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ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÚÒ ×ÅÒÅ
Милена ГЕОРГИЕВА
Под мотото “Университетът чете” в ПУ

“Паисий Хилендарски” започна инициативата
“Месец на книгата”, през който в Университе-
та гостуват водещи издателства в областта
на научната, учебната и художествената лите-
ратура. Домакин на литературните срещи е Ка-
тедрата по история на литературата и срав-
нително литературознание към Филологическия
факултет.

В рамките на седмица
всяко едно от четирите пло-
вдивски издателства - “Пиг-
малион”, “Жанет 45”, “Ле-
тера” и “Хермес”, предста-
вя новата си продукция, ка-
то са предвидени срещи с
автори, съставители и пре-
водачи. В седмицата на съ-
ответното издателство в
сградата на ректората са
разположени книжни щан-
дове, на които предлагани-
те книги могат да бъдат за-
купени с отстъпка.

На 13 октомври в изця-
ло обновената 6 аудитория
на Университета се прове-
де първата от поредицата ли-
тературни срещи, която бе-
ше с изтъкнатия преводач на
немскоезична  литература
проф. Владко Мурдаров, ед-
но от лицата на издателство
“Пигмалион”. На срещата
присъстваха ректорът проф.
дфн Иван Куцаров и собст-
веникът на издателството
г-н Емил Стоянов, който е
възпитаник на Пловдивския
университет. Г-н Стоянов
обяви решението си за уч-
редяване на годишна лите-
ратурна стипендия (статутът
на стипендията публикува-
ме отделно).

Проф. Мурдаров е изве-
стен най-вече с преводите
си на немскоезични драма-
тургични текстове. Той е но-
сител на множество отли-
чия, сред които и голямата
национална награда  “Хри-
сто Г. Данов”. За преводача
Владко Мурдаров най-сери-
озното предизвикателство е
в стремежа едновременно
да бъде верен и на ориги-

ÑÒÀÒÓÒ
íà ñòèïåíäèÿòà çà ëèòåðàòóðà

íà èçäàòåëñòâî “Ïèãìàëèîí”
çà 2004 ãîäèíà

Èçäàòåëñòâî “Ïèãìàëè-
îí” ó÷ðåäè ñòèïåíäèÿ çà ëè-
òåðàòóðíî ïðîèçâåäåíèå,
ñúçäàäåíî îò ñòóäåíòè â
Ïëîâäèâñêèÿ óíèâåðñèòåò
“Ïàèñèé Õèëåíäàðñêè”.

Óñëîâèÿ çà ó÷àñòèå â êîí-
êóðñà:

1. Çà ïîëó÷àâàíå íà ñòè-
ïåíäèÿòà ìîãàò äà êàíäèäà-
òñòâàò âñè÷êè ñòóäåíòè
ðåäîâíî èëè çàäî÷íî îáó÷å-
íèå îò ÏÓ “Ïàèñèé Õèëåí-
äàðñêè”.

2. Êàíäèäàòñòâàíåòî
ñòàâà ÷ðåç ïðåäàâàíå íà ëè-
òåðàòóðåí òåêñò äî 100
ñòàíäàðòíè ìàøèíîïèñíè
ñòðàíèöè.

3. Âñåêè êàíäèäàò ìîæå
äà ó÷àñòâà ñàìî ñ åäèí
òåêñò.

4. Çà 2004 ã. ñðîêúò çà
ïðåäàâàíå íà òåêñòîâåòå å
äî 5 äåêåìâðè 2004 ã. â èçäà-

òåëñòâî “Ïèãìàëèîí”, áóë.
“Öàð Áîðèñ III Îáåäèíèòåë”
37, ïàëàòà 5, Åìèëèÿ Ìàðè-
íîâà, òåë.: 96 48 41,

      96 29 03.
Îáùè ïîëîæåíèÿ:
Æóðèòî ùå áúäå èçëú÷å-

íî îò ðúêîâîäèòåëÿ íà Êà-
òåäðàòà ïî èñòîðèÿ íà ëè-
òåðàòóðàòà è ñðàâíèòåëíî
ëèòåðàòóðîçíàíèå.

Ðåçóëòàòèòå ùå áúäàò
îáÿâåíè ïóáëè÷íî â 6. àóäè-
òîðèÿ äî 10 ÿíóàðè 2005 ãî-
äèíà îò ïðåäñòàâèòåëè íà
èçäàòåëñòâî “Ïèãìàëèîí” è
Êàòåäðàòà ïî èñòîðèÿ íà
ëèòåðàòóðàòà è ñðàâíè-
òåëíî ëèòåðàòóðîçíàíèå.

Ñòèïåíäèÿòà å â ðàçìåð
îò 100 ëâ. ìåñå÷íî çà åäíà
êàëåíäàðíà ãîäèíà è âêëþ÷-
âà èçäàâàíåòî íà êíèãà íà
ñïå÷åëèëèÿ êîíêóðñà çà 24
ìàé 2005 ã.

Издателство “Пигмалион” е
основано през 1992 г. в Плов-
див. В издателската си прог-
рама е заложило на философ-
ската, политическата и худо-
жествена  литература ,  като
приоритет  имат  преводната
западноевропейска литерату-

ра и  книгите, подпомагащи
културния диалог между Бъл-
гария и Европа. В своята 12-
годишна история издателство-
то публикува творби на неиз-
давани  досега на български
език  автори  от  Австрия ,
Швейцария и Германия.

налния текст, и на специфика-
та на публиката, за която го
превежда. Проф. Мурдаров

съчетава по неповторим на-
чин езиковеда, преводача и
преподавателя в себе си - чле-
нува в Международния коми-
тет на славистите, работи в
Института по български
език към БАН и преподава
в НАТФИЗ.

Владко Мурдаров  пре-
вежда от немски език и ре-
дактира езиковедска, фило-
софска  и театроведска ли-
тература. Превел е над 80
текста от класически и мо-
дерни немскоезични писа-

тели,  като  Гьоте ,  Шилер ,
Франк  Ведекинд ,  Артур
Шницлер ,  Роберт  Музил ,
Петер  Турини ,  Вернер
Шваб, Томас Бернхард, Ге-
орг  Табори  и  редица  от
най-новите австрийски ав-
тори, чиито пиеси се игра-
ят в театрите в София и стра-
ната. По време на срещата
проф. Мурдаров сподели с
аудиторията трудностите на
преводаческата дейност, в
което всъщност се съдържа
и  предизвикателството  в
нея. Немскоезичните авто-
ри имат доста разкрепостен
начин на изразяване, който
се  оказва  трудносмилаем
за  българската  публика  и
добрият преводач трябва да
намери точната дума , коя-
то да запази “пиперливия”
нюанс на фразата, без тя да
стане прекалено агресивна
за съответния читател.

Друг проблем за прево-
да идва от факта, че някои
текстове са написани изця-
ло на  диалект.  В “Лов  на
плъхове” например Турини
използва виенски диалект,
като едновременно с това
издава текста  и на книжо-
вен език - но това вече не е
“Лов на  плъхове”! Самият
автор обаче помага на пре-
водача ,  като  препоръчва
част от книгата да бъде ада-
птирана  на  местния диа -
лект, за да се запази специ-
фичният стил на текста.

Има и жестоки автори -
Бернхард например  пише,
без да поставя препинател-
ни знаци. Подобен текст мо-
же да бъде четен по много на-
чини - и отново да бъде пре-
дизвикателство за преводача.
А той е не просто посредник
между два езика - той е меди-
атор между две културни сис-
теми, между два типа светоу-
сещане, между два свята. А
ние, читателите, можем да
бъдем благодарни на доб-
рия превод, който заличава
езиковата  бариера и прави
за нас достъпно истинското
послание на текста.
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ÑÚÑÒÎßÍÈÅ  ÂÑÅËÞÁÎÂ
Втората седмица от инициативата “Уни-

верситетът чете” беше посветена на изда-
телство “Жанет 45”. Основано преди 12 го-
дини, то се превърна в едно от водещите
български издателства, което печата от
класиците до най-новите имена в съвремен-
ната поезия и проза.

Издателството бе представено от след-
ните автори: Божана Апостолова - поетеса
и собственик на ИК “Жанет 45”, Теодора
Димова (“Емине”), Здравко Гълъбов (“Ли-
чни полета”), Христо Карастоянов (“Ауто-
пия или...”) и Надежда Радулова (“Памук,
стъкло и електричество”).

(НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ЛИРИКАТА НА БОЖАНА АПОСТОЛОВА)
Гергина КРЪСТЕВА
Ñòðàõîâåòå íà íåóìåëèòå òúëêóâàòåëè ñà

ñëàáîñò, â êîÿòî äîáðèòå ïîåòè ìîãàò äà ñå
âçèðàò ñ ëþáîïèòñòâî. Òåçè ñòðàõîâå íå ìîãàò
äà ïðîìåíÿò ñîáñòâåíàòà èì ñúùíîñò, áåëÿ-
çàíà íå åäèíñòâåíî îò ôàêòèòå, èçìåðåíè â
ãîäèíè, áðîé ïóáëèêàöèè, êíèãè, à ïî-ñêîðî
îò ïîñëàíèåòî, ñ êîåòî ñúïðè÷åñòÿâàò ñ èçñò-
ðàäàíèòå æèòåéñêè áîëêè è äî÷àêàíè ðàäîñ-
òè, ñ âúðòåíåòî íà îíçè “ïîëåçåí îáåêòèâ îò
òúìíîòî êúì ñâåòëîòî”, îêîëî êîéòî ñå âúðòè
“íàé-ñëàäêàòà äóìà - æèâîò.” Åäíî îò äîêàçà-
òåëñòâàòà çà òîâà å òâîð÷åñòâîòî íà Áîæàíà
Àïîñòîëîâà, ïîäåëåíî ìåæäó øåñò ëèðè÷åñêè
êíèãè è åäèí ðîìàí.

Ïîåòè÷åñêàòà âèçèÿ çà æèâîòà â íåãîâèòå
ñïîíòàííè è îñåçàåìè ïðîÿâëåíèÿ å îñîáåíî
óñòîé÷èâà â ëèðèêàòà íà Áîæàíà Àïîñòîëîâà.
Òàçè âèçèÿ  ñå ãðàäè ñ ÷îâåøêîòî óñèëèå, êîå-
òî èçèñêâà äà ðàçïîçíàâàø òî÷íèÿ çâóê â ìíî-
ãîãëàñèåòî (èëè ìúë÷àíèåòî) íà âñåëåíàòà.

