб Марион 
Дюфресне ги стоварва заедно с тех-
ните 700 килограма оборудване на Île 
aux Cochons през ноември 2019 г. Точ-
но тогава е средата на сезона за гнез-
дене при императорските пингвини и 
биолозите са посрещнати от бурното 
подскачане и писукане на десетки хи-
ляди птици. 
Сред околния пейзаж те забелязват 

огромни празни улеи в скалистата 
почва, където предишните поколения 
пингвини са издълбавали почвата. 
Учените изчисляват, че някога пинг-
вините са гнездели нагъсто едни до 
други на този терен от около 67 ква-
дратни километра площ, която сега е 
изоставена и пуста.

Учените нямат търпение да разберат 
какво е причинило тази загуба. Им-
ператорските пингвини, наброяващи 
3.2 милиона птици в района на Антар-
ктида, всъщност в момента не са в не-
посредствена опасност от изчезване. 
Техният брой сега дори се възстано-
вява след векове на лов и изтребле-
ние от страна на хората. За разлика 
от тях половината видове пингвини в 
света са застрашени, а няколко от тях 
напоследък преживяват смущаващи 
сривове на популациите си. Така че 
големите загуби при видове със срав-
нително стабилни популации биха 
могли да свидетелстват за по-широки 
заплахи, поради което бедствието на 
Île aux Cochons задейства алармените 
звънци.

Кралските пингвини би трябвало да 
бъдат сравнително лесни за изучава-
не. За разлика от своите, обвързани 
с леда братовчеди - императорски-
те пингвини, кралските живеят на 
острови, пръснати из субантарктиче-
ския регион. Това означава, че те мо-
гат да бъдат надеждно и многократно 
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преброени чрез сателитни снимки във 
времето и учените могат да лагеруват 
заедно с размножителните им коло-
нии, за да ги наблюдават отблизо. 
При други видове, зависими от леда, 
като императорските пингвини, е 
по-характерно странстването. По вре-
ме на дългия размножителен период 
родителите си поделят задачите, като 
единият мъти яйцата или отглежда 
пухкавите кафяви пиленца, докато 
другият се отправя към морето, за да 
лови риба и други морски животни. 
Тези обиколки в търсене на храна мо-
гат да покрият периметър от 500 ки-
лометра или повече, според данните 
от електронните маркери, прикрепе-
ни към птиците.

Първият приоритет на изследовате-
лите е да прикачат такива етикети и 
към 10 кралски пингвина, за да видят 
дали подобни странствания може да 
допринасят за загубите. 
Това обаче никак не е лесна задача. 
Екипа разполага с разрешение да из-
ползва за работата си само една добре 
утъпкана пътека на ръба на колония-
та. Кратките прекъсвания в дъждове-
те позволяват на учените да прикре-
пят предаватели върху перушината 
на птиците.
Междувременно друга част от екипа 
поставят камери-фотокапани и опти-
ка за нощно виждане, за да проверяват 
за котки и мишки, донесени тук навре-
мето от китоловци или тюленоловци 

и за които е известно, че ядат яйца и 
пилета на пингвини и морски птици. 
Учените взимат и проби от пингвин-
ска кръв, за да ги изследват по-късно 
за болести и други данни. Също така 
събират перушина и изкопават кости 
от пингвини, които евентуално могат 
да дадат допълнителни екологични 
улики, включително промени в диета-
та им.

"Първите 2 дни бяха интензивни", 
казва Чайне. "Знаехме, че е възможно 
лошото време да прекрати експедици-
ята във всеки един момент." За щастие 
те се разминават със сериозни бури и 
до края на петия си ден учените успя-
ват да маркират пингвините и да съ-
берат търсените проби.
Натрупаните данни тепърва предстои 
да бъдат анализирани. Но изследова-
телите вече са изключили някои въз-
можни обяснения за масовия спад в 
популацията на пингвините. 
Сухоземните хищници, изглежда, не 
играят роля тук. При прегледи на пи-
лета и възрастни пингвини, както и 
на изкопани кости, не са установени 
следи от ухапвания от котки или плъ-
хове, нито пък някоя от камерите е ре-
гистрирала такива атаки. Любопитен 
факт е, че зайци, каквито са забеляз-
вани при предишни експедиции, сега 
изцяло липсват.
Също така не изглежда и като, пингви-
ните просто да са се преместили някъ-
де наблизо. Открита е втора по-малка 
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колония на острова, която би могла да 
представлява естествено място за пре-
местване, но там са преброени само 
около 17 000 двойки - твърде недос-
татъчни, за да обяснят масовия спад 
в основната група. Бост потвърждава, 
че няма очевидна индикация дори и 
от сателитните снимки колонията да 
се е преместила на друг остров.

Тези данни ни оставят едно единстве-
но логично обяснение, казва Бост: "Ако 
пингвините не са тук, значи са измре-
ли." Но въпросът е какво ги е убило?
Не е болест, както изглежда. Екипът 
още чака окончателните анализи от 
кръвни проби, но те са засекли незна-
чителен брой болни птици или прес-
ни трупове. “Очаквахме, че ще видим 
мърша и пингвини в лошо състояние“, 
казва Чайне. “Но птиците изглеждаха 
напълно здрави.”
Вместо това той и колегите му подо-
зират, че промените в околния оке-
ан са принудили пингвините да плу-
ват по-надалеч, за да намерят храна. 
Проучванията на други колонии на 
кралски пингвини показват, че при 
тези свои плувания птици от Île aux 
Cochons обикновено достигат океан-
ския предел на стотици километри на 
юг, известен като Полярният фронт 
или Конвергенцията на Антарктида. 
Тази линия бележи северния предел, 
до който достигат на по-студените 
води на Антарктида. Пингвините са 
привлечени от многото морски съ-

щества, които се събират на такива 
термични ръбове - особено основната 
плячка на птицата, рибите Myctophum 
punctatum, които образуват огромни 
пасажи на около 100 метра или повече 
под повърхността.

Източник: sciencemag.org
Превод: Радослав Тодоров
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Биологът от Института Алфред Ве-
генер Алисън Фонг (вляво) и химиче-
ският океанограф Робърт Рембер от 
Университета на Аляска Феърбанкс 
вземат проби вода и лед - за изследва-
не на организмите в тях - от пукнати-
на на ледената покривка, на 10 октом-
ври 2019 г. Снимка: ESTHER HORVATH

Алисън Фонг виси над ръба на 
“река“, течаща през масивна 
грамада морски лед, плаващ 
между Северния полюс и ру-

ския остров Комсомолец. Само някол-
ко дни след като проправя своето ко-
рито към океана, реката вече започва 
да замръзва. Нейната повърхност ясно 
се отличава като тъмен белег на фона 
на белия пейзаж.
Пукнатината, която тя образува, може 

Експедицията, която ще хвърли 
светлина върху нощния живот 
на арктическата зима
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да се разтвори допълнително, деста-
билизирайки или дори разцепвай-
ки 3-километровата плаваща ледена 
маса. За да не падне в студените (око-
ло -1,8°С) води, причиняващи хипо-
термия, Фонг разпределя теглото си 
върху ръцете и коленете си и е при-
вързана към по-стабилна ледена по-
върхност на няколко метра.
Тя гледа спокойно, докато издърпва 
парче наскоро замръзнал лед от пук-
натината и леко го стиска. Изглежда 
солидно, но се компресира като кубче 
Jell-O, което означава, че този къс не е 
напълно замръзнал и все още съдър-
жа миниатюрни камери с течна вода. 
Тези камери са дом на микроскопич-
ни организми, които ще останат в ка-
пан в леда през цялата зима. Период 
на дълготрайни тъмни дни и студени 
температури от октомври чак до март, 
когато най-накрая слънцето се завръ-
ща.
И въпреки това тези организми успя-
ват да процъфтяват тук. Фонг, която е 
биолог от Института Алфред Вегенер 
в Бремерхафен, Германия, иска да знае 
как това се случва.

Дори фитопланктонът, вид водорасли, 
които разчитат на слънчевата светли-
на за подхранване на фотосинтезата, 
далеч не спят в тъмното. Учените по-
дозират, че тези микроскопични съ-
щества разчитат на съхранявани от-
лагания на мазнини или се хранят с 
оскъдни микроорганизми в зимните 

води.
Откритието със сигурност е важно, 
като се има предвид, че тези водорас-
ли са основата на арктическата храни-
телна верига. Масовото им пролетно 
цъфтене осигурява шведска маса за 
други животни, по-специално зооп-
ланктон, мънички морски същества, 
които биват схрусквани от по-големи 
калмари и риби, които пък са вечеря 
за тюлените, които от своя страна ста-
ват плячка за китове и полярни мечки.

Всяка промяна във водораслите със 
сигурност ще разтърси хранителната 
пирамида, а индикации за такава съ-
ществуват. Повишаването на темпера-
турите в Арктика е станало причина 
ледът да се топи и да изтънява. В ре-
зултат на това цъфтежът на водорас-
лите започва все по-рано през сезона 
и все по-далеч на север. Цъфтежи са 
забелязвани дори под самия лед. За 
да прогнозират по-добре тези проме-
ни и как те могат да засегнат храни-
телната верига, учените първо трябва 
да разберат как водораслите и други 
микроскопични организми оцеляват 
в полярната нощ и как реагират на 
най-ниските нива на светлина и то-
плина.

Много обстоятелства около Арктика 
си остават загадка. В ледените води 
има повече от 1000 вида микроводо-
расли и нито един не е проучен в ра-
йона на Северния полюс. “Буквално 
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няма данни за животните и техните 
дейности през полярната нощ от цен-
трална Арктика“, казва Фонг.

Това е така, защото всяка зима цен-
трална Арктика се превръща в крепост 
от морски лед, прекалено дебел за да 
проникнат кораби през него. Повече-
то изследователски съдове обикалят 
по на южните периферии на океана. 
Но в началото на октомври германски-
ят ледоразбивач Поларщерн се отпра-
ви на север и се насочи към масивен 
леден блок на 85° с.ш. Там капитанът 
изключи двигателите на кораба, така 

че той да може да замръзне на място-
то си.
Мисията, известна като MOSAiC (Му-
лтидисциплинарна плаваща обсерва-
тория за изследване на арктическия 
климат), сега пътува през Арктика 
прикрепена към този масивен леден 
къс в продължение на една година. 
Фонг и учени от 20 страни имат без-
прецедентната възможност да съби-
рат данни в централна Арктика през 
полярната нощ, за да научат как кли-
матичните промени се отразяват на 
огромния пейзаж и неговите обита-
тели - от най-малките водорасли до 

Първоначално Поларщерн се насочва североизточно от Тромсьо, Норвегия, към Се-
верния полюс. След което корабът засяда в ледовете и се превръща в част от голям 
плаващ леден масив . Експедиция ще приключи през октомври 2020.
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900-килограмовите полярни мечки.

В средата на септември екип от учени 
от MOSAiC, плюс няколко късметлии 
журналисти, отплават от Тромсьо, 
Норвегия, и се отправят на изток по 
крайбрежието на Русия, преди накрая 
да се насочат към Северния полюс. С 
придвижването на север дните стават 
все по-кратки. Скоро слънцето изчез-
ва напълно, както и всякакви други 
следи от кораби и птици. Във всяка 
посока светло сивото небе се сблъск-
ва с тъмно сини вълни - и нищо друго. 
Този свят изглежда празен откъм жи-
вот.

В продължение на няколко нощи из-
следователският екип наблюдава 
навсякъде танцуващи искрящи свет-
лини, тъй като биолуминисцентни-
те организми (вероятно вид морски 
планктон) произвеждат светлина при 
своето раздвижване. Намек, че при-
видно мъртвият пейзаж процъфтява с 
микробиологичен живот. 
След като корабът навлиза в арктиче-
ската ледена шапка - мозайка от ле-
дени късове, започват да се блъскат и 
скърцат в корпуса му. Тези парчета от 
време на време разкриват скрити пла-
стове от тюркоазен лед, който често 

Полярни мечки и техните малки са чести посетители на мястото на експедиция-
та.
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има и жълтеникаво-кафяви оттенъци 
- признак за наличие на ледени водо-
расли.
Гледката на този “мръсен лед“ хвър-
ля учените в състояние на еуфория, 
нетърпеливи да разгледат по-отбли-
зо самите организми, които са полеп-
нали по него, за да започнат тяхното 
изучаване. 

За щастие групата не се налага да чака 
дълго. На 4 октомври корабът се блъс-
ка в ледения блок, който ще послужи 
като дом на MOSAiC в продължение на 
цялата една година. Екипите веднага 
се разпръскват по ледената повърх-
ност, бързайки да нивелират пътища, 
да поставят електропроводи и да раз-
полагат инструменти по леда, използ-
вайки последните лъчи на залязва-
щото слънце, преди настъпването на 
полярната нощ.
Работата им често е прекъсвана от по-
явата на огромни пухкави посетители. 
Шест дни след като учените започват 
работата си, любопитна полярна меч-
ка и нейното малко нахълтват в лаге-
ра, събаряйки електропроводи и дъв-
чейки инструменти. С всяко следващо 
такова посещение корабната сирена и 
радиоговорителят изпращат учените 
обратно на кораба, спирайки цялата 
им работа по ледените площадки.

Но пухкавите посетители не са един-
ственото препятствие. Корабите, кои-
то отплават и пристигат до ледения 
блок на всеки няколко месеца, често 
се забавят дълго, а през март и въз-
душни санитарни мисии започват да 
кацат там, за да предпазят кораба от 
коронавирусната епидемия.

Самият лед също не винаги е готов да 
сътрудничи. Няколко дни след като 
учените пристигат на този свой нов 
дом, буря разтърсва ледения масив и 
отваря няколко пукнатини пред носа 
на заседналия кораб. Дотогава ледена-
та маса се държи достатъчно стабил-
но, дори континентално, така че уче-
ните лесно забравят, че това е просто 
тънък фурнир от лед, който може да 
бъде носен от вятъра и теченията. 

За разлика от другите учени, които ус-
тановяват лагерите си на няколкосто-
тин метра от кораба, Фонг трябва да 
работи далеч от ярките му светлини, 
за да проучи как естествената светли-
на на Арктика (или липсата на такава) 
влияе на най-малките местни орга-
низми. След като бурята веднъж про-
валя първоначалния й план за лагер, 
след това отнема няколко седмици до-
като тя намери ново подходящо мяс-
то, на повече от километър от борда 
на кораба.
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Поларщерн, сниман от хеликоптер по 
време на полет за оглед на щетите от 
бурята в средата на октомври.

