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10 години историческо образование
Хумболтовите стипендии
Литературоведски клуб
Законите на Карастоянов
Кандидатстудентски бисери

Â áðîÿ ìîæå äà ïðî÷åòåòå îùå:

ÙÅ ÈÇßÄÅÌ ËÈ ÑÈÌÂÎËÈÒÅ ÍÀ
ÁÚËÃÀÐÑÊÀÒÀ ÌÚÄÐÎÑÒ È ÄÚËÃÎËÅÒÈÅ

Тържествено събрание, посве-
тено на откриването на учебната
година се състоя на 27 септември
в Концертна зала - Пловдив. При-
състващите в залата първокурс-
ници явно бяха настроени праз-
нично - за това може да се съди по
мнозината, танцуващи в такт с му-
зиката преди откриването и на ре-
акциите по време на тържествена-
та част.

Сред официалните гости бяха
министърът на външните работи
на Република България, един от
най-уважаваните съвременни по-
литици, господин д-р Соломон
Паси, заместник-министърът на

óâàæèõà îòêðèâàíåòî
íà íîâàòà ó÷åáíà ãîäèíà
ÇÀ 44 ÏÚÒ ÀËÌÀ ÌÀÒÅÐ ÏÎÑÐÅÙÍÀ ÑÒÓÄÅÍÒÈÒÅ

външните работи госпожа Гергана
Грънчарова, заместник-управителят
на Пловдивска област - госпожа Ме-
глена Русенова, госпожа Нина Раде-
ва, председател на бюджетната коми-
сия в Народното събрание, народни
представители, политически дейци,
общественици, ректори и заместник-
ректори на висшите училища от на-
шия град.

Академично слово изнесе ректо-
рът проф. дфн Иван Куцаров, с при-
ветствие към студентите се обърна и
министър Паси (публикуваме ги от-
делно).

ÍÀ ÑÒÐ. 5 Церемонията по предаване символите на университетта

Университетска
политика и
практика в
ПУ “Паисий
Хилендарски”
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Скъпи първокурсници,
Щастлив съм да ви приве-

тствувам като студенти на най-
големия в Южна България и
втория по дълголетие и значи-
мост български университет -
Пловдивския университет
“Паисий Хилендарски”.

Нашият университет носи
името на първия български
възрожденец. Това ни дава по-
вод за пореден път да си при-
помним вярната преценка на
писателя Константин Констан-
тинов, че и до днес не сме спо-
собни да понесем във всичката
му тежест величието на делото
на Паисий: нашето съзнание ед-
ва ли не отрича дори неговото
физическо съществуване. Та
нали освен за своите далечни
съвременници за всички оста-
нали поколения той винаги е
бил само мъгляв мит! Но кога-
то преданието се покрие с дей-
ствителността, то придобива
многократно по-силен блясък.
И затова, безсилен да го прие-
ме, нашият ум се спасява, като
го прави фантастичен.

А той действително е съ-
ществувал, този жив човек,
представян ту като белобрад
старец, свит, приведен, “пред
лампа жумяща пишещ наве-
ден”, ту като висок силен и бу-
ен четиридесетгодишен мъж,
кръстосващ на кон “нашата до-
бра и изобилна земя”. Както
някога за великия Омир, за не-
говото родно място спорят ня-
колко български селища. Ця-
лата българска земя има пре-
тенции да му бъде последен по-
дслон. Защото неговият образ
се е стопил във вековечния об-
раз на българската земя и ня-
ма да се отдели от него. И ма-
кар че дори светското му име
не знаем, той не е сътворен от
ничие въображение. Той не е
въображаем, защото имаме те-
зи четири малки тетрадчици,
съшити с груб канап, тези про-
сти листове хартия, изпълнени
с почти квадратни неугледни

букви, писани с мастило от сажди,
които от времето са придобили ръ-
ждивокафяв оттенък - като засъхна-
ла кръв - възкликва академик То-
пенчаров - като че ли авторът е по-
тапял перото в сърцето си. Защото
тази малка книжка ражда бъдещето
на един народ.

Няма никакво съмнение, че
именно в словото на Паисий бъл-
гарската нация търси първата си
изява. Далече в миналото са ос-
танали бойните успехи и пораже-
ния  на феодалната държава.
Мракът на робството е потопил
в дълбините си всички светли
спомени. Предстоят още 60 го-
дини до деня, в който Руската
академия в Петербург ще пуб-
ликува забележителния “Дода-
тък” на Вук Караджич, от който
научният свят ще научи за съще-
ствуването на българския език,
ще изминат близо 70 години, до-
като Юрий Венелин ще запознае
руския читател с езика, етногра-
фията и историята на българите
и ще насочи вниманието към тази
“страна класическа за филолози-
те и историците”, ще изминат бли-
зо 80 години, докато на българс-
ка земя стъпи Виктор Иванович
Григорович, който ще отнесе
първите паметници на стария
български език и българската
култура.

През това време “историй-
цата” шествува от селище на се-
лище, от паланка на паланка, бро-
нирана от расото на народния из-

поведник. Рои се тя из цялата
страна, за да я покрие, връхлита
страстно и патетично заедно с
процесите, които Паисий пръв бе
усетил по тръпките на народа си.
Тези тръпки откриват пътя на
“Житие и страдание грешнаго
Софрония”, на “Рибния буквар”,
на “Мати Болгария”, преминават
в трясъци чрез “Вятър ечи, Бал-
кан стене” и “Хайдути”, за да
преминат в порой чрез делото на
Апостола и Оборище, порой,
който ще се излее като огнена ла-
ва от височините на Шипка. Но
дори и тогава, дори и днес авто-
рът на “История славеноболгар-
ская” остава първообраз на вси-
чко най-възвишено, което трина-
десетвековната българска исто-
рия е създала.

Преподавателите и студенти-
те на Пловдивския университет
“Паисий Хилендарски” тачат за-
бележителното дело на своя пат-
рон и тъй като в българския ка-
лендар не е отбелязано нито ро-
ждението, нито кончината на отец
Паисий, използувам деня на отк-
риването на учебната година, за
да го спомена. Днес вие, новите
членове на нашето семейство, ще
получите символите, свързани с
неговото име.

Скъпи първокурсници, ис-
кам да ви уверя, че не сте сбър-
кали в избора си. Днес вие става-
те членове на една от най-могъ-
щите български образователни
структури, един университет от
класически тип, в който са пред-
ставени и четирите основни нап-
равления във висшето образова-
ние - хуманитарното, природно-
то, общественото и техническо-
то, разпределени в девет факул-
тета, два филиала и два колежа,
осъществяващи прием в 51 бака-
лавърски специалности и много-
бройни магистърски програми.
За обучението на единадесетте
хиляди ваши състуденти (от кои-
то над 300 чужденци) ще полага
усилия 800-членен колектив (са-
мо в университета-майка) с бли-
зо 600 преподаватели, от които

40 професори и 176 доценти. Вие
трябва да сте горди с постиже-
нието си да станете членове на на-
шия колектив, тъй като през лятото
всеки от вас имаше поне седем съ-
перника, факт, който показва непре-
къснато нарастващия кандидатсту-
дентски интерес към нашето висше
училище. Само в един от базовите
приемни изпити - по български език,
участниците бяха над 5500, с което
той се оказа най-големият изпит,
проведен в страната през тази кам-
пания.

Нашият университет се рад-
ва и на голямо международно
признание. Ние имаме безсроч-
ни договори за сътрудничество
със Санктпетербургския уни-
верситет, Московския държавен
педагогически университет и
Брянския университет - Русия;
с Варшавския университет, Яге-
лонския университет в Краков и
Познанския университет в Пол-
ша; с Карловия университет в
Прага и Масариковия универси-
тет в Бърно - Чехия; с Универси-
тета Люмиер, Лион 2 - Франция;
с университета в Аликанте - Ис-
пания; с Техническия универси-
тет в Дрезден - Германия; с уни-
верситета във Флоренция - Ита-
лия; с Тракийския университет
в Одрин - Турция. Отделни ка-
тедри продължават дългогодишни-
те си връзки и научни изследвания с
колеги от САЩ, Швеция, Франция,
Германия, Норвегия, Холандия,
Португалия, Сърбия и Черна гора,
Хърватска, Великобритания, Украй-
на, Беларус, Унгария и др. Продъл-
жава и ползотворното сътрудниче-
ство с ядрения институт в Дубна -
Русия.

През последните години ме-
ждународното сътрудничество
на Пловдивския университет за-
дълбочи положителната тенден-
ция на отваряне към европейс-
ките и извъневропейските науч-
ни и културни средища, на раз-
ширяване на броя и намаляване
на възрастовата граница на уча-
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стниците в международния обмен
и в научните изследвания. Само
през последната учебна година
дългосрочни  специализации
(имам предвид над един месец) в
чужбина са осъществили 30 аси-
стенти. Все повече млади специа-
листи и изявени студенти участ-
вуват в международни прояви и
съвместни научни изследвания.
Показателен е фактът, че повече-
то участия са в резултат на пер-
сонални покани, при които раз-
ходите се поемат от приемащата
страна. Пак само през тази учеб-
на година изявени наши препо-
даватели бяха поканени и четоха
лекции в различни университе-
ти на Германия, Унгария, Русия,
Латвия, Австрия, Финландия,
Чехия, Словакия, Полша и др. И
в момента десет от лекторатите

по български език (в Познанския
университет - Полша, в Карло-
вия университет - Прага, в Бра-
тиславския университет - Слова-
кия, в Будапещенския универси-
тет - Унгария, в Киевския уни-
верситет - Украйна, в Санктпе-
тербургския университет - Ру-
сия, във Виенския университет -
Австрия, в Букурещкия универ-
ситет - Румъния, в Белградския
университет - Сърбия, в универ-
ситета на Екс ан Прованс - Фран-
ция) се водят от наши хабилити-
рани преподаватели.

През последните десетина го-
дини програмата Темпус беше
основен източник за усъвършен-
ствуване на методическата и тех-
нологичната база на университе-
та. С включването ни в програ-

мата Сократ на Европейския съ-
юз от 1999 г. се постигна ново
разширяване на международни-
те контакти и по-значително нав-
лизане на студенти в междууни-
верситетския обмен. Още по-голя-
мо студентско участие се постигна
по програмата Еразъм, по която еже-
годно се увеличават билатералните
договори. Така за предстоящата
учебна година са сключени 24 дого-
вора, които осигуряват обучението
на поне 57 студенти в университе-
тите в Дрезден, Хале, Бремен, Сеф-
тенберг, Мюнхен, Саарбрюкен, Па-
риж, Аликанте, Флоренция, Зал-
цбург, Линц, Лил, Лион, Солун,
Гент, Нант, Арас, Авейро (Пор-
тугалия), Прага, Бърно, Познан,
Торун. Подписването пък на Ев-
ропейската харта на университе-

тите между Пловдивския уни-
верситет и Дирекцията по об-
разованието на Европейската
комисия ще ни носи финанси-
ране на студентската и препо-
давателската мобилност в хиля-
ди евро. Ето, това са само мал-
ко от възможностите, които ще
ви предостави нашият универ-
ситет.

Разбира се, висшето обра-
зование не се получава само в
аудиториите. Пред вас са може
би най-хубавите ви години, ко-
ито ще прекарате в един от най-
древните и най-красивите гра-
дове на Европа, град с вековна
и съвременна култура. Радвай-
те се на младостта си и черпете
с пълни шепи това, което ще ви
предостави нашият град в сфе-
рата на духовността и развле-
ченията. Още веднъж - честито
и на добър час!
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Присъстващите имаха възмо-
жност да зададат въпроси на ми-
нистъра на външните работи и ос-
таналите гости. На въпроса дали
има постигната договореност със
страните от Европейския съюз за
взаимно признаване на изпити
при кандидатстване за продъл-
жаване на обучението в чуждес-

транни университети Соломон
Паси отговори следното: “От 1
януари 2007 година дипломите
за средно и висше образование,
които всички ние имаме в Бълга-
рия, стават общовалидни в рам-
ките на ЕС. Така че всеки един от
вас ще може свободно да учи във
всеки държавен университет в
страна-членка на ЕС. Това про-
изтича от взаимните ангажимен-

ти, поети по една от четирите сте-
пени на свобода - движение на
стоки, движение на хора, движе-
ние на услуги и на капитали. То-
ва е втората от тези четири сво-
боди - свобода на движение за хо-
ра.” Тук проф. Куцаров поясни,
че от тази година влиза в сила
така наречената “кредитна сис-
тема”, създадена точно с тази цел
- да се признават изпити, поло-

жени тук, в други университе-
ти от ЕС и обратно.

По традиция студентите пър-
вокурсници получиха от абсол-
вентите символите на Пловдивс-
кия университет - книгата,  знаме-
то и ключа. По-късно по факулте-
ти тържествено им бяха връчени
студентските книжки.

“Пловдивски
университет”

ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÈÅ ÍÀ Ã-Í ÑÎËÎÌÎÍ ÏÀÑÈ -
министър на външните работи на Република България

Óâàæàåìè ãîñïîäèí Ðåêòîðå,
óâàæàåìè ãîñïîæè è ãîñïîäà ïðî-
ôåñîðè è ïðåïîäàâàòåëè, äðàãè êî-
ëåãè, îáëàñòíè óïðàâíèöè, äåïóòàòè,

 “Äðàãè êîëåãè”, òîâà å îáðú-
ùåíèåòî, êîåòî íàé-ìíîãî ìè ëèïñ-
âà, îòêàêòî íàïóñíàõ àêàäåìè÷íîòî
ïîïðèùå. Òîëêîâà ìíîãî ñà íèøêè-
òå, êîèòî ìå ñâúðçâàò ñ âàñ - ïëîâ-
äèâñêèòå àêàäåìè÷íè ñðåäè, ÷å ñå ÷ó-
äÿ îò êîÿ ïúðâî äà çàïî÷íà.

Ïðåäè âñè÷êî, Ïëîâäèâ å ìîÿò
ðîäåí ãðàä. Íåùî ïîâå÷å - òîâà å
ãðàäúò, êúäåòî å ðàáîòèë ìîÿò äÿäî,
ðàñúë å ìîÿò áàùà. Åòî çàùî âàøè-
ÿò ãðàä èìà çà ìåí ñèëíî åìîöèî-
íàëíî çíà÷åíèå. Ïî-íàòàòúê - àç ñà-
ìèÿò ïðåêàðàõ 15 ãîäèíè íà àêàäå-
ìè÷íîòî ïîïðèùå, çàòîâà âè ÷óâñò-
âàì âàñ - ñòóäåíòèòå è ïðåïîäàâàòå-
ëèòå, îñîáåíî áëèçêè. Íàêðàÿ, ìà-
êàð ÷å ìîæå áè òðÿáâàøå äà çàïî÷-
íà ñ òîâà - Ïëîâäèâ çàåìà öåíòðàë-
íî ìÿñòî â èñòîðèÿòà íà Áúëãàðèÿ, à
è íà ñâåòà.  Íàøèÿò ãðàä å íàñëåä-

íèê íà ñåäåì öèâèëèçàöèè - òðàêèéñ-
êà, ãðúöêà, ðèìñêà, âèçàíòèéñêà,
ñëàâÿíñêà, îñìàíñêà è áúëãàðñêà.
Ïëîâäèâ âèíàãè å áèë ñðåäèùå íà
áúëãàðñêèÿ îñâîáîæäåíñêè äóõ. Èñ-
òîðèÿòà íàãðàäè íàøèÿ ãðàä ñ ÷åñò-
òà èìåííî â íåãî ïðåäè ïîâå÷å îò âåê
äà áúäå âúçñòàíîâåíà öåëîñòòà íà
áúëãàðñêàòà äúðæàâíîñò. Èçîáùî
Ïëîâäèâ å ÷óäåñíî ìÿñòî çà èñòîðè-
÷åñêè ðåòðîñïåêöèè è ôóòóðèñòè÷íè
ïðîçðåíèÿ.