Òîçè ñâÿò íåïîäðàæàåì,
ìíîãîçâó÷åí, ìúë÷àëèâ,
÷àêà äà ãî îïîçíàåì
è äà ãî îïàçèì æèâ
(“Ïðîëåò, ëÿòî, åñåí, çèìà...”)
Êàòî îñíîâîïîëàãàùà ïîçíàâàòåëíà îïî-

ðà ãîëÿìàòà òåìà çà æèâîòà â ëèðèêàòà íà Áî-
æàíà Àïîñòîëîâà ìîäåëèðà â  ñåáå ñè ìåòà-
ôîðèòå íà ïîñîêàòà è ïúòÿ. Â òÿõ ïîåòåñàòà
âïëèòà òàêà õàðàêòåðíèòå çà ñòèõîâåòå é ìî-
òèâè çà ïàìåòòà, îòìèíàëîòî âðåìå, ñïîìåíà
çà ìàéêàòà è áàùàòà, âèíàòà.

Ìàìî, äíåñ êîãàòî òåá òå íÿìà
ìîåòî ñúðöå å ïúò äúæäîâåí,
ïúò, îò òâîåòî ñúðöå èçðîâåí,
ïúò, ïî êîéòî ïðåìèíàâàò òåæêè
è ñúëçà, è òðúïåí âèê ÷îâåøêè...
(“Ìàìî, äíåñ êîãàòî...”)
Òåçè ìåòàôîðè êîíñòðóèðàò áèîãðàôè÷íèÿ

ðàçêàç, ÷èåòî íà÷àëî å ïîñòàâåíî îùå â äå-
áþòíàòà ñòèõîñáèðêà - “Íåñòèíàðñêà îðèñ”.
Ñòèõîòâîðåíèÿ êàòî “È ïàê îæèâÿâàò...”, “Ñòðà-
õóâàì ñå...”, “Îáè÷”, “Ñåìåéíî” î÷åðòàâàò ïî-
ñîêèòå íà æèòåéñêîòî ñåáåðàçêàçâàíå, êîåòî
â ïî-êúñíèòå êíèãè íà ïîåòåñàòà - “Íåîáåòî-
âàí ñâÿò”, “Êàêòî ìàìà ñå êðúñòè”, “Â ïèòèåòî
íà ìðàêà”, “Âñåëþáîâ”, ùå ðàçïîëîæè äåòàé-
ëèòå íà ñåãàøíîòî â ïåðñïåêòèâàòà íà èçâúð-
âÿíîòî âðåìå è ïàìåòòà.

Â òîçè ïëàí äîðè ñúçíàíèåòî çà ïðåìèíà-
âàíå êúì ïðîñòðàíñòâîòî íà îòâúäíîñòòà â ñòè-
õîñáèðêàòà “Ñúñòîÿíèå òðåòî”, å ïî-ñêîðî
óìîçðèòåëíî íàáëþäåíèå îòñòðàíè, ïîðåäè-
öà îò ñúñòîÿíèÿ, â êîèòî ëèðè÷åñêàòà ãåðîèíÿ

ïàðàäîêñàëíî óëàâÿ ñòàòèêàòà ïðåç òðàåêòî-
ðèèòå íà åäíî ïîñòîÿííî äâèæåíèå.

Âúðâÿ íà êðà÷êà îò ñàìàòà ñåáå ñè
è íèêîãà íå ñòèãàì äà ñàìàòà ñåáå ñè.
(“Ñúñòîÿíèå ïúðâî”)
Ùå ñå âúçäèãíà íàä êâàäðàòà ïðúñò,
äîâ÷åðà êîðåí÷å íà ìîéòî òÿëî...”
(“Ñúñòîÿíèå âòîðî”)
À ïúòÿò ìè èçêà÷âà ñå íàãîðå “
çàòâàðÿ ñå, çàêðúãëÿ ñå êàòî ìîíåòà...
(“Ñúñòîÿíèå òðåòî”)
Òàêà îòäåëíèòå òâîðáè â “Ñúñòîÿíèå òðå-

òî” ïðîèãðàâàò ìîäåëà íà êðúãîâîñòòà, â êîéòî
êðàòêðîòðàéíîòî ñòèõâàíå å ñàìî ìîìåíòíî
ñúñòîÿíèå, ïîäâëàñòíî íà èäåÿòà çà íåóëîâè-
ìîñòòà, ïîñòîÿííàòà èçìåí÷èâîñò íà ñâåòà è
÷îâåøêàòà ïðèðîäà.

Âúçìîæíîñòòà òîçè ñâÿò è òîçè æèâîò äà
áúäàò ñãëîáåíè, ïîäðåäåíè â ïàìåòòà çà îò-
ìèíàëîòî, äà î÷åðòàÿò öåëîñòòà ìåæäó îòëî-
ìúöèòå íà ñïîìåíà, ñå îêàçâà íåïîñòèæèìà.
Íî â ïðèâèäíèÿ õàîñ, êîéòî â ïîåçèÿòà íà Áî-
æàíà Àïîñòîëîâà, íåïðåêúñíàòî ñëåäõîæäà
íåòðàéíàòà õàðìîíèÿ, æèâîòúò ïàðàäîêñàëíî
ïðèòåãëÿ êúì ñåáå ñè èíòóèòèâíîòî óñåùàíå
çà ñìúðòòà - ðàçïîçíàâàíåòî é ïðåïîâòàðÿ ðè-
òóàëà íà îòêðèòèÿ çâóê â ìíîãîãëàñèåòî íà æè-
âîòà.

Âíåçàïíà ñàìîòà ìå ñïîëåòÿ.
È ñÿêàø ñåòèõ ìðàâêà íà äëàíòà ñè.
Íèìà òàêà ùå ñåòÿ è ñìúðòòà -
åäíè÷úê çâóê îò öÿëî ìíîãîãëàñèå.
(“Âíåçàïíà ñàìîòà...”)
Ñìúðòòà ñå îêàçâà ÷àñò îò ïàìåòòà çà ñâå-

òëèíàòà, ïîåòè÷åñêè ðåôëåêñ, ñ êîéòî æèâî-
òúò, â åäíî îò ñâîèòå ñúñòîÿíèÿ, ñÿêàø èíòóè-
òèâíî ñå ïðîòèâîïîñòàâÿ íà ñîáñòâåíàòà ñè
èçìàìíîñò è èçìåí÷èâîñò.

×å âñÿêà ñìúðò - ìîðå îò ñâåòëèíà,
æèâîòà ùåøå äà ðîäè îòíîâî,
òúé êàêòî àç ðîäèëà áÿõ ñìúðòòà
è ñúèçìåðâàõ ñåáå ñè
ñúñ ïúòÿ, èçâúðâÿí äî íåÿ.
(“Ñúñòîÿíèå âòîðî”)
À ìåòàôîðàòà, êîÿòî, ñïîðåä ìåí, ñäâîÿ-

âà ïðèâèäíî ïîëþñíèòå ñúñòîÿíèÿ è ñúõðàíÿ-
âà âå÷íàòà èì îáâúðçàíîñò, å ìåòàôîðàòà íà
âîäàòà. Â ëèðèêàòà íà Áîæàíà Àïîñòîëîâà íà-
ñòîé÷èâî è ìíîãîëèêî ïðèñúñòâà ìåòàôîðèêà-
òà íà âîäíîòî ïðîñòðàíñòâî â ðàçëè÷íè è ïðè-
÷óäëèâè ôîðìè - êàòî çíàê çà æèâîò è ñïàñè-
òåëíà ãëúòêà âúçäóõ, êàòî ïàìåò çà ñïîìåí, êà-
òî ìèã íà èíòèìíà ñàêðàëíîñò, êàòî æåñò íà
ìàé÷èíà ëþáîâ... Äî ñòåïåí íà ïúëíà èäåíòè-
ôèêàöèÿ ñ îáðàçà íà ðåêàòà, êúäåòî è äðóãî-
ñòòà íà ÷îâåøêèòå ïðèñúñòâèÿ å ïðèåëà ìåòà-
ìîðôîçàòà íà áðåãîâå.

Ñåãà âúðâÿ îïèòîìåíà è áðåãîâåòå ìè ñà
ðàâíè.

Ëþëåÿ ñèí, ëþëåÿ îáè÷ âúðõó çàãðèæåíè
 âúëíè....

Íî íÿêúäå äúëáîêî â ìåí êðåùÿò íåèñòîâî
óäàâíèöè

è àç ðàçáèðàì, ÷å òîâà ñà èçïåïåëåíèòå ìè
äíè.

(“Êàòî âîäà”)
Ìåòàôîðàòà íà âîäàòà èäåíòèôèöèðà ñåáå

ñè ñúñ ñèëàòà íà æèâîòà è ìíîãîëèêîòî ÷îâåøêî
ïðèñúñòâèå â íåãî. Â ïëàíà íà ñúïðè÷àñòèåòî òÿ
ñå îêàçâà åäèíñòâåíî âúçìîæíàòà ïîåòè÷åñêà
ðåàêöèÿ, ñ êîÿòî ÷îâåêúò ðàçïîçíàâà Äðóãèÿ è ãî
ïðèâëè÷à êúì ñåáå ñúñ ñïàñèòåëíèÿ æåñò íà “óòî-
ëåíàòà æàæäà”.

Íå çíàÿ äàëè òîâà å ñúçíàòåëíî òúðñåíà
îáðàçíîñò. Íî ñå èçêóøàâàì äà öèòèðàì äó-
ìèòå, ñïîäåëåíè îò Áîæàíà Àïîñòîëîâà â
ðîìàíà “Äåëíè÷íà Áèáëèÿ”:

“Óëàâÿì ñå, ÷å íÿêîëêî ïúòè âîäàòà íàõ-
ëóâà â ñðàâíèòåëíàòà ìè ñèñòåìà. Òîâà å
íàâÿðíî îò ãîð÷èâîòî ìè óñåùàíå, ÷å ñàìè-
òå íèå, õîðàòà, ñìå âîäà:âúðâèì óæ ïî ñâîÿ
ñè ïúò, àìà òîêó êðèâíåì íÿêúäå, ñåòíå äúë-
ãî ëúêàòóøèì ïîêðàé âíåçàïíèòå êàìúíàöè
è èçäàòèíè íà ïðåñðåùàùîòî íè áèòèå. Äî-
êàòî ïîòúíåì íàêðàÿ íÿêúäå èëè èç÷åçíåì
ñðåä áåçëè÷íàòà áåçêðàéíîñò íà ìîðåòî. Íî
íàëè âñå ïàê îñòàâà âêóñúò íà íàøàòà âîäà -
çà òåçè, êîèòî èäâàò ñëåä íàñ...”