Екипът на Фонг, от 10-ма учени и двама 
пазачи от полярни мечки, прави регу-
лярни обиколки на околността, нато-
варен в четири моторни и шест дърве-
ни шейни, веднъж седмично. Групата 
обикаля по неравен път, покрай малки 
планини от сняг и лед, кръстени “кре-
постта”, до другия ръб на леденото 
плато. Там, по тъмно, екипът събира 
ледени проби от вътрешността за ана-
лиз в тъмната и студена лаборатория 
обратно на кораба. “Това ще ни даде 
представа какво има там“ - казва Фонг 
- “и колко активни могат да бъдат тези 
организми при липса на светлина.”

През 2007 г. Йорген Берге, морски би-
олог от Арктическия университет на 
Норвегия в Тромсьо, анализира данни 
от инструмент, който е бил прикачен 
към морското дъно в южна Арктика, 
когато забелязва, че масиви от зооп-
ланктон мигрират в подводни коло-
ни нагоре и надолу през зимата. Това 
поведение е типично през голяма 
част от годината, когато светлината 
на деня е в игра и образува снопове. 
През нощта организмите се издигат 
на повърхността, за да се хранят с фи-
топланктон и през деня се гмуркат 
обратно. Виждайки подобна дейност 
в тъмната част на Арктическата зима, 
Берге първоначално предполага, че е 
открил грешка в данните. Но по-къс-
ни изследвания потвърждават това, 
както и изясняват, че движението на 
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зоопланктона се задвижва от слабата 
светлина на Луната.
Ние може и да сме свикнали да възпри-
емаме Арктика като едно тъмно пет-
но през зимата, но други видове съв-
сем не го правят. “Без значение къде 
гледате, независимо дали е в морска-
та или в земната среда, организмите 
имат различни начини да изживяват 
и да усещат света“, казва морският би-
олог Джонатан Коен от Университета 
Делауеър в Люис.
По време на два круиза в Арктика през 
2014 и 2015 г. Коен и колегите му из-
мерват каквото малко количество 

светлина е имало там през полярна-
та нощ. Според тях нивата са били 
100 милиона пъти по-ниски от тези, 
наблюдавани през Арктическо лято. 
Но дори и през тази безкрайна нощ на 
арктическата зима, все пак има разли-
ка между ден и нощ. Слънчевата свет-
лина, отразена отдолу на хоризонта, 
всъщност прави деня съвсем малко 
по-ярък от нощта. Плюс това, Луната 
и вероятно северното сияние приба-
вят известни отблясъци. Все пак то-
гава Коен не е бил сигурен дали тази 
минимална светлина е достатъчна за 
арктическите животни.
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Навън метеоролозите и климатоло-
зите от ледоразбивача Поларщерн, 
морските биолози и специалистите 
по сняг, морски лед и други дисциплини 
построяват изследователски стан-
ции, като ROV, където дистанционно 
управлявани апарати се гмуркат под 
леда, за да правят измервания във 
водите на Северния ледовит океан и 
MET, където сензорите и привързани-
те балони измерват атмосферните 
промени.

Така екипът поставя електроди за да 
измери как съществата реагират на 
проблясъци на слаба светлина. Оказва 
се, че животните реагират най-силно 
на синкавите цветове, проникнали 
дълбоко във водните слоеве, което 
обяснява как зоопланктонът мигрира 
през полярната зима.
И тези плувци не са сами. Учените 
започват да осъзнават, че Арктика - 
дори през полярната нощ - е изуми-
телно жива. Морските птици, за които 
се смята, че са визуално ориентиращи 
се хищници, се хранят в средата на 
зимата. Така правят и няколко вида 
риба и крил. Мидите растат със сход-
ни темпове през зимата спрямо лято-
то. И всички видове организми, вклю-
чително охлюви по морското дъно, се 
възпроизвеждат въпреки студа и тъм-
нината.
Дори фитопланктонът остава акти-
вен. Въпреки че учените все още не 
могат да кажат точно как, те подози-

рат, че някои видове живеят благо-
дарение на съхранение на мазнини, а 
други могат да претърпят драматич-
на метаморфоза всяка зима.

Micromonas pusilla, един от най-раз-
пространените видове фитопланктон, 
всъщност преминава към по-живо-
тински начин на живот, като се храни 
с бактерии и други микроорганизми 
във водните слоеве. И все пак фитоп-
ланктонът успява да запази фотосин-
тетичния си апарат непокътнат през 
тъмната полярна нощ, което им поз-
волява да реагират в рамките до ча-
сове на завръщането на слънчевата 
светлина през пролетта.

“Има цял свят, който процъфтява по 
време на тъмнината“, казва Ева Леу, 
морски биолог от Тромсьо, помагаща 
за планирането на биологични експе-
рименти за MOSAiC.
Но досегашните проучванията, които 
разкриват активния нощен живот на 
Арктика, едва са се докосвали до по-
върхността на морето от познание, 
което чака да бъде разкрито. Много 
от тях са проведени в южната част на 
Арктика при приблизително 80° с.ш., 
докато MOSAiC сега плава по-близо до 
Северния полюс от всеки друг изсле-
дователски кораб през арктическата 
зима, там където тя е по-тъмна и про-
дължава по-дълго.

MOSAiC премина по-на север от север-
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ното сияние, до съвсем различна мор-
ска среда с океан, който се простира 
на четири километра дълбочина (за 
разлика от плиткия континентален 
шелф). Поради това много от резулта-
тите от минали проучвания не могат 
да бъдат екстраполирани в централна 
Арктика.
Така изследователите на MOSAiC ще 
проведат физиологични и генетични 
анализи на местните организми в рам-
ките на хиляди проби в лаборатория-
та на борда на кораба (някои ще бъдат 
изпратени в различни лаборатории за 
анализ). Въпреки че Фонг се завърна 
в Германия през януари, други про-
дължават изследванията през цялата 
зима. Но докато мисията продължава, 
Леу и други учени са най-нетърпеливи 
да събират проби, след като в Арктика 
настъпи времето за друга драстична 
промяна - завръщането на слънцето.

Щефани Арнд, физик от Алфред Веге-
нер, прави селфи на леденото плато 
по здрач в началото на март.

Всяка пролет слънчевите лъчи попа-
дат на върха на света за първи път от 
месеци - образувайки розово сияние и 
затопляйки морския лед. Температу-
рите се повишават, снегът и ледът за-
почват да се топят и животът започва 
да процъфтява. 
Въпреки че полярната нощ е много 
по-динамичен свят, отколкото учени-
те първоначално са си представяли, 
тя не може да се сравнява с пролетта, 
когато фитопланктонът образува ма-
сивни цъфтежи, осигуряващи вкусна 
храна за останалата част от арктиче-
ската хранителна мрежа.
Някои видове зоопланктон, които 
прекарват зимата на големи дълбо-
чини, мигрират на повърхността през 
пролетта, за да се хранят с изобил-
ните водорасли. Тези малки животни 
стават храна за риба, в крайна сметка 
поддържаща останалата част от хра-
нителната верига. Калифорнийските 
сиви китове, белобузите гъски и 135 
други видове птици мигрират към 
върха на света, за да ловуват множе-
ството животни, хранещи се с цъфте-
жа. Полярните рибарки дори измина-
ват 30 000 километра, прелитайки от 
Антарктида до Арктика. Активността 
около пролетното хранене без съмне-
ние е основното събитие в арктиче-
ската екосистема.

“Това е храната, която след това под-
държа цялата хранителна пирамида 
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през останалата част от годината“, 
казва Коен.
Успехът на този празник зависи от 
времето и местоположението на про-
летното цъфтене. “Това, което се случ-
ва през зимните месеци, поставя осно-
вата за идващия пик на изобилието“, 
казва Леу. Така учените са готови да 
разберат по-добре случващото се в 
онези мрачни месеци.
Знанието как различните видове во-
дорасли реагират на ниските нива на 
светлина, например, ще помогне на 
учените по-точно да предвиждат кога 
и къде могат да се появят тези цъфте-
жи и дори какъв е техния състав.
Сега във важен момент се превръща 
обстоятелството, че времето и место-
положението на тези цъфтежи започ-
ват да се променят поради изменение-
то на климата.

Тази промяна тревожи Фонг. "Това е 
същото като с пчелите и цветята", каз-
ва тя. Растенията цъфтят въз основа 
на температурата, но обикновено из-
искват насекоми за опрашването им. 
Ако тези насекоми не са на етап от 
жизнения си цикъл, за да бъдат актив-
ни опрашители, тогава плодно дър-
во, което цъфти твърде рано, няма да 
даде никакъв плод.
“Фитопланктонът може да расте и да 
расте и да расте“, казва Фонг. “Но един-
ственият начин, по който материалът 
се прехвърля в хранителната мрежа, 
е, ако основните консуматори са там и 

могат да пасат от фитопланктона.“
Когато по-късно през сезона настъпва 
цъфтеж, водите са значително по-топ-
ли; зоопланктонът се възпроизвеж-
да, а неговото потомство се храни с 
фитопланктона, попадащ там през 
водните слоеве. Но сега, когато цъф-
тежът се появява по-рано, когато во-
дата все още е по-студена, зооплан-
ктонът все още не се е възпроизвел; 
няма потомство, което да загребва 
фитопланктона.

В този нов сценарий на по-ранен цъф-
теж по-голямата част от фитоплан-
ктона би могъл да достигне дъното на 
океана, което води до процъфтяване 
на ниско разположената екосистема. 
Сивите китове, моржовете и мидите се 
хранят на дъното. Но гренландските 
китове, арктическата треска и сьомга-
та се хранят в по-горните водни слое-
ве - и по този начин могат да понесат 
последствията, пропускайки шанса си 
да обядват зоопланктон.
Макар че, разбира се, голяма част от 
това са спекулации, основани на ран-
ни проучвания и прибързани заклю-
чения. Така че все още не е ясно какво 
точно ще се установи накрая. Учени-
те от MOSAiC ще трябва да завършат 
тъмния си престой там, за да хвърлят 
светлина върху променящата се Ар-
ктика.

Източник: sciencenews.org
Превод: Радослав Тодоров
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Вътрешноконтиненталният 
антарктически лед съдър-
жа обем вода, който може да 
повиши глобалните морски 

нива с няколко метра ако се разтопи. 
Ново проучване, публикувано в списа-
ние Nature, показва, че стените на лед-
ниците са жизненоважни за климата, 
тъй като те предотвратяват повиша-
ването на океанските температури и 
топенето на ледовете.
Океанът може да съхранява много 
повече топлина от атмосферата. Дъл-

боките води около Антарктида съх-
раняват топлинна енергия, която е 
еквивалентна на загряване на възду-
ха над континента с 400 градуса. 
Сега международна изследователска 
група, ръководена от Швеция, е из-
следвала физиката, стояща зад океан-
ските течения в близост до плаващите 
ледници около бреговете на Антар-
ктида.

"Текущите измервания показват уве-
личаване на топенето, особено в бли-

Ледените стени на Антарктида 
защитават глобалния климат
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зост до брега в някои части на Антар-
ктида и Гренландия. Тези увеличения 
вероятно могат да бъдат свързани с 
топлите, солени океански течения, 
циркулиращи край континенталния 
шелф, топейки леда отдолу", казва 
Анна Велин, водещ автор на изслед-
ването и професор по океанография в 
Университета в Гьотеборг.

"Това, което намерихме тук, е от реша-
ващо значение за обратната връзка: 
ледените шелфове са тяхната собстве-
на най-добра защита срещу прониква-
не на топла вода. Ако ледът изтънее, 
навлиза повече океанска топлина и 
топи ледения шелф, който става още 
по-тънък и т.н. Това е притеснително, 
тъй като ледените шелфове вече зна-
чително изтъняват поради глобално-
то затопляне на въздуха и океана ", 
казва Селин Хейзе, климатолог в ка-
тедрата по науки за Земята в Гьоте-
боргския университет.

Стабилността на леда е мистерия

Вътрешноантарктическият лед по-
степенно се придвижва към океана. 
Въпреки че ледът е толкова важен, 
неговата стабилност остава загадка - 
както и отговорът на това, кое би мог-
ло да го накара да се стопи по-бързо.
Тъй като ледниците са трудно достъп-
ни, изследователите засега не са успе-
ли да открият много информация за 
активните процеси.

Сега са получени повече знания чрез 
анализите на данните от измервани-
ята, събрани посредством инструмен-
ти, които Анна Велин и нейните коле-
ги учени са поставили в океана около 
ледника Гетц в Западна Антарктида.

Ръба на шелфовия лед блокира топ-
лата морска вода

Гетц има плаващ участък с дебели-
на приблизително 300 до 800 метра, 
под който има морска вода, свързана 
с океана отвъд. Ледникът завършва с 
вертикален ръб - ледена стена, която 
се спуска на 300-400 метра надолу в 
океана. Топлата морска вода тече под 
този ръб, към континента и по-дълбо-
кия лед на юг.

“Изучавайки данните от измервани-
ята с инструментите, установихме, 
че океанските течения са блокирани 
от ледения ръб. Това ограничава сте-
пента, в която топлата вода може да 
достигне до континента. Отдавна сме 
затруднени в опитите си да установим 
ясна връзка между транспортирането 
на топла вода нагоре по континентал-
ния шелф и топенето на ледниците. 
Сега разбираме, че само малко количе-
ство от течението може да пробие под 
ледника. Това означава, че около две 
трети от топлинната енергия, която 
се движи нагоре към континенталния 
шелф от морските дълбини, никога не 
достига до леда."
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Може да се стигне до по-добри про-
гнози

Резултатите от проучванията осигу-
ряват на учените по-ясни представи 
за това какво точно се случва в тези 
райони под ледника.
“От ледника Гетц получаваме измер-
вания за пренос на топлина в океа-
на, които съответстват на топящия 
се лед, измерван от спътниците. Това 
също означава, че плаващите ледни-
ци - по-специално ледените фронтове 
- са ключови области, които трябва да 
бъдат внимателно наблюдавани. Ако 
ледените стени изчезнат, много по-го-
леми нива на топлинна енергия ще се 
отделят към леда на сушата.
Следователно вече не очакваме да ви-
дим пряка връзка между засилващи-
те се ветрове от запад и нарастващи-
те нива на топящ се лед. Вместо това, 
повишените нива на водата могат да 
бъдат причинени от процесите, които 
изпомпват по-топла и по-тежка вода 
до континенталния шелф, например 
когато масите с ниско налягане се 
приближават до континента."
Изследователите смятат, че проучва-
нията са им предоставили значително 
по-добри отправни точки, за да могат 
да предвидят бъдещите водни нива 
и да направят по-точни климатични 
прогнози.