Ïðåäè ïîâå÷å îò 23 âåêà Ôèëèï
Ìàêåäîíñêè çàâëàäÿë äðåâíèÿ òðà-
êèéñêè ãðàä Ïóëïóäåâà è ãî îáÿâèë
çà ñâîÿ ñòîëèöà. Íåãîâèÿò ñèí Àëåê-
ñàíäúð Âåëèêè ïðåâúðíàë Ôèëèïî-
ïîë â öåíòúð íà íàé-ìîãúùàòà ñâåòî-
âíà èìïåðèÿ. È åòî, ÷å äíåñ, àêî ïî-
ãëåäíåì ãëàâíèòå õàðàêòåðèñòèêè íà
òàçè èìïåðèÿ, ùå îòêðèåì ïðîòîòè-
ïà íà ñúâðåìåííèÿ ãëîáàëèçèðàù ñå
ñâÿò - åäèííà àäìèíèñòðàöèÿ, îáùè
ãðàíèöè è åäèííà âàëóòà. Êúì òåçè
ôîðìàëíè õàðàêòåðèñòèêè ñå äîáà-

âÿ è îùå åäèí ôàêò - îñòàâèë ÿðêà
ñëåäà âúðõó öÿëîòî äóõîâíî ðàçâè-
òèå íà ÷îâå÷åñòâîòî. Ñìåòêèòå ïîêà-
çâàò, ÷å èìåííî òóê - âúâ Ôèëèïî-
ïîë, ïðåäè 2344 ãîäèíè Àëåêñàíäúð
Ìàêåäîíñêè, òîãàâà îùå þíîøà, å
áèë îáó÷àâàí îò Àðèñòîòåë.  À òîâà
å òî÷íî âðåìåòî, êîãàòî âåëèêèÿò ôè-
ëîñîô íàé-âåðîÿòíî å íàïèñàë ñâî-
èòå ïîëèòè÷åñêè òðàêòàòè. Â òÿõ ñà
îïèñàíè âñåâúçìîæíèòå 158  äúðæà-
âíè ñèñòåìè, ñðåä êîèòî è îíàçè, íî-
ñåùà èìåòî “Äåìîêðàöèÿ”. Âïðî÷åì,
åäèíñòâåíàòà îò âñè÷êè 158, êîÿòî å
äîêàçàëà, ÷å ìîæå äà ñúùåñòâóâà íå-
îãðàíè÷åíî äúëãî.

Ïîçâîëèõ ñè òàçè èñòîðè÷åñêà
åêñêóðçèÿ, çàùîòî âèæäàì ïðÿêà âðú-
çêà ìåæäó õèëÿäîëåòíàòà èñòîðèÿ íà
íàøèÿ ãðàä è åâðîïåéñêîòî áúäåùå
íà Áúëãàðèÿ. Äíåñ Åâðîïà å ïðÿê ïî-
òîìúê íà äðåâíà Åëàäà, ðîäèíàòà íà
îíèÿ êóëòóðíè è ïîëèòè÷åñêè ïðèíöè-
ïè, êîèòî íàðè÷àìå åâðîïåéñêà öåí-
íîñòíà ñèñòåìà. Çà ïúðâè ïúò îáà÷å

â èñòîðèÿòà íà ÷îâå÷åñòâîòî öåí-
íîñòèòå íà öèâèëèçàöèÿòà  íàìè-
ðàò öÿëîñòíî èíñòèòóöèîíàëíî âú-
ïëàùåíèå èìåííî ñåãà â ñòðóêòó-
ðèòå íà ÅÑ.

Åòî çàùî èñêàì äà ñå îáúðíà  êúì
ïúðâîêóðñíèöèòå. Îò äíåñ âèå ñòå áúë-
ãàðñêè ñòóäåíòè, à ñàìî ñëåä äâå ãîäè-
íè - îò 1 ÿíóàðè 2007 ãîäèíà, âèå ùå
áúäåòå ñòóäåíòè íà ÅÑ. Òàêà âèå ùå
ïðåêðà÷èòå â åäíà íîâà èñòîðè÷åñêà
åïîõà. Âèå ùå èìàòå çàáåëåæèòåëíà
èñòîðè÷åñêà ñúäáà - çàïî÷âàòå îáó-
÷åíèåòî ñè â åäíà åïîõà, à ãî çàâúðø-
âàòå â äðóãà. Òîâà ñå ñëó÷âà íà ìíîãî
ìàëêî ïîêîëåíèÿ, à âèå ñòå åäíî îò
òÿõ.

Ñïåöèàëíî èñêàì äà âè ïîçä-
ðàâÿ îò ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿ
Ñèìåîí Ñàêñêîáóðããîòñêè, êîéòî ìè
ïîçâúíè ñåêóíäè ïðåäè äà çàïî÷íå
òúðæåñòâåíîòî ñúáðàíèå è ìå ïî-
ìîëè äà âè ïðåäàì íåãîâèòå íàé-
èñêðåíè ïîçäðàâè è äà âè ïîæåëàÿ
óñïåõ â ó÷åíèåòî.
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10 ÃÎÄÈÍÈ ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
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Â ÏÓ “ÏÀÈÑÈÉ ÕÈËÅÍÄÀÐÑÊÈ”
10 ÃÎÄÈÍÈ ÊÀÒÅÄÐÀ ÏÎ ÈÑÒÎÐÈß

Из квалификационната характеристика
на специалност “История”...

Специалност  “Исто-
рия” е нова за Филологи-
ческия факултет на  ПУ
“Паисий Хилендарски”.
Съществуващата  в  мо-
мента специалност “Бъл-
гарски език и история” е
в тясно взаимодействие с
нея. В специалност “Ис-
тория” се получава дип-
лом за “бакалавър - исто-
рик”. Подготвят се специ-
алисти за историческите
музеи и архиви, за науч-
ни и културни институти
и преподаватели по исто-
рия. Обучението се осъ-
ществява  в  три модула ,
съобразени с държавните
критерии за образовател-
но-квалификационна сте-
пен “бакалавър”: Българ-
ска  история,  Балканска
история и Обща (светов-
на )  история .  Учебната
програма  включва след-
ните фундаментални и за-
дължителни дисциплини:
История  на  България ,
Стара  история,  Траколо-
гия, Археология, Средно-
вековна  обща  история ,
История  на  Византия ,
Средновековна балканска
история,  Нова  и съвре-
менна  история ,  Нова  и
най-нова балканска исто-
рия ,  История на  Русия ,
Историография,  Етноло-
гия, Архивистика и Му-
зейно  дело.  Студентите
получават и възможност
за  специализация  чрез
системата на спец - кур-
сове по Българска  исто-
рия, Обща история, Архе-
ология и др.  Обучението
включва и изучаването на
древни езици като Латинс-
ки, Старогръцки и Старо-
български, необходими за
пълноценната реализация

на бъдещия историк.
Специалността е в редов-

на форма на обучение в осем
семестъра. Тя предлага набор
от педагогически дисципли-
ни, които дават право да се
придобие педагогическа пра-
воспособност.

Придобиването на обра-
зователно-квалификацион-
на  степен “бакалавър  по
история” става с полагане-
то на държавен изпит или
защита на дипломна рабо-
та по критерии, утвърдени
от висшето училище.

Завършилите  степен
“бакалавър” имат право да
продължат обучението си и
във втората степен - “маги-
стър”, в рамките на два се-
местъра. Освен тази възмо-
жност, според измененията
в Закона  за висшето обра-
зование, придобилите сте-
пен  “бакалавър  по  исто-
рия” и “магистър по исто-
рия” могат да  продължат
квалификацията си като до-
кторанти или да участват в
конкурси на  ВУЗ  и инсти-
тутите на БАН.

Извънаудиторни дейно-
сти: Обучението по специ-
алност “История” дава въз-
можност на  студентите за
участие в  археологически
експедиции и екскурзии с
учебна  цел ,  утвърдени  в
учебния план на специал-
ността. Студентите истори-
ци имат свой Историко-ар-
хеологически клуб,  който
им предоставя възможност
за  самостоятелна  научна
дейност и участие в  прак-
тически  семинари .  Най-
изявените могат да се вклю-
чат в  международния об-
мен на студенти с различни
европейски университети в
рамките на актуални евро-
пейски програми.

ËÅÒÎÏÈÑÖÈÒÅ ÍÀ ÏËÎÂÄÈÂ
Още  преди  Христа  за

града  предшественик  на
днешния Пловдив говорят
атинският оратор  Демос-
тен, древните историци По-
либий, Диодор, Тит Ливий,
Страбон .  По-късно,  след
въвеждането на новото ле-
тоброене,  особено прочу-
та е възхвалата на гръцкия
писател  от II век Лукиан:
“Филипопол - това е най-го-
лемият и най-красивият от
всички градове в  Тракия”.
Макар  и  оскъдни ,  ценни
сведения са ни оставили Та-
цит и Плутарх - I-II век, Пу-
блий Дексип - III век, Ами-
ан Марцелин - IV век, Сте-
фан Византий - V век, Ана
Комнина - ХI век, фландър-
ският хронист Жофроа дьо
Вилардуен - ХIII век, френ-
ският рицар Бернандон дьо
Брокиер, Арнолд фон Харф
от Кьолн - ХV век, Антон
Вранчич, французинът Фи-
лип дьо Френ-Кане,  Кате-
рин Цен, Вратислав от Ми-
тровица , Феликс Петакчич
от Дубровник, австриецът /
словенец/ Венедикт Кури-
пешич ,  пътешественикът
Рамберти, географът Пто-
ломей Клавдий, венециане-
цът Доменико Негри, нем-

ският учен Стефан Герлах,
фландърецът Ожие Бузбек,
Ханс Деришвам - ХVI век,
водачът на  пратеничество-
то през 1623 година Хенрих
Ранцовен ,  французинът
Пол Рико, известният Евлия
Челеби, Хаджи Калфа, анг-
личанинът Джон Бърбъри,
посланик на Виенския двор
при султана - ХII век, пъте-
шествениците Пол  Люка ,
Корнел  Дрейши,  Джузепе
Горани ,  Уйлям  Фордис ,
граф  Фериер дьо Сенбьоф,
Франсоа Пуквил, Луи-Огюст
Божур - ХVIII век, новогръц-
кият писател Георги Цукалас,
френският поет и държавник
Алфонс дьо Ламартин - ХIХ
век.

Достойно място в тази ли-
тература заемат и сравнител-
но най-новите съчинения на
възрожденския книжовник
Константин Моравенов “Па-
метник на пловдивското насе-
ление” /1869/, на съвременния
писател документалист Нико-
ла Алваджиев  с неговата
“Пловдивска хроника” /1971/,
както и изследването на проф.
Николай Генчев “Възрожден-
ският Пловдив”/1981/.

        Из “Пловдивска
енциклопедия”

на Георги РАЙЧЕВСКИ
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ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÑÊÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ È ÏÐÀÊÒÈÊÀ
ÌÍÅÍÈÅ

Â ÏÓ “ÏÀÈÑÈÉ ÕÈËÅÍÄÀÐÑÊÈ”
Проф. д-р Робърт Кианезе
Калифорнийски щатски университет, САЩ
Лектор по американистика в ПУ

Този текст представлява един поглед “отвън” на
американския професор Робърт Кианезе към реалнос-
тите и възможностите в Пловдивския университет.
Някои от нещата, за които става дума тук, същест-
вуват в Университета или в отделни факултети под
различна форма, други са коментирани на различни ни-
ва и по различни поводи, но по редица причини - най-
вече финансови, трудно могат да се осигурят. Надява-
ме се все пак предложенията на проф. Кианезе да нап-
равят възможно извличането на рационални и прило-
жими идеи.

Предложенията, които след-
ват, са непосредствен резултат на
едносеместриалната ми препода-
вателска дейност като лектор по
американистика по програмата
Фулбрайт и отразяват ограниче-
ния ми опит и непълното позна-
ване на механизмите на образо-
вателния процес в България. Не
разполагам с достатъчно инфор-
мация по въпросите на финанси-
рането, но разбирам, че средст-
вата, отпускани за образование,
са крайно недостатъчни както
тук, така и в други български ин-
ституции. Не мога да взема отно-
шение по същностни въпроси на
инфраструктурата, заплатите,
назначаването на длъжност, при-
добиването на професионална
степен, държавните изисквания и
други значими проблеми. Това,
което предлагам, е общ обзор на
проблемите, с които съм се сблъ-
скал като преподавател в клас-
ната стая, и се надявам, че тези
препоръки ще бъдат приети с он-
зи дух на двустранна ангажира-
ност, с който мислим какво ще е
от полза за студентите.

Първите четири проблема
могат да бъдат разрешени само
от университетското администра-
тивно ръководство и са свърза-
ни с финансови разходи, заради
което ги обособявам отделно от
останалите си препоръки:

Тъй като поддръжката, тех-
никата и консумативите повсеме-
стно се считат за несъществува-
щи или недостатъчни, само ще
спомена, че без следното обору-
дване на разположение на пре-
подавателския състав преподава-
нето страда неизмеримо: ксеро-
копирна машина, факс, телефон
с външна линия, DVD устройст-
во. Това е минимум. Освен това,
една секретарка, една канцелария
и общо два компютъра за препо-
давателски състав от 28 души са
болезнено недостатъчни и едва ли
могат да започнат да посрещат ос-
новните нужди на преподавате-
ля.

И двете университетски сгра-
ди имат нужда от ремонт: има
проблеми с течове на тоалетни-

те; няма завеси в учебните зали;
два от трите изхода в новата сгра-
да са заключени, което сериозно
възпрепятства безопасността и
представлява административно
затруднение. И двете сгради се
нуждаят от вътрешно боядисва-
не и декориране, постери и пред-
мети на изкуството, които да по-
вдигат духа, да внушават гор-
дост, да окуражават присъствие-
то на студентите в час, да създа-
ват здравословна обстановка за
учене и да променят наказател-
ния вид на сградите.

Тъй  като “библиотеката”
функционира като необходима-
та “читалня”,
за студентите
е необходимо
тя да е отворе-
на през цяло-
то време, кога-
то те имат ча-
сове, за да мо-
гат да вземат
необходимите
книги и мате-
риалите за ра-
бота, препо-
ръчани в час
по различните предмети. В тази
връзка е необходимо да се оси-
гури финансиране за допълните-
лен персонал в библиотеката. По
този повод може да се обмисли
разработването на програма за
използване на студенти като аси-
стенти в библиотеката срещу
скромно възнаграждение.