Ïðèöåëåíî â áåëåòðèñòè÷íèÿ òåêñò òîâà ïðè-
çíàíèå ñÿêàø ïîòàïÿ â ñåáå ñè è ëèðè÷åñêèòå
ñåòèâà. Âåðîÿòíî âîäàòà å íåî÷àêâàíàòà ìúä-
ðîñò, êîÿòî â ïîåòè÷åñêèÿ ñâÿò íà Áîæàíà Àïîñ-
òîëîâà å óêðîòÿâàëà íåæíî íåñòèíàðñêèÿ ïëàì
íà ïúðâèòå ñòèõîâå. À ìîæå áè ñòèõèèòå ñà âå÷-
íàòà ñúùíîñò íà ïðèâèäíî ïîçíàòàòà, íî âèíàãè
èçíåíàäâàùà æåíñòâåíîñò. Èëè ïîñòîÿííî ïî-
æåëàâàíàòà õàðìîíèÿ, â êîÿòî ñúïðè÷àñòèåòî, ùå-
äðî äàðÿâàíàòà ñïîäåëåíîñò, ïðîøêàòà è ñåáå-
ïîçíàâàíåòî ñà ñúñòîÿíèÿ íà åäíà ãîëÿìà Âñå-
ëþáîâ.
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125 ÃÎÄÈÍÈ
ÍÀÐÎÄÍÀ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ “ÈÂÀÍ ÂÀÇÎÂ” -
ÒÐÀÄÈÖÈß, ÏÐÈÅÌÑÒÂÅÍÎÑÒ, ÍÎÂÀÒÎÐÑÒÂÎ
Тенчо ДЕРЕКЮВЛИЕВ

От ранната следосвобожденска 1879 година до днес Плов-
див има своята културна институция с национално своеобра-
зие - Народна библиотека “Иван Вазов”. Хронологичният по-
казател 125 години е нейният пореден юбилей. От една стра-
на, той води към разнопосочни размисли, а от друга - по непо-
вторим начин ни показва хармонично осъществяване на връз-
ката традиция-приемственост-новаторство. Целестремител-
ната дейност на библиотеката е “в служба на българската
духовност”, както се изразява сегашният директор ст.н.с. д-р
Радка Колева. Юбилейното тържество съвпада с Деня на на-
родните будители (1 ноември), а патронаж дава лично прези-
дентът Георги Първанов.

Борис Дякович Ст. н. с. Радка Колева

Най-ранните писмени све-
дения за съществуването на
библиотеката са от 1 януари
1879 г. Учредяването й като на-
ционална библиотека на Изто-
чна Румелия е по идея на зас-
лужилия учител, книжовник и
общественик Йоаким Груев,
директор на Дирекция на на-
родното просвещение. Летопи-
сната книга ни запознава с един
особено любопитен факт: из-
точнорумелийският главен уп-
равител Алеко Богориди иска
от Йоаким Груев за директор
да бъде привлечен чешкият ис-
торик Константин Иречек. По
различни съображения обаче
Иречек отказва да заеме пос-
та. Тогава идва Александър Ба-
шмаков, руски учен и публи-
цист, който я изгражда по мо-
дела на Петербургската пуб-
лична библиотека. Читателите
започват своите посещения на
15 септември 1882 г., а година
по-рано, на 27 октомври 1881,
е приет Закон за свободата на
печата и според чл. 3 библио-
теката получава по един екзем-
пляр от всички публикации,
излезли на територията на Из-
точна Румелия. Шестнадесет
лета след него (1897) министъ-
рът на Народното просвеще-
ние Константин Величков ще
прокара Закон за задължител-
ния депозит за Софийската и
Пловдивската народна библи-
отека.

Приемник на Александър
Башмаков е Илия Йовчев (от 1
януари 1883 до 20 февруари
1887). Той съставя “Каталог на

книгите в Областната библиоте-
ка и музей. Постъпили до 1 яну-
арий 1885 г.” - първия опит за
създаване на предметен каталог
у нас. От съвременно гледище ка-
талогът има историкодокумен-
тална стойност. Научните прино-
си на Пловдивската библиотека
продължават с делото на Лука
Касъров, автор на първия “Ен-
циклопедичен речник”, който е в
три части и има обем от 3172
страници. Лука Касъров подгот-
вя и “Пълен български речник”,
останал неиздаден и съхраняващ
се сега в архивния фонд.

С редица преобразования на
книгите и каталозите, съставяне
на правилници и наредби, както
и с широката обществена попу-
ляризация на библиотеката се
свързва името на Борис Дякович,
директор в продължение на 30
години - от 1901 г., когато го ко-
мандирова министър-председате-
лят на България Петко Караве-
лов само за четири месеца, до
1931 г. През неговия период е
ускорена издателската дейност,
обръща се засилено внимание на
книгообменните връзки. Тогава

излиза и забележителният труд
на проф. Беньо Цонев - “Славян-
ски ръкописи и старопечатни
книги в Народната библиотека в
Пловдив”, свързан с 40-годиш-
нината от учредяването на биб-
лиотеката.

По-късно директор е извест-
ният литературен историк Иван
Радославов, а по времето на не-
говия следовник Димитър Цон-
чев се налага евакуация на книж-
ното имущество, отнесено в пло-
вдивското село Чернозем, зара-

ди бомбардировките през Втората
световна война. Архивът и катало-
зите пък са били съхранявани в дне-
шния Етнографски музей.

В различни периоди библио-
теката се ръководи от Стоян Ар-
гиров, Маньо Стоянов, Мария
Сиракова, Русин Филипов, Сто-
ян Инджев, Атанас Мосенгов,
Славка Ломева, Йохан Лаутлиев.

“Това е една голяма годиш-
нина, която предполага да видим
извървения път, да вземем поу-
ки от този исторически период,
за да вървим напред в бъдеще-
то” - са думите на ст. н. с. д-р
Радка Колева, вече петнадесет го-
дини начело на НБ “Иван Вазов”.
Сега библиотеката е и културен
център, където се реализират из-
ложби, кинолектории, творчес-
ки вечери. В управленческата
стратегия като приоритетна пер-
спектива стои въпросът за цяло-
стна автоматизация на обслужва-
нето.

Забележителното присъствие
на преподаватели и студенти от
Пловдивския университет не ос-
тава незабелязано от д-р Радка
Колева. Тя споменава с удовлет-

ворение взаимната полза от връ-
зките между академичните пред-
ставители и библиотеката. Ректо-
рът на ПУ “Паисий Хилендарс-
ки” проф. дфн Иван Куцаров из-
рича в поздравителния си адрес:
“През своето 125-годишно съще-

Íàé-ñòàðèòå
ðúêîïèñè

в библиотеката са Кюстен-
дилският палимпсест и Слепчен-
ският апостол. И двата езикови
паметника датират от 12 век. По
съдържание Кюстендилският па-
лимпсест е изборно евангелие с
текстове от Страстната седмица.
Произходът му е западнобългар-
ски, писмото е старинно кирилс-
ко - дребен устав, а правописът -
едноеров. За Пловдивската биб-
лиотека го купува Борис Дяко-
вич през 1920 г.

Слепченският апостол е по-
дарен на 23 юли 1880 г. от Хрис-
то Пулеков. Откриването на па-
метника става в Слепченския ма-
настир “Св. Йоан Предтеча”,
край Прилеп. Слепченският апо-
стол е изборен апостол с месецо-
слов. Писан е от двама писачи със
старинно кирилско писмо. През
август 1905 г. руският славист
Григорий Илински посещава
Пловдивската библиотека, за да
препише фрагментите от памет-
ника, пазени в нея. Пергамент-
ните пловдивски слова съдържат
апостолски четива на неделята
след Петдесетница. Паметникът
е едноеров.

Сред уникалните, редките и
ценните издания в Народна биб-
лиотека “Иван Вазов” са и Ав-
рамов сборник (1674), Четверо-
евангелието на Макарий, Часос-
ловец от 1566 на Яков Крайков,
География от Страбон (1516),
Стематографията на Христофор
Жефарович, офортите на Ремб-
ранд, литографии на Кирил и
Методий, Класическа златна би-
блия от 1897 (на унгарски език),
както и други книжни тела.

ÍÀ ÑÒÐ. 5
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125 години Народна...
ÎÒ ÑÒÐ. 4

ствуване Народна библиотека
“Иван Вазов” - Пловдив даде
своя огромен принос за опазва-
не  и популяризиране на култур-
ното, историческото и книжовно-
то богатство на нашата страна._

Съвременните сложни иконо-
мически обстоятелства нямат па-
губно влияние върху институци-
ята. Въпреки че е намалена по-
купката на някои заглавия, годи-
шно в регистрите влизат нови
20000 тома. Немалка част са ре-
зултат от дарителски актове на
посолства, фондации, чужди пре-
дставителства. Библиотечното
ръководство изразява призна-
телността си за всичко това, из-
тъква и своята благодарност към
утвърдените пловдивски изда-

телства “Жанет-45”, “Хермес”,
“Летера”, които обогатяват фон-
да с произведения на изтъкнати
автори. Специално място сред
даренията заема личната библи-
отека на акад. Петър Динеков,
обособена като самостоятелен
фонд в отделна читалня. Пости-
жение е и изработеният във връ-
зка с юбилея електронен каталог.
Ст.н.с. д-р Радка Колева включ-
ва в творческите си проекции да
напише история на Народната би-
блиотека. Засега обаче съзида-
телната й енергия е концентри-
рана в пълноценното овладяване
на административните задачи.
Посланието й е в България да се
акцентира върху образованието
и духовността, защото те са в ос-
новата на  икономически силните
държави.