Континенталният шелф

Континенталният шелф представля-
ва част от океанското дъно, която 
принадлежи към тектоничните пло-
чи. Като цяло континенталният шелф 
е дълбок от 0 до 500 метра и завършва 
с континентален склон.

Материалите са предоставени от Гьо-
теборгския университет, подготвени 
от Карина Елиасон.

Източник: sciencedaily
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За първи път е извлечена ге-
нетична информация от 800 
000-годишна човешка вкаме-
нелост. Резултатите, получени 

от Университета в Копенхаген хвър-
лят, светлина върху една от спорните 
точки в разклоненията на човешкото 
родословно дърво, достигайки много 
по-далеч назад във времето, отколко-
то беше възможно досега.
Важен напредък в изследванията на 
човешката еволюция е постигнат, след 
като учените извадиха най-стария на-

бор човешки генетични данни от 800 
000-годишен зъб, принадлежащ на хо-
мининовия вид Homo antecessor.

Откритията на учените от Копенха-
генския университет (Дания) в съ-
трудничество с колегите им от CENIEH 
(Национален изследователски център 
за човешката еволюция) в Бургос, Ис-
пания и други институции, са публи-
кувани вече в списание Nature.

"Анализът на тези древни протеини 

Най-старата проба от човешко 
ДНК изяснява спора за нашите 
предци
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предоставя доказателства за тясна 
връзка между предшественика на 
рода Homo, нас (Homo sapiens), неан-
дерталците и денисовските хора. На-
шите резултати подкрепят идеята, 
че Homo antecessor е била сестринска 
група към групата, към която спадат 
Homo sapiens, неандерталците и дени-
совците," казва Фридо Уелкер, научен 
сътрудник в Института Глобус към 
Копенхагенския университет и първи 
автор на публикацията.

Използвайки така наречената тех-
нология масспектрометрия, учените 
секвенират древни протеини от зъб-
ния емайл, чрез което вече могат уве-
рено да определят позицията на Homo 
antecessor в човешкото родословно 
дърво.
Новият молекулярен метод - палео-
протеомика, разработен от изследова-
тели от Факултета по здравеопазване 
и медицински науки към Университе-
та в Копенхаген, дава възможност на 
учените да извлекат молекулярни до-
казателства за точна реконструкция 
на човешката еволюция по-далеч на-
зад във времето от всякога.

Еволюционните пътища на човека и 
шимпанзето са се разделили преди 
около 9-7 милиона години. Учени-
те винаги са се стремели да разберат 
по-добре еволюционните отношения 
между нашия вид и останалите, вече 
изчезнали, видове от човешката ли-

ния.
“Голяма част от това, което знаем до-
сега, се основава или на резултатите 
от анализ на древна ДНК, или на на-
блюдения на формата и физическата 
структура на вкаменелостите. Поради 
химическото разграждане на ДНК с 
течение на времето, най-старата чо-
вешка ДНК, получена досега, е датира-
на на не повече от приблизително 400 
000 години", обяснява Енрико Капе-
лини, доцент в Института Глобус към 
Университета в Копенхаген и един от 
водещите автори на статията.
“Сега анализът на древните протеини 
с масспектрометрия, подход, известен 
като палеопротеомика, ни позволява 
да преодолеем тези граници“, добавя 
той.

Вкаменелостите, анализирани от из-
следователите, са открити от палео-
антрополога Хосе Мария Бермудес де 
Кастро и неговия екип през 1994 г. в 
стратиграфско ниво TD6 от пещерата 
Гран Долина, едно от археологически-
те и палеонтологични обекти на Сие-
ра де Атапуерка, Испания.
Първоначалните наблюдения во-
дят до извода, че Homo antecessor е 
последният общ предшественик на 
съвременните хора и неандерталците, 
заключение въз основа на физическа-
та форма и външния вид на вкамене-
лостите. В следващите години точна-
та връзка между Homo antecessor и 
други човешки групи, като нас и неан-
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дерталците, се обсъжда интензивно 
сред антрополозите.
Въпреки че хипотезата, че Homo 
antecessor би могъл да бъде общи-
ят прародител на неандерталците и 
съвременните хора, той е много труд-
но да се впише в еволюционния сцена-
рий на рода Homo. Новите открития в 
TD6 и последващите изследвания раз-
криват няколко общи характеристики 
между хоминидите, открити в Атапу-
ерка и неандерталците. Освен това 
новите проучвания потвърждават, че 
чертите на лицето на Homo antecessor 
са много сходни с тези на Homo sapiens 
и много различни от тези на неандер-
талците и техните по-нови предци.

“Щастлив съм, че проучването на про-
теини ни предоставя доказателства, 
че видът Homo antecessor може да е 
тясно свързан с последния общ пред-
шественик на Homo sapiens, неандер-
талците и денисовците. Характерис-
тиките, споделяни от предшественика 
на Homo с тези хоминини, очевидно се 
появяват много по-рано, отколкото се 
смяташе досега. Следователно Homo 
antecessor би бил основен вид на но-
вовъзникващото човечество, образу-
вано от неандерталци, денисовци и 
съвременни хора “, добавя Хосе Мария 
Бермудес де Кастро, един от научните 
ръководители на разкопките в Атапу-
ерка и съавтор на статията.

Находки като тези стават възможни 

чрез широко сътрудничество между 
различни области на научните из-
следвания: от палеоантропология до 
биохимия, а също и протеомика и ге-
номика на населението.
Извличането на древен генетичен 
материал от най-редките изкопаеми 
образци изисква най-високо качест-
во на експертиза и оборудване. Това 
е причината за вече десетгодишното 
стратегическо сътрудничество между 
Енрико Капелини и Йеспър Велгаард 
Олсен, професор в Центъра за научни 
изследвания на протеини към Уни-
верситета в Копенхаген.

"Това изследване е вълнуващ етап в 
палеопротеомиката. Използвайки съ-
временната масспектрометрия, ние 
определяме последователността на 
аминокиселините в протеиновите 
остатъци от зъбния емайл на Homo 
antecessor. След това можем да срав-
ним древните протеинови последо-
вателности с тези на други хомини-
ни, например неандерталци и Homo 
sapiens, за да определим как точно са 
генетично свързани помежду си", каз-
ва Йеспер Велгард Олсен.
“Наистина с нетърпение очаквам да 
видя какво ще разкрие палеопротео-
миката в бъдеще“, заключава Енрико 
Капелини.

Източник: sciencedaily
Превод: Радослав Тодоров
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Нова книга възражда една 
противоречива хипотеза, 
която според привържени-
ците й може да разклати 

възгледите на учените за човешката 
еволюция.
През последните 150 години сред уче-
ните преобладава схващането, че са-
ваната е началната отправна точка 
на човешката еволюция. Тази теория 
е основана главно на изкопаеми дока-
зателства и предполага, че човекопо-
добни маймуни, които се явяват наши 

предци, са живеели по дърветата на 
източноафриканските гори. Но поне-
же ние хората живеем на твърда земя, 
в един момент ашите предшествени-
ци изглежда просто са слезли от дър-
ветата върху тревните площи и са 
започнали да ходят изправени, за да 
виждат по-надалеч над растителнос-
тта, увеличавайки така своята ефек-
тивност като ловци-събирачи. 

В края на 19 век антрополозите са раз-
полагали само с няколко неандертал-

Водното начало 
на човечеството
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ски вкаменелости за изучаване и на-
уката е имала много малко познания 
за генетиката и еволюционните про-
мени. Така че тази “саванна” теория 
за човешката еволюция се е вкорени-
ла в антропологичните догми и се е 
превърнала в утвърдено класическо 
обяснение за ранната еволюция на 
хоминините след генетичното разде-
ляне на нашия предтеча от неговите 
братовчеди преди около 6-7 милиона 
години. 
Но през 1960 г. се появява обрат в раз-
биранията за човешката еволюция. 
Тогава морският биолог сър Алистър 
Харди пише статия в New Scientist, 
предлагаща възможна водна фаза в 
нашата еволюция, отбелязвайки раз-
ликите на Homo sapiens от другите 
примати и приликите с други водни и 
полуводни бозайници.
През 1967 г. зоологът Дезмънд Морис 
публикува труда си “The Naked Ape” 
(Голата маймуна), който изследва раз-
лични теории по въпроса защо съвре-
менните хора губят козината си. Мо-
рис споменава хипотезата за “водни 
маймуни“ на Харди като “гениална“ 
теория, която достатъчно ясно обяс-
нява “защо днес сме толкова пъргави 
във водата и защо най-близките ни 
живи роднини, шимпанзетата, са тол-
кова безпомощни и бързо се давят в 
нея“. Морис обаче заключава, че “въ-
преки тъй привлекателните косвени 
доказателства, на водната теория й 
липсва солидна подкрепа“. 

Но според него дори ако в крайна 
сметка хипотезата за водните майму-
ни се окаже вярна, не е необходимо да 
се пренаписва напълно историята на 
човешката еволюция, а по-скоро да се 
добави към еволюционната дъга на 
нашия вид и една благотворна “цере-
мония по кръщаване във водата“. 

Друг аспект, който впоследствие за-
почва да прави впечатление на уче-
ните е любопитното положение на 
ухото, разговорно наречено  “ухо на 
сърфист“. 
Така наречените екзостози са малки 
кости, които започват да растат във 
външния ушен канал, но само при 
хора, които плуват и се гмуркат редов-
но, почти ежедневно. При съвремен-
ните хора има безспорни доказател-
ства за слухови екзостози при плувци 
и гмуркачи, като размерът и степента 
им са пряко зависими от честотата на 
излагане на водна среда, както и от 
нейната температура.

Логично оттук идва и предположе-
нието, че ако такива екзостози бъдат 
открити в ранните черепи на хоми-
нините, това ще даде жизненоважни 
изкопаеми доказателства за честото 
плуване и гмуркане на нашите пред-
ци. 
Сега вече чените са открили такива ха-
рактеристики в черепи на хоминини 
отпреди 1 до 2 милиона години. В ско-
рошно проучване на близо две дузини 
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неандерталски черепи около 47% от 
тях са имали екзостози. Разполагаме и 
с много други споменавания на съвре-
менни, исторически и археологиче-
ски крайбрежни и речни общности 
със значително увеличена честота на 
ушните екзостози. От това излиза, че 
наличието на екзостози в черепите на 
древните човешки предци е основна 
опора на водната фаза в нашата ево-
люция, което може да обясни нашия 
уникален човешки фенотип.

Други специфични характеристики 
на Homo sapiens, които могат да бъ-
дат обвързани с полуводна фаза на 
човешката еволюция, представляват 
изправената поза, загубата на козина-
та по тялото, отлагането на подкожна 
мастна тъкан, напълно различната 
система за регулиране на топлината 
спрямо други примати, както и бъбре-
ци, които функционират много подоб-
но на тези при водните бозайници. 
Тази комбинация от характеристики, 
които не съществуват при никой друг 
сухоземен бозайник, постепенно би 
възникнала вследствие на няколко 
милиона години такъв начин на жи-
вот. Откритието на двуногия хоми-
нин, наречен Люси, датиран от преди 
3.5 милиона години, предполага, че 
ходенето на два крака е първоначал-
ната основна еволюционна адаптация 
към полуводно местообитание.

По времето, когато неандерталците се 

появяват преди около 400 000 до 300 
000 години, полуводният начин на 
живот (плуване, гмуркане и може би 
лов на сушата и във водата) има голя-
ма вероятност да е бил основна част 
от ежедневния им живот. 
Натрупаните изкопаеми, анатомич-
ни и физиологични доказателства за 
ранната еволюция на хоминините со-
чат, че нашите човекоподобни предци 
се научават да оцеляват като полувод-
ни същества в променящата се източ-
ноафриканска среда. 
След преминаването към бипеда-
лизъм, древните хоминини вече са 
разполагали с два предни крайника 
освободени при ходене, което е поз-
волило увеличаване на тяхната сръч-
ност и умения за боравене с ръцете. 
Може би морската диета с липопроте-
ини, които са от съществено значение 
за развитието на мозъка, подхранва 
уникалния интелектуален напредък 
и екологичната доминация на Homo 
sapiens.

Източник: the-scientist.com
Превод: Радослав Тодоров
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Хората споделят дълбока връз-
ка с бреговете на моретата 
и океаните още от зората на 
праисторията. Днес повече 

от 500 милиона души живеят в край-
брежните райони, а плажовете и мор-
ските дарове привличат туристите по 
цял свят. 
Археологическите проучвания в Южна 
Африка констатират ранни човешки 
адаптирания на брега на океаните, 
възникнали най-малко преди 160 000 
години през среднокаменната епоха 
(или мезолита) - културен период на 
най-ранните Homo sapiens. 
Палеолитни обекти в Африка и дру-
гаде подкрепят хипотезата, че край-
брежните адаптации имат дълга и 
устойчива история. И все пак учените 

все още обсъждат значението на прис-
пособяването към крайбрежията за 
еволюцията и разпространението на 
H. sapiens през плейстоцена (леднико-
вия период).

Тези въпроси са главния акцент в кни-
гата, озаглавена “Neanderthal surf and 
turf”, на Мануел Вил от Катедрата по 
ранна праистория и кватернерна еко-
логия към Университета в Тюбинген, 
Германия. На страница 1443 от изда-
нието е засегнат един още по-спорен 
въпрос с широкообхватни последици 
за човешката еволюция, а именно - 
споделяли ли са и неандерталците ин-
тереса на нашия вид към океаните и 
техните обитатели? 
Археолозите заемат различни пози-

Доколко неандерталците са се 
приспособили към живот край 
морето
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ции по становището дали неандер-
талците са практикували крайбрежни 
адаптации, сравними с тези на съвре-
менните хора от мезолита. Отговорите 
варират от категорично потвържде-
ние до напълно отхвърляне, въпреки 
че съществуват и междинни позиции. 
Междинният възглед допуска, че е 
имало неандерталски адаптации към 
бреговете и техните ресурси, които 
обаче са се различавали по някакъв 
начин от тези на съвременните им 
родственици от хомо сапиенс. 
Кратко описание на плейстоценовата 
крайбрежна археология помага да се 
изясни значението на новото изслед-
ване. През 20-те години на миналия 
век археолозите оповестяват наличи-
ето на неандерталски местообитания 
с останки от миди на Гибралтар, тесен 
полуостров на южното средиземно-
морско крайбрежие на Испания.
Оттогава археолозите са открили 
допълнителни европейски обекти, 
съдържащи дребни разпръснати ар-
тефакти, черупки от миди и други 
случайни предмети, датирани преди 
около между 100 000 и 40 000 години, 
въпреки че тези открития понякога 
не съдържат достатъчно данни, за да 
потвърдят техния антропогенен про-
изход. 
От 90-те години на миналия век раз-
копки в африканските мезолитни пла-
стове разкриват крайбрежни обекти 
на ранните съвременни хора, датира-
щи от преди около 160 000 до 50 000 

години. Тези обекти съдържат крупни 
натрупвания от каменни инструмен-
ти и черупки от миди, включително 
вълнуващи находки като мъниста, на-
правени от черупки, както и черупко-
ви съдове за боя.