Накрая, вярвам, че има нуж-
да да се обърне внимание на ос-
новен бюджетен приоритет. Уни-
верситетът трябва да осигури ре-
довен допълнителен стимул за
преподавателите, които спазват
редовно приемно време, консул-
тират студентите, ръководят не-
зависими проучвания, оглавяват
програми, разработват нови
курсове, кандидатстват за сти-
пендии, организират конферен-
ции, публикуват педагогически
разработки или изследвания вър-
ху проблематиката, по която ра-
ботят. Понастоящем само конта-
ктните часове на преподаване се
вземат предвид от формулата за

възнаграждение, което не съотве-
тства на реалната работа, подго-
товка или задължения на профе-
сионалния академичен препода-
вателски състав.

За да имат членовете на пре-
подавателския състав по-голяма

ангажираност
във функцио-
нирането на
университета,
да се стартира
процес на пуб-
личен дебат и
коментар по
бюджета на ин-
ституцията, с
въ змож но ст
преподавате-
лите да се про-
изнасят  по

ключови точки от определените
бюджетни пера. Възможно е това
вече да е въведено на практика
като част от колективния договор
с университетското ръководство.

Считам, че следните препоръ-
ки (не са степенувани по важност)
биха могли да се приложат чрез
промяна на политиката и текуща-
та практика, макар много от тях
да имат и последици за бюджета.

Да се установи процедура за
личния състав с конкретни изис-
квания за привличане, запазване
и повишаване. Това да включва
следните критерии: професионал-
на подготовка, научни степени и
награди; заемани длъжности и
преподавателски опит; публика-
ции и презентации; принос за ка-
тедрата, университета и общно-
стта.

Да се издава Бюлетин на Ка-
тедрата и Университета, където
да се популяризират постижени-
ята на преподавателите и студен-
тите, събития, планове, промени

в политиката, отличия.
Ежегодно да се провеждат

срещи с ръководните органи и
администрацията, където да се
представят ръководителите на
катедри, звена и т.н., техните
отговорности и начини за връ-
зка с тях.

Всеки семестър преподава-
телите и курсовете да се оце-
няват от студентите - с цифро-
ви оценки, както и с коментар
в свободен текст. Оценките да
се прилагат към личните дела
на преподавателите.

На всеки две години ръко-
водителите на катедри и адми-
нистрацията да се оценяват от
Факултета - с цифрови оцен-
ки, както и с коментар в свобо-
ден текст. Оценките да се при-
лагат към личните дела на пре-
подавателите.

Редовно да се провеждат
курсове по педагогика, мето-
дика, опреснителни курсове за
най-актуалните методи на пре-
подаване, на разноски на Уни-
верситета.

За всички дисциплини да се
изисква учебна програма: це-
ли на курса, изисквания, очак-
вана полза, писмени задания със
срокове, съдържание на изпи-
та.

Да се разработи въпрос-
ник/продукт за оценка на ака-
демичните дисциплини, чрез
който студените първи и трети
курс да се ориентират за цели-
те на избраната от тях специал-
ност и да преценят доколко те-
зи цели ги задоволяват.

Да се преценяват предла-
ганите дисиплини и се елими-
нират ненужните или остареëè

ÍÀ ÑÒÐ. 6
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êóðñîâå èëè èçèñêâàíèÿ.
Äà ñå ïðåäîñòàâè íà ñòóäåí-

òèòå âúçìîæíîñò ïî èçáîð äà çà-
âúðøàò êóðñà íà îáó÷åíèå çà ïî-
âå÷å îò ÷åòèðè ãîäèíè, êàòî âúç-
ìîæíîñò äà ñå îáëåê÷è áðåìåòî
îò 8 äî 11 èçïèòà íà ñåìåñòúð.

Äà ñå èçãðàäè öÿëîñòíà ïî-
ëèòèêà çà ïðèåìàíå íà êðåäèòåí
òðàíñôåð îò äðóãè óíèâåðñèòåòè,
ñ öåë äà ñå èçïúëíÿò èçèñêâàíèÿòà
çà óíèâåðñèòåòñêè ñòåïåíè; òîâà
òðÿáâà äà ñòàíå íà íèâî óíèâåð-
ñèòåò.

Äà ñå óñòàíîâÿò ÿñíè, âàæà-
ùè çà öåëèÿ óíèâåðñèòåò, ïðàâèëà
îòíîñíî ïðåïèñâàíå, ïëàãèàòñòâî
è èçìàìè îò âñÿêàêúâ âèä è äà ñå
ñòàðòèðàò ïðîãðàìè çà ïðåñè÷à-
íåòî èì.

Äà ñå ñúçäàäàò êàòåäðåíè è
óíèâåðñèòåòñêè íàãðàäè çà îòëè-

ÊÎÉÒÎ Å ÁÈË ÕÓÌÁÎËÒÎÂ ÑÒÈÏÅÍÄÈÀÍÒ,
ÏÐÅÄÑÒÀÂßÍÅ

ÎÑÒÀÂÀ ÕÓÌÁÎËÒÈÀÍÅÖ ÇÀ ÖßË ÆÈÂÎÒ
“Да си Хумболтов стипендиант е едно от най-голе-

мите признания за млади учени” - с тези думи проф. дхн
Георги Андреев, заместник-ректор по международно-
то сътрудничество, откри презентацията на програ-
мите на фондация “Александър фон Хумболдт”. Освен
него на срещата беше и друг Хумболтов стипендиант -
доц. д-р Мария Шнитер. През последните 50 години 370
българи са били Хумболтови стипендианти, а този брой
- според отчетния доклад на Българския Хумболтов
съюз за 2004 г., отнесен към числеността на българс-
кото население, поставя България на първо място сред
132 държави от цял свят.

Àëåêñàíäúð ôîí Õóìáîëäò
(1769-1859) å èçâåñòåí ó÷åí-åí-
öèêëîïåäèñò, êîéòî ïðåç 1799 ã.
ïðåäïðèåìà  èçñëåäîâàòåëñêî ïú-
òóâàíå èç Þæíà Àìåðèêà, îáîãà-
òèëî íàóêàòà â îáëàñòòà íà áèî-
ëîãèÿòà, ãåîãðàôèÿòà, ãåîëîãèÿ-
òà, åòíîãðàôèÿòà è àñòðîíîìèÿ-
òà. Æèâÿë â çàáåëåæèòåëíà åïî-
õà, Õóìáîëäò å áèë ëè÷åí ïðèÿòåë
ñ ìíîãî çíàìåíèòè õîðà - Áèñìàðê,
Áîëèâàð, Íàïîëåîí, Äæåôåðñúí,
Ãüîòå, Ãàóñ è äð. Òîé íàäæèâÿâà
ïîâå÷åòî îò òÿõ è ïîðàäè òîâà íà
ñòàðèíè å óäîñòîåí ñ ïðîçâèùåòî
“Ïîñëåäíèÿò îò âåëèêèòå”. Õóì-
áîëäò çàâåùàâà íà ïîòîìñòâîòî
íå ñàìî çíà÷èìîñòòà íà ñâîèòå
îòêðèòèÿ, íî è èäåÿòà çà ìîðàë-
íàòà îòãîâîðíîñò íà íàóêàòà.

Ä-ð Êàòÿ Ðàìïåëìàí, ïðåäñ-
òàâèòåë íà ôîíäàöèÿ “Àëåêñàíäúð
ôîí Õóìáîëäò”, ðàçêàçà íàêðàò-
êî çà èñòîðèÿòà è èäåèòå íà ôîí-
äàöèÿòà. Òÿ å îñíîâàíà ïðåç 1860
ã. â Áåðëèí îò ïðèÿòåëè íà Õóì-
áîëäò. Äî 1923 ã. ïîäïîìàãà íà-
ó÷íè ïúòóâàíèÿ íà íåìñêè ó÷åíè â
÷óæáèíà, à ñëåä çàãóáèòå íà êà-
ïèòàëèòå ñè, ïðåç 1925 ã. òÿ å âúç-
ñòàíîâåíà ñ öåë ïîäïîìàãàíå íà-
ó÷íèòå èçñëåäâàíèÿ íà ÷óæäåñò-
ðàííè íàó÷íè ðàáîòíèöè è äîêòî-
ðàíòè  â Ãåðìàíèÿ. Ñ ðàçïàäà íà
Òðåòèÿ ðàéõ ôîíäàöèÿòà ïðåêúñ-

âà ñâîÿòà äåéíîñò è å âúçñòàíîâåíà
ïðåç 1953 ã. Îò òîãàâà äî íàøè äíè
íåéíè ñòèïåíäèàíòè ñà áèëè ïîâå÷å
îò 20000 ó÷åíè îò íàä 130 äúðæàâè.
Ïî ðåãèîíè íàé-ìíîãî ñòèïåíäèè ñà
îòïóñíàòè çà Åâðîïà, ñëåäâàò Àçèÿ,
Àìåðèêà è Àôðèêà, à ïî íàó÷íè íàï-
ðàâëåíèÿ - 66% çà åñòåñòâåíè, 22%
çà õóìàíèòàðíè è 12% çà èíæåíåðíè
íàóêè. Âåäíúæ â ãîäèíàòà ñå êàíÿò âñè-
÷êè íàñòîÿùè ñòèïåíäèàíòè çàåäíî
ñúñ ñåìåéñòâàòà èì è ñå îðãàíèçèðà
ó÷åáíà åêñêóðçèÿ èç Ãåðìàíèÿ, ôè-
íàíñèðàíà îò ôîíäàöèÿòà.

Ã-æà Ðàìïåëìàí, êîÿòî å â Áúë-
ãàðèÿ ïî ïîâîä óäîñòîÿâàíåòî íà
ïðåçèäåíòà íà ôîíäàöèÿòà ïðîô. Âîë-
ôãàíã Ôðóåâàëä ñ ïî÷åòíîòî çâàíèå
Äîêòîð õîíîðèñ êàóçà íà Ñîôèéñêèÿ
óíèâåðñèòåò, çàïîçíà ïðèñúñòâàùèòå

ñ íÿêîè îò ïðîãðàìèòå íà ôîíäàöè-
ÿòà. Ïî ïðîãðàìàòà çà íàó÷íè èçñ-
ëåäâàíèÿ íà ó÷åíè äî 40 ãîäèíè, çà-
ùèòèëè äîêòîðàò, ñå îòïóñêàò ãîäè-
øíî îêîëî 600 ñòèïåíäèè. Ïðè êàí-
äèäàòñòâàíåòî íÿìà êâîòåí ïðèíöèï
ïî ðåãèîíè è íàó÷íè íàïðàâëåíèÿ.
Êàíäèäàòúò òðÿáâà äà èìà ðàçðà-
áîòåí èçñëåäîâàòåëñêè ïðîåêò è
ïëàí; íàó÷åí ðúêîâîäèòåë â Ãåðìà-
íèÿ, êàòî íåãîâèÿò äîìàêèí òðÿáâà
äà áúäå îò ìåñòåí óíèâåðñèòåò èëè
äðóãà íàó÷íà èíñòèòóöèÿ; äà èìà ïó-
áëèêàöèè â ìåæäóíàðîäíè èçäàíèÿ -
íà íåìñêè, àíãëèéñêè èëè ôðåíñêè
åçèê; äà âëàäåå àíãëèéñêè åçèê, à çà
íÿêîè îò õóìàíèòàðíèòå ñïåöèàëíî-
ñòè  å çàäúëæèòåëíî âëàäååíåòî íà
íåìñêè. Íà îäîáðåíèÿ êàíäèäàò ñå
îñèãóðÿâà ïðåñòîé â Ãåðìàíèÿ îò 6

äî 12 ìåñåöà, ñ âúçìîæíîñò çà óäúë-
æàâàíå äî 24 ìåñåöà. Ñòèïåíäèÿòà å
îò 2100 äî 3000 åâðî, êàòî ñå ïëà-
ùàò ïúòíèòå ðàçõîäè, ñåìåéíè äîáà-
âêè, çäðàâíà îñèãóðîâêà, îáó÷åíèå
ïî íåìñêè åçèê, ó÷àñòèå â êîíôåðåí-
öèè è íàó÷íè èçñëåäâàíèÿ â äðóãè åâ-
ðîïåéñêè ñòðàíè, ó÷åáíà åêñêóðçèÿ
èç ñòðàíàòà.

Èçñëåäîâàòåëñêàòà íàãðàäà “Àëå-
êñàíäúð ôîí Õóìáîëäò” ñå äàâà íà ìåæ-
äóíàðîäíî ïðèçíàòè ó÷åíè, êîèòî ñà íî-
ìèíèðàíè çà öÿëîñòåí ïðèíîñ îò òåõíè
íåìñêè êîëåãè, ñïåöèàëèñòè â ñúîòâåòíà-
òà îáëàñò. Íàãðàäàòà å 85000 åâðî, à
ïðåç ïîñëåäíèòå äâå ãîäèíè íåéíè ëàó-
ðåàòè ñà äâàìà áúëãàðñêè ôèçèöè - àêàä.
Èâàí Òîäîðîâ è ïðîô. Àíòîíèÿ Øèâà-
ðîâà.

Ôîíäàöèÿòà îñèãóðÿâà ñòèïåí-
äèè è ñúâìåñòíî ñ äðóãè èíñòèòóöèè.
Òàêàâà å ñòèïåíäèÿòà “Ðîìàí Õåð-
öîã”, íîñåùà èìåòî íà áèâøèÿ ãåð-
ìàíñêè ïðåçèäåíò. Òÿ ñå îñèãóðÿâà
çàåäíî ñ ôîíäàöèÿ “Õåðòè” è å â ðàç-
ìåð íà 1600-2100 åâðî. Îòïóñêà ñå
íà êàíäèäàòè îò Öåíòðàëíà è Þãîè-
çòî÷íà Åâðîïà, íå ïî-âúçðàñòíè îò
35 ãîäèíè.

Ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ çà äåéíî-
ñòòà íà ôîíäàöèÿ “Àëåêñàíäúð ôîí
Ôóìáîëäò” ìîæå äà ñå íàìåðè íà
íåéíèÿ å-màil àäðåñ: www.humboldt-
foundation.de.

 “Ïëîâäèâñêè óíèâåðñèòåò”

КОНКУРС
ЗА РАДИОЕСЕ

Би Би Си Лондон, Фондация
“Увалиеви” и Факултетът по
журналистика на СУ обявяват
общостудентски конкурс за ра-
диоесе на тема “Обединена Ев-
ропа - шанс на моето поколение”.
Международно жури ще отли-
чи и награди най-добрите есета.
Обемът на текстовете не трябва
да надхвърля 60 машинописни
знака на български език (5 мин.
ефирно време). Крайният срок
за изпращане на есетата заедно с
Уверение от ВУЗ е 30 октомври
2004 година на адрес: Би Би Си
Център София, ул. “Княз Борис
I” №67, София 1000 или e-mail:
bbccentre@bbc.bg. Резултатите от
конкурса ще бъдат обявени до
края на м. ноември 2004 г.

ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÑÊÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ...
ÎÒ ÑÒÐ. 5 ÷èå íà áàçàòà íà àêàäåìè÷íè ïîñòè-

æåíèÿ.
Äà ñå ñúçäàäå êàòåäðåíà è óíè-

âåðñèòåòñêà íàãðàäà, êîÿòî îò÷èòà
ñòóäåíòñêî ïðèñúñòâèå, ó÷àñòèå, ïîä-
ãîòîâêà, óñúðäèå è îòíîøåíèå.