Â ÎÏÀÑÍÎÑÒ ËÈ Å ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÒÀ...?
Проф. д-р Асен КАРТАЛОВ
125-та годишнина на Народна библиотека “Иван Ва-

зов”! По този свещен повод сядам да пиша, защото съм
неин дългогодишен читател, защото тя “присъства” вла-
стно и категорично продължително време в моя живот -
най-напред като ученик, след това като студент и после
като учител и преподавател в няколко висши училища в
град Пловдив.

Аз съм от поколението на
книгата, на четящото поколение.
Формирах се под благотворното
влияние поне на три универси-
тета. Първият е самият живот.
Той е най-големият, “вечният”
университет. В него бях постоя-
нен ученик. Учех се всекиднев-
но, постоянно извличах уроци -
от успехи и неуспехи, от върхове
и подножия, от радости и болки.
Вторият е Философският факул-
тет на Софийския университет
“Св. Климент Охридски”, в кой-
то имах рядкото щастие да се уча
и да завърша успешно специал-
ност “Философия”. И третият
университет е нейно величество
Книгата...

В този университет ще си ос-
тана вечен студент не поради слаб
успех, а заради силната ми пот-
ребност да чета, да бъда в света
на книгите, да се уча постоянно в
един свят на динамично, на изри-
гващо развитие на познанието, на
науката. Натрупващата се инфор-
мация ще се въплъщава, запазва
и предава в различни материал-
ни носители - традиционни,  еле-

ктронни и...
Нейно величество Книгата

ще продължи да стои на своя ви-
сок, но достъпен трон. Ще запа-
зи завинаги първостепенното си

място и значение в духовното и
професионалното развитие на че-
тящия човек. Ще го запази, за-
щото четящият човек няма да из-
чезне, особено в сегашното исто-
рическо време, когато образова-
нието, професионалното разви-

тие на личността е перманентен
процес. Този процес не завърш-
ва с придобиването на средно спе-
циално или на висше образова-
ние, а продължава цял живот. Ед-
на от формите на самообучение-
то е четенето на книги, най-вече
на такива, които задоволяват про-
фесионални потребности - разви-
тие на човешката личност в про-
фесионален план, за да може все-
ки човек да извършва качестве-
но и ефективно своята дейност.

Но тази тенденция не е ли пре-
калено прагматична? Не се ли

прагматизира читателският инте-
рес към книгата? Каква ще бъде
съдбата на художествената книга?
Тя не задоволява прагматични,
професионални, функционални
потребности на личността. Тя е
основен градивен фактор на чо-
вешката духовност, която няма
директен прагматичен характер.
Ще намалява и ще заглъхва ли мо-
рално-естетическата потребност
от нея?...

Преди да потърся и открия
своя отговор на този въпрос, ще
напомня, че преди 25 години, на
100-годишния юбилей на Народ-
на библиотека “Иван Вазов” съ-
що бях поканен да напиша нещо,
да споделя мислите си като чита-
тел за благородното и извисява-
що дело на библиотеката. Сторих
го в есето “Вечната памет и ми-
съл на човечеството”.

Мога ли да повторя същите
думи, изречени и писани тогава?
В основни линии, казаното тога-
ва, е валидно и днес. Основният
му смисъл е, че библиотеката, ка-
то храм на книгата, като инфор-
мационен център, ще бъде зави-
наги “паметта и мисълта на чове-
чеството”.

Ако при Стогодишния
юбилей на библиотеката есето
ми беше в оптимистичен, изви-
сен, романтичен тон, то сега
съм разтревожен реалист. По
две причини - заради времето
и заради възрастта ми. В раз-
личните си възрасти човекът е
различен. Като младеж е идеа-
лист, в зрялата си възраст е ре-
алист, а в напредналата и осо-
бено в старческата е песимист
и дори скептик...

Днес се безпокоя, тревожа
се от това, че библиотеката е
не толкова в безпроблемен въз-
ход, колкото в опасност, идва-
ща от тревожно и застрашител-
но намаляващото четене на
книги. Редовните и активните
читатели  оредяват  толкова
много, че е нужно да бъдат уха-
жвани, обграждани с голямо
внимание и уважение, защото
да се четат книги днес едва ли
не е някакво чудачество и ге-
ройство. Трябва да бъдем мо-
рално задължени на активните
и умните, интелигентните чи-
татели, защото благодарение на
тях книгите са живи. Една кни-
га е жива, когато се чете...

Спасителният изход не е в
противопоставянето на актив-
ния читателски интерес на ли-
чността с интереса към телеви-
зора, видеокасетата, компютъ-
ра. Вероятно това ще бъде
много труден, бавен, еволюци-
онен процес на семейното и об-
щественото възпитание, на са-
мовъзпитанието в едно време
на масово оглупяване на чове-
чеството.

Библиотеката трябва да се
учи, да се бори да оцелява, да
живее и да се развива в усло-
вията на пазарното общество.
Нужно е да повиши своята ак-
тивност и да предлага услуги-
те си като търси читателите,
спечелва ги и ги създава, а не
само като ги очаква в своите
читални и заемни служби. То-
ва изисква библиотечните спе-
циалисти да бъдат повече апо-
столи на книгата, отколкото
служители и информатори...
Те трябва да рекламират, да
информират читателите за но-
вопостъпили книги в библио-
течния фонд, да провеждат
промоции на книги и срещи с

ÍÀ ÑÒÐ. 6
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автори, да напомнят и
отбелязват с юбилейни
прояви и годишнини за
величието и безсмър-
тието на значими твор-
ци в националната и све-
товната художествена
класика, за да привли-
чат и поддържат вина-
ги будно вниманието на
читателите. Те го пра-
вят, но сега са твърде
затруднени, нямат сре-
дства, бедна е библио-
теката... Всички живе-
ем с надеждата, че това
е временно, че ще дой-
дат по-добри времена...
Но нека не ги очаква-
ме, а да ги създаваме.

Честит 125-годи-
шен юбилей, Библиоте-

ко! И още много юбилей-
ни годишнини, защото ху-
бавите книги и библиоте-
ките са вечни. Те наджи-
вяват и авторите, и чита-
телите. Но именно това на-
дживяване е вторият жи-
вот на талантливите и ге-
ниалните автори. С кни-
гите си те продължават да
живеят, защото творчест-
вото им побеждава дори
и смъртта. То е реалното,
същинското обезсмъртя-
ване на такива хора. Те
имат основание да се на-
дяват на това. Не звучи
нито високомерно, нито
суетно вярата на Пуш-
кин, че с творчеството си
е издигнал паметник, към
който никога не ще зарас-
тне народната пътека и на-
деждата на Иван Вазов, че

песните му “все ще се че-
тат”...

Но вечният живот
на големите поети и пи-
сатели зависи и от чи-
тателите, защото дори
и добрите, талантливи-
те и гениалните книги са
живи, когато се четат.
Но и читателите са жи-
ви, когато четат. Прес-
танат ли да четат, живе-
ят само телесно, безду-
ховно. Може би за та-
кива  хора  се отнася
крилатата афористична
фраза на френския пи-
сател Ромен Ролан, кой-
то в романа си  “Жан
Кристоф” ни напомня,
че “има много живи ,
по-мъртви от  мъртви-
те, и много мъртви, по-
живи от живите”.

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß ÇÀ ÎÒÍÎØÅÍÈßÒÀ
ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈ ÑÚÞÇ - ÈÇÒÎ×ÍÀ ÅÂÐÎÏÀ

Крум КРУМОВ
Ролята на разширяването на Европейс-

кия съюз върху международните отношения
със страните от Източна Европа беше ос-
новната тема на проведената във Факул-
тета по управление на Варшавския универ-
ситет, Полша, научна конференция.

Ôàêóëòåòúò ïî Óïðà-
âëåíèå å òðåòèÿò ïî ãîëå-
ìèíà âúâ Âàðøàâñêèÿ óíè-
âåðñèòåò. Â íÿêîãà ñòàðà-
òà, íî ìîäåðíèçèðàíà èç
îñíîâè ñãðàäà ó÷àò íàä
6000 ñòóäåíòè. Ìîäåðíè-
çàöèÿòà å èçâúðøåíà ñúñ
ñîáñòâåíè ñðåäñòâà, ðàç-
ïîëàãà ñúñ ñóïåðìîäåð-
íà ñïîðòíà çàëà, áèáëè-
îòåêà è âñè÷êè âèäîâå ñú-
âðåìåííè òåõíîëîãèè, íå-
îáõîäèìè çà êà÷åñòâåíî-
òî íèâî íà îáó÷åíèå, êîå-
òî âúçïèòàíèöèòå íà ôà-
êóëòåòà äîêàçàíî èìàò.

Ãîñòîïðèåìíèòå äî-
ìàêèíè â ëèöåòî íà äåêà-
íà íà ôàêóëòåòà ïðîô.
Êàæèìåæ Ðè÷ è ïðîô. Ìà-
ðèàíà Ëèïèåö-Çàéõîâñêà
ñå áÿõà ïîãðèæèëè êîíôå-
ðåíöèÿòà äà ïðîòå÷å ïåð-
ôåêòíî â îðãàíèçàöèîííî
îòíîøåíèå. Àêàäåìè÷íà
àòìîñôåðà íå ëèïñâàøå
íèòî â çàëàòà, êúäåòî ñå

ïðîâåäîõà ÷åòåíèÿòà, íèòî
èçâúí íåÿ, êúäåòî öàðåøå âå-
äðî íàñòðîåíèå, ïîðîäåíî
îò ìëàäèòå ïî äóõ ïðîôåñî-
ðè è ñïåöèàëíî ïîêàíåíèòå
çà ñëó÷àÿ ìèíèñòðè îò ïîëñ-
êèÿ ñåéì.

Çàñåäàíèÿòà áÿõà ðàç-
äåëåíè íà ÷åòèðè ñåêöèè è ñå
ïðîâåäîõà íà 16 è 17 ñåï-
òåìâðè, êàòî ïðåç âñåêè îò
äâàòà äíè ïðèèæäàõà ðàçíî-
ðîäíè ó÷àñòíèöè.