Някои от тези находища показват ис-
тински отлагания на черупкови пло-
чи - седименти, почти изцяло съста-
вени от черупки , които доскоро бяха 
известни само от холоцена или от 
по-скорошни ловци-събирачи. 
Големият контраст между тези нови 
открития и сравнително оскъдните 
останки по европейския средиземно-
морски бряг, породи съмнения относ-
но способността на неандерталците 
да експлоатират крайбрежията по по-
добен на нас начин и то трайно.

Нова светлина е хвърлена по този въ-
прос, след като авторите докладва-
ха за разкопки на пещерен обект на 
име Фигейра Брава по Атлантическия 
бряг на Португалия, където морска-
та продуктивност на местообитани-
ята е значителна. Неандерталците са 
оставили там каменни инструменти 
и останки на консумирани от тях жи-
вотни в добре документирана страти-
графска последователност, датирана 
посредством различни хронометрич-
ни методи, на около между 106 000 и 
86 000 години. Менюто им изглежда е 
било доста разнообразно и включва-
що както сухоземни така и морски да-
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рове: миди, раци и риби от океана, но 
също и водолюбиви птици, останки от 
елен, кон и дори борови ядки.

Тези доказателства говорят за гъвкав 
подход към оцеляването, който об-
хваща всички околни екосистеми. Ав-
торите убедително демонстрират, че 
неандерталците са събирали морски 
храни, основавайки се на плътността 
на мидите и рибите в богатите юж-
ноафрикански мезолитни слоеве при 
разкопките. Променливият, но после-
дователен сигнал за това поведение 
в множество археологически пласто-
ве във Фигейра Брава предоставя 
стабилни доказателства за система-
тични, дългосрочни брегови адапта-
ции на неандерталците по време на 
плейстоцена. Освен това изглежда, 
че новите открития показват същото 
взаимодействие с бреговете и морски-
те храни като тези на ранния Homo 
sapiens.

По този начин настоящото проучване 
опровергава досегашната теория, че 
неандерталците не са били в състоя-
ние ефективно да извличат разноо-
бразни океански ресурси в големи ко-
личества. Въпреки това, само от един 
археологически обект не може да се 
направи универсален модел. Фигейра 
Брава представлява единичен пример 
с висока плътност, съпоставим с клю-
чови мезолитни обекти в Южна Афри-
ка. Дали тази ситуация е резултат от 

висока морска продуктивност и благо-
приятно консервиране, както предпо-
лагат някои, остава хипотеза, нуждае-
ща се от допълнителни изследвания 
по бреговете на Атлантическия океан 
на Португалия и Испания. 
В крайна сметка учените трябва да 
направят крачка назад и да разгле-
дат по-широката картина. Имайки 
предвид целия археологически запис 
на крайбрежните адаптации от неан-
дерталци и съвременни хора от мезо-
лита от около 60 обекта общо, новото 
проучване добавя важни данни с де-
тайлни подробности, показващи, че 
при някои обстоятелства, двата вида 
показват сходни поведения. Въпреки 
това, като се вземат предвид всич-
ки налични данни от крайбрежните 
обекти, данните от поведението на 
ранните H. sapiens показват по-интен-
зивно използване на морските линии 
и използването на морски ресурси в 
сравнение с неандерталците.
Но все пак на няколко места в мезолит-
ните пластове са намерени мъниста 
от черупки, докато такива орнамен-
ти отсъстват в повечето крайбрежни 
слоеве на неандерталците, какъвто е 
случаят с Фигейра Брава. 

След един век проучвания в Европа и 
много по-кратка история на научните 
изследвания в Африка многостран-
ните разлики в мащаба и големината 
остават между двата записа и това е 
трудно да се обясни само със случай-

http://nauka.bg
https://nauka.bg/nosht2020/


БГ НАУКА

94Българска наукаЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg ЮНИ/ЮЛИ 2020

ното консервиране и екологията. Как-
то при много наскоро открити архео-
логически находки от Плейстоценска 
Европа - включително редки бижута, 
направени от орлови нокти и потен-
циално пещерно изкуство на неан-
дерталците, което предизвика широк 
интерес и оживен дебат - новото про-
учване стеснява пропастта между H. 
sapiens и най-близките му предци, но 
не я затваря напълно. 
Накъде трябва да поеме оттук нататък 
археологията на ранните крайбрежни 
адаптации?

Ключът към разширяването на наши-
те знания за произхода, е в степента и 
значението на крайбрежните адапта-
ции при видовете Homo. При по-ната-
тъшното изследване на африкански-
те и евразийските морски брегове, се 
вижда, че те са избягвали високите 
скали на плейстоценските крайбре-
жия и са се срещали повече в близост 
до по-продуктивни и тесни брегове с 
полегати континентални шелфове. 
Това начинание може да изисква по-
мощта и на подводната археология за 
в бъдеще. По-широките последици от 
приспособяването на брега за еволю-
цията на човека трябва да бъдат пре-
разгледани в междувидовите рамки. 
Морските храни играят решаваща 
роля при някои сценарии за еволю-
цията на човешкия мозък, тъй като са 
особено богати на омега-3 мастни ки-
селини и други селективни за мозъка 

хранителни вещества. 
Интердисциплинарните проучвания, 
включващи археология, биохимия и 
невронаука, биха могли да изследват 
дългосрочните когнитивни и здра-
вословни ефекти от консумацията на 
различни количества морски дарове, 
както при H. sapiens, така и при неан-
дерталците. Въз основа на увелича-
ващите се доказателства събрани от 
крайбрежните ивици, отворените въ-
проси за коридорите на разпростране-
ние и експанзия на архаични и съвре-
менни хора също могат да претърпят 
значително преосмисляне.

Източник: science.sciencemag.org
Превод: Радослав Тодоров
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Матилде е диагностицирана 
с рак на гърдата на 44-го-
дишна възраст. Докторите 
я лекуват с операция, хи-

миотерапия и лъчева терапия, а лека-
рят на Матилде я информира, че сред 
многото други странични ефекти от 
лечението на рака, може да очаква и 
загуба на мускулна маса. 
За да се бори със загубата на мускули, 
тя започва интензивната програма за 
физическо обучение, препоръчвана 
на пациенти с рак в университетската 
болница Ригсхоспиталет в Копенха-
ген (Дания). Програмата се състои от 
3.5-часови сесии на комбинирани тре-

нировки за издръжливост и аеробика, 
четири пъти седмично в продължение 
на шест седмици. Въпреки че химиоте-
рапията я уморява, Матилде (името на 
жената е сменено по нейна молба) не 
пропуска нито една тренировка.

“Първоначално възприех с противо-
речиви настроения идеята да правя 
интензивни, усилени тренировки, до-
като чувствах умора и гадене, но бях 
убедена, че тренировките са добри за 
физическото и психическото здраве и 
общото благополучие“, разказва Ма-
тилде, която спазва стриктно хими-
отерапията и лъчетерапията, според 

Редовните физически 
упражнения помагат в борбата 
срещу рака
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предписаната схема. 
Тя не е хоспитализирана, не е придо-
била инфекции и не е развила лимфе-
дем - недостатъчност на лимфната 
система, която често се получава след 
операция от рак на гърдата и води до 
подуване на крайниците.

Физическите упражнения все повече 
се интегрират в грижите за пациенти 
с рак като Матилде, и то с основателна 
причина. Напоследък се натрупват до-
казателства, че упражненията подо-
бряват състоянието на тези пациенти, 
като се борят с физическото и психи-
ческото влошаване, които са често 
срещан ефект по време на противора-
ково лечение. Най-забележителното 
е, че упражненията могат пряко или 
косвено да се борят със самия рак.

Нарастващото количество епидеми-
ологична литература категорично 
показва, че физическите упражне-
ния могат да намалят риска от рак, 
да контролират прогресията на забо-
ляването, да усилят ефектите от про-
тивораковата терапия и да подобрят 
физическата функция и психо-социал-
ните резултати. 
Например, проучване от 2016 г. сред 
повече от 1.4 милиона души в САЩ и 
Европа установява, че хората могат 
да намалят риска от рак с умерена до 
енергична тренировка през свободно-
то си време. Проучването се провеж-
да за няколко различни видове рак, 

включително на гърдата, дебелото 
черво, ректума, хранопровода, бели-
те дробове, черния дроб, бъбреците, 
пикочния мехур, главата и шията. И 
комбинираните резултати от прибли-
зително 700 уникални интервенцион-
ни проучвания за упражнения, включ-
ващи общо над 50 000 пациенти с рак, 
не оставят съмнение, че при физиче-
ска активност пациентите показват 
подобрения като намалена токсич-
ност от противораковото лечение, на-
малена туморна прогресия и повише-
на преживяемост на заболяването. 
Същите проучвания показват, че тре-
нировъчните упражнения подобря-
ват настроението, намаляват загу-
бата на мускулна маса и помагат на 
онкоболните да се върнат на работа 
по-рано след успешно лечение. Някои 
проучвания показват, че 150 мину-
ти на седмица умерено натоварване 
почти удвояват шанса за оцеляване в 
сравнение с пациентите с рак на гър-
дата, които не спортуват по време на 
лечението.

Стотици проучвания на животни, про-
веждани от десетилетия, предполагат, 
че връзката е вероятно причинна: при 
мишки и плъхове упражненията во-
дят до намаляване на честотата, рас-
тежа и метастатичния потенциал на 
рака в голямо разнообразие от модели 
на различни човешки и миши видове 
тумори. Но как точно упражненията 
помагат в борбата с рака е все още не-
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изяснен момент. 
Упражненията могат да увеличат 
ефективността от противораковото 
лечение чрез подобряване на имун-
ната система и по този начин да нама-
лят токсичността на химиотерапията 
и имунотерапията. Пациентите с рак 
също могат да се възползват от об-
щите свойства, способстващи за здра-
вето на физическата активност, като 
подобрен метаболизъм и подобрено 
сърдечно-съдово функциониране.

Разкриването на механизмите, чрез 
които упражненията предизвикват 
противоракови ефекти е от решаващо 
значение за борбата с болестта. Фак-
тори, свързани с упражненията, кои-
то имат пряк или непряк противоту-
морен ефект, могат да послужат като 
ценни биомаркери за мониторинг на 
количеството, интензивността и вида 
упражнения, необходими за най-до-
брото лечение на рака. Подобни из-
следвания биха могли също да ни на-
сочат към нови терапевтични цели.

Всяка тренировка има значение

Независимо от естеството на трени-
ровките, основната насока на ефекта 
на упражненията срещу рака е върху 
кръвоносната система. Дългосроч-
ното трениране е свързано с намаля-
ване на нивата от системни рискови 
фактори за кръвта, като полови хор-
мони, инсулин и възпалителни моле-

кули. Този ефект обаче се забелязва 
само ако тренировъчните упражне-
ния са придружени от загуба на тегло 
и учените все още не са установили 
причинно-следствените връзки меж-
ду редовните физически упражнения 
и намаляването на базовите нива на 
тези рискови фактори. Алтернатив-
но, противораковият ефект от упраж-
ненията може също да бъде резултат 
от нещо, което се случва в рамките на 
отделни упражнения, по време на кои-
то е известно, че мускулите отделят 
различни хормони и други фактори в 
кръвта.

За да научат повече за ефектите на от-
делните турове от упражнения спря-
мо дългосрочните тренировъчни схе-
ми, учените инкубират клетките от 
рак на гърдата със серум, получен от 
оцелели пациенти, преди и след шест-
месечна тренировъчна интервенция, 
започнала след като пациентите са 
минали първоначалната хирургична 
намеса, химиотерапия и лъчетера-
пия. За сравнение, те инкубират дру-
ги клетки със серум, получен от кръв, 
взета от тези пациенти, веднага след 
двучасова усилена тренировъчна се-
сия по време на седмичния им курс 
с химиотерапия. Тяхното проучване 
разкрива, че серумът, получен след 
тренировъчна сесия, намалява жизне-
способността на култивираните клет-
ки на рак на гърдата, докато серумът, 
извлечен в покой след шест месеца 
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тренировка, няма ефект.

Тези данни предполагат, че ефектите 
за борба с рака се обуславят от много-
кратни усилени упражнения и всеки 
тур от тях има значение. Инкубацията 
със серум, получена след еднократно 
упражнение (състоящо се от 30 мину-
ти загряване, 60 минути тренировка 
за издръжливост и 30-минутна сесия 
интензивно трениране), намалява 
жизнеспособността на раковите клет-
ки на гърдата само с 10 до 15 процен-
та в сравнение с контролните клетки, 
инкубирани със серум, получен в по-
кой. Но намаляването на жизнеспо-
собността на туморните клетки с 10 
до 15% няколко пъти седмично може 
да доведе до клинично значимо инхи-
биране на растежа на тумора. В дейст-
вителност ежедневното доброволно 
въртене на колела при мишките ин-
хибира прогресията на тумора в ре-
дица туморни модели и анатомични 
области обикновено с повече от 50%.

Макар че предстои да разберем доста-
тъчно ясно как физическите упражне-
ния влияят на рака, дотук доказател-
ствата показват, че тренировъчните 
упражнения със сигурност са безопас-
ни и приложими за пациенти със забо-
ляването като допринасят за тяхното 
физическо и психо-социално здраве. 
Активността може дори да забави раз-
витието на болестта и да подобри пре-
живяемостта. 

Все по-голям брой пациенти, също 
като Матилде, преминават през сесии 
от упражнения и тренировки за борба 
с физическото влошаване по време на 
лечението на рака. Докато те правят 
това, учените работят усилено, за да 
разберат откъде минават пътищата, 
по които физическата активност води 
до ефективна противоракова дейност.

Източник: TheScientist
Превод: Радослав Тодоров
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Чумите и епидемиите са ес-
тествени явления, които са 
съпровождали човечеството 
през цялото време на него-

вото съществуване. За съжаление по-
някога те достигат такива мащаби и 
водят до такива поражения, че могат 
да променят хода на историята и да 
доведат до гибелта на цели цивилиза-
ции. 
Тук ще проследим случилото се по-вре-
ме на някои от най-големите световни 
пандемии, които хората са преживели, 
от праисторията до нашето съвремие.