Äà ñå îáÿâè Äåí çà ïîõâàëà íà
ñòóäåíòà è äà ñå ñúçäàäàò íàãðàäè çà
ðçíîîáðàçíè ñòóäåíòñêè ïîñòèæåíèÿ,
êàòî íàïðèìåð çà íàé-äîáúð êðèòè-
÷åí àíàëèç, íàé-äîáðî ïðîó÷âàíå
(ðàçðàáîòêà) è ò.í.

Äà ñå ñïîíñîðèðà ïðîåêò çà
òâîð÷åñêî ïèñàíå è äà ñå ïóáëèêóâàò
â óíèâåðñèòåñêè ìàùàá ñòóäåíòñêè
òâîðáè.

Äà ñå åëèìèíèðà ïðàêòèêàòà,ïðè-
íóæäàâàùà ñòóäåíò äà ïîâòàðÿ öÿë
ñåìåñòúð ðàáîòà çà åäíà íåèçêàðà-
íà äèñöèïëèíà (íåâçåò èçïèò). ïîâò-
ðÿíåòî íà êóðñà è âçåìàíåòî íà èç-
ïèòà áè áèëî äîñòàòú÷íî.

Òåñòîâåòå, èçèñêâàíè îò ðåäîâíà
çàäúëæèòåëíà äèñöèïëèíà, äà ñå ãðà-

äèðàò ñàìî  âçåë - íå âçåë. Íåâçå-
ëèòå òåñòà ùå òðÿáâà äà ïîâòîðÿò êóð-
ñà íà îáó÷åíèå ïî äèñöèïëèíàòà.

Äà ñå íàìàëÿò âúçìîæíîñòèòå
çà ÿâÿâàíå íà ïîïðàâèòåëíà ñåñèÿ
îò òðè íà åäíà.

Äà ñå ïðåäîñòàâè äîïúëíèòåë-
íà ó÷åáíà ñåäìèöà/ñåäìèöè ïðåç ñåìå-
ñòúðà, êîãàòî ïðàçíèöè îòìåíÿò ïðîâå-
æäàíåòî íà äîñòà çàíÿòèÿ. Äà ñå èçáÿ-
ãâàò åäíîäíåâíè ïðàçíèöè, äîïúëíèòåë-
íî îëåêîòÿâàùè çàíÿòèÿòà.

Äà ñå îñúâðåìåíÿâà Óíèâåðñè-
òåòñêèÿò Êàòàëîã â Ìðåæàòà è äà ñå
âêëþ÷àò òåêóùèòå ïðåäëàãàíè ïðîã-
ðàìè. Ñúùî äà ñå ðàçðàáîòè Óåá
ñòðàíèöà, êîÿòî äà ïîïóëÿðèçèðà
(è ïðîäàâà) îáùèòå è ñïåöèàëíèòå
ïðîãðàìè íà óíèâåðñèòåòà.

Äà ñå êîìóíèêèðàò êúì ôàêóë-
òåòà ïðàêòèêè çà óñòàíîâÿâàíå íîð-
ìè íà ñïðàâåäëèâîñò è îòãîâîðíîñò,
çà äà ñå ïðåäîòâðàòè íåñïðàâåäëè-
âî îòíîøåíèå êúì ñòóäåíòèòå.
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ÀËÌÀ ÌÀÒÅÐ

ÏÚÐÂÎÊÓÐÑÍÈÖÈÒÅ ÁßÕÀ ÏÎÑÐÅÙÍÀÒÈ
Ñ ÂÒÎÐÈß ÁÐÎÉ ÍÀ VIVAT PHILOLOGIA

Ñòóäåíòèòå ïúðâîêóðñíèöè îò
Ôèëîëîãè÷åñêèÿ ôàêóëòåò ïîëó÷èõà
ñïåöèàëíîòî èçäàíèå Vivat philologia
ïðè îòêðèâàíå íà ó÷åáíàòà ãîäèíà.
Âåñòíèêúò å èäåÿ íà Êàòåäðàòà ïî
èñòîðèÿ íà ëèòåðàòóðàòà è ñðàâíè-
òåëíî ëèòåðàòóðîçíàíèå, ðúêîâîäå-
íà îò äîö. äôí Êëåî Ïðîòîõðèñòî-
âà. Â ñâîåòî îáðúùåíèå òÿ íàñî÷âà
êúì èñòîðèÿòà è òðàäèöèèòå íà Ïëî-
âäèâñêèÿ óíèâåðñèòåò è öèòèðà ÷àñò
îò êíèãàòà íà Ðîáúðò Ì. Ïúðñèíã -
“Äçåí è èçêóñòâîòî äà ñå ïîääúðæà
ìîòîöèêëåò”. Òàì óíèâåðñèòåòúò ñå
òúëêóâà êàòî “ñúñòîÿíèå íà äóõà”.

 Ðåêòîðúò ïðîô. äôí Èâàí Êó-
öàðîâ äàâà àêöåíò íà âúçìîæíîñòòà
ñòóäåíòúò ôèëîëîã äà ïðèäîáèå øè-
ðîêà êóëòóðà, àêî ïðîÿâè ñâîÿòà ëþ-
áîçíàòåëíîñò è òðóäîëþáèå. Ñïîðåä
íåãî ôèëîëîãèÿòà èìà “íåïðåõîäíî

ñòàáèëíî ìÿñòî” ñðåä íàóêèòå è ïðî-
ôåñèèòå.

Äåêàíúò íà Ôèëîëîãè÷åñêèÿ ôà-
êóëòåò äîö. ä-ð Èâàí ×îáàíîâ å óáå-
äåí, ÷å èçáîðúò íà ôèëîëîãè÷åñêà
ñïåöèàëíîñò “íå å ñëó÷àåí” è “íå å
èçáîð îò äíåñ çà óòðå”. Ïî-íàòàòúê
â ïðèâåòñòâèåòî ñå ïðåäñòàâÿ è ñúò-
ðóäíè÷åñòâîòî ñ óíèâåðñèòåòà “Àäàì
Ìèöêåâè÷”(ãð. Ïîçíàí, Ïîëøà), ñúñ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèÿ óíèâåðñèòåò, ñ
Ôèëîñîôñêèÿ ôàêóëòåò íà Êàðëîâèÿ
óíèâåðñèòåò â Ïðàãà (×åøêà ðåïóá-
ëèêà).

Ñòóäåíòèòå è äîêòîðàíòèòå îò
Ëèíãâèñòè÷íèÿ êëóá “Ïðîô. Áîðèñ
Ñèìåîíîâ” î÷àêâàò ïúðâîêóðñíèöè-
òå â ñâîÿòà “ìàëêà âñåëåíà íà ëþ-
áîñëîâèåòî”. Ïðèêëþ÷åíèÿ è ïúðâî-
îòêðèâàòåëñòâî ïðåäñòîè íà îíåçè,
êîèòî ïðèåìàò ó÷àñòèå â åæåãîäíàòà

Íàöèîíàëíà ñòóäåíòñêà íàó÷íà êîí-
ôåðåíöèÿ. Â ïðîåêò å ñúçäàâàíåòî
íà ñòóäåíòñêè êëóá ïî ëèòåðàòóðîç-
íàíèå, êúäåòî îñíîâåí ïðèíöèï íà

îáùóâàíåòî “ùå áúäå Äèàëîãúò â
íåãîâèÿ íàé-îáù ôèëîñîôñêè ñìè-
ñúë íà ñâîáîäíî è íåéåðàðõèçè-
ðàíî ñòúëêíîâåíèå íà öåííîñòè,
èäåè, âúçãëåäè, ñâåòîãëåäè”.

Èçäàíèåòî ïðåäñòàâÿ èíôîð-
ìàöèÿ çà Ôèëîëîãè÷åñêèÿ ôàêóë-
òåò è ïîäðîáíîñòè îêîëî íîâèòå
ïðîãðàìè “Æóðíàëèñòèêà” è
“Òâîð÷åñêî ïèñàíå”. Ïðåç îêòîì-
âðè è íà÷àëîòî íà íîåìâðè âîäå-
ùè ïëîâäèâñêè èçäàòåëñòâà ùå
ïðåäñòàâÿò íîâàòà ñè ïðîäóêöèÿ,
ñâîè àâòîðè è ïðåâîäà÷è. Êíèæíè
ùàíäîâå ùå èìà â ñãðàäàòà íà Ðå-
êòîðàòà, êàòî êíèãèòå ùå ñå ïðî-
äàâàò ñ îòñòúïêà.

 “Пловдивски
университет”

ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÈ ÔÎÐÓÌ
Ñåäìèÿò ìåæäóíàðîäåí ñèìïîçè-

óì ïî êîìïëåêñíè ñòðóêòóðè è âåê-
òîðíè ïîëåòà ñå ïðîâåäå îò 31 àâ-
ãóñò  äî 4 ñåïòåìâðè âúâ Ôàêóëòåòà
ïî ìàòåìàòèêà è èíôîðìàòèêà íà
Ïëîâäèâñêèÿ óíèâåðñèòåò. Òîçè òðà-
äèöèîíåí ôîðóì íà ñïåöèàëèñòè â

êîìïëåêñíèÿ àíàëèç, äèôåðåíöèàë-
íàòà ãåîìåòðèÿ è ìàòåìàòè÷åñêàòà
ôèçèêà ñå ïðîâåæäà íà âñåêè 2 ãî-
äèíè â Áúëãàðèÿ, íî çà ïúðâè ïúò äî-
ìàêèí áåøå ÏÓ. Áÿõà èçíåñåíè 27
ëåêöèè íà ó÷åíè îò ßïîíèÿ, Ãåðìà-
íèÿ, Ôðàíöèÿ, Èðàí, Ïîëøà è Áúë-
ãàðèÿ. Îñâåí îñíîâàòåëèòå íà ñèì-
ïîçèóìà Ê.Ñåêèãàâà è Ñ.Äèìèåâ ìî-
æåì äà ñïîìåíåì è ïî-èçâåñíèòå èìå-
íà îò ãîñòèòå: Øïàëåê îò Ãåðìàíèÿ,
Ìàöóøèòà, Õàøèìîòî è Àäà÷è îò
ßïîíèÿ, Ëàâðèíîâè÷ îò Ïîëøà. Óò-
âúðäåíèòå çà ïå÷àò ñòàòèè ùå áúäàò
ïóáëèêóâàíè â ñïåöèàëíà êíèãà ïîä

ðåäàêöèÿòà íà Êîóåé Ñåêèãàâà (Óíè-
âåðñèòåòà íà Íèèãàòà, ßïîíèÿ) è
Ñòàí÷î Äèìèåâ (Ïëîâäèâñêè óíèâåð-
ñèòåò, Ôèëèàë Ñìîëÿí).           Îñâåí
íàó÷íàòà ïðîãðàìà íà ñèìïîçèóìà,
ïðîâåäåíà â çàñåäàòåëíàòà çàëà íà
íîâàòà ñãðàäà íà ÏÓ, íà ó÷àñòíèöè-

òå áå ïðåäëîæåíà âúçìîæíîñòòà äà
ðàçãëåäàò Ñòàðèÿ ãðàä, äà ïîñåòÿò
Áà÷êîâñêèÿ ìàíàñòèð è äà îáùó-
âàò â  íåôîðìàëíà  àòìîñôå-
ðà.Åäíà îò öåëèòå íà ñèìïîçèó-
ìà áå äà ñå äàäå èçÿâà íà ìëàäè
èçñëåäîâàòåëè â îáëàñòòà. Íà
ñïåöèàëíàòà ñåñèÿ äîêëàäâàõà 4
ìàãèñòðè îò ßïîíèÿ, 1 ìàãèñòúð-
êà è 1 äîêòîðàíòêà îò ÏÓ. Êàòî
îöåíêà çà  äîìàêèíñòâîòî  íà
ÔÌÈ áå èçêàçàíîòî â êðàÿ æå-
ëàíèå îò ÷óæäåñòðàííèòå ó÷àñò-
íèöè ñëåäâàùàòà ñðåùà äà áúäå
îòíîâî â Ïëîâäèâ.

ÒÅÀÒÐÀËÍÎ ËßÒÎ
На 23 и 24 юли в с. Патале-

ница се състоя поредното теат-
рално мегасъбитие - премиерите
на Шекспировата комедия “Сън
в лятна нощ”. Творческата и тех-
ническа работа на студентите по
актьорско майсторство към Пе-
дагогическия факултет се вмес-
ти в рамките на лятната им теат-
рална практика. Режисьор на спе-
ктакъла е преподавателят Тодор
Димитров, а дизайнер на костю-
мите - Инна Церовска. Основни-
те участници в представлението,
разбира се, бяха учениците от
Детска Шекспирова театрална
школа “Петровден”. “Сън в лят-
на нощ” беше петото поредно
Шекспирово предизвикателство
за малките, но вече доста опитни
актьори, както и за по-големите
им колеги от Университета. Про-
ектът беше финансиран от Обе-
динени холандски фондации за
България.

Контактите на класа по ак-
тьорско майсторство с театрал-
ната трупа на Сорбоната IV
Compagnie des Minuits породиха
поредния съвместен театрален
факт - спектакъла “Жорж Дан-
ден” от Молиер. Френските ак-
тьори пресъздават трите основ-
ни действия на пиесата, а четири-
те пасторала, които се поставят
за пръв път след смъртта на Мо-

лиер, се играят от наши сту-
денти. Постановката и костю-
мите на “българската част” от-
ново са дело на Тодор Димит-
ров и Инна Церовска. В инт-
ригуващия колаж от модерни
интерпретации на комедия дел
арте, брехтовски театър, фол-
клорни песенно-танцови моти-
ви и музикална класика, фран-
цузи и българи играят на род-
ните си езици. Премиерата на
спектакъла беше на 22 септем-
ври на новия античен Одеон.
Представлението закри десе-
тото издание на международ-
ния театрален фестивал “Сце-
на на кръстопът”. “Жорж Дан-
ден” ще се играе още няколко
пъти в България, включител-
но и в столицата, а през октом-
ври и ноември предстоят гаст-
роли в Сърбия и Франция.

На 15, 16 и 17 септември
бяха приемните кандидатсту-
дентски изпити по актьорско
майсторство. Класовете в Уни-
верситета, които ще се обуча-
ват в театрални знания и уме-
ния, вече са два. Пожелавам ус-
пешна учебна година както на
старите, така и на новите коле-
ги, и вълнуващи срещи с теат-
ралната сцена.

Кирил Кирилов
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ÙÅ ÈÇßÄÅÌ ËÈ ÑÈÌÂÎËÈÒÅ ÍÀ
ÅÊÎËÎÃÈß

ÁÚËÃÀÐÑÊÀÒÀ ÌÚÄÐÎÑÒ È ÄÚËÃÎËÅÒÈÅ
СУХОЗЕМНИТЕ КОСТЕНУРКИ В БЪЛГАРИЯ

Георги Попгеоргиев
Географското положение на България и разнообраз-

ният й релеф са сред основните причини страната ни да
има една от най-богатата фауна на земноводни и влечу-
ги в Европа. До този момент в страната  са установени
52 вида (16 земноводни и 36 влечуги), от които 48 вида се
срещат постоянно.