Êîíôåðåíöèÿòà îòêðè
äåêàíúò ïðîô. Ê. Ðè÷ ñ äîñ-
òîéíî è óâëåêàòåëíî ñëîâî.
Íà÷àëî íà ïúðâàòà è âïîñ-
ëåäñòâèå îêàçàëà ñå íàé-
ñèëíà ñåêöèÿ, ïîñòàâè ïðî-
ôåñîðúò îò Ìîñêîâñêèÿ óíè-
âåðñèòåò “Ëîìîíîñîâ” Þðèé
Îñèïîâ. Äîêëàäúò ìó, îçàã-
ëàâåí “Åâðîïà åïîêè ïîñò-
ìîäåðíîãî è ìåæäóíàðîäíî-
ãî îòíîøåíèÿ” èçïðàâè íà
íîêòè äîìàêèíèòå ñ îñòðîòà-
òà íà èçêàçà ñè. Ñëåä êàòî
èçíåñå ñòàíîâèùåòî ñè,

ïðîô. Îñèïîâ ïîëó÷è ÷åñòòà
äà ðúêîâîäè åäíà îò ñåêöèè-
òå íà ðóñêè åçèê, êîåòî áå
âúçïðèåòî êàòî ãîëÿì æåñò îò
ñòðàíà íà äîìàêèíèòå.

Íå ïî-ìàëêî îñòúð îáà-
÷å áå è äîêëàäúò íà åíåðãè÷-
íèÿ ïðîôåñîð Ïàâåë Áîæèê,
êîéòî äàäå ïîâîä çà äèñêó-
ñèè äî êðàÿ íà êîíôåðåíöè-
ÿòà. Ïðîô. Áîæèê áå öèòè-
ðàí ìíîãîêðàòíî è íåâåäíúæ
ïðèçîâàâàí íà ñëîâåñåí äâó-
áîé.

Çàáåëåæèòåëåí áå ôèíà-
ëúò íà ïúðâà ñåêöèÿ. Ïîñòà-
âè ãî áèâøèÿò ìèíèñòúð
ïðîô. Âèåñëàâ ×èæîâè÷ îò
êàòåäðàòà ïî ïðàâî è ãðà-
íè÷íà ïîëèòèêà íà Èêîíîìè-
÷åñêèÿ óíèâåðñèòåò âúâ Âàð-
øàâà. Ïî åäèí èçêëþ÷èòåë-
íî ïëàìåíåí íà÷èí ïðîô. ×è-
æîâè÷ îòáåëÿçà êàê ñå å ñòè-
ãíàëî äî ãðàíè÷íàòà ðåôîð-
ìà â Ïîëøà, êàòî ÷åñòî èç-
ïîëçâà äóìàòà “÷óäî”.

Ïîñëåäâà ïî÷èâêà è åëå-
ãàíòåí îáÿä. Âòîðàòà ÷àñò áå
ïîñâåòåíà íà îòíîøåíèÿòà
ìåæäó Ïîëøà, Ðóñèÿ è îñòà-
íàëèòå áèâøè ñúâåòñêè ðåïó-
áëèêè. Èíòåðåñ ïðåäèçâèêà-
õà äîêëàäèòå íà ðóñêèòå ó÷à-
ñòíèöè, êîèòî ïîä÷åðòàõà âà-
æíîòî çíà÷åíèå íà ðàçøèðå-
íà Åâðîïà âúðõó ïîëèòèêàòà

íà Ðóñèÿ.
Âòîðèÿò ïàíåë ñå çàïî-

ìíè ñúùî òàêà è ñ ïëúòíèÿ
äîêëàä íà ïðîô. Ìèõàë Äî-
áðî÷èíñêè îò Âàðøàâñêèÿ
óíèâåðñèòåò, êîéòî îáúðíà
îñîáåíî âíèìàíèå íà ìåæ-
äóñúñåäñêèòå îòíîøåíèÿ íà
Ïîëøà.

Ïúðâèÿò äåí îò êîíôå-
ðåíöèÿòà çàâúðøè óñïåøíî.
Íÿêîè äîðè ïðåíåñîõà äèñ-
êóñèîííàòà àòìîñôåðà â êî-
ðèäîðà, äðóãè - â õîòåëà,
òðåòè - ïî óëèöèòå íà Âàð-
øàâà.

Ïðåç íåòúðïåëèâî î÷àê-
âàíèÿ âòîðè è ïîñëåäåí äåí
ñå ïðîâåäîõà îùå äâà ïàíå-
ëà. Îñîáåíî âíèìàíèå áå
îáúðíàòî íà Óêðàéíà è íåé-
íèòå ñúñåäñêè îòíîøåíèÿ ñ
Ðóñèÿ è Ïîëøà. “Quo Vadis,
Óêðàéíî?” ñå ÷óâàøå ÷åñòî
îò êàòåäðàòà ïðåä íàñ.

Âñè÷êè îáà÷å çíàåõà, ÷å
òîâà ùå áúäå äåíÿò íà ìëà-
äèÿ, íî åðóäèðàí ïðîôåñîð
Àëîéçè Íîâàê, êîéòî ïðåäè
òîâà âçèìàøå æèâî ó÷àñòèå
â äèñêóñèèòå. Äîêëàäúò íà
ïðîô.Íîâàê áå îçàãàãëàâåí:
“Ñúâìåñòíàòà ðàáîòà íà
Ïîëøà ñ Èçòîêà ñëåä âñòúï-
âàíåòî â Åâðîïåéñêèÿ ñúþç”.
Ïðîôåñîð Íîâàê íàøèðîêî
ðàçïðîñòðÿ âèæäàíèÿòà ñè
îòíîñíî âúçìîæíîñòèòå çà
ðàáîòà ñ äúðæàâèòå îò Èç-
òî÷íà Åâðîïà, ìèíàâàéêè â
ñëîâîòî ñè ïðåç çàäúëáî÷å-
íî ïîçíàâàíå ìåíòàëíîñòòà
íà ñúñåäíèòå íà Ïîëøà íà-
ðîäè. Ïðåäñòàâÿíåòî íà
ïðîô.Íîâàê ïðåäèçâèêà ìíî-
æåñòâî âúïðîñè, ñòèãàøå ñå
÷åñòî äî äèñêóñèÿ, à îðãà-
íèçàòîðèòå äîâîëíî è óñìè-

õíàòî ïîòðèâàõà ðúöå - êîí-
ôåðåíöèÿòà áå ïîâå÷å îò óñ-
ïåøíà!

   Â ÷åòâúðòàòà ñåêöèÿ
íàïðàâè âïå÷àòëåíèå äîêëà-
äúò íà Áîæåíà Âðîáëåâñêà,
êîÿòî ïðåäñòàâè íÿêîëêî
ïðàêòè÷íè àñïåêòà íà ðàáî-
òà â ñôåðàòà íà èêîíîìè÷å-
ñêîòî ðàçâèòèå íà Ïîëøà.
Èíòåðåñ ïðåäèçâèêà è ðå÷òà
íà ïðåäñòàâèòåëÿ íà áàíêà-
òà çà ÷óæäåñòðàííà òúðãî-
âèÿ â Ìîñêâà ä-ð Êèðèë Çè-
ìàðèí. Òîé çàñåãíà ñúâðå-
ìåííîòî ñúñòîÿíèå íà ðóñ-
êàòà áàíêîâà ñèñòåìà, à íà
âúïðîñà äàëè ìàôèÿòà èìà
ïðúñò â áàíêîâîòî óïðàâëå-
íèå íà Ðóñèÿ îòãîâîðè ñ êà-
òåãîðè÷íî îòðèöàíèå. Ñ òî-
âà êîíôåðåíöèÿòà çàâúðøè.
Ïîñëåäâà çàêëþ÷èòåëíî
ñëîâî íà ïðîô.Çàéõîâñêà.
Ñëåä èçêëþ÷èòåëíî èç÷åðïà-
òåëíèòå äîêëàäè êîíôåðåíöè-
ÿòà áå ñ÷åòåíà çà ïîâå÷å îò
óñïåøíà. Ó÷àñòíèöèòå áÿõà
ïîêàíåíè îòíîâî äîãîäèíà.

    Èìåòî íà Áúëãàðèÿ áå
äâà ïúòè ñïîìåíàòî íà êîí-
ôåðåíöèÿòà. Âðúçêàòà - óñ-
ëîâèÿòà çà ðàçâèòèå íà òó-
ðèçìà. Ó÷àñòíèöèòå ïîä÷åð-
òàõà îãðîìíîòî áîãàòñòâî íà
Áúëãàðèÿ â òîâà îòíîøåíèå.

    Áèõ èñêàë ñúðäå÷íî
äà áëàãîäàðÿ íà ã-æà Àííà
Äæåí÷èîëîâñêà - âèöåêîíñóë
íà Ðåïóáëèêà Ïîëøà âúâ
Âàðíà, çà áåçðåçåðâíàòà
ïîäêðåïà, êàêòî è íà
ïðîô.Ìàðèàíà Ëèïèåö-Çàé-
õîâñêà çà ïîêàíàòà è áåç-
öåííèÿ ïðèìåð, êîéòî ìè äà-
äå íà òàçè êîíôåðåíöèÿ è êîé-
òî íèêîãà íÿìà äà çàáðàâÿ!
Áëàãîäàðÿ Âè îò ñúðöå!

НОВ ХИМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТ?
Химически елемент

с пореден номер 113 са
получили японски уче-
ни от Института за фи-
зически и химически из-
следвания “Рикен” под
ръководството на Кос-
ке Морита. След като в
продължение на 80 дни
те са сблъсквали атоми
на цинк и бисмут, са ре-

гистрирани  няколко
атома от новия химичен
елемент, чиято продъл-
жителност на живот е
0 ,0003  секунди .  Ако
резултатите бъдат пот-
върдени от независима ко-
мисия, сред предварител-
ните варианти за име на
новия елемент са “рике-
ниум” и “япониум”.
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ÄÅÌÎÃÐÀÔÑÊÈßÒ ÑÐÈÂ - ÐÅÀËÍÎÑÒ
ÈËÈ ÇÀÏËÀÕÀ ÇÀ ÁÚËÃÀÐÑÊÀÒÀ ÍÀÖÈß
Жанета КЮЧУКОВА
На 13 октомври  в 4 аудитория на Ректо-

рата се състоя среща с г-н Спас Ташев, док-
торант по демография и статистика, научен
сътрудник в БАН, член на ВМРО. Изложение-
то му започна с представяне на демографска-
та ситуация в България от 1990 г. до сега.