Черната смърт: 1346-1353

Черната смърт се разпространява от 
Азия до Европа, оставяйки страш-
ни опустошения след себе си. Някои 
оценки сочат, че тя е унищожила над 
половината от населението на Европа. 
Това заболяване е причинено от щам 
на бактерията Yersinia pestis (който 
най-вероятно днес вече е изчезнал) и 
се разпространява от бълхи върху за-
разени гризачи. Телата на жертвите са 
били погребвани в масови гробове.

Най-пагубните епидемии в 
историята на човечеството 
(Част 2)
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Илюстрация от Liberronicarum, 1. 
CCLXIIII; Скелетите се издигат от 
мъртвите за танца на смъртта. Изо-
бражение: Антон Кобергер, 1493 / Пуб-
лично достояние 

Тази чумна пандемия променя хода на 
историята за цяла Европа. При толко-
ва много мъртви работната ръка става 
много трудна за намиране, което води 

до по-добро заплащане на работници-
те, а това от своя страна - до рухването 
на европейската крепостническа сис-
тема. Проучванията сочат, че оцелели-
те работници вече са имали по-широк 
достъп до месо и по-висококачествен 
хляб. Но и липсата на евтина работна 
ръка може също да допринесе за тех-
нологични иновации.
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Епидемията Коколицтли: 1545-
1548

Инфекцията, която предизвиква епи-
демията от коколицтли, е форма на ви-
русна хеморагична треска, която уби-
ва 15 милиона жители на Мексико и 
Централна Америка. Сред население-
то, което допълнително е било измъч-
вано и от силна суша, болестта се ока-
за крайно катастрофална. „Cocoliztli“ е 
ацтекската дума за „вредител“.

Скорошно проучване, което изследва 
ДНК проби от скелетите на жертвите, 
установи, че те са заразени с подвид на 
салмонела, известен като S. paratyphi 
C, който причинява ентерична треска, 
това е категория треска, предизвиква-
ща коремен тиф. Ентеричната треска 
може да причини висока температура, 
дехидратация, стомашно-чревни про-
блеми и в днешно време все още е ос-
новна заплаха за здравето.

Останки от ацтекски жилища в Мексико. Снимка: USGS
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 Американските епидемии: 16 век

Картина на О. Грайф (1892), изобразя-
ваща Ернан Кортес и неговите войски. 
Испанският завоевател успява да пре-
вземе ацтекските градове, намерени 
опустошени от едра шарка. Изображе-
ние: Shutterstock

Американските епидемии са причи-
нени от група евразийски болести, 
донесени в Америка от европейски-
те изследователи. Тези заболявания, 
най-вече едрата шарка, допринасят за 
разпадането на цивилизациите на ин-
ките и ацтеките. Според някои оценки 
90% от коренното население в Запад-
ното полукълбо е било убито от тях.

Разразилите се масови епидемии по-
магат на испанските отряди, водени от 
Ернан Кортес, да завладеят ацтекска-
та столица Теночтитлан през 1519 г., а 
друга испанска група, водена от Фран-
сиско Писаро, завладява столицата на 
инките през 1532 г. Испанците превзе-
мат териториите и на двете империи. 
И в двата случая армиите на ацтеки-
те и инките са покосени от болести 
и не успяват да устоят на испанските 
сили. Когато хора от Великобритания, 
Франция, Португалия и Холандия за-
почват да изследват, завладяват и за-
селват Западното полукълбо, те също 
допринасят за този процес, чрез който 
болестите значително намаляват чис-
леността на всички местни общности, 
до които достигат. 
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Голямата чума в Лондон 1665-1666

Модел - възстановка на Големия пожар 
в Лондон от 1666 г. Пожарът възниква 
веднага след като градът е пострадал 
от опустошителна чума. Изображе-
ние: Shutterstock

Последното голямо огнище на Черна-
та смърт във Великобритания предиз-
вика масово изселване от Лондон, во-
дено от крал Чарлз II. Чумата започва 
през април 1665 г. и се разпространя-
ва бързо през горещите летни месеци. 
Бълхите от заразени с чума гризачи 
са една от основните причини за раз-
пространението й. 
По времето, когато чумата отшумя-
ва, около 100 000 души, включително 

15% от населението на Лондон, вече 
са починали от нея. Но това дори не е 
краят на страданията за този град. На 
2 септември 1666 г. избухва Големият 
пожар в Лондон, който бушува в про-
дължение на четири дни и изгаря го-
ляма част от града.

http://nauka.bg
https://nauka.bg/nosht2020/


БГ НАУКА

104Българска наукаЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg ЮНИ/ЮЛИ 2020

Голямата чума в Марсилия: 1720-
1723

Съвременен изглед към замъка Сен 
Жан, Катедралата де ла Майор и прис-
танището Vieux в Марсилия, Франция. 
До 30% от населението на Марсилия 
умира в резултат на тригодишна чум-
на епидемия през 1720-те. Снимка: 
Shutterstock

Историческите хроники разказват, че 
Голямата чума в Марсилия е започна-
ла, когато корабът Grand-Saint-Antoine, 
акостира в Марсилия (Франция), пре-
возвайки товари от източното 

Средиземноморие. Въпреки че кора-
бът е поставен под карантина, зара-
зата все пак влязла в града, вероятно 
чрез бълхите на заразени с чума гри-
зачи.

Болестта се разпространява бързо и 
през следващите три години прибли-
зително 100 000 граждани на Мар-
силия и околните райони загиват. 
Според изчисленията до 30% от насе-
лението на Марсилия може да е заги-
нало тогава.

Източник: LiveScience
Превод: Радослав Тодоров
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Автор: Любомир Василев

В настоящата работа ще разгледаме 
две интересни сребърни монети, от-
сечени от обединеното кралство на 
поляци и литовци  - Реч-Посполита, 
в последните десетилетия на XVIв. 
Първата от тях е отсечена от името 
на Великото княжество Литва, до-
като втората е продукт и издание на 
свободният град Рига. И двете моне-
ти обаче, са издадени и емитирани 
при управлението на полският крал 
от унгарски произход Стефан Бато-
ри(1576-1586). За разлика от издани-
ята на неговият наследник Сигизмунд 

III Ваза(1587-1632), който е швед по 
произход, и които са масово срещани в 
българските земи под османска власт, 
тези емитирани от Стефан Батори се 
откриват значително по-рядко у нас.
   Както е известно през целият пери-
од на съществуването си Османската 
империя се е ръководила от принципа 
на “смесената монетна циркулация” 
- икономически прийом, при който 
наред с домашните парични знаци, в 
случая османските монети, по паза-
рите на Империята са били в редов-
на циркулация и парични знаци на 
най-различни други държави, чийто 
произход и състав е бил най-разноо-

“Два тройни гроша на Стефан 
Батори(1576-1586) от София”
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бразен(Василев 2018, 81-84). Моне-
тите отсичани от полско-литовското 
кралство - Реч-Посполита, също са 
били законно платежно и приемано 
средство в границите на Османската 
империя, и по-конкретно в нейните 
балкански провинции, обозначавани 
с общото име Румелия. В подкрепа на 
това становище говорят и многоброй-
ните единични и колективни наход-
ки, откривани по българските земи, 
съдържащи в себе си полски монети 
от XV-XVIIIв., като дори има и съкро-
вища, които са еднородни по рода си 
- т.е. те съдържат само и единствено 
полски монети, или такива отсечени 
от останалите субекти в границите 
на Реч-Посполита, имащи и притежа-
ващи това право(Василев 2018, 94-
96; Харитонов 1998, 229-328; Кръстев 
2015, 161-169).

   И двете монети, които ще разгледа-
ме и коментираме, в редовете по-долу 
са от единични находки и се съхраня-
ват в частни колекции, като произ-
хождат от София. Обстоятелството, че 
монетите са пробити е красноречиво 
доказателство за използването им с 
вторична функция за накитни цели, 
и следователно във времето на загуб-
ването им, те вече не са изпълнявали 
ролята и функциите си на законни и 
редовни платежни средства. Номина-
лът им е 3 гроша, като са отсечени от 
метална сплав, с изключително висо-
ко съдържание на сребро в нея. Пора-
ди тази причина, сребърните монети 
на Реч-Посполита били широко раз-
пространени и ценени както в Европа, 
така и в земите на Османската импе-
рия. Полското население е наричало 
тези монети с названието - “трояки”, 
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докато в останалата част на конти-
нента населението му от епохата ги е 
обозначавало съотвено като “трояци”.
   Първата от двете монети е сребърна 
монета на Великото Княжество Литва, 
с номинал 3 гроша и емисия съответно 
- 1580г. Много добре запазен и съхра-
нен екземпляр, с  белезите на единич-
на находка. Произхожда от София. Оп-
исанието му е дословно следното:
- Реч Посполита - Литва, Стефан Бато-
ри(1576-1586), 3 гроша, сребро 1580г., 
пробита монета. Диаметър - 21мм. и 
тегло съответно -  2,46гр. Монетарни-
ца - Вилно, т.е. Вилнюс
Лице/аверс: Бюст на крал Стефан Ба-
тори надясно, с кралска корона и  с 

http://nauka.bg
https://nauka.bg/nosht2020/


БГ НАУКА

108Българска наукаЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg ЮНИ/ЮЛИ 2020

надпис на латински език около него, 
гласящ дословно следното: 
STEP D G REX III…(PO M…)…D L.
Опако/реверс: Орел, срещу него кон-
ник. Под тях надпис, гласящ дословно 
следното:
GROS ARG TRIP M D LITVA 15/80(еми-
сионната датировка е разделена на 
две групи цифри, съответно “15” и 
“80”, т.е. 1580г. от щит, поставен в сре-
дата й).
   Въпросният монетен  тип е много 
рядък и се е отсичал само и единстве-
но през 1580 и 1581г., при това веро-
ятно в ограничени количества. Любо-
питното при него е, че за разлика от 
следващите литовски емисии, отсича-
ни съответно в годините 1582, 1583, 
1584, 1585 и 1586г., при които номи-
налната стойност е отбелязана на 
реверсната страна на монетата, при 
тази това е направено на аверсната 
й такава - т.е. откъм и под изображе-
нието на владетелският бюст на ней-
ната лицева страна. Двете емисии от 
1580 и 1581г. се отсичат паралелно с 
масовите типове, също носещи еми-
сионна години 1580-та и 1581-ва, при 
които обаче номиналната стойност си 
е обозначена на обичайното за тази 
цел място - т.е. на реверса/опакото, а 
не на аверса/лицевата страна , а не по 
начинът както е при тези, но пак ще 
подчертаем, че тези при които номи-
налната стойност е на аверса, т.е от-
към тази страна, с владетелският об-
раз - са много по-редки от тях. Все пак 

сме длъжни да отбележим и  важният 
факт, че по-редките монети от съот-
ветният тип и от двете емисии, са тези 
отсечени през 1580г. Именно поради 
тази причина  въпросният екземпляр, 
дори и пробит има висока историче-
ска и нумизматична стойност.
   Втората монета на крал Стефан Ба-
тори, която ще разгледаме и комен-
тираме в редовете по-долу, е също с 
номинал 3 гроша, с емисия съответно 
1583г., като тя обаче е продукт на мо-
нетарницата на свободният град Рига, 
намиращ се в онази епоха, в граници-
те на полско-литовската държава. Оп-
исанието му е дословно следното:
- Реч Посполита - град Рига, Стефан 
Батори(1576-1586), 3 гроша, сребро 
1583г., пробита монета. Диаметър 
- 21мм. и тегло съответно -  2,53гр. 
Единична находка, с местонамиране 
София, отлично запазена и съхранена. 
Монетарница - Рига в днешна Латвия.
Лице/аверс: Бюст на крал Стефан Ба-
тори надясно, с кралска корона и  с 
надпис на латински език около него, 
гласящ дословно следното: 
STEP D G REX PO (…M…)…D L.
Опако/реверс: Орел, срещу него кон-
ник. Под тях надпис, гласящ дословно 
следното:
III 15/83 GROS ARG TRIP CIVI 
RIGEИ(емисионната датировка е раз-
делена на две групи цифри, съответно 
“15” и “83”,т.е. 1583г. от градска порта, 
с ключове над нея, поставена в сре-
дата й. Последната буква в надписа - 
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“RIGEИ” - латинската “N” е обърната 
напоки и изглежда като българската 
“И”. Вероятно това е грешка на  монет-
ният майстор, изработил монетосе-
чивната матрица - б.а., Л.В.).
  За разлика от монетите на другите 
два субекта в границите на Реч-Пос-
полита - Полша и Литва, изданията 
на свободният град Рига се срещат 
по-рядко в земите на днешна Бълга-
рия. 
   От 1561г. до 1581г., Рига е свободен 
град в границите на Свещената Рим-
ска империя. След това през 1581г., 
градът, попада в границите на пол-
ско-литовската държава, когато е бил 
превзет от войските на полският крал 
Стефан Батори(1576-1586), и веднага 
е включен в състава на Реч-Посполи-
та. Това продълажава до 1621г., когато 
Рига и прилежащата му област Ливо-
ния, са завладени от шведският крал 
Густав II Адолф(1611-1632) и съответ-
но включени в границите на Кралство 
Швеция. Градът и прилежащата му 
Ливония, остават шведски до 1710г., 
когато са завладени от руснаците, 
като това положение се запазва чак до 
1917г.(Василев 2016, 27-30).
   Двата сребърни тройни гроша, които 
разгледахме и коментирахме в редо-
вете по-горе ни хвърлят нова светли-
на върху монетната циркулация про-
тичала в София през XVI-XVIIв., като 
същевременно с това, те увеличават 
известните досега находки на моне-
ти, отсечени от името на Литва и Рига, 

открити на територията на днешните 
български земи, с по още един екзем-
пляр.
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Даниела Михнева – докторант, ка-
тедра „МИО и Бизнес“, УНСС

Ключови думи: маркетинг, мар-
кетингови стратегии, устойчиво 
развитие, устойчивост, електро-
мобили

Днес наблюдаваме дълбока 
промяна в областта на мар-
кетинга в отговор на начи-
на, по който технологията и 

екологичните въпроси влияят върху 
управлението на компаниите. Техно-
логиите засягат почти всички аспекти 
- от това как организациите проекти-
рат, планират, изпълняват до начина, 
по който измерват своите маркетин-

Някои тенденции в маркетинга, 
маркетинговите стратегии при 
електромобилите в контекста 
на екологичната устойчивост 
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гови усилия. Всяка индустрия се про-
меня – променят се потребителските 
продукти, финансовите услуги, дълго-
трайните стоки и други – автомобил-
ната като технологична индустрия, 
благодарение на бързо развиващия се 
иновативен характер, има тенденция 
да ръководи промяната, когато става 
въпрос за маркетингова трансформа-
ция и създаване на модел за модерен 
дигитален маркетинг. 
Технологичните промени принужда-
ват компаниите да преосмислят биз-
нес стратегиите си, продуктите и про-
цесите. 
Оформянето на маркетингови тен-

денции около устойчивото развитие, 
бързото развитие на технологията и 
развитието на модерното общество, 
заема все по-централно място в стра-
тегиите на автомобилните компании 
и стратегиите за развитието на градо-
вете и мобилността. Регулациите на 
ЕС за намаляване на вредните емисии 
СО2 налагат промени в продуктовата 
политика на компаниите чрез създа-
ване на съвсем нов продукт - електро-
мобила.