Çà ñúæàëåíèå, èìàìå è èç÷åç-
íàëè âèäîâå îò íàøàòà õåðïåòî-
ôàóíà, òîâà ñà äâà âèäà îòðîâíè
çìèè, áëèçêî-ðîäñòâåíè íà ïåïå-
ëÿíêàòà è óñîéíèöàòà, à èìåííî:
Îñòðîìóöóíåñòàòà óñîéíèöà
(Vipera ursinii, Bonaparte, 1835),
êîÿòî ñëåä 1934 ã. çà ïúðâè ïúò áå
îòêðèòà ïðåç 2003 ã., è Àñïèäàòà
(Vipera aspis, L., 1758), êîÿòî îò
1935ã. ñå ñìÿòà çà èç÷åçíàëà îò
ïðåäåëèòå íà Áúëãàðèÿ. Äðóãè äâà
âèäà - Çåëåíà ìîðñêà êîñòåíóðêà
(Cheloniq mydas, L., 1756) è Êà-
ðåòàòà (Careta careta, L., 1758),
ñå ñìÿòàò çà ñëó÷àéíè åëåìåíòè â
íàøàòà ôàóíà, çàùîòî íå æèâåÿò
ïîñòîÿííî â ×åðíî ìîðå, à ðÿäêî
íàâëèçàò â íåãî ïðåç Äàðäàíåëèòå
è Áîñôîðà.

Åäíè îò íàé-èíòåðåñíèòå ïðå-
äñòàâèòåëè îò äâåòå ãðóïè, ñðåùà-
ùè ñå â Áúëãàðèÿ, ñà ãîëåìèÿò ãðå-
áåíåñò òðèòîí, àëïèéñêèÿò òðèòîí,
æàáàòà äúðâåñòíèöà, ãîëÿìàòà
êðàñòàâà æàáà, ãðúöêàòà æàáà,
îáèêíîâåíàòà è êàñïèéñêàòà áëàò-
íà êîñòåíóðêà, øèïîáåäðåíàòà è
øèïîîïàøàòà ñóõîçåìíà êîñòå-
íóðêà, çìèåîêèÿò ãóùåð (ñðåùà ñå
ñàìî â Èçòî÷íè Ðîäîïè), ìàêåäîí-
ñêèÿò ãóùåð, êúñîêðàêèÿò ãóùåð,
æúëòîêîðåìíèêúò (íàé-ãîëåìèÿò è
áåçîïàñåí çà ÷îâåêà áåçêðàê ãó-
ùåð â Åâðîïà), ïúñòðèÿò ñìîê,
âäëúáíàòî÷åëèÿò ñìîê, êîòåøêàòà
çìèÿ, òúíêèÿò ñòðåëåö, ÷åðíîâðà-
òàòà ñòðåëóøêà, ñìîêúò ìèøêàð,
òóðñêàòà áîà è äð. Âñè÷êè òåçè âè-
äîâå ñà çàùèòåíè îò áúëãàðñêîòî
è ìåæäóíàðîäíî ïðèðîäîçàùèòíî
çàêîíîäàòåëñòâî.

Çåìíîâîäíèòå è âëå÷óãèòå ñà
åäíè îò íàé-èíòåðåñíèòå è êðàñèâè
ñúùåñòâà, ñúçäàäåíè îò ïðèðîäà-
òà è â ñúùîòî âðåìå çàñòðàøåíè
îò èç÷åçâàíå îðãàíèçìè. Âñè÷êè òå
ïîãðåøíî ñå ñìÿòàò çà âðåäíè îò
õîðàòà è ìàñîâî áèâàò èçáèâàíè.
Òîçè íåãàòèâèçúì äîïúëíèòåëíî ñå

óñèëâà îò ïîãðåøíè òâúðäåíèÿ è íå-
áèâàëè èñòîðèè, íÿêîè îò êîèòî ñà:
“Êðàñòàâèòå æàáè ïðåíàñÿò áîëåñò-
òà êðàñòà” - òåçè æàáè ñà íàðå÷åíè
òàêà çàðàäè ãðóáàòà èì áðàäàâè÷å-
ñòà êîæà. Áîëåñòòà êðàñòà ñå ïðè÷è-
íÿâà îò ìèêðîñêîïè÷åí êúðëåæ ñàð-
êîïòåñ, êîéòî ïàðàçèòèðà âúðõó êó-
÷åòà, õîðà è
äð., íî íèêîãà
âúðõó çåìíî-
âîäíè è âëå÷ó-
ãè. “Ãîëåìèÿ
ñòðåëåö õâúð-
ëÿ êàìúíè ñ
îïàøêàòà èëè
äàäåíà çìèÿ å
òîëêîâà ãîëÿ-
ìà è ñòàðà, ÷å
äîðè èìà êîñ-
ìè ïî îïàøêà-
òà”. “Íàëè÷è-
åòî íà çìèè ñ
ãîëåìèíà îò
3, 4 è ïîâå÷å ìåòðà” - ó íàñ íàé-
äúëãàòà çìèÿ å ãîëåìèÿò ñòðåëåö,
êîéòî ðÿäêî äîñòèãà äî 200 ñì èëè
ìàëêî ïîâå÷å. Ïðèåìàíåòî íà òåçè
òâúðäåíèÿ çà âåðíè ãîâîðÿò çà íèñ-
êà áèîëîãè÷íà êóëòóðà è âîäÿò äî
óíèùîæàâàíåòî íà åäíè îò íàé-êðà-
ñèâèòå ñúùåñòâà íà ïëàíåòàòà.

Â ìèíàëîòî, øèðîêî ðàçïðîñò-
ðàíåíè íà òåðèòîðèÿòà íà Áúëãàðèÿ,
äíåñ äâàòà âèäà ñóõîçåìíè êîñòåíóð-
êè, øèïîáåäðåíà (Testudo graeca
Linnaeus) è øèïîîïàøàòà (Testudo
hermanni Gmelin), ñà ñâåòîâíî çàñò-
ðàøåíè âèäîâå, âïèñàíè â ×åðâåíèÿ
ñïèñúê íà Ìåæäóíàðîäíèÿ ñúþç çà
çàùèòà íà ïðèðîäàòà (IUCN-2004).
Òå ñà ïðèîðèòåò çà îïàçâàíå îò ðå-
äèöà ìåæäóíàðîäíè êîíâåíöèè: Êîí-
âåíöèÿ çà îïàçâàíå íà åâðîïåéñêà-
òà äèâà ôëîðà è ôàóíà è ïðèðîäíè-
òå ìåñòîîáèòàíèÿ (Áåðíñêà êîíâåí-
öèÿ); Êîíâåíöèÿ ïî ìåæäóíàðîäíàòà
òúðãîâèÿ ñúñ çàñòðàøåíè âèäîâå îò
äèâàòà ôëîðà è ôàóíà (CITES); Äè-
ðåêòèâà 92/43 íà ÅÑ îò

21.05.1992ã. çà çàïàçâàíå íà ïðè-
ðîäíèòå ìåñòîîáèòàíèÿ è íà äèâàòà
ôëîðà è ôàóíà.

Â áúëãàðñêîòî çàêîíîäàòåëñòâî
ñóõîçåìíèòå êîñòåíóðêè ïîïàäàò ïîä
ïðîòåêöèÿòà íà Çàêîíà çà áèîëîãè-
÷íîòî ðàçíîîáðàçèå è Íàêàçàòåë-
íèÿ êîäåêñ íà Ð. Áúëãàðèÿ.

Â íàøàòà ñòðàíà äâàòà âèäà ñå
ñðåùàò ïî÷òè â öÿëàòà ñòðàíà îò
ìîðñêîòî ðàâíèùå äî îêîëî 1400 -
1500 ì í.â., íî ÷èñëåíîñòòà èì ðÿç-
êî íàìàëÿâà ïðåç ïîñëåäíèòå äåñå-
òèëåòèÿ. Ïðåç 1899 ã. Êîíñòàíòèí
Èðå÷åê ïèøå “Êîéòî èäå îò ñåâåð,
ùå ñå çà÷óäè íà ìíîãîáðîéíèòå êîñ-
òåíóðêè, ñ ìíîãî èçïúêíàë ùèò, ÷åð-

íî è áÿëî-æúëòî êàðèðàíè, îêîëî äâå
ïåäè äúëãè, êîèòî íà ñåâåð îò Áàëêà-
íà ïî-ðÿäêî ñå ñðåùàò, îáà÷å â Òðà-
êèÿ ñà ñúâúðøåíî îáèêíîâåíî ÿâëå-
íèå”. Àêî äíåñ áúäå èçìèíàò ïúòÿò íà
òîçè èçñëåäîâàòåë, âåðîÿòíîñòòà äà
ñå ñðåùíàò ñóõîçåìíè êîñòåíóðêè å
ìàëêà. Â ìîìåíòà íàé-âèñîêà ïëúò-
íîñò íà ñóõîçåìíè êîñòåíóðêèòå å óñ-
òàíîâåíà íà òåðèòîðèÿòà íà Èçòî÷-
íèòå Ðîäîïè, Ñàêàð, Äåðâåíòñêèòå
âúçâèøåíèÿ, Ñòðàíäæà è â þæíèòå
÷àñòè íà Ñòðóìñêàòà äîëèíà, êàêòî
è â íèñêèòå ÷àñòè íà îêîëíèòå é ïëà-
íèíè. Â îñòàíàëèòå ÷àñòè íà ñòðàíà-
òà, ïîðàäè ñúùåñòâóâàùèòå çàïëà-
õè, ïîïóëàöèèòå èì ñà ñèëíî ðàçïî-
êúñàíè èëè äîñòèãíàëè ïîïóëàöèîíåí
ìèíèìóì. Ñóõîçåìíèòå êîñòåíóðêè
îáèòàâàò íàé-÷åñòî íèñêîïëàíèíñêè
õúëìèñòè ðàéîíè, îáðàñëè ñ õðàñòè
è ðàçðåäåíè äúáîâè ãîðè. Òå ñà äíå-
âíè âèäîâå, õðàíÿò ñå ïðåäèìíî ñ
ðàñòèòåëíà õðàíà, íî ÿäàò ìåêîòåëè
è äðóãè áåçãðúáíà÷íè æèâîòíè. Ñíà-
ñÿò 2 “3 ïúòè â ãîäèíàòà ïî 2-6 áåëè

ÿéöà, êîèòî çàðàâÿò â ïî÷âàòà íà
ïðåïå÷åíè è ñóõè ìåñòà. Ìàëêèòå ñå
èçëþïâàò ñëåä îêîëî 100 - 120 äíè,
â çàâèñèìîñò îò òåìïåðàòóðàòà è ïî-
íÿêîãà èçëèçàò íà ïîâúðõíîñòòà åä-
âà íà ñëåäâàùàòà ãîäèíà. È äâàòà
âèäà ñóõîçåìíè êîñòåíóðêè, ñðåùà-
ùè ñå ó íàñ, çèìóâàò çàðèòè â ïî÷-
âàòà íà õúëìîâå ñ þæíî èçëîæåíèå.
Ïðîäúëæèòåëíîñòòà íà æèâîòà èì äî-
ñòèãà 110-120 ãîäèíè, íî òàêèâà åê-
çåìïëÿðè ñà èçêëþ÷èòåëíà ðÿäêîñò.

Ïðè÷èíèòå çà íàìàëÿâàíå ÷èñ-
ëåíîñòòà íà ñóõîçåìíèòå êîñòåíóðêè
ìîãàò äà áúäàò ðàçäåëåíè íà äâå ãðó-
ïè:

1. Ïðè÷èíè, ñâúðçàíè ñ ïðî-
ìÿíà íà ñðåäàòà, â êîÿòî æèâåÿò:
ðàçðóøàâàíå, ôðàãìåíòàöèÿ è âëî-
øàâàíå êà÷åñòâàòà íà ìåñòîîáèòà-
íèÿòà; óðáàíèçàöèÿ; èíòåíçèâíî ñåë-
ñêî ñòîïàíñòâî; èçñè÷àíå íà íèñêî-
ñòåáëåíè ãîðè è õðàñòàëàöè è ïðåâ-
ðúùàíåòî èì â îáðàáîòâàåìè ïëî-
ùè, ïàñèùà èëè èãëîëèñòíè íàñàæ-
äåíèÿ; óñâîÿâàíå íà òåðåíè çà ñòðî-
èòåëñòâî íà êóðîðòè è èíôðàñòðóê-
òóðíè ñúîðúæåíèÿ; óìèøëåíè ãîðñêè
è ïîëñêè ïîæàðè â íÿêîè ðàéîíè íà
ñòðàíàòà ïðåç ïîñëåäíèòå ãîäèíè.

2. Ïðè÷èíè, ïðÿêî âëèÿåùè
âúðõó ïîïóëàöèèòå íà ñóõîçåìíèòå
êîñòåíóðêè: áðàêîíèåðñêè óëîâ è
òúðãîâèÿ ñ äâàòà âèäà ñóõîçåìíè êî-
ñòåíóðêè; ïðåñëåäâàíå çà ëå÷åáíè
öåëè; êîñòåíóðêîÿäñòâî; ñúáèðàíå çà
îòãëåæäàíå íà “æèâè ñóâåíèðè”.

Åæåãîäíî â îïðåäåëåíè òåðèòî-
ðèè (ðàéîíè â Èçòî÷íèòå Ðîäîïè,
Ñòðóìñêà äîëèíà è Ñòðàíäæà) ñå
ïðîâåæäà ìàñèðàí áðàêîíèåðñêè
óëîâ íà êîñòåíóðêè çà êîíñóìàöèÿ è
ïðîäàæáà. Êàòî öåíòðîâå çà òðàäè-
öèîííà êîíñóìàöèÿ íà êîñòåíóðêè ìî-
ãàò äà áúäàò ïîñî÷åíè ñåëèùàòà ñ
ïðåîáëàäàâàùî êàòîëè÷åñêî íàñå-
ëåíèå (íàïð. Ðàêîâñêè, Áåëîçåì, Êà-
ëîÿíîâî è Æèòíèöà). Äàííèòå íà Áå-
øêîâ íåäâóñìèñëåíî ïîêàçâàò, ÷å â
ïðîäúëæåíèå íà ìíîãî ãîäèíè óëî-
âåíèòå â ðàçëè÷íè êðàèùà íà Áúëãà-
ðèÿ õèëÿäè êîñòåíóðêè ñà ñå íàñî÷-
âàëè èìåííî êúì êàòîëèøêèòå ñåëà â
Ïëîâäèâñêî. Êîíñòàòèðàíèòå â ïîñ-
ëåäíî âðåìå íàðóøåíèÿ ñúùî ïîò-
âúðæäàâàò ïî-ãîðå ïðèâåäåíèòå äàí-
íè. Îñâåí â ïîñî÷åíèòå ðàéîíè, êîñ-
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òåíóðêîÿäñòâîòî å òðàäèöèîííî çà
÷àñò îò ìåñòíîòî íàñåëåíèå â íÿêîè
îáùèíè â áëèçîñò äî þæíàòà íè ãðà-
íèöà: Õàðìàíëèéñêà, Êðóìîâãðàäñ-
êà, Èâàéëîâãðàäñêà è äð.