От тази година насе-
лението започва чувст-
вително да бележи отри-
цателен прираст и да на-
малява ежегодно с 60
хиляди души. Раждае-
мостта спада рязко. И
докато в Западна Евро-
па на 5 осигуряващи се
има 1 лице над 65 годи-
шна възраст, то в Бъл-
гария на 1,2 работещи
се пада един пенсионер.
Прогнозите за 2050 го-
дина са, че населението
над 65 години ще бъде
30,1 % от обществото,
а общият брой на бъл-
гарите 4,5 млн. Лекто-
рът  отбеляза и  друг
проблем -  “изпаднали-
те в социална изолация
и  маргинализация сло-
еве, съставляващи око-
ло 25% от  неговия
брой, дават 70% от об-
щия прираст”*. Според
г-н Ташев това води до
задълбочаване на соци-
алните проблеми в тази
част от обществото. Си-
туацията е такава, че на-
малява стремително ра-
ждаемостта, пенсионна-
та възраст е увеличена,
увеличава се и данъчна-
та тежест за работещи-
те, социалните фондове
трудно се попълват. В
България пред криза е
и образователната сис-
тема, има недостиг на
ученици, което води до
закриване на паралел-
ки, до безработица, а
оттам и до още по-нис-
ка раждаемост. Високо
е и нивото на детската
смъртност,  особено
сред общностите с ни-
сък социален статус.

След въвеждането в
демографската  ситуа-
ция  на страната ни г-н
Ташев насочи внимани-
ето на  малобройните
присъстващи към идеи-
те на ВМРО за разре-
шаването на тези проб-
леми . Предварително
бяхме предупредени, че
идеята е тази програма
да бъде надполитическа
и че е предоставена на
всички партии с надеж-
дата да се търси общо-
национално решение.
ВМРО разчита на поло-
жителните различия ме-
жду сегашния  среден
брой на децата в едно
семейство (1,2) и сред-
ния очакван или желан
брой деца. 16% от бъл-
гарите искат 1 дете, 70%
- 2 деца, а 12% - 3. Мно-
го семейства отлагат ра-
ждането заради неясна-
та социална перспекти-
ва в България . Освен
това около 250-300 хи-
ляди двойки страдат от
някаква форма на сте-
рилитет, но 70% от тях
имат шанс за излекува-
не. Този  факт  също е
потенциал за увеличе-
ние, при това с особено
желани деца.

ждането на второ и тре-
то дете; увеличаване на
детските надбавки; уве-
личаване на детските
помощи, отпускани  за
сираци; във финансира-
ните от Здравната каса
заболявания   да  се
включат и всички фор-
ми на безплодие. На фо-
на на добрите предло-
жения прозвучаха и до-
ста смущаващи за ХХI
век идеи -“спиране на
детските надбавки за не-
социализираните семей-
ства”; в ученическа въз-

ГОРДОСТТА НА ХИЩНИЦИТЕ
Живко ИВАНОВ

Относно: удостоверение пред комисиите по оценяване и акредитация
на специалностите към НАОА.

Копие: до Министерство на образованието и науката

От  един форум в
ABV.BG (http://forum.
abv. bg) свалих следния
кратък диалог:

1. Човекът обяснява
какво се случило на брат
му и търси информация:

Brat mi go prieha
Bulgarska filologia v PU.
Az mu kazah da ne
kandidatstva, ama toi tva si
iskashe. Kajete mi kak e
tam, pls!        Превод: Брат
ми го приеха Българска

филология в ПУ. Аз му
казах да не кандидатства,
ама той т‘ва си искаше.
Кажете ми как е там, (не
се чете)!

2. Един от отбора на вре-
лите и кипелите отговаря в
стил “патил, та знае”:

6te mu skasat zadnika
ot u4ene.4e i na darjavniq
nakraq ne pro6tawat.W PU
e nai-silnata 6kola na
sawremennata balgarska
filologiq i sa ot hi6tnik

nagore:)Zwu4i grubo,no
towa e li4noto mi mnenie
ot li4en opit:)

Превод: Ще му
скъсат задника от уче-
не. Че и на държавния
накрая не прощават. В
ПУ е най-силната шко-
ла на съвременната бъл-
гарска филология и са
от хищник нагоре. Зву-
чи грубо, но това е ли-
чното ми мнение от ли-
чен опит.

раст да няма надбавки,
а да се трансформират
в стипендии само за те-
зи, които учат; “регис-
трация на двойките във
фактически брак”; “дър-
жавата  да подпомага
устойчивите семейст-
ва”. Доколкото ми е из-
вестно, по закон детски-
те надбавки се отпускат
поради факта, че някой
е дете, затова и така се
наричат, а именно - дет-
ски надбавки. Не виж-
дам какво общо има с
това, дали се учи или не
- всеки сам избира кол-
ко умен  иска да бъде.
Тази рестрикция нада-
ли ще доведе до стре-
мителен скок в интеле-
ктуалния капацитет на
обществото ни. Много
интересно е също така,
какво ще се случи със
семействата, които не са
имали късмета да са та-
ка “устойчиви”, както
ВМРО си го представя?
За “несоциализираните”
семейства направо ня-
мам думи, може би иде-
ята е още повече да се
“маргинализират” и
чрез безпаричие и глад
от  “несоциализирани”
да се превърнат в неек-

Някои от идеите на
ВМРО за справяне с де-
мографския срив са: от-
пускане на нисколихве-
ни кредити за младите
семейства и частичното
им погасяване от стра-
на на държавата при ра-

зистиращи! “Регист-
рация...” - без комен-
тар!

Другите надежди
на г-н Ташев за увели-
чение на нацията бяха:
“обратната миграция”,
изработването на про-
грами за завръщане, ка-
кто и облекчен режим
за желаещите да инвес-
тират и живеят в Бъл-
гария чужденци и др.

Като цяло беседата
набеляза наистина едни
от най-важните пробле-
ми на нашата нация в
демографско отноше-
ние. Голяма част от на-
правените предложе-
ния бяха положителни.
За съжаление се прок-
раднаха и някои не чак
дотам добре обмислени
идеи, които надали ще
ни направят “достойни
партньори на другите
европейски нации”, ка-
квато се твърди, че би-
ла целта на програма-
та. Според  моето
скромно мнение тряб-
ва повече да внимават
държавниците ни, за да
не се увеличат още по-
вече делата, които пос-
тъпват срещу България
в Страсбургския съд!

*Всички цитати в статията са взети от “Демограф-
ска програма на ВМРО-БНД”
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ØÀËÎÌ ÀËÅÉÕÅÌ - ÅÂÐÅÉÑÊÈßÒ ÏÈÑÀÒÅË,
ÑÐÀÂÍßÂÀÍ Ñ ÌÀÐÊ ÒÂÅÍ, ÃÎÃÎË È ÁÀËÇÀÊ
Доц. д-р Ирина ЧОНГАРОВА
На 5 май тази година в Еврейския културен дом в

Пловдив бе чествана 145-годишнината от рождението
на Шалом Алейхем, чието име носи еврейското
читалище в Пловдив. Изготвена е изчерпателна био-
библиографска справка на публикуваното в България за
и от Шалом Алейхем, която е на разположение на всички
интересуващи се в библиотеката на читалището.

Традиционният еврейски
поздрав, Шалом Алейхем –
Мир вам! - е и псевдоним на
Шалом Нахумович Рабинович,
роден на 2 март  1858 в
Переяслав,  град, който днес се
намира в Украина и се нарича
Переяслав-Хмелницки.

Най-добрият източник  на
сведения за живота му е
автобиографичният роман «На
връщане», останал за съжаление
незавършен. Шалом Алейхем се
ражда в семейството на заможен
евреин, който се разорява в
трудните години на големи
промени в Русия в края на
деветнадесети век. Семейството
е многолюдно, Шалом има
дузина братя и сестри. На 13
години загубва майка си. Едно
от  първите «литературни
произведения» на Шалом
Алейхем е «Лексиконът»,
включващ (по азбучен ред)
клетвите и ругатните, с които е
обсипвала заварените си деца
неговата мащеха. Той четял
речника, като подражавал
изкусно на жестовете и
интонацията й пред всеки, който
пожелаел да слуша, голям смях
падал.

Не успява да продължи
образованието си в Киев, и
става частен учител – учи
децата на богати евреи. Така се
оказва в дома на евреина Ели
Мейлах Лоев, където среща
дъщеря  му Годъл - Олга -
жената на своя живот. Лоев се
отнасял към Шалом  като към
син, но не и след като разбрал
за чувствата на дъщеря си към
него.

Опитите на Шалом да се
обясни с Олга са безуспешни –
писмата, които  й пише, попадат
в ръцете на баща й . Така
минават  няколко години, в
които Шалом се скита, сменя
населени места, професии. В
град Лубни, Полтавска

губерния, е назначен за
държавен равин, като
задълженията му се
състояли в това да
р е г и с т р и р а
г р а ж д а н с к о т о
състояние на
местните евреи на
руски език. След две
години той напуснал
скучната си служба и
заминал за Киев, където
съдбата отново го среща с Олга
Лоева. Този път завинаги.

По ирония на съдбата след
няколко години той ще наследи
богатството на тъста си. Но
материалното благополучие в
дома му няма да трае дълго.
Абсолютно безпомощният,
неприспособеният към законите
на борсата новоизпечен
бизнесмен много бързо се справя
с наследеното състояние. След
като напуска бизнес попрището,
Шалом Алейхем с последните си
пари  започва да издава алманах
за литература и критика
«Еврейска народна библиотека»,
в която публикува и  своите
произведения.

Творчеството на Шалом
Алейхем много трудно се
поддава на хронологизация,
въпреки че той добросъвестно
датира своите творби.
Проблемът се състои в метода му
на работа – образите се роят в
съзнанието му и той пише
едновременно по няколко неща.
Оставял едно, за да се хване за
друго, после пак се връщал към
първото. Например, «Менахем
Мендел» и «Млекарят Тевие» са
писани успоредно в
продължение на повече от 20
години. През същия период са
писани сериите от Касриловски
разкази, а също така
«Железопътните разкази»  (1902
– 1910 год). Времето на
написване на много от главите на
«Момчето Мотъл» и

автобиографичната повест «На
връщане» също съвпадат. Шалом
Алейхем се връща към своите
персонажи като към стари
приятели, така, сякаш никога не
се е разделял с тях.

Първите му литературни
опити са статии  на иврит и
няколко новели  на руски език.

Сериозната му дейност
обаче започва през

1883, когато
започва да пише на
идиш –
разпространеният
в Русия народен
еврейски език.