Технологията променя всичко. Резул-
татите от това могат да се видят в 
новите начини за създаване на кли-
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ентски опит, нови медии за връзка с 
клиенти и други възможности, обра-
ботването на огромен обем от данни, 
за да се разбере поведението на кли-
ентите и въздействието на маркетин-
говите програми и дейности. Но този 
напредък, изглежда само като върха 
на айсберга по отношение на техно-
логията, която ще окаже дълбоко въз-
действие върху бъдещето на марке-
тинга.
Въпреки че технологията става само 
по-напреднала и разрушителна, мар-
кетолозите на нови продукти трябва 
да осъзнаят, че технологията е само 
първата стъпка. За да се разбере на-
пълно потенциала на технологиите, 
е необходима трансформация между 
хора, процеси и технологии. В също-
то време наблюдаваме  и широкото 
разпространение на концепцията за 
устойчиво развитие и въпросите по 
опазване на околната среда, които 
дълбоко променят поведението на 
хората и организациите, процесите и 
технологиите. Маркетолозите са из-
правени пред предизвикателствата, 
които тези сили поставят и осъзна-
ването на тяхното въздействие дава 
възможност да се извлекат ползите от 
маркетинговата трансформация.
Няма съмнение, че технологията е от 
решаващо значение за успеха на биз-
неса за почти всички организации. За 
да се развиват компаниите в тази нова 
ера, е наложително маркетолозите да 
приемат развитието на технологии-

те и да изпробват и адаптират нови-
те постижения, които да отговарят на 
техния бизнес - независимо дали из-
куствен интелект (artificial intelligence 
- AI), или глас, или добавена реалност 
(augmented reality -AR) - преди да за-
губят конкурентно предимство. В съ-
щото време овладяването на техно-
логиите не е единственият критерий 
за успех в съвременната маркетинго-
ва ера - трябва да бъдат създадени и 
правилни процеси с правилните хора, 
които да разработят, управляват и 
поддържат предимствата на техноло-
гиите и въпросите на устойчивостта.
Динамичният многоканален характер 
на маркетинга днес изисква кампани-
ите да бъдат интегрирани и свързани 
във всеки канал. Някои тенденции в 
маркетинга ясно се открояват:
Опитът като нов бранд - Маркетинго-
вите специалисти създават пълноцен-
но, потапящо преживяване за клиен-
тите, които изграждат силни връзки 
с компанията и марката като цяло. 
Опитът е новото конкурентно „бойно 
поле“ и средство за създаване на мощ-
на диференциация от конкурентите.
 Нов тип взаимоотношения с 
клиентите - Взаимоотношенията кли-
ент-марка до днес са се развили от 
единични, взаимосвързани взаимо-
действия до винаги налиния, симби-
отични и потапящи взаимодействия. 
Клиентите притежават марката по 
много начини и отговорността на все-
ки маркетолог е да превърне клиенти-
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те в неразделна част от управлението 
на марката на компанията, като иска 
непрекъсната обратна връзка, за да 
създава продуктите съвместно с тях. 
Силната връзка с клиентите изисква 
маркетолозите да разбират дълбоко 
как мислят и се чувстват клиентите 
не само за техните продукти или ус-
луги, но и за начина, по който виждат 
и използват продуктите или услуги-
те. Това изисква задълбочен поглед 
върху мотивацията и поведението на 
клиентите - проблемите, които кли-
ентите се опитват да решат и целите, 
които се опитват да постигнат.
Връзка с клиентите онлайн и офлайн 
- В технологията, когато се продават 
доста сложни продукти, компанията 
е отговорна за удовлетвореността на 
клиентите от притежанието (особено 
се отнася до електромобилите, които 
все още пораждат доста въпроси, свър-
зани с управлението, инфраструкту-
рата, зарядните станции, пробега и 
всички аспекти на цялостната екосис-
тема). Обемът на наличните данни по-
казва, че всяка марка познава своите 
клиенти и се грижи за тях във всяка 
възможна точка на контакт, но в съ-
щото време все още остава важно про-
веждането на действителни срещи с 
клиентите. Няма табло за управление, 
което да може да предостави същите 
богати впечатления като задълбочен 
разговор с ангажиран клиент. Наред 
с традиционните качествени мето-
ди като фокус групи и изследвания, 

се оказва, че въпреки това че всички 
живеем в доминиращ дигитален свят, 
събитията на живо далеч не са отжи-
велица. 
Създаването на стойност, комуника-
цията и доставката са все още важни, 
като правила - Възприеманата стой-
ност - особено за сложни технологич-
ни продукти - може да бъде трудна за 
оценка от клиентите. Възприеманата 
стойност са всички различни ползи, 
които клиентите получават от заку-
пуването и използването на продукт, 
както и всички спестени разходи. Това 
са не само финансови, но и психологи-
чески, социални, емоционални и други 
видове ползи и разходи. Създаването 
на стойност е необходимо, но не дос-
татъчно условие за успех в маркетин-
га. Стойността също трябва да бъде 
ефективно и ефикасно комуникирана 
и доставена.
Когато се пускат на пазара нови про-
дукти, важно е да се намерят начини 
за опростяване на обяснението на 
функционалността и производител-
ността на продуктите и получените 
в резултат ползи - или дори спестени 
разходи - за подпомагане на разбира-
нето и оценяването от клиентите. 
Данните и тестването са новата жиз-
нена система - За да се постигне успех 
на маркетинговите дейности в съвре-
менния дигитален свят е важно да се 
изгради култура на тестване. От полза 
е да можеш да тестваш непрекъснато 
и да се учиш. 
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От продуктова гледна точка, може да 
се каже, че една компания, която пус-
кайки на пазара версия на продукт и 
се ангажира активно с клиентите по 
време на тестовия период, може да по-
лучи обратна връзка, да добави нова 
функционалност и да оформи пътни-
те карти на продукта;
От гледна точка на маркетинга, ком-
паниите следва да използват данни, 
за да изградят по-прецизни модели на 
сегментиране въз основа на фактори 
като типа съдържание, което клиен-
тите създават и ангажират най-мно-
го в етапа по пътя на клиента, за да 
предложат по-персонализирано, под-
ходящо преживяване – ценен актив в 
днешния дигитален свят.
Въпреки цялата тази наука за данните 
обаче, все още има изкуство в прила-
гане на маркетинга и в управлението 
на връзките с клиентите. Не всичко 
може да бъде автоматизирано, поради 
което роботите никога няма да бъдат 
програмирани да правят маркетинг 
самостоятелно. Инстинктът и прецен-
ката все още - и винаги ще имат зна-
чение.
Творчество - Въпреки всички тран-
сформационни технологични про-
мени, които създават такъв богат на 
данни свят за маркетолозите, все още 
трябва да има голямо творчество в 
маркетинга. Емоционалната връзка, 
която маркетингът винаги успява да 
създаде с клиентите остава като абсо-
лютно необходима.

Креативността също не трябва да 
идва само от една компания. Днес 
най-успешните марки се оформят от 
общността на клиентите и партньор-
ите на марката, колкото и от самата 
компания. Съвместното създаване 
във всички форми може да подхрани 
творческия процес - независимо дали 
директно с клиентите или в сътруд-
ничество с партньори с единомислие, 
като донесе полза и на всички ангажи-
рани страни.
 Съюзи и партньорства - На сло-
жен и предизвикателен пазар като 
автомобилния може да бъде трудно 
технологичните продукти сами да из-
лизат на пазара. Помага, ако те могат 
да се възползват пряко или косвено 
от участието си в платформа или в 
резултат на сътрудничество с други 
компании. Платформите се състоят от 
комбинации от различни взаимосвър-
зани продукти и услуги, предоставяни 
от компанията. Ползите, създадени от 
платформата като цяло, могат да по-
вишат стойността на всеки един от 
неговите отделни компоненти или 
продукти.
Сътрудничество с външни съюзи или 
съвместни предприятия с трети стра-
ни - също могат да осигурят стойност 
за компанията. Фирменият бизнес не 
може да бъде реализиран без парт-
ньори в голямата си екосистема, коя-
то помага на клиентите да внедрят и 
реализират най-голямата стойност 
от сложните корпоративни решения 

http://nauka.bg
https://nauka.bg/nosht2020/


БГ НАУКА | БРОЙ 131

115Българска наукаЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg ЮНИ/ЮЛИ 2020

чрез интеграция на продукти, обуче-
ние, консултации и други.
В сложния технологичен свят съюзи-
те и партньорствата също често са от 
решаващо значение за осигуряване 
на необходимите технически възмож-
ности и опит. Значителен растеж може 
да се дължи отчасти на коопериране, 
което позволява да се създаде по-бо-
гато, по-пълно и по-интегрирано пре-
живяване на клиентите.
Маркетинг на каузата или следване на 
целта да се прави добро - Все по-чес-
то клиентите очакват компаниите, с 
които правят бизнес, също да правят 
добри дела за света. Този акцент вър-
ху социалното въздействие е дълбоко 
заложен в културата на много компа-
нии. Освен съгласувани усилия за на-
сърчаване на каузи като устойчивост 
и разнообразие и включване в орга-
низацията, всяка компания може да 
получи положителното въздействие, 
което нейните продукти могат да 
окажат върху света и природата като 
цяло.
Маркетингът трябва да използва ин-
формацията от потребителите, за да 
идентифицира и приоритизира кому-
никационните канали по значение и 
по възможно най-голямо въздействие 
върху потребителското възприятие 
и опит. Приоритизирането е един-
ствения начин да бъдат управлявани 
възможните точки за контакт според 
тяхното въздействие и значимост за 
компаниите съгласно техните целеви 

аудитории.
Персонализацията е навсякъде - Пер-
сонализирани съобщения, персонали-
зирани предложения, персонализира-
но съдържание, персонализиран опит 
и преживяване. Персонализацията, 
която обаче не е залегнала в ясно де-
финирана корпоративна история, се 
превръща в случайна свободна форма 
на проба-грешка, и води до объркване.
Предоставянето на персонализирано 
релевантно съдържаниe и послания 
за индивида, се превръща в основна 
маркетингова тенденция. По този на-
чин вероятността за продажба и реа-
лизация е значително по-голяма. За 
да се разработи стратегията за пер-
сонална комуникация и да се спечели 
вниманието на потребителите обаче е 
необходимо компаниите да разпола-
гат с много добри източници на данни 
и аналитични инструменти, които да 
таргетират още по-специфични ниши 
с още по-специфични тематики. Ком-
паниите ще разработват допълнител-
ни инструменти, с които да навлизат 
в конкретни групи, в които да откри-
ват индивидите. Това могат да бъдат 
игри, проучвания, инфографики, ан-
кети, изобщо всичко онова, което ще 
кара хората да участват активно. 
Изкуственият интелект - Днешните 
технологии, основани на изкустве-
ния интелект (deep learning, language 
processing, causal reasoning, machine 
learning, robotics) се използват почти 
навсякъде. 
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Обучението на машините (learning 
machines) е ключово за маркетинга в 
дигиталната среда, особено след като 
събирането на данни има съществена 
роля в маркетинга. Чрез проследяване 
и разбиране на поведението на потре-
бителите, поведението на машините 
може да спомогне за подобряване на 
продуктите и услугите на компаниите. 
Тази важна тенденция отразява пре-
даването на нашия избор и предпо-
читания в ръцете на роботите и алго-
ритмите. Обучението на машините се 
въвежда във всеки вид потребителско 
приложение – от по-точна препоръка 
за покупки на продукти, базирана на 
предишна история на покупките, до 
постоянно подобряване на потреби-
телския опит. 
Въпреки че е важно да сме в крак с но-
вите постижения, все още се прилагат 
много основни маркетингови принци-
пи, макар и често в актуализирана или 
модифицирана форма. Маркетингови-
ят успех на организациите през 21 век 
изисква приемането на най-добрите 
нови съвременни практики, както и 
преосмислянето и усъвършенстване-
то на класическите подходи.
Маркетинг, маркетингови стратегии и 
устойчивост 
Маркетингът е свидетел на промени 
и в различна от технологията насока. 

Устойчивостта и устойчивото разви-
тие също променя маркетинговите 
практики. 
Интегрирането на устойчивостта в 
маркетинговата стратегия е друга 
уникална задача и цел. Маркетингът 
за устойчивост се счита за различен, 
защото търсенето на клиентите тряб-
ва да бъде изпълнено, но не непре-
менно чрез комуникация на езика на 
клиента (Belz, F.M. & Peattie, K. 2009). 
От друга страна, маркетинговата стра-
тегия за устойчивост не само води до 
добавена стойност за клиента, но и 
изгражда дългосрочни взаимоотно-
шения с клиентите, които са не само 
полезни за бизнеса, но и за общество-
то и екологията. След задълбочени 
проучвания в тази насока, изследова-
телите Peattie и Belz  лансират концеп-
цията за 4-те С (4C's), опитвайки се да 
преформулират традиционния модел 
на McCarthy за 4P (product, price, place 
and promotion - продуктова полити-
ка, ценова политика, дистрибуционна 
политика и комуникационна полити-
ка) в 4C модел, а именно - решение за 
клиентите, разходи/цена за клиента, 
удобство и комуникация (Customer 
solution, Customer cost, Convenience 
and Communication). 
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Фигура - Традиционният модел на 
Маркетинговия микс срещу модела 
на Маркетинговия микс за устойчи-
вост

Източник: Belz FM, Peattie K. 2009. 
Sustainability Marketing Management: a 
Global Perspective. Wiley: Cheltenham.