Çà ïðåäîòâðàòÿâàíå íà íåçàêîííè-
òå ïîñåãàòåëñòâà ñðåùó ñóõîçåìíèòå êî-
ñòåíóðêè èçêëþ÷èòåëíî óñèëåíî ðàáîòè
ñò.í.ñ. äáí Âëàäèìèð Áåøêîâ. Ïðåç ïîñ-
ëåäíèòå ãîäèíè Áúëãàðñêîòî äðóæåñòâî
çà çàùèòà íà ïòèöèòå â ïàðòíüîðñòâî ñ
åêñïåðòè îò ðàçëè÷íè èíñòèòóöèè - Íàöè-
îíàëåí ïðèðîäîíàó÷åí ìóçåé è Èíñòè-
òóò ïî çîîëîãèÿ êúì ÁÀÍ, ðåãèîíàëíèòå

ÀÊÐÎÑÒÈÕÚÒ Â “ÀÇÁÓ×ÍÀ ÌÎËÈÒÂÀ” -
ÄÓÕÎÂÍÎÑÒ

ÈÍÒÅÐÏÐÅÒÀÖÈß ÍÀ ÒÅÌÀÒÀ ÇÀ ÑËÎÂÎÒÎ
Както в библейски план “в началото бе словото”, та-

ка и в първото известно в българската литература сти-
хотворение “Азбучна молитва” на Константин Прес-
лавски словото е пътят, средството и целта на духов-
ните стремежи на автора. Молитвата, като най-ин-
тимна форма на общуване със Създателя, е израз на пос-
вещението на средновековния просветител на едно свя-
то дело - приобщаването на българския народ към хрис-
тиянската общност.

 Â óìåëîòî èçïîëçâàíå íà àêðî-
ñòèõà, íà êîéòî ñå àêöåíòèðà îùå â
çàãëàâèåòî (“àçáó÷íà”),  àâòîðúò å
âëîæèë ñâîÿ îðèãèíàëåí çàìèñúë.
Ïîçèöèÿòà, îò êîÿòî å èíòåðïðåòè-
ðàíà òåìàòà çà ñëîâîòî, å èçðàç íà
íåãîâàòà ôèëîñîôñêà ìúäðîñò è
ïðîçðåíèå.

 Â ñèìâîëèêàòà íà àêðîñòèõà å
çàëîæåíà ðîëÿòà íà ñëîâîòî. Òÿ ìî-
æå äà áúäå óïîäîáåíà íà òðèåäèíñò-
âîòî íà âÿðàòà. Îò åäíà ñòðàíà, ïðè-
äàâàíåòî íà ìàãè÷åñêà ñèëà íà àç-
áóêàòà ÷ðåç èçïîëçâàíåòî é êàòî íà-
÷àëî íà âñåêè ñòèõ îò ìîëèòâàòà, å
ïîñëóæèëî çà îòïðàùàíå íà òàéíî
ïîñëàíèå íà ìîëåùèÿ êúì Òâîðåöà -
èñêðåíà è ãîðåùà ìîëáà òÿ äà áúäå
ïðèåòà êàòî êîä çà îáùóâàíå ñ íî-
âîïîêðúñòåíèÿ ñëàâÿíñêè íàðîä. Îò
äðóãà ñòðàíà, åñòåñòâåíîòî âïëèòà-
íå íà Êèðèëî-Ìåòîäèåâèòå áóêâè â
òîçè èíòèìåí ìîíîëîã ïîä÷åðòàâà òå-
õíèÿ áîæåñòâåí ïðîèçõîä. Îò òðåòà
ñòðàíà, ïðåäíàçíà÷åíèåòî íà àçáó-
êàòà êàòî ïîñðåäíèê ìîæå äà áúäå
ðåàëèçèðàíî, àêî òÿ áúäå äîñòúïíà
çà íàðîäà.

Ðåäúò, â êîéòî ñà ïîäðåäåíè áó-
êâèòå â àçáóêàòà, ñëåäâà íåîñïîðè-
ìàòà ëîãèêà íà ìîëèòâåíîòî îáùó-
âàíå. Ñ ïúðâàòà áóêâà “Àç”, îçíà-
÷àâàùà ëè÷íî ìåñòîèìåíèå, â ïúðâè
ñòèõ íà ñöåíàòà èçëèçà àâòîðúò, ïî-
ñòàâåí ïðåä íåîáõîäèìîñòòà îò äó-
ìè, çà äà îòïðàâè ïîñëàíèåòî ñè:
“Àç ñå ìîëÿ Áîãó ñ òèÿ äóìè”. Íà-
÷àëíàòà áóêâà íà âòîðèÿ ñòèõ ïîä-
÷åðòàâà, ÷å îáðúùåíèåòî å îòïðà-
âåíî êúì Áîãà. Ñëåäâà êîíêðåòèçà-
öèÿ íà Áîãà êàòî èçíà÷àëåí òâîðåö
“íà âèäèìèòå è íåâèäèìèòå [íåùà]”.
Â ìîëáàòà òîé å íàçîâàí îòíîâî,
òîçè ïúò ñ “Ãîñïîäè”, ïîä÷åðòàâàé-
êè ðîëÿòà ìó íå ñàìî íà ñúçäàòåë,

íî è íà ãîñïîäàð. Òðèêðàòíîòî íà-
çîâàâàíå íà Áîãà â íà÷àëîòî íà ìî-
ëèòâàòà å ñèìâîëè÷íî. Áîæèåòî òðè-
åäèíñòâî çàâúðøâà ñ ïðèçîâàâàíå
íà “æèâèÿ äóõ”. Ìîëèòâàòà å äèðåê-
òíà: “äà âäúõíå â ñúðöåòî ìè ñëîâî-
òî” è ìîòèâèðàíà: “êîåòî ùå áúäå
çà áëàãîòî íà âñè÷êè,/ æèâååùè â
òâîèòå çàïîâåäè”. Òàêà ñëîâîòî å ïî-
ñî÷åíî êàòî íåîáõîäèìîñò çà îá-
ùóâàíåòî è åäèíñòâîòî íà ÷îâåêà ñ
Áîæåñòâîòî. Âêëþ÷âàíåòî â ìîëèò-
âåí àêðîñòèõ íà ñëàâÿíîáúëãàðñêà-
òà àçáóêà ïîäñèëâà óñåùàíåòî çà
áîæåñòâåíèÿ é ïðîèçõîä.

Îò ëè÷íîòî “àç” ëèðè÷åñêèÿò ãå-
ðîé ïðåìèíàâà êúì îáîáùàâàùîòî
“ñëàâÿíñêîòî ïëåìå” è ìîëáàòà ìó
ïðèåìà ïî-øèðîêè èçìåðåíèÿ. Ñ ãëà-
ãîëà “ëåòè” êðúùåíèåòî íà ñëàâÿíè-
òå å îïðåäåëåíî êàòî èçâèñÿâàíå, à
ñàìèÿò Áîã - ïîñòàâåí âèñîêî. Çàñ-
òàâàéêè îò ïîçèöèÿòà íà íàðîäà, ìî-
ëåùèÿò äîáèâà ïîâå÷å ñìåëîñò è ìîë-
áàòà ìó ñòàâà ïî-íàñòîÿòåëíà: “Íî
ñåãà äàé ìè èçîáèëíî ñëîâî - äà ïî-
ëó÷à ñèëà è ìúäðîñò îò òåáå”.  Òàêà
ñëîâîòî èçëèçà îò ðàìêèòå íà ïîñ-
ðåäíèê è ñå ïðåâúïëúùàâà â äåéñò-
âèå (ñèëà) è ðåàëèçàöèÿ (ìúäðîñò).
Íî ÷îâåøêàòà íàòóðà å óÿçâèìà. Ëè-
ðè÷åñêèÿò ãåðîé  å îáçåò îò ñòðàõî-

âå è ñúìíåíèÿ è ìîëè çà ïîìîù è
çàêðèëà: “Èçáàâè ìå îò ôàðàîíñêà
çëîáà...”. Çàä áèáëåéñêàòà ñèìâî-
ëèêà çà ïðåñëåäâàíåòî íà õðèñòèÿ-
íèòå â Åãèïåò ñòîè ìîëáàòà çà óêðå-
ïâàíå íà âÿðàòà. Àâòîðúò ìíîãîê-
ðàòíî ñå îáðúùà êúì Òâîðåöà, íà-
ðè÷àéêè ãî ñ ðàçëè÷íèòå ìó èìåíà
(“Áîæå”, “Ãîñïîäè”, “Îò÷å, Ñèíå è
ïðåñâåòèé Äóøå”, “÷åñòíà ïðåñâåòà
Òðîèöå”. Òîâà ïîêàçâà íå ñàìî ðå-
ëèãèîçíèÿ õàðàêòåð íà òâîðáàòà, íî
è åäíà âèñîêà åçèêîâà êóëòóðà, ðàç-
äâèæåíîñò íà èçêàçà, èçáÿãâàíå íà
ïîâòîðåíèÿòà, ãðàäàöèÿ íà îáðàçè-
òå. Ïîñâåòåíèÿò â òàéíñòâîòî íà ñëî-
âîòî íå çàáðàâÿ ñâîÿòà ìèñèÿ è íå-
ïðåêúñíàòî ñå âðúùà êúì íåÿ, êàòî
ïîäñèëâà ìîòèâàöèÿòà ñè ñ íîâè àð-
ãóìåíòè. Ñëîâîòî ìó å íåîáõîäèìî
çà âúçõâàëà íà Áîãà: “äà ïî÷íà ìú-
äðî äà îïèñâàì/ ïðåìúäðèòå òè ÷ó-
äåñà”, íî è çà ïðèáëèæàâàíåòî ìó
êúì õîðàòà. À òàçè áëèçîñò ìèíàâà
ïðåç ðàçáèðàåìèÿ, ðîäíèÿ åçèê. Âðú-
çêàòà íà Êîíñòàíòèí Ïðåñëàâñêè ñ
íåáåñíèÿ ìó Îòåö å î÷åâèäíà - îá-
ðúùåíèÿòà ñà ïðåêè, èçïúëíåíè ñ
óâåðåíîñò, ÷å ùå áúäå ÷óò. Íî íåãî-
âàòà ìîëèòâà íå å ëè÷íà. Äåëîòî íà
ñâåòèòå áðàòÿ Êèðèë è Ìåòîäèé òðÿ-
áâà äà áúäå ïðîäúëæåíî: “Ñåãà âúð-
âÿ ïî äèðèòå íà ó÷èòåëèòå./ Ñëåä-

âàéêè èìåòî è äåëàòà èì/ ùå íàï-
ðàâÿ ÿâíî åâàíãåëñêîòî ñëîâî”.
Ñðåäñòâîòî çà ïîñòèãàíå íà òàçè
öåë å âòúêàíàòà â ìîëèòâàòà àç-
áóêà. Ñëàâÿíñêèòå íàðîäè èìàò íó-
æäà îò æèâîòî, ðàçáèðàåìî ñëî-
âî, çà äà ñå ðàçïàëè â òÿõ áîæå-
ñòâåíàòà èñêðà íà âÿðàòà. Â òîâà
ñå ñúñòîè è ïîñëàíèåòî çà ðàâíî-
ïîñòàâåíîñò íà ñëàâÿíîáúëãàðñ-
êàòà àçáóêà è ïðåìàõâàíå íà òðè-
åçè÷èåòî.

Òðèåäèíñòâîòî íà ñëîâîòî â
“Àçáó÷íà ìîëèòâà” äîáèâà ñâîÿ-
òà ëîãè÷åñêà çàâúðøåíîñò - íå-
îáõîäèìîñòòà îò îãðàìîòÿâàíå íà
íàðîäà. Ïðîñâåùåíèåòî å ïúò êúì
ñâåòëèíàòà - ïúò êúì çíàíèåòî è
îïîçíàâàíåòî íà Áîãà è ñúòâîðå-
íîòî îò íåãî. Ìîëèòâàòà íà ïðîñ-
âåòèòåëÿ å îáúðíàòà êúì Òâîðå-
öà, íî è êúì íåãîâèòå ñúíàðîäíè-
öè. Ñàìèÿò ôàêò, ÷å òÿ å íàïèñàíà
â ïðîëîãà íà Ó÷èòåëíîòî åâàíãå-
ëèå ãîâîðè, ÷å å ïðåäíàçíà÷åíà
äà áúäå ÷åòåíà è îò äðóãè. Òÿ å
ïúðâèÿò óðîê - êàê è çà êàêâî äà
ñå ìîëèì. Â òàêúâ ñìèñúë, íåéíî-
òî çàó÷àâàíå ñïîìàãà çà ïî-ëåñ-
íîòî çàïîìíÿíå è íà ñàìàòà àç-
áóêà, èçïèñàíà âåðòèêàëíî.

“Àçáó÷íà ìîëèòâà” íè ïðåäñ-
òàâÿ èäåÿòà çà ïèñìåíîòî ñëàâÿí-
ñêî ñëîâî ïî åäèí ñâîåîáðàçåí
íà÷èí. Â íåÿ ñå ïðåïëèòàò è äî-
ïúëâàò âçàèìíî êàòî åäíà “ñâåòà
òðîèöà” áîæåñòâåíàòà ìó ñúù-
íîñò, ðîëÿòà ìó çà ôîðìèðàíå è
çàïàçâàíå íà åòíè÷åñêîòî ñàìî-
ñúçíàíèå è êóëòóðà íà ñëàâÿíñêè-
òå íàðîäè è íåîáõîäèìîñòòà îò
ñëîâî çà ïúëíîöåííîòî îáùóâà-
íå íà âñåêè îòäåëåí ÷îâåê ñ óíè-
âåðñàëíèòå äóõîâíè öåííîñòè.

Тодорка ДИМИТРОВА
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èíñïåêöèè ïî îêîëíà ñðåäà è âîäèòå, ðå-
ãèîíàëíèòå óïðàâëåíèÿ ïî ãîðèòå è äúð-
æàâíèòå ëåñíè÷åéñòâà, ðàáîòÿò çà îïà-
çâàíå è âúçñòàíîâÿâàíå íà ïîïóëàöèèòå
íà ñóõîçåìíèòå êîñòåíóðêè â Áúëãàðèÿ.
Â òàçè íàñîêà ïî èíèöèàòèâà íà Áúëãàð-
ñêî äðóæåñòâî çà çàùèòà íà ïòèöèòå
(ÁÄÇÏ) è ñ ôèíàíñîâàòà ïîäêðåïà íà
Áúëãàðî-Øâåéöàðñêàòà ïðîãðàìà çà
îïàçâàíå íà áèîðàçíîîáðàçèåòî áÿõà
ðåàëèçèðàíè ðåäèöà ìåðêè. Èçãîòâåí áå
“Ïëàí çà äåéñòâèå çà îïàçâàíå íà ñóõî-
çåìíèòå êîñòåíóðêè íà òåðèòîðèÿòà íà
Áúëãàðèÿ”, ÷èÿòî îñíîâíà öåë å äà  àíà-

ëèçèðà ñúñòîÿíèåòî íà ïîïóëàöèèòå, çà-
ïëàõèòå è ëèìèòèðàùèòå ôàêòîðè è äà
î÷åðòàå îñíîâíèòå íàñîêè è äåéñòâèÿ çà
îïàçâàíå íà äâàòà âèäà ñóõîçåìíè êîñ-
òåíóðêè. Èçãîòâåí áå è ïðèðîäîçàùèòåí
ïëàêàò, ïîïóëÿðèçèðàù íåîáõîäèìîñò-
òà îò îïàçâàíåòî èì, êàêòî è äðóãè ìåð-
êè. Îò íàïèñàíîòî äîòóê ìîæå äà ñå äî-
ëîâè ÿñíî ïðàâèëíàòà ïîñîêà çà îïàç-
âàíå íà áèîðàçíîîáðàçèåòî è ïðèðîä-
íèòå ðåñóðñè â Áúëãàðèÿ - åôåêòèâíî
ïàðòíüîðñòâî è êîîðäèíàöèÿ â äåéñòâè-
ÿòà ìåæäó äúðæàâíèòå èíñòèòóöèè è íåï-
ðàâèòåëñòâåíèòå îðãàíèçàöèè, ðàáîòå-

ùè çà îïàçâàíå íà ïðèðîäíîòî íàñ-
ëåäñòâî.