Кое е
« г л а в н о т о »
произведение на

Шалом Алейхем? Този
въпрос получава различни

отговори. Всеволод Иванов
поставя  романа «Йоселе
Славеят» редом  с най-добрите
образци на европейската проза,
като го нарича продължение на
традициите на литературата на
разбитите илюзии, започната от
Балзак. Според много други,
главното произведение на Шалом
Алейхем е «Млекарят Тевие».

Уникалната способност да
намира смешното в най-трагични
стечения на обстоятелствата, в
безизходицата – това е най-
характерното в неговия
удивителен талант. Авторът не
идеализира своите герои, често
те са лишени от духовни
интереси, сляпо привързани към
древните завети, без да разбират
и  дори  без  да чувстват
необходимост  да  разберат
техния смисъл. Той е наясно с
причините  за  тази
изостаналост и това му помага
да приеме героите си в тяхната
естествена завършеност.

Шалом  Алейхем  е  бил
писател 24 часа в денонощието.
Писането е било свещен труд
за него, но той никога не го е
превръщал в култ. Чужди са
му били  писателските
церемонии, можел е да пише
по всяко време, денем и нощем
навсякъде , както той  сам е
казвал –  на  подноса  от
самовара , на  дъното  на
обърната бъчва, в трамвая .
Най -хубавите  глави  на
«Момчето  Мотъл» са били

написани  по  време  на
разходките  му по тихите
улички  на  Женева  и  в
градските градини, където е
разхождал децата си.

Твърди се, че Алейхем е
пишел  много  леко ,  но
причината за това твърдение
се крие в лекотата, с която се
чете неговият текст. Близките
и приятелите му разказват, че
винаги, докато е пишел, е бил
много  въодушевен .
Доказателство за критичното
отношение към собствените
му текстове е литературният
му архив  –  недовършени
разкази, различни варианти на
публикувани вече съчинения.

Последните години  от
живота на писателя  са били
изпълнени  с  работа върху
издаването на трудовете му на
идиш и преводите им на руски
език . Шалом Алейхем сам е
редактирал преводните

ЛИТЕРАТУРЕН
КОНКУРС

По повод 145 години  от
рождението на писателя Шалом
Алейхем (Шалом Нахумович
Рабинович) едноименното
читалище в Пловдив обявява
конкурс на тема “Какво ми дава
малкият  голям човек  от
творчеството на Шалом
Алейхем”. В конкурса могат да
участват ученици от 9 до 12 клас
и студенти.

Ще бъдат определени  3
награди:

Първа награда – 100 лв.
Втора награда – 70 лв.
Трета награда – 40 лв.
Срокът за предаване на

есетата (в три екземпляра) е 15
ноември 2004 година на адрес:
Читалище “Шалом Алейхем”, ул.
Христо Г. Данов” №20, 4000
Пловдив. Повече информация и
библиографска справка може да
получите в библиотеката  на
читалището (тел. 032/622509 от
10.00 до 18.00 ч.) или на е-mail:
shalomchitaliste@abv.bg.

ÍÀ ÑÒÐ. 9
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текстове, като е зачертавал
цели  абзаци , твърде
специфични за еврейския бит
и по тази причина непонятни
за читателите – носители на
други езици и култури.

В  «Завещанието», напи-
сано след смъртта на любимия
му син Михаил - Мойше, той
моли децата и внуците си да се
събират всяка година в деня
на смъртта му и да четат на глас
някой от неговите разкази, от
най-веселите, на който и да е
разбираем за тях език.

«И по-добре името ми да
бъде споменавано в моменти на
веселие, отколкото изобщо да
не бъде споменавано».

Много скоро след написва-
нето  на това  завещание  то
влиза в сила. Шалом Алейхем
умира на 13 май 1916 година в
Ню  Йорк  и  е  погребан  в
гробището Маунт  Кармел в
Бруклин. Писателят израства,
живее , и  в завещанието си
настоява  да бъде  погребан
сред героите си.

Естествена е потребността

ØÀËÎÌ ÀËÅÉÕÅÌ...
да се сравнява новото с вече
познатото. Още при първото
си  пристигане  в  Америка ,
Шалом Алейхем е анонсиран
като  писател  хуморист,
еврейският  Марк  Твен .  В
други  страни  е  провъз -
гласяван за еврейския Гогол,
Чехов , Чосър ,  Балзак  или
Дикенс.

Най-ранните преводи на
Шалом Алейхем в България са
от началото на 20 век. Първото
отделно издание на творби на
Шалом Алейхем в България е
от  1918 г. в превод на Д.М.
Чипрут. Отделно се печата и
лиричната поема «Песен  на
песните» в превод на Нахум
Соколов.

През 1925 год. в «Шумен-
ска еврейска хумористична
библиотека» излиза книгата
«Менахем  Мендъл».  80 -
годишнината от рождението на
писателя българското книго-
издаване  отбелязва  със
сборника «Пътници от трета
класа» (1939). В този сборник
влизат  така  наречените
железопътни  разкази  на
писателя , героите на които
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РЕГИОНАЛЕН КРЪГ
ПО ИНФОРМАТИКА

БЕ ПРОВЕДЕН В БУКУРЕЩ
От 14 до 17 октомври в Бу-

курещ (Румъния) се проведе Ре-
гионалният кръг за Югоизточна
Европа, който беше квалифика-
ция за финалите на ACM (Asso-
ciation for Computing Machinery)
- най-голямото студентско състе-
зание по информатика. В това съ-
стезание участват отбори от над
1000 университета от целия свят,
като на финали се допускат 64 от
тях.

В Букурещ челните места си
оспорваха 44 отбора, представи-
тели на повече от 30 университе-
та от Румъния, България, Украй-
на, Сърбия и Черна гора, Мол-
дова, Унгария и Полша. От Бъл-
гария участваха Софийският
университет (3 отбора), Пловди-
вският университет (1 отбор),
Американският университет -
Благоевград (1 отбор),Техниче-

ският университет - Варна (1 от-
бор).

Първите 3 места завюваха съ-
ответно: Политехнически уни-
верситет - Букурещ (I отбор),
Софийски университет (II от-
бор), Киевски национален уни-
верситет (I отбор).

Поздравления заслужават и
представителите на Пловдивския
университет - Петър Събев (IV
курс, Информатика), Димитър
Благоев (III курс, Информатика),
Никола Вълчанов (IV курс, Ин-
форматика), които заеха прести-
жното 16 място, като имат равен
брой решени задачи с класира-
ния на 10-то място отбор.

Другите два български отбора
- на Американския университет -
Благоевград и Техническия  универ-
ситет - Варна, се класираха съответ-
но на 33-то и 34-то място.

ЕКСКУРЗИЯ НА ФМИ
ДО ПЕРПЕРИКОН

На 16 октомври 2004 г. за
служители, преподаватели и сту-
денти от Факултета по математи-
ка и информатика беше органи-
зирана екскурзия до най-голе-
мия мегалитен ансамбъл на Бал-
канския полуостров, разположен
на хълма Перперикон, в близост
до град Кърджали. След това
бе посетен храмът “Св. Успе-
ние Богородично” в Кърджали -
част от цял църковен комплекс.
Архитектурният ансамбъл е про-
ектиран от съпругата на отец Бо-

ян Саръев, а средствата са съ-
бирани от дарители. Стените
са изографисани с библейски
сцени. В комплекса има и тра-
пезария, в която се хранят 80
души. Екскурзията завърши с
посещение на Регионалния
исторически  музей в Кър-
джали, чиято богата колек-
ция от експонати във внуши-
телната стилна сграда  е разде-
лена в три секции - “Археоло-
гия”, “Етнография” и “Приро-
да”.

ПЕРПЕРИКОН
Първоначалните (съз-

дадени в края на бронзо-
вата епоха) скални изсича-
ния усърдно са продълже-
ни през ранножелязната
епоха (11-6 в. преди Хри-
ста). От същото време е и
богатият керамичен комп-
лекс, намерен при редов-
ните археологически раз-
копки. Разкрит е грандио-
зен, издялан в скалите,
кръгъл каменен олтар с
диаметър почти 2 метра.
Епохата на Римската импе-
рия  е оказала огромно
влияние върху комплекса.
Разкопките и изследванията на
археолозите показват, че там е бил
издигнат огромен дворец на ня-
колко етажа върху скалните из-
сичания. Около хълма е била по-
строена внушителна по своите
размери крепост с дебелина на
стените 2,8 метра . В крепостта
са били изградени цели квартали
с жилищни сгради и храмове. В
днешно време повечето от тези

сгради са все още под земята,
но са открити улици, издълба-
ни в скалата, което говори за
добре развита инфраструкту-
ра. Този впечатляващ мегали-
тен паметник е ставал жертва
на няколко набези през веко-
вете, като е бил сриван до ос-
нови и възстановяван впосле-
дствие.

авторът е срещал при много-
бройните си пътувания. През
1947 година Николай Масали-
тинов поставя на сцената на
Еврейския  народен  дом
драматизация  по «Млекарят
Тевие».  През  1989  година
излиза сборникът  с негови
повести и  разкази  «Ако бях
Родтшилд».

 В  България  Шалом
Алейхем е сравняван с Алеко
Константинов. А защо не с
Чудомир? Или  Радичков?

Говоренето  на  Шалом
Алейхем в Касриловските
разкази  много  напомня
Радичковото говорене от
Черказкия цикъл. Това са
два много съзвучни текста,
в които има повтарящи се
герои , пътешестващи  от
разказ в разказ. Те пътуват
до близкото село, до Киев
или до Париж, но винаги се
завръщат у дома разбрали,
че пътят е необходим заради
момента на завръщането.
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ÑÚÙÅÑÒÂÓÂÀ ÍÅÙÎ ÒÀÊÎÂÀ
ÊÀÒÎ ÁÈÅÍÅ ÍÀ ÑÚÐÖÅ
ФРАГМЕНТ ОТ РАЗГОВОРА НА БЕАТА ТАРНОВСКА С ПОЕТИТЕ
САЙМЪН ДАРА, ФИЛИП БРЕЙДИ, БРУС ГЪРНСЕЙ И АМИР ОР

Беата Тарновска: Как се
развиват поетите и поезията
във вашите страни?