Целта на маркетинговата стратегия 
за устойчивост се променя, за да се по-
стигне конкурентно предимство чрез 
позиция, която е желана, различна и 
защитима (Obermiller, C. et al. 2008).
От друга страна на практика не е 
лесно да се проектират такива видо-
ве маркетингови стратегии поради 
свързаните с тях проблеми и предиз-
викателства. Според принципите на 
устойчивостта е необходимо да се за-
пазят ресурсите и да се консумират 
по-малко, а от друга страна, принци-
път на маркетинга казва да се продава 
повече, което означава повече произ-
водство, следователно повече консу-
мация на ресурси (Jones, P., Hill, C. and 
Comfort, D. 2008). Поради това е необ-
ходимо да се постигне баланс между 

двете, което означава, че стратегията 
трябва да бъде формулирана по такъв 
начин, че печалбите все още могат да 
бъдат реализирани дори след нама-

ляване на въздействието върху окол-
ната среда и обществото (Charter, M., 
Peattie, K., Ottman, J. and Polonsky, M.J. 
2006).
Устойчивостта в маркетинговата стра-
тегия не само помага като конкурент-
но предимство, но също така насърча-
ва спестяване на разходи и иновации. 
Компаниите не могат да останат на 
пазара по-дълго, ако не станат наис-
тина устойчиви. Бъдещата цел на мар-
кетинговата стратегия за устойчиво 
развитие трябва да бъде насочена 
към сегментиране, таргитиране и по-
зициониране на клиентите въз основа 
на критерии за устойчивост, заедно с 
разработването на маркетингов микс 
за устойчивост за по-добри продукти 
и услуги, по-добри цени, по-добра 
дистрибуция и по-добра маркетинго-
ва комуникация.
За да отговори на предизвикател-
ствата на устойчивото развитие ав-
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томобилната индустрия преосмисля 
цялата си продуктова концепция. Ос-
новната идея тук е, че всичко води до 
нов тип мобилност:
Автомобилните компании отгово-
рят на иновациите, които променят 
коренно представата за автомобила, 
мобилността и шофирането, защото 
клиентите имат нужда от тях и ще ги 
потърсят; 
Интелигентните системи за подпо-
магане на водачите не само се увели-
чават, но и обхващат все по-широки 
сектори от пазара, навлизайки дори в 
пазарния дял на бюджетните автомо-
били. Автономните и електрическите 
автомобили навлизат на традицион-
ните пазари на конвенционални авто-
мобили.

Компаниите залагат на производство 
и доставки (верига на доставки),  кои-
то са екологично чисти и са част от 
кръговата икономика.
Въвеждат се нови бизнес модели – 
компаниите се кооперират, сключват 
съюзи и партньорства с високотехно-
логични компании за доставка на соф-
туерни решения, решения за новата 
мобилност, решения за свързаност и 
други.
Автомобилните компаниите отиват 
по-далеч в създаването на новия про-
дукт – електромобила  като го обвърз-
ват с допълнителни услуги, които са 
част от вътрешна и външна екосис-
тема - системи на следене на автомо-
била, системи за сигурност, карта за 
зареждане, финансови услуги, зареж-
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даща инфраструктура, интелигент-
на инфраструктура, интелигентни 
транспортни системи, връзка между 
автомобилите, между автомобилите 
и инфраструктурата, връзка с дома, с 
интернет на нещата и т.н. Тази промя-
на представлява преход от продукта 
„автомобил“ – сам по себе си – в реше-
ние за потребителя, което обхваща ця-
лостната екосистема като неразделна 
част от автомобила.
Разбирането за мобилността и справя-
нето с трафика, замърсяванията, безо-
пасността и потребността от ресурси 
представляват сериозно предизвика-
телство за развитието на бъдещите 
автомобили. 
Автомобилната индустрия следва 
собствена логика. Това може да бъде 
разбрано и от много общите характе-
ристики на стратегиите на отделни-

те компании. От чисто технологична 
гледна точка, или по отношение на 
употребата на маркетинговите кана-
ли – дистрибуционни или комуника-
ционни, брандовете си приличат. И 
дори ако някой от производителите 
предложи специфична стратегия, ос-
таналите скоро ще го последват, пора-
ди факта да не изостанат и да загубят 
конкурентна позиция. 
Комбинацията от електрозадвижва-
не, автономно управление, споделен 
автомобил и споделено пътуване ще 
промени тотално начина, по който се 
използва автомобила. Тези иновации 
водят до сътрудничество с техноло-
гичните компании. Изискванията по-
ставени от регулациите и променя-
щото се потребителско търсене водят 
до създаването на нови платформи, 
по-добра сегментация, и нови начини 
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на персонална мобилност, като пре-
връщат автомобилите в услуга и 
смарт устройства.
Голям брой социални, икономически 
и технологични тенденции започват 
да работят заедно, за да преобърнат 
мобилността, и за да създадат нови 
градски модели в следващите десе-
тилетия. Породените от технологии-
те тенденции ще революционизират 
начина, по който автомобилната ин-
дустрия отговаря на променящото се 
потребителско поведение. Затова се 
изграждат нови партньорства, кои-
то ще доведат до трансформационна 
промяна, в която основно място ще за-
емат свързаността и автоматизацията  
на автомобилите. 
В другия край е политиката за опаз-
ване на околната среда, която има ня-
колко направления със съответното 
въздействие върху маркетинговите 
решения. От една страна, това е гри-
жата за опазване и разумното разход-
ване на ресурсите: вода, гори, почви, 
незамърсена земя, енергийни ресурси. 
От друга, това е грижата за производ-
ните на производството и потребле-
нието: вредните емисии и отпадъчни-
те материали. 
От маркетингова гледна точка се на-
лага да се открои един нов феномен 
по отношение на икономическия жи-
вот и жизнен цикъл на изделието: 
традиционните етапи на зараждане 
на идея за ново изделие, следвани от 
научноизследователски и развойни 

дейности, проектиране, производство, 
пазарна реализация и постепенно из-
веждане на изделието от пазара или 
продължаване на жизнения цикъл на 
същото това изделие на международ-
ните пазари, се модифицира. Изваж-
дането от употреба и съпътстващите 
отпадъци са обект на последващо пре-
работване и създаване на нови изде-
лия: рециклираните изделия. Решават 
се както проблеми с отпадъци, така и 
с разумно използване на ресурси. Този 
нов тип продукти имат своята марке-
тингова специфика от гледна точка 
на потребителите и от гледна точка 
на прилаганите маркетинг комуника-
ции. (Боева, Б. и колектив, 2013)
Темата е безспорно интересна от глед-
на точка на това, доколко призивите 
за опазване на околната среда и устой-
чивото развитие, трансформирани в 
изделията и услугите на компании-
те, са реално оценявани от страна на 
съвременния потребител. Данните в 
тази насока са определено противоре-
чиви. Така например данни, приведе-
ни от представители на GfK, сочат че 
74% от потребителите смятат, че е ва-
жно производителите да съобразяват 
своите действия с опазването на окол-
ната среда. Само 30 % от потребители-
те взимат под внимание проблемите 
на околната среда при решението за 
покупка. Определено грижата за при-
родата е важна, но основните качества 
на продукта са водещи. (Боева, Б. и ко-
лектив, 2013)
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Маркетинговите стратегии и поли-
тики следва да бъдат развивани на 
основата на създаването на цялостни 
изгоди и добавена стойност за клиен-
тите при ясното отчитане на ефектите 
върху природата и устойчивото раз-
витие. Като се приема, че маркетинго-
вата стратегия е един жив организъм, 
който се променя при всеки полъх на 
промяна в продукта, средата, наме-
ренията на потребителите, ефектите 
върху околната среда и други, може 
да се допусне че тя е уникална по своя-
та същност и цели, които да отразява. 
Работещите стратегии за български-
те компании предполагат правилно 
изграждане на партньорства с всички 
заинтересовани страни и фокус върху 
ползите за клиента с минимално отра-
жение върху природата, разработване 
на уникални продукти, с дългосрочни 

ползи при минимални разходи на ре-
сурси.
Каквато и промяна да настъпва в мар-
кетинга и маркетинговите стратегии 
на компаниите, колкото и съвременна 
и технологична да е, следвайки тен-
денциите, може да се каже че жела-
нието и действията на компаниите са 
водени от целта за реализиране на по-
ложителни икономически резултати.
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Преди да преминем в темата за този 
невероятен триъгълник, разбира се, 
трябва да кажем няколко думи за Блез 
Паскал. Без да се задълбочавам много в 
стандартните биографични факти (не 
може да се мине без някои от тях), искам 
да обърна внимание на някои по-
интересни моменти в живота му. Блез 
Паскал е френски математик и  
религиозен философ живял през 17в. и 
по-точно 1623г.-1662г.  На 16 години 
създава класическата си теорема за 
шестоъгълника, наречна на негово име, 
на 18 изобретява първата сметачна 
машина, на 25 проектира експеримент, 
потвърждаващ съществуването на 
атмосферно налягане  - наистина един 
гениален човек. Но последните си 5-6 
години той прекарва в писане на 
собствените си Мисли в хуманитарно- 
религиозна сфера. Причината за този 
преход са две случки през 1564г. Първата 
е инцидент на моста на Сена, при който 
той по чудо оцелява след като конете се 
подплашват, скачат във водата, 
ремъците се скъсват и каляската остава 
на ръба на моста, а вторият е 
епилептичен припадък – изпада в екстаз 
и получава  боговдъхновение. Записва го 
под формата на „Мемориал”, в който 
изповядва вярата си в Иисус Христос. 
Близо 2 години по-късно  той напълно е 
отдаден на религиозно-философските си 
разсъждения.Като едни същински 
математици, каквито предполагам сте, 
може да пресметнете, че този преход се 
случва в 33-тата и 34-тата година от 

живота на Паскал, което по една или 
друга случайност съвпада с разпъването 
на Иисус Христос на кръста, случило се 
около 33г. в Йерусалим. Паскал има още 
един математически изблик 1658-1659г. 
приблизително 3 години след този обрат 
в живота му и 3 години по-късно умира 
на 39г. Въобще много тройки се 
насъбраха (надявам се да не получа 
толкова по математика).След тази 
биография е време да преминем и на 
неговият   аритметичен ТРИъгълник 
(фиг.1-2). 

 

Фигура 1. Триъгълник на Паскал, в 
съвременен запис 

Този триъгълник, на който числата на 
всеки ред са образувани като сбор от 

http://nauka.bg
https://nauka.bg/nosht2020/


БГ НАУКА | БРОЙ 131

125Българска наукаЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg ЮНИ/ЮЛИ 2020

тези от предишния ред, изглежда супер 
прост, но в действителност той има 
множество приложения и схеми в него и 
именно това го прави красив – прост и 
сложен едновременно.  

 

 
Фигура 2. Триъгълникът на Паскал в 

неговите записки 

Първо, триъгълникът е безкраен – 
състоящ се от биномни коефициенти 
(Чрез биномен коефициент се представят 
коефициентите в разлагането на двучлен 
(x+y), повдигнат на степен естествено 
число) тоест всеки ред ни е добре 
познатите формули, които изучаваме 
(x+y)n , където n е естествено число, което 
съответства на редовете на триъгълника. 
Първият ред на триъгълника, тази 
самотна единичка, всъщност не се 
нарича първи ред, а е нулев и тази 
единца въобще не е самотна, защото от 
двете си страни  има две нули (които ние 

не пишем, но можем да си представим). С 
тях ние събираме единицата, за да 
олучим първия ред  n=1 (Фиг.3) 

 
Фигура 3. Триъгълникът на Паскал с 

нулевия ред 
 
Ако вземем пети ред (като броим от 
нулевия), имаме числата 1,5,10,10,5,1 така 
можем лесно да изпишем формулата: 
(x+1)5 = 1*x5 + 5*x4 + 10*x3 + 10*x2 + 5*x1 + 1
*x0 . 

Но не този аспект на триъгълника ще 
разглеждам в тези мои писания. 

Набързо ще изредя някои от другите 
интересни свойства открити в 
съвършения триъгълник: 

Сборът на цифрите във всеки ред е 2 
повдигнато на n степенi 

1 = 20 
1 + 1 = 2 = 21 
1 + 2 + 1 = 4 = 22 
1 + 3 + 3 + 1 = 8 = 23 
1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 16 = 24 
1 + 5 + 10 + 10 + 5 + 1 = 32 = 25 
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Или ако образуваме числа от ляво на 
дясно от самите редици ще получим 
степени на 11:  

1 = 110 
11 = 111 
121 = 112 
1,331 = 113 
14,641 = 114 
161,051 = 115  (В този ред  има малка 
промяна, числата ни бяха: 1,5,10,10,5,1  и 
все пак схващате ли логиката как 
получаваме 161,051? –  петицата и двете 
десетки се съединяват 5-10-10  5 + 1, 0 + 1, 
0 – 610.)  

 Разбира се за да затвърдим това 
свойство на всеки ред, трябва да 
разгледаме още няколко примера:  

Следващият ред е 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1  а 11 
на 116  = 1 771 561 - 1 си го преписваме 6 
+ 1 = 7, 5 + 2 = 7, 0 + 1 = 1, и отново си 
преписваме останалите числа 561. Айде и 
още едно 117 = 19 487 171, а редицата ни 
е  1, 7 ,21, 35 ,35 ,21 ,7, 1ii   

1 си представяме че си я събираме с 0 
отпред, после  7 + 2 = 9,  1 + 3 = 4, 5 + 3 = 8, 
5 + 2 = 7 и последните 3 числа си ги 
преписваме. Така, какъв извод можем да 
си изведем от от тези сметки? Всъщност 
във всеки ред всички числа се събират 
освен последните 3. Ето ви още една 
магическа тройка в този триъгълник.  

И така вече  стигам и до интересната 
схема на измеренията в триъгълника на 
Паскал. 

Ако вземем най-крайната  диагонална 
редица ( от лявата страна например) тя е 
съставена само от единици. Следващата  
диагонална редица е от естествените 
числа  (увеличавайки се последователно 
+1 ).  

 

Фигура 4. Диагоналните редици в 
триъгълника на Паскал 

 

Третата диагонална редица е наричана 
триъгълна редица и числата в нея се 
получават като построите триъгълник с 
точки или просто замените числата в 
този триъгълник с точки: 

1,3,6,10,15,21   
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Фигура 5. Триъгълните числа, познати 
от Вавилон и древните питагорейциiii 

 

Четвъртата или тетраедърна редица е 
малко по сложна, но все пак я обхващаме 
визуално, защото тя е всъщност e 
пирамида (тетраедър) от сфери. Обаче 
изчисляването не e толкова просто като 
в триъгълната редица, където събираме 
предходния ред точки със следващия ред 
точки.iv   

 
Фигура 6. Тетраедърните числа, познати 

от Вавилон и древните питагорейци 

Редицата числа е 1,4,10,20,35  

Както се вижда на картинката, 
различните пластове сфери се 
увеличават като имаме естествените ни 
числа  (n на брой) повдигнати на 2ра 
степен. 