Âñåêè, êîéòî èñêà äà ó÷àñòâà
â äåéíîñòèòå çà îïàçâàíå íà ñó-
õîçåìíèòå êîñòåíóðêè è â öÿëîñò-
íîòî îïàçâàíå íà áèîðàçíîîá-
ðàçèåòî íà Áúëãàðèÿ, ìîæå äà ñå
ïðèñúåäèíè êúì íàñ.

Çà ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ: Äè-
ìèòúð Ïëà÷èéñêè, ðåãèîíàëåí
îôèñ-êîîðäèíàòîð - ÁÄÇÏ - Ïëî-
âäèâ è Ãåîðãè Ïîïãåîðãèåâ, êîîð-
äèíàòîð ïðèðîäîçàùèòíè ïðîåê-
òè: ãð. Ïëîâäèâ 4000, Ï.Ê.562;
plovdiv@bspb.org; òåë. 032
626212.
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ÏÎÅÒÚÒ ÃÐÈØÀ ÒÐÈÔÎÍÎÂ
å íîâèÿò äîêòîð õîíîðèñ êàóçà

íà â. “Ïëîâäèâñêè óíèâåðñèòåò”
g= C%åƒ, 2= Гриша ТРИФОНОВ е ро-

ден на 20 септември 1955 г.
в Харманли, където живее
до края на 2002 г. Издал е
стихосбирките “Докато
проговори камъкът” (1987),
която е отличена с награ-
дата “Южна пролет” за
1988 г., “Градовете, където
не сме” (1999) и “Есени”
(2001), както и жанрово не-
определената прозаична
книга “Съботни мемоари”
(2000). Автор и изпълнител
на песни по стихове на бъл-
гарски поети, сред които
Калин Донков, Иван Вълев,
Ивайло Балабанов, Тодор
Чонов, Павел Матев, Вале-
ри Станков, Георги Рупчев
и други. Един от създатели-
те и организатор на среща-
та на българските бардове
“Поетични струни”, която
се провежда в Харманли ве-
че 19 години. През 2001 г. не-
говата песен “Лятото”, по
стихове на Иван Вълев, спе-
чели наградите на журито
и публиката, както и първа
награда за текст на конкур-
са “Бургас и морето”. В мо-
мента завършва първия си
авторски албум “Главната
улица”. Живее в София, во-
дещ е на предаването “От
трета страна” по телеви-
зия СКАТ и работи във вес-
тник “Словото”.

ГРИША ТРИФОНОВ
Когато Тильо Тилев ми ка-

за, че трябва да произнеса ака-
демично слово, аз се стреснах.
Какво академично слово, ка-
зах си, че аз нямам академично
образование. После си казах
“Какво пък толкова, все ще из-
мисля нещо за поезията”. След
това започнах да отлагам писа-
нето на словото и тази сутрин
вече нямаше накъде. Седнах да
пиша, а в ума ми звучаха вся-
какви сентенции за поезията и
поетите от рода на твърдение-
то на един индийски поет “По-
езията е завръщането на думи-
те в собствените им гнезда”
(Много красиво казано, на
всичко отгоре е и вярно - така,
както са верни хилядите мъд-
рости, казани по въпроса през
вековете.) Както и другото
твърдение - че поет е този, кой-
то, ако не съществуваше пое-
зията, непременно щеше да я
измисли (също добре казано,
също - вярно). Сетих се и за
едно свое откритие (макар че
със сигурност съм открил то-
плата вода) - че поезията е в
мълчанието между думите. Но
този път не водеше до никъде -
или поне не водеше до прок-
летото академично слово...

Реших да говоря за това
какво НЕ Е поезията. Поезия-
та не е в рецитациите, публи-
кациите и издаването на стихо-
сбирки. Не е в наградите, не-
наградите и всеотдайните по-
читателки. Не е даже в безко-
ристното и искрено писане на
стихове. Всички тези “не”-та
обаче пак не водеха към акаде-
мично слово. И не доведоха.

Затова реших да ви разка-
жа за Каменния мост на река
Харманлийска, която хората
продължават да наричат със
старото й име - Олу дере. Той
е построен през 1585 година -

според легендите - от българин.
Мостът е болезнено красив с изя-
щните си сводове и топлия зла-
тист пясъчник, от който е възди-
гнат. До преди трийсетина годи-
ни целият трафик по пътя Лон-
дон - Калкута е преминавал по
него и следите от колелата на ка-
руците, разминаващи се по него
(по-точно - на техните главини)
могат да бъдат видени и днес,
врязани в парапетите. До преди
трийсетина години, когато от хи-
гиенни съображения реката е
преместена в друго корито, а мо-
стът стър-
чи  сред
едно бе-
тонно ко-
рито, кое-
то тряб-
ваше да
бъде езе-
ро спо-
ред един
ме га ло -
м а н с к и
п р о е к т ,
но и досе-
га е сухо,
п о н е ж е
п о р а д и
грешка в
изчисле-
нията не
може да
бъде на-
пълнено -
к о г а т о
единият
му край
прелива, другият е съвсем сух.

Но за езерото и мегаломани-
ята - толкова. Да се върнем към
моста. И по-точно към надписа,
изписан с изящни арабски плете-
ници в нарочна каменна беседка
отляво, ако човек върви към
Лондон, и отдясно, ако пътят му
води към Калкута. Той гласи:

“Благодарение на Бога вели-

кият везир на моредушния сул-
тан заповяда над харманлийска-
та вода да се издигне един свод
като небесния, като построи по
благодарност един великолепен
мост в Харманли, освободи с бла-
гопожеланието си бедния и бога-
тия от мъките. Светът е един
мост, по който минава пътят на
царя и бедняка. Който върви по
правия и справедлив път, нами-
ра спасение при Бога. Като ви-
дях свършека на моста, аз, мо-
лейки се Богу, сам казах надписа.

Във времето на Сиавюша се
построи тоя велико-
лепен мост, година
деветстотин девет-
десет и  трета
(1585).”

Когато заведох
на моста Христо Фо-
тев, той дълго чете и
препрочита надписа,
после дълго мълча, а
накрая каза: “И ние
си мислим, че пишем
поезия...” Бях съгла-
сен с гениалния поет
много дълго време.
До тази сутрин, ко-
гато, опитвайки се да
пиша академично
слово, прозрях, че
всъщност МОС-
ТЪТ е поезията.
МОСТЪТ, а не над-
писът. Не само защо-
то, ако нямаше мост,
нямаше да има по-
вод и за надписа. Не

само защото, ако мостът не беше
построен, нямаше да го има зла-
тистия каменен лист, върху кой-
то да изпише тези прекрасни ду-
ми неизвестният поет от 16 век.
Не само защото, ако мостът не бе-
ше устоял близо 5 века на безпо-
щадната речна упоритост, никой
нямаше и да е чувал за този над-
пис.

Г. Трифонов изпълнява свои песни
на сцената на Учебния театър

А защото мостът е ИДЕЯ. А
думите, колкото и красиви да са
те, просто превеждат идеята на
достъпен език - че СВЕТЪТ Е
МОСТ. Какво свързва този мост
- два бряга, две планети или две
вселени, коя река тече под него и
се опитва да го събори - до отго-
вора всеки достига сам. Ние про-
сто трябва да помним, че всеки
от нас е един свят - тоест мост. А
стиховете, които редим, само ни
превеждат на достъпен за други-
те език.
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ГРИША ТРИФОНОВ

* * *
Градовете, в които ни няма, живеят безшумно.
Как изтръпва паважът от нашите стъпки!
А в градчетата свои - с усмивки и погледи умни “
колко дълго протритите лакти на дните си кърпихме.

Тук китарите свириха бавни и душни мелодии “
до последното кътче душите ни с тях са претъпкани.
Градовете, в които ни няма, тъмнеят по глобуса.
Тихи столици. Сухи пристанища. Шепот по ъглите.

Смугли, кротки жени от години стоят по прозорците,
остаряват косите им, дългите есенни пръсти.
Векове ни очакват, а все не пристигаме. Господи,
не останаха кой знае колко от нашите възрасти!

Но и тука, и тука отдавна не сме: Безпощадно е.
Тихо дреме в следобеда гълъб, дори не сънува.
Гласовете ни, бившите, само кръстосват площадите
в градовете, където не сме.

За където пътуваме.

ОТВЪД

 На Росица
Расте трева. Расте съвсем по края на доброто лято “
недостижима за косач, за конски зъб недостижима.
Върви през залеза жена, върви към края на земята.
След нея все по-блед е хоризонтът, все по-зимен.

В тревата ще нагази тя, за по-нататък нямаш памет:
река навярно има там и бреговете й са жълти.
Мостове - и да си строил - ще са порутени до камък:
водата, между брегове притисната, гризе по вълчи.

Дано не се обърне - тъй, до колене в трева - жената:
ще я познаеш изведнъж и подир нея ще политнеш.
Ще паднеш на брега, а там... А там лодкарите със трясък
убиват лодките! От тях издигат кръчма, дом, стрелбище...

Не викай срещу тях, а виж - на края на доброто лято
върви през залеза жена, през хоризонта в дим изсечен.
Отвъд тревата, есента, отвъд лодкарите брадати
върви жената по брега. Но по отвъдния, човеко!

НАДПИС НА СТЕНАТА В ДОМ ЗА ДЕЦА
 “МАЙКА ТЕРЕЗА” - КАЛКУТА

КАКВОТО И ДА СТАВА

Хората са неразумни,
алогични и егоцентрични,
обичай ги, каквото и да става.

Ако правиш добро,
ще те обвинят в егоизъм и задни мисли,
прави добро, каквото и да става.

Ако успееш,
ще се сдобиеш с фалшиви приятели и истински врагове,
стреми се да успееш, каквото и да става.

Доброто, което правиш,
ще бъде забравено утре,
прави добро, каквото и да става.

Честността и откровеността
те правят уязвим,
бъди честен и откровен, каквото и да става.

Онова, което си градил с години,
може да бъде разрушено за една нощ,
продължавай да изграждаш, каквото и да става.

Хората истински се нуждаят от помощ,
но ще се нахвърлят върху теб, ако им помогнеш,
помагай им, каквото и да става.

Дай на света най-доброто от себе си
и той ще те отритне.
Дай му го, каквото и да става.

ЗАДАЧИ. ГЛАВОБЛЪСКАНИЦИ
1. Правоъгълна таблица.

Кое число трябва да стои на:
а) 5-и ред и 11-и стълб?
б) 99-и ред и 101-и стълб?
2. Атанас написал на ръка

целите числа от 1 до 2004 вклю-

чително. Колко пъти е напи-
сал цифрата нула?

Отговори на задачите от
миналия брой

1.Счупените дискове.
Отг. Кунка е имала седем ди-
ска.

2.Отг. 4,00 часа. Решение:
100=12.8+4, т.е. разделяме
100 на 12, за да видим колко
пълни кръга се съдържат в
100 часа и колко още остават.

Подготвил:
доц. д-р Георги

Костадинов

1    2    4     7  

3    5    8     
6    9   
10  14
15

1
2

3
4

5

1 2 3 4 5 6

12
15

11
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Диана ГЕОРГИЕВА

ЦЕЛУВКА

А чувах, че идвала жълта
жената му -
варила му билки, лимони и студ
напукал бил болно лицето й
старческо. На кръст
се събрали в целувка
устата му гърчава -
устата й плачеща.
Мокър сняг
пресушил сутринта
и сякаш се свършило
слънцето. Пясъци -
облаци смучели
от кръвта. На небето
чувах, че идвала жълта
жената му.
И плачели тихо
вместо молитва.
Студът бил пропукал
лицето му старческо...

А чувах, че идвала,
идвала... идвала!...

ИГЛИЧКУ
По небето със сал
плава Игличку -
                   любовта на живота ми!

Има игличку
жълти коси -
дълги коси като струни.
Златни! Очи сини -
млади шишарки.
Мигли-метличини.

Страхлив е Игличку,
когато е весел.
Когато е весел,
Игличку е муден.
Когато е весел,
Игличку се хили...
грозно - когато е весел!

Когато е весел,
Игличку се хили,
и остро сече брадата му.
Когато е весел,
Игличку е муден -
суров, сякаш каменен гарван.

        Игличку е новият Квазимодо!

Но колко красив е,
когато тъгува...
Когато тъгуваш, Игличко,
колко си...

В тазгодишното издание на литературния
конкурс, организиран от в. “Пловдивски уни-
верситет”, студентките Диана Георгиева и
Таня Станкова бяха отличени с втора награ-
да за поезия.

Таня СТАНКОВА

ПОЛУЧЕНИ СЪОБЩЕНИЯ

Уморен съм. Целувам те.
Ела ми на гости щом можеш.
Желанията се пораждат от думи,
напоени с невъзможност и

спомени.

Кажи му да... Обади ми се.
Обади се на... Кога? И къде?
Твърдят, че с годините, грижите,

виното
отегчено умира детето в човека.

Невъзможно ми е. Целувки.
На чаша утре следобед. Легло?
Съкращаването на мускулите
не винаги означава любов.

В 13 и 32. Пътувам.
Утре ще се забави с 30 минути.
Белег на нашето съществуване “
очакването на нечия екзекуция.

Какво прави червенокосата?
Имаш ли...? Извинявай за всичко.
Толкова много ненужни въпроси
за намиране на ненужни истини.

11 юли. За мен... Притеснявам се.
Няма да мога пак да те видя.
Започва виновното, лабиринтно

бягане.
В края - тъмна, приведена фигура.
Абонатът не отговаря.

ПЕСЕН
Аз съм човекът с китарата,
който идва да ви забавлява
      по време на паузата
                             за цигари
      преди и след онези
                             четири работи.
Гласът ми е леко дрезгав.
                             Обаче
не от дима или недоспиване.
     Просто докато свиря -
                              плача

за онова, което често се свива
в паузата между две цигари
(не, защото вреди никотина).
Цялата негова “алена армия”
марширува в пустинята
                и умира от жажда
напоена единствено
с онези там четири работи.
Аз съм човекът с китарата,
който може би - я спасява.

Рисунка: Бисер Дамянов
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ÑÒÓÄÅÍÒÑÊÈ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÎÂÅÄÑÊÈ ÊËÓÁ
ÏÅÐÎ

През тази учебна година Филологическият факултет
на Пловдивския университет ще открие Студентски клуб
по литературознание. В него могат да вземат участие
всички студенти, които имат интерес към художестве-
ната литература, изкуствата и хуманитарните науки.

      Идеята е да се организи-
ра общност от млади хора, които
да общуват както помежду си, та-
ка и с преподавателите си свобо-
дно, без границите и йерархиите,
които неминуемо присъстват в
учебно-преподавателския про-
цес по време на семестрите и се-
сиите. Заниманията ще бъдат ори-
ентирани основно към проблеми-
те на интерпретацията, поетика-
та и естетиката, сравнителното
литературознание, философията
и психологията на творчеството
в най-общ смисъл - литература,
театър, кино, музика, изобрази-
телно изкуство. Желанието ни е
по този начин да се сложи нача-
лото на едно своеобразно извъ-

наудиторно диалогично и диску-
сионно пространство на мисълта
и интелектуалните приключения.
Това би дало на студентите (а и на
техните преподаватели) възможност
съвместно да обсъждат проблеми,
които са ги заинтригували при
общуването им с изкуството и съ-
временния културен живот.
Сбирките ще развиват интерпре-
тативните умения на младите хо-
ра, способността им за творчес-

ко и оригинално мислене. Те ще
могат да получат специализира-
ни знания, свързани със съвре-
менните тенденции в хуманитари-
стиката, с актуалните български
и западноевропейски  хуманитар-
ни дебати. Така студентите ще
имат възможност да развиват
своите аналитични умения и спо-
собност за писане на собствени
текстове, с които да участват на
ежегодните национални студен-
тски конференции в универси-
тетите в Пловдив, София и Ве-
лико Търново. Въпреки че то-
ва няма да е единствената и за-
дължителна цел на работата на
клуба, практическата прило-
жимост на заниманията ще бъ-

де свързана и с обсъждането
и изготвянето на курсови и
дипломни работи.

Основен принцип на общу-
ването в клуба ще бъде Диало-
гът в неговия най-общ фило-
софски смисъл на свободно и
нейерархизирано стълкнове-
ние на ценности, идеи, възгле-
ди, светогледи. Водим се от ми-
сълта, че академичното общу-
ване предполага не единстве-
но посещаването на лекцион-
ните курсове, семинарните за-
нятия и вземането на изпити, а
и срещите на различни инди-
видуалности, провокациите
към личните творчески и ду-
ховни изяви.

      За контакти и допълнителна информация можете да се обър-
нете към гл. ас. д-р Светла Черпокова (Катедра по история на
литературата и сравнително литературознание) и гл. ас. д-р Дими-
тър Кръстев (Катедра по българска литература и теория на лите-
ратурата - каб. 254).

ÊÀÍÄÈÄÀÒÑÒÓÄÅÍÒÑÊÈ ÁÈÑÅÐÈ ÎÒ

ÈÇÏÈÒÀ ÏÎ ÁÚËÃÀÐÑÊÀ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ
На кандидатстудентския изпит по българска литера-

тура в Пловдивския университет “Паисий хилендарски”
беше изтеглена темата “Страдание и състрадание в раз-
казите на Йордан Йовков”. Предлагаме ви част от бисе-
рите, сътворени в текстовете на някои кандидат-сту-
денти.

***
Ако има дума, с която

можем да оприличим ця-
лостното творчество на
Йордан Йовков, то това е
- ИЗКУВСТВО.

***
Другоселецът остава

сам със загиналото си кон-
че, намира утеха в алкохо-
ла, но това не може да му
помогне.

***
Албена извършва грях,

обвинена е в убийство,
провъзгласена за вещица и
осъдена на смърт.

***
“Индже” е носител на

патриархална ценностна
система. Той е носител на
качества, характерни за
мъжки пол.

***
В “По жицата” млада-

та Нонка, болна бог знае
от какво, в обезкуражител-
ните си надежди тръгва
със сетни сили по сухата
земя.

***
Бащата на Рада стра-

да заради дъщеря си, коя-
то се влюбва не в някой
примерен младеж, а в хайду-
тин, който живее в гората.

***
Красотата на душите

им отново е съпътствана
от образа на цветето - ка-
рамфила с червения цвят,
с който писателят изказва
съболезнования към геро-
ите си.

които се раждат и зреят,
и после това, което опре,
то бива снесено. А за
Йовков тези “яйца” са
най-свидното, което има,
един ритуал, една истин-
ска човешка обич, в ко-
ято живее сам-човеке-
кът.

***
От сутрин до вечер,

спазвайки установеното
работно време,  Сали
Яшар неуморно се тру-
ди, сътворява и съживя-
ва каруци.

***
Главната героиня в

разказа е Рада, млада и
стройна хубавица, изпра-
тена да възбуди героя.***

Писателят с темите си
е кокошката: много яйца,
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ÔÐÀÃÌÅÍÒÈ
ЗБИГНЕВ ШИЛСКИ

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

Присъни ми се Кант, не помня вече, мен ли
    целуваше.” Аня

Хенри Бергсон

Този господин със смешното мустаче, с безукорно скроения
костюм, е знаменитият философ Хенри Бергсон. Лесно е да го
познаеш по розата в бутониерата. Носи я вместо часовник. Розата
измерва часа на разцъфтяването. Новата идея за благоуханния и
разцъфтяващ час през този сезон е лансирана от най-големите па-
рижки модни къщи. Розата стана необходимо допълнение към най-
изящните тоалети. Кабинетът на философа е затрупан с кошници
цветя от почитателки. Във въздуха се издига уханието на рози и
дамски парфюм. Годината е 1927.

Лудвиг Ван Бетовен

Глухият завърши деветата. Чува отвътре. Днес това умение
ще му бъде полезно в света без звуци и въздух. Той е придворен
композитор на небето. Там музиката и звуците са заместени от
безмълвието и хармонията на сферите. Набелязаните от ръката на
майстора траектории на планетите изчислява самият Йоханес Кеп-
лер. В началото на всеки образец слага ключа на цигулката. Е,
какво, стара питагорейска школа.

Октопод

Той е най-чувствителният морски обитател. Върховен предс-
тавител на безгръбначните. Целият почти е само кълбо от мозъчна
кора и пипала. Океанът е неговият дом и враг. Той е свръхчувстви-
телен. Преболедува всяка буря. Приливите и отливите го излагат
на непрекъсната мигрена. За това няма никакво лекарство - от
всички страни го обгръща затворена, водна вселена. Без небе и
земя.

Змия

Била е от самото начало. Първото същество, сътворено от Бог.
Просто продължение на неговата ръка. Красиво мисловно съкра-
щение - глава, опашка и нищо повече. Почти абстракция, геомет-
рична аксиома. Започнала да гостува в рая дълго преди първия
човек. Отдавна познавала вкуса на райските ябълки.

Надежда Карауланова

***
Има чист и светъл път,
макар да дебне мракът отстрани,
да се протягат сухи клони
и клаксони се чуват, като нощни птици.
Има един-единствен чист и светъл дом.
Живеят в него хора и светци.
Не чакат нищо,
само аз да вляза в него
и да отдъхнат, спокойни и щастливи.

Жанета Кючукова
ДНЕС

Ръцете ни със киша пак напълни,
наместо с топла каша от тъга.
Прегърна ни и ни запъти,
препънати да крачим по света.

Прогледнахме, но не видяхме,
сърца наместо камъни туптяха.
Затичахме се, но се спряхме,
ненужни обратно те зовяха.

Цветелина Бояджиева
ВЪЛНОЛОМ

Морето тъгуваше в синьо.
Не очите - то няма очи “
сърцето му плаче безспирно.
Уморени талазите просят
любов в крайбрежни скали
и милват копринено меко
на нозете им камъка сив.
Безразлични не трепват, уви!
И вълните в последен стремеж
ги целуват сумрачно нежно...
И се пръсват навеки в искри!

Врабчето или изкуството да летиш

Врабчето е шепа пера със зърна пшеница и камъчета в средата.
Поглъща ги и ги смила по цял ден. Постоянни са по принцип само
перата и човката. Само благодарение на тази променливост може да
политне. Врабчетата са малки камъчета, които съумяват да летят.

Тревата и метафизиката

С милиард години по-стара от нас. Храни се с това, което е на
небето, засрамвайки поетите и пророците. При това е материалистка
- здраво се е вкоренила в земята. Упорито зелена е. Това е хлорофил.
Зеленината е нещо повече от цвят. Това е начин на живот.

 Боговете на митологията

Отначало заселват земята приписани на дървото, на потока и
морето. Те са като камъните - безсмъртни, но все още не са вечни.
Никога не ще се доближат до ръба на небето, който човек прекрачва
толкова лесно. Твърде лесно.

Ариадна

Развила лабиринта като разплетен пуловер в една нишка - вед-
нъж завинаги осмивайки Дедал. Когато приветствала завръщащия се
Тезей, целият лабиринт лежал около тях навит на кълбо.

Лазар

Възкръснал от мъртвите, не вярвал вече в нищо - нито в живота,
нито в смъртта. Разпъването на Христос приел също така спокойно,
както вестта за неговото възкресение.

                                                             Превела от полски:
                                                             Катя Белчева

 Стиховете са отличени с поощрителна награда
от литературния конкурс на вестника.
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ÇÀÊÎÍÈÒÅ ÍÀ ÊÀÐÀÑÒÎßÍÎÂ

Христо Карастоянов - Дядото
Официална автобиография

Първи закон на Карастоянов: На която и опашка се наредиш,
съседната ще върви по-бързо.

Първи закон на Старев: Няма такъв влак, който да не може да
бъде изпуснат.

Първо следствие на Карастоянов: Няма такова телевизионно
предаване, което да не може да ти развали моабета.

Закон на Мърфи, първо следствие на Карастоянов: Ако има
такъв кретенски телевизионен сериал, който може да бъде купен от
БНТ, то той задължително ще бъде купен.

Второ следствие на Карастоянов: Ако има такова кретенско
телевизионно шоу, което може да бъде купено от БНТ, то то задъл-
жително ще бъде купено.

Трето следствие на Карастоянов: Ако все пак БНТ закупи
свестен филм, то програмата ня-
ма да се спази.

Закон на Карастоянов за
допирателната: Разказвай на
жена си къде си бил снощи мак-
симално близко до вярното.На-
кара ли те да повториш казано-
то, вероятността от грешка се на-
малява правопропорционално.

Първа и единствена попра-
вка на Закона на Карастоянов
за допирателната: Грешките
стават по-бързо.

Аксиома на Карастоянов:
Железните мъже ръждясват пър-
ви.

Закон на Карастоянов за
законите:Алинея първа: Зако-
ните не се спазват.Алинея вто-
ра: Включително и Закона на джунглата.Преходни и заключител-
ни разпоредби: Физическите закони се спазват, защото не са измис-
лени от българи.Правилник за прилагане на Закона на Карасто-
янов за законите: Законът на Карастоянов за законите може да се
прилага, може и да не се прилага, освен ако не е договорено друго.

Биологичен закон на Карастоянов: Всички животи си прили-
чат: до един завършват със смърт. Включително и половият.

Критика на Карастоянов за прозата: Гулденбургови и Буден-
брокови не са едно и също нещо.

Критика на Карастоянов за поезията: В песента “Пейте в
светлата Родина септемврийчета безчет...” не се говори за “Деви” и
“Везни”.

Критика на Карастоянов за операта, депутатството и прос-
титуцията: За три лева свирка - за три лева свири!

Прочетено от Карастоянов: “Чудно! През 1616 година са ум-
рели Шекспир и Сервантес, а никой не се е родил!...”

Актуално питане на Карастоянов: Колко ли голям трябва да
стане човек, за да порасне?

Даденост на Карастоянов: Наоколо е пълно с хубави жени.
Втора поправка “Клинтън-Хилъри”: Но всичките са вече нечии.

Закон на Карастоянов за моабета: Тромпетистите не стават за
компания. Китаристите - да.   Първа поправка на Карастоянов на
Закона на Карастоянов за моабета: Всъщност само китаристите
стават.

Проверена аксиома на Карастоянов: Железните мъже наисти-
на ръждясват първи.

Роден съм на 22 февруа-
ри 1950 година. Синът ми е
роден на 22 февруари 1974
година. Овцата Доли е кло-
нирана на 22 февруари 1997
година. На 22 февруари 1997
аз съм станал на 47, синът
ми - на 23. Заедно сме праве-
ли седемдесет, добра въз-
раст. Овцата Доли не може
да ни се опре на малкия

пръст. Надявам се, че никоя
овца не го може. Всъщност
овцата Доли май вече умря,
аз все още не. На същата да-
та са родени Ники Лауда,
Данило Киш, Едуард Лимо-
нов, Луис Бунюел, Джордж
Вашингтон,  (особено
Джордж Вашингтон!), Дрю
Баримор и други официални
лица.

Осемнайсти закон на Карастоянов за душевното равно-
весие: Посоли преди да опиташ.

Откритие на Карастоянов за пазарната демокрация: “Де-
флация” и “дефлорация” са различни неща. (Вж. също “инфек-
ция” и “информация”, респ. “дезинфекция” и “дезинформация”;
също и “контрадезинформация” и “контраразузнаване”; “кръго-
врат на водата в природата” и “кръгова отбрана”; “широки пъл-
номощия” и “разширени вени”; “пършинг” и “пършивец”.   Пос-
ледно откритие на Карастоянов за пазарната демокрация:
Вече ги стигнахме американците: сега у нас в България се издават
точно толкова книги от български автори, колкото и в САЩ.

Второ наблюдение на Карастоянов: “Фон’дю” и “фонда-
ция” имат различни корени, независимо, че и двете служат за пре-

храна.
Трето наблюдение на

Карастоянов: Държиш ли да
станеш министър на всяка це-
на, може да се окажеш без по-
ртфейл.

Проповед на Карастоя-
нов: Истина, истина ви казвам!
Железните мъже ръждясват
първи!

Първо следствие на Ка-
растоянов за фондациите:
Колкото и да те боли душата
за човечеството, зъбът боли
по-страшно.

Първи закон на Карас-
тоянов за преходните пери-
оди, поправка “Гинчо Пав-
лов”: Колкото и да си Д’Ар-

танян, тримата мускетари винаги са други.
Втори закон на Карастоянов за преходните периоди: Бе-

лята не признава празник.
Трети закон на Карастоянов за преходните периоди: Не

всеки, който ти отстъпва място в трамвая, ти мисли доброто. (Ре-
дактирано: Не всяка, която ти отстъпва място в трамвая, заслужа-
ва непременно благодарност...)

Втори първи закон на Карастоянов за преходните перио-
ди: Не говори неща, от които после ще се страхуваш!

Опити на Карастоянов върху историята: Едно време са
бягали от България, за да победят, сега бягат от нея, защото са
победили.

Дефиниция на Карастоянов: Що е абсурд? Педерераст да
те псува на майка.

Правило на Карастоянов: Откажи!
Изключение “Карастоянов” от правилото на Карастоя-

нов: Приеми!
 Лекции на Карастоянов по актуално вероучение: За Гос-

под не знам, но Едип със сигурност е бил българин! Защото си е
таковал майката.

Лекции на Карастоянов по актуална история:  Българс-
ките политици милеят за българския народ така, както и турчин
не е милял!

ВЪПРОС ЗА ПРЕПИТВАНЕ ВЪРХУ ЗАКОНИТЕ НА КА-
РАСТОЯНОВ:Мислите ли, че ако Вазов беше жив днес, щеше да
напише “Новото гробище над Арлингтън”?