12  = 1 

22 = 4 

32  = 9 

42  = 16 

52 = 25 

Ако съберем всеки слой  с предишния от 
тази пирамида ще получим 1, 1 + 4 = 5, 5 + 
9 =14 и т.н.  което въобще не е числовата 
редица, която ни трябваv. За да получим 
тази тетраедърна редица 1,4,10,20,35  
всъщност трябва да съберем всеки слой с 
по-предишния, тоест прескачаме един, но 
събраният слой си запазва вече 
прибавения сбор. Тъй като звучи 
объркано нека начертаем една схема 
(Фиг.7):  

 

 

Фигура 7. Надлъжен разрез на тетраедър 

Тази четвърта редица, която е 
изобразена като пирамида, всъщност е 
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3D  фигура, а както ни е известно, нашият  
физически свят е триизмерен. Тогава 
всяка от миналите редици, които 
изредихме отговаря за другите 
измерения.  

Триъгълна редица 1, 3, 6, 10, 15, 21  
всъщност е двуизмерно изображение, 
(Затова е и триъгълник – плоска фигура 
само с дължина и височина)  

Втората редица  от естествените числа 1, 
2, 3, 4, 5, 6 и т.н.  е редицата на първото 
измерение само с една посока – само 
линия   

Първата редица, състояща се само от 
единици, ще бъде просто една точка - 
нулево измерение. 

 

Фигура 8 Четиримерен тетраедър – 
съставен от пет еднакви тримерни 

тетраедри, срещащи своите върхове в 
една точка. Диаграма на Шлегел на 

пентахорон (петоклетъчник), който е 
регулярен политоп в 4 измерения 

(четиримерна версия на тетраедъра). 
Триизмерното изображение е вид 
проекция на четириизмерното в 

триизмерното пространство 

От това следва че в триъгълника на 
Паскал имаме редици и със следващите 
измерения. Следващата редица 1, 5, 15, 
35, 70, 126 би трябвало да представлява 
четвърто измерение, което човек не 
може да види нито да пресъздаде. И 
макар да сме начертали  фигури като 
петоклетъчника (5-cell, препоръчвам да 
видите движещите се GIF-ове онлайнvi), 
ние никога не бихме могли да знаем как 
наистина ще изглежда едно такова  
четвърто измерение. Защо ли? 

Представете си един човек  в 
двуизмерния свят. Този човек няма 
представа за триизмерния свят,докато от  
друга страна ние го наблюдаваме и  
виждаме през него. Ако се нарисува един 
кръг до него и в центъра една ябълка, 
този 2Д човек няма да има никакъв 
начин да я стигне, напълно затворена, 
той ще вижда само линия пред себе си.  

Обаче ние можем спокойно да сложим 
пръста си върху ябълката. Един такъв 2д 
човек няма да може да проумее 
физически как се е случило това, той 
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дори няма да види пръста, който идва 
отстрани. Тогава за нас също е непонятно 
как ще изглежда четириизмерния свят. 

Тук искам да отбележа още едно малко 
свойство на нашия триъгълник. Всяка от 
тези редици, ако им събираме числата по 
диагонал  (като задължително започнем 
от началото на диагонала) и случайно 
изменим посоката в следващия по 
големина диагонал, ще получим сбора на 
цялата тази редица числа в едно 
едниствено от следващата. Тоест  всяко 
минало измерение се съдръжа в 
следващотоvii. Затова и наблюдаваме 2д 
1д 0д.  

И все пак, нашият собствен 3Д  свят е 
съвършен. Ето отново това число 3, което 
е смятано за свещено, специално и важно 
в какви ли не култури, толкова любимо 
на хората (не и на учениците в 
бележниците им), съставящо 
триъгълника, участващо в живота на 
Паскал и във всякакви различни култури. 

Разбира се важно е да се отбележи че 
Паскал не е първият, който е открил този 
триъгълник. Всъщност биномните 
разширения за n = 2 и n = 3 Са толкова 
стари, че е невъзможно да се проследи 
произходът им.  

Има записки на индийският математик 
Брахмагупта - Индусите се интересували 
от методи за извличане на n-ти корени и 
за някои малки стойности на n, те 
разработили методи, базирани на 

разширяването на разликата (a + b) n - 
an. В хода на работата си те се сблъскали 
и с биномните коефициенти. 

Твърди се , че аритметичният 
триъгълник също е бил известен на 
индуисткия учен Пингала, около 200г пр. 
Хр. В Чанда-Сутра, Пингала дискутирал 
въпроси относно поетичните метри или 
начините за комбиниране на дълги и 
кратки срички за създаване на 
необходимите ритми. Например, от три 
срички може да се получат осем 
различни ритми: една с всички срички 
къси, три с една дълга и две къси, три с 
две дълги и една къса и една с всичките 
три дълги. Твърде вероятно е Пингала да 
е получил този резултат, и други, просто 
чрез изброяване на различните случаи, 
затова не можем да твърдим че наистина 
е имал познания за самия триъгълник. 
Изглежда обаче е установено, че по-
късен коментатор, Халаудха, знае как да 
конструира триъгълника и как да го 
използвате при въпроси за комбинации.  

Има сведения че триъгълникът е бил 
обяснен и в “Handbook of Arithmetic using 
Board and Dust” написан от арабския 
математик и астроном ал Туси.  

Най-вероятно можем да изброяваме още 
много математици, философи и физици, 
които са го използвали, доближавали са 
се до идеята за него и са намирали 
различни свойства, за да решат някакви 
проблеми в живота и в света, в който 
живеем. 
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Сигурен съм, че може да се пише още 
много по тази тема и най-вероятно има 
много по-дълги и детайлни наблюдения 
за този триъгълник. Разбира се има и 
още свойства, които не съм споменал и 
много други интересни формули, които 
могат да се изведат и които аз не успявам 
да проумея все още. Така завършвам тази 
кратка статия, в която всичко открих сам 

i Причината е, че числата на Паскал са 
коефициентите на бинома (1 + 1)𝑛𝑛, 
умножени само по 1-ци (1 + 1)4 = 1.1 +
4.1 + 6.1 + 4.1 = 24 
ii Това произлиза от вдигането на степен на 
бинома (10 + 1)𝑛𝑛„ при който всеки 
биномен коефициент е пред определена 
степен на 10 или определн разред в 
десетичната система, като това се запазва, 
докато не започне преливане от един 
разред в друг, когато прибавяме едно наум. 
Например (10 + 1)4 = 14641, а (10 +
1)5 = (10 + 1)14641 = 146410 +
014641 = 161051.  Проверете дали този 
модел и неговата модификация ще 
продължат да важат и за 𝑛𝑛 > 7 
 
iii Числата, наричани „триъгълни“ са суми на 
поредни естествени числа – 1+2=3, 1+2+3=6, 
1+2+3+4=10. Последното е свещената 
Тетрада на Питагорейците,присъстваща в 
тяхната религия и учение, както и  тяхната 
клетва, за която се говори в първото 
издание на книгата „История на 
математиката“ https://nauka.bg/bgnauka-
matematika/  
iv Тетраедърът се получава като се наслагват 
едно върху друго триъгълните числа – на 
върха има една топка, под нея има три, под 
нея има шест, под нея има десет – все 
равностранни триъгълници. Така четвъртият 
диагонал се получава от третия чрез 
натрупване. Така е и с другите диагонали. 
Първият диагонал е от единици. Разликите 
между последователните числа на втория 
диагонал 1 2 3 4 5 6 са тези единици. 
Разликите между числата на третия 
диагонал са са числата от втория, така 
имаме 1,1+2=3,1+2+3=6,1+2+3+4=10, 

и оставям следващите наблюдения и 
открития на вас. 

 

„Обикновено за нас са по-убедителни не 
доводите, хрумнали другиму, а онези, до 
които сами сме стигнали“ – Блез Паскал 

1+2+3+4+5=15, или триъгълните числа. 
Разликите между числата на четвъртия 
диагонал са триъгълните числа, а 
наслагването на триъгълни дава 
тетраедърните – 1+3=4, 
4+6=10,10+10=20,20+15=35. Това, че 
разликите между последователните числа 
на текущия диагонал са числата от 
предишния, води до натрупването на 
всички предишни диагонали в текущия. 
Сборовете от единици дават поредните 
естествени числа, сборовете от естествените 
числа дават триъгълните, а сборовете от 
триъгълните числа дават тетрадърните и т.н. 
Защо се получава тази зависимост? 
Триъгълникът е симетричен и всяко число е 
сбор на своите съседи отляво и отдясно от 
предишния ред. Така 1+1=2 на втория ред, а 
оттам вторият диагонал е в съседство с 
първия, който се състои от 1-ци – числото 
под 2 ще има съседи 2 и 1, 2+1=3, числото 
под 3 ще има съседи 1 и 3 и ще бъде 4 и 
така се получава редицата на естествените 
числа във втория диагонал.  Третият 
диагонал е с числа, които имат за съседи 
числата от втория диагонал и предишното 
число от първия, така той става редицата от 
сборове на естествените числа. По същия 
начин четвъртият диагонал наследява 
третия и дава тетраедърните числа. Тъй 
като триъгълникът е симетричен, тези 
диагонали са повтарят и надясно насочени 
и всеки следващ диагонал започва (след 1-
цата) от следващото естествено число и 
неговите числа се образуват всяко от 
предишното и горния съсед от прдедишния 
диагонал. 
v Разликите между поредните квадратни 
числа са 4-1=3, 9-4=5, 16-9=7, 25-16=19 и 
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изразява свойството сумата на нечетните 
числа до n-тото да дава 𝑛𝑛2 , факт познат и 
почитан от Питагорейците, но известен от 
Вавилон 
vi http://www.f-
lohmueller.de/pov_anim/ani_370cd.htm  
vii Например тръгваме по третия диагонал – 
1,3,6,10 и свиваме надясно – там числото е 
20=1+3+6+10=10+10. Получава се защото 
като вървим по диагонала, имаме 
натрупване на числата от него (всяко 

следващо по диагонала съдържа 
предишното и предишното от предишния 
диагонал вляво. Така числото 20 взима 10 от 
левия диагонал, но и предишното от своя 
диагонал, което на свой ред е получено по 
същия начин (съдържа предишното число 
от левия диагонал и предишното от своя). 
Така всяко дясно разклонение на един 
диагонал натрупва всичките му стойности 
до момента, както 20 (4-то число на 4-тия 
диагонал), което пази сбора на първите 4 
стойности от третия - 1,3,6,10. 
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Димитър Хадживасилев е ро-
ден в Букурещ през 1814 го-
дина в семейството на двама 
известни търговци от Сви-

щов - Мария Цанкова и хаджи Васил 
Станкович. В родния му дом се гово-
ри на български език и родителите 
често разказват на малкото момче за 
свидния им роден град Свищов и за 
сполетелите ги нещастия. След опожа-
ряването и опустошаването на града 
през 1810 г., много хора, сред които и 
самите те, били принудени да се пресе-
лят в Румъния. Чувствителният юно-
ша слуша българските народни песни 
и в тях долавя мъката на един народ, 
обречен на петвековно робство. Тъй 

като в Букурещ по онова време още 
не е открито българско училище, Ди-
митър Хадживасилев получава сред-
ното си образование в т.нар. “Народни 
училища”. Като старателен и способен 
ученик, той бързо овладява гръцки 
и румънски език, които по-късно из-
ползва в деловата си търговска дей-
ност.

Не забравя и родния език – българ-
ския, който по своя инициатива изуча-
ва и усъвършенства до много висока 
степен. Вродените книжовна любо-
знателност и висок интелект, както и 
стремежът към просвета и нравствено 
усъвършенстване, го приобщават към 

ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ - 
ДАРИТЕЛЯ
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една много висока култура, въпреки 
че той така и не получава висше обра-
зование... Наред с това обаче, баща му 
отрано започва да го посвещава в тън-
костите на потомствения занаят – ко-
жухарството и с времето му разкрива 
основните принципи на търговската 
дейност. Търговията бързо привлича 
младежа и скоро той изцяло поема в 
свои ръце търговските дела на фами-
лията.

Хаджи Васил, баща на Д. Хадживаси-
лев, вече доста стар, е щастлив да види 
как търговските сделки на сина му с 
луксозни кожи отново се домогват до 
европейските пазари. След смъртта на 
баща си Димитър Хадживасилев раз-
ширява още повече търговията си със 
Западна Европа, а вече и съвсем сери-
озно гледа на изток, към Русия.

В същото време Дарителя се заел и с 
други, много изгодни сделки - да ку-
пува от румънските земи чифлици, да 
ги облагородява и препродава. Това 
го прави един от най-богатите хора 
в Румъния. За кратко време той се 
превръща в един от най-уважавани-
те, почитани и влиятелни български 
търговци, чието име е гордост за сви-
щовлии и до днес... Намерението на Д. 
Хадживасилев да увековечи името си 
зрее дълги години, но се превръща в 
твърдо решение едва след Освобож-
дението, когато вече е на преклонна 
възраст. То е повлияно от факта, че в 

тогавашния момент, в условията на 
освободена България, нуждата от ико-
номическа просвета и образование се 
чувства особено остро. Това си жела-
ние той споделя с близкия си съна-
родник и съгражданин д-р Димитър 
Павлович, като му разкрива намере-
нието си да дари средства за постро-
яването и поддържането на търговско 
училище в гр. Свищов. Силен аргу-
мент за това Търговското училище да 
бъде създадено именно в Свищов, пос-
лужва желанието на Димитър Хаджи-
василев да дари крупната за времето 
си сума от 240 000 златни лева, която 
да бъде използвана за построяването 
на училищната сграда и нейното под-
държане. В този момент официално 
бива огласено желанието на бъдещия 
Дарител, което гласи: "Да се открие в 
Свищов, гдето са се родили родители-
те ми, едно реално училище или кла-
сическа гимназия, в което да се препо-
дава и политическа икономия".

Благодарение на това, както и на на-
месата на много други видни лично-
сти от онова време, между които Ки-
ряк Цанков, Евлоги Георгиев, та даже 
и княз Александър Батенберг, след 
дълги и разгорещени дебати, на сеси-
ята от 9 февруари 1883 г., Народното 
събрание взема решение за открива-
нето на Първото търговско училище 
в България, именно в Свищов! Пора-
ди тази причина датата 9 февруари е 
определена за официален празник на 
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ДТГ "Димитър Хадживасилев" - гр.Сви-
щов, който се чества всяко година и до 
днес! На 07 януари 1884 г, Дарителя 
почива в Букурещ на 70-годишна въз-
раст, без да види плодовете на своето 
благородно дело. 

Автор: Ясен Кръстев
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https://nauka.bg/kakvo-haresvam-matematikata/
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