Саймън Дара: Поезията
е много по-ценена в Гърция,
където живея, отколкото във
Великобритания, макар доста
от публикуваните там стихос-
бирки да не са с много добро
качество. Факт, известен нав-
сякъде, е, че в миналото столе-
тие Гърция е имала двама Но-
белисти. А гръцкият е език,
който в днешни дни се учи от
малко хора.

Беата Тарновска: Гър-
ция стана ли твоята втора ро-
дина?

Саймън Дара: Това е
труден въпрос. Когато съм в
Англия, тъгувам за Гърция, а
когато съм в Гърция, тъгувам
за Англия.

Беата Тарновска: Исти-
на ли е, че в Съединените щати
поезията е почти изключител-
но свързана с университетски-
те центрове ?

Филип Брейди: Да, това
е абсолютната истина. Откак-
то хората в Щатите започнаха
да мигрират към градовете и
да се групират в центрове, на-
стъпи драстична промяна в чу-
вствителността към поетично-
то слово. Много други лите-
ратурни видове приеха функ-
циите, които някога е изпълня-
вала поезията. Например: сега
поезията не трябва вече да из-
пълнява естетическата функ-
ция на езика.

Брус Гърнсей: Сега роля-
та на поетите е като ролята на
специалистите по реклама. Те
са преди всичко изобретатели.
Мисля, че например Бенджа-
мин Франклин е трябвало да
пише поезия, защото това се
съотнася с образа на ренесан-
совия човек.

Саймън Дара: Но Фран-
клин е принадлежал към епо-
хата на просвещението, не на
ренесанса.

Брус Гърнсей: Да, но то-
ва, да правиш всичко, което е
възможно, е близко именно до

неговата концепция за ренесан-
сов човек. Очевидно е, че Фран-
клин е стоял на самия връх, а ако
си бил на върха, където е удрял
гръм, то по-късно няма да се стра-
хуваш от никакви кошмари.

Саймън Дара: Фактически,
поезията е кошмар.

Амир Ор: В Израел ролята
на поета като че ли намаля, защо-
то до неотдавна поетите изпъл-
няваха роля на суперего на на-
рода. Сега нещо се промени. По-
етите винаги са се опитвали да бъ-
дат подсъзнанието на народа и в
известен смисъл са. Изобразяват
това, с което се заема културата
с десет-петнадесетгодишно закъ-
снение. Едновременно искат да се
освободят от такава именно ро-
ля, макар че може би искат твър-
де много. По мнение на общест-
вото поезията се радва на голяма
популярност, но е нещо непрак-
тично. Струва ни се твърде ду-
ховна, за да се заемем с нея. От
друга страна редиците на поети-
те непрекъснато се обновяват.
Ръководената от мен организация
(Helicon. Societi for the Advance-
ment of Poetri in Israel) всяка го-
дина провежда прием за поети-
чен клас. Има много желаещи.

Беата Тарновска: А каква
функция трябва да изпълнява по-
езията в съвременния свят? Спо-
ред вас трябва да описва заваре-
ната действителност или по-ско-
ро да означи собствен, автоно-
мен свят?

Саймън Дара: Не е толкова
съществено дали поезията опис-
ва действителността, или твори
собствени светове. Най-важно е ка-
кво ще бъде нейното въздействие.
Поезията, в известен смисъл, ос-
тана политическа работа и вина-
ги изиграва своята роля, без ог-
лед на това колко е изолиран по-
етът. Всеки поет иска - по много
специфичен начин - да улови дей-
ствителността. Обаче, от друга
страна, поезията винаги ще оста-
не експеримент, защото дори най-
конвенционалните поетични
форми, като песните или сонети-
те, са опит за преобразяване на ези-
ка.

Амир Ор: Разделянето на по-
езия, която описва действително-
стта и която твори собствени све-
тове, е опростено. Поезията при-
тежава, преди всичко, описваща
роля, дори ако не е сътворена от
факти, така както учебникът, ин-
струкцията за обслужване или
някаква философска система, ко-
ито именно описват нещо. Пое-
зията също така е заплетена в не-
що по-голямо от действителния
свят. Тя обхваща външния свят,
но същевременно не е ограниче-
на от него. Например метафизи-
чната поезия не е само въобра-
жение, тя е действителност. Ако
кажем, че метафизичната поезия
е въображение, няма да се съгла-
ся, защото това е действителност,
друга действителност, като сън.
Когато се събудиш, казваш, че
това не е било истина, но това
просто е друга действителност,
която си изпитал. Поезията обх-
ваща света на политиката, фак-
тите и каквото още искаш. Ако
поезията не предизвикваше този
вътрешен свят, би била като вес-
тник. Вътрешният аспект на пое-
зията е неогрничен.

Брус Гърнсей: Най-голяма-
та опасност за поетите е това, че
забравят, че са човешки същест-
ва и че наоколо също има човеш-
ки същества. Опасно е, че можем
да се дистанцираме, че можем да
спрем да забелязваме обикнове-
ните неща, като подредба на обу-
вките или подсмъркането в кър-
пичка. Мисля, че сме отворени
към изпреварващото обвинение.
През последните две години опи-
твах отчаяно да публикувам там,
където хората не четат поезия.

Саймън Дара: Това означа-
ва къде? В риболовни или меди-
цински списания?

Брус Гърнсей: Има още ня-
колко други места... Мисля, че
това е наша специална задача - да
говорим на хора, които не се чу-
встват добре със своите собстве-
ни емоции, които не живеят в съ-
гласие със себе си. Трябва да по-
мним, че съществува нещо тако-
ва като биене на сърце.

Превод от полски:
Катя Белчева

ЗА ПОЕТИТЕ:
Саймън Дара - роден е през

1944 г., английски поет, който жи-
вее постоянно в Гърция, в него-
лямата област Алонисос. Започ-
ва да пише стихове едва на 42-
годишна възраст. По-рано, как-
то сам признава, дори не обичал
да ги чете. Автор е на две стихо-
сбирки, характерни с традицион-
ната си форма. Превежда съвре-
менна поезия.

Брус Гърнсей - американс-
ки поет, който живее в щата Или-
нойс, от поколението “деца на
цветята”. За своя поетичен път ка-
зва: “Нещо такова като моя “ка-
риера” не съществува. Аз съм
преподавател в Eastern Illinois
University. Единственото нещо,
което осъзнавам и което мога да
твърдя със сигурност, е това, че
никога нямаше да започна да пи-
ша стихове, ако не беше войната
във Виетнам. Когато бях призо-
ван, следвах право и исках да си
намеря работа на юридическото
поприще. Правех всичко възмо-
жно, за да избегна отиването ми
на война. Затова имам дълбоко
чувство за вина. Но трябва да
призная, че имах щастие, защото
го преживях.

Филип Брейди - роден е
през 1955 г. в Ню Йорк, дебюти-
ра през 1979 г. Автор на приета-
та с адмирации стихосбирка
“Forged Correspondences”. Две
години прекарва в дивите кътче-
та на Африка. Сега преподава в
Youngstown State University.

Амир Ор - роден е през 1956 г.
в Тел-Авив. Автор е на множес-
тво стихосбирки, преведени на
различни езици. Създател и ди-
ректор на “Helicon. Society for
the Advancement of Poetry in Is-
rael” и на списанието “Helicon”,
посветено на съвременната пое-
зия. Автор е на многобройни сту-
дии, които разглеждат старата ис-
тория, а също така и литерату-
рата, културата и изкуството.
Превежда поезия от гръцки, ан-
глийски и латински език.
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ÄÀ ÑÏÀÑÈÌ ÖÀÐÑÊÈß ÎÐÅË!
Стойчо СТОЙЧЕВ
Това оперение  той придоби-

ва на петата или шестата година
от живота си. Когато излита от
гнездото, младият  орел има съв-
сем различен външен вид. Той е
светлокафяв, изпъстрен с ръж-
диво-кремави надлъжни петна по
гърдите, корема, раменете и гла-
вата. През годините преминава
през няколко преходни оперения,
докато придобие оперението на
възрастните птици.

Любима плячка на царския
орел са лалугерите.  В зависи-
мост от изобилието им те могат
до достигнат до 80 % от храната.
Затова в България пoвечето от
двойките гнездят в места, къ-
дето лалугерите са многоброй-
ни. Орлите обаче не са напъл-
но зависими от лалугерите. Те
не са специализирани хищни-
ци и могат да “превключват”
на различни жертви. При ня-
кои от нашите двойки голям
дял от храната заемат полев-
ките, различните видове пти-
ци (особено чавки и врани), та-
ралежите и влечугите. Хранят
се и с мърша.

Любимият начин на лов на
орлите е чрез изчакване. Те
стоят на някое дърво, стълб
или храст и дебнат в засада.
Често кацат  на земята и изде-
бват гризачите до самите им
дупки . Нерядко ходят  пеша
сред високата трева и хващат
подплашената от тях плячка.
При този начин на лов поня-
кога двата орела се движат за-
едно, подобно на малка ловна
дружина и изплъзналата се от
единия орел плячка попада в
ноктите на другия. Разбира се,
истинското великолепие на
орела се проявява, когато ло-
вува от въздуха. Тогава той се
издига на голяма височина в
небето. Атакува жертвата си
откъм страната на слънцето,
спускайки се с голяма скорост.
По този начин обикновено на-
пада по-едра плячка.

Царският орел строи гне-
здата си по високи  дървета,
разположени сред пасища, по-
край реки или в окрайнини на
гори. В България от 16 извес-
тни гнезда 13 са на тополи, 2
на бял бор и едно на дъб.   Ко-
личеството на достъпната хра-
на определя броя на отглеж-

Царският орел е един от най-големите български
орли. Размахът на крилата му достига до 2,20 м. Въз-
растните са с тъмнокафяво оперение, а главата им е
белезникаво жълта. На гърба имат 2 бели петна. Све-
тлата глава и белите петна на гърба са в основата
на старото българско име на царския орел - “кръс-
тат орел” и на сръбското му име “кръсташ”. Гледа-
на отдалеч в полет, птицата изглежда сякаш има
кръст на гърба.

даните малки - от 1 до 3. За
съжаление, повечето двойки
успяват да отгледат само по ед-
но малко. Успешното отглеж-
дане на 3 малки е изключител-
но рядко.

В миналото хората в Бъл-
гария са вярвали, че царският
орел прогонва
буреносните
облаци и пази
реколтата  от
г р а д у ш к и .
Смятали са го
за свещен. Ни-
кой  не  го  е
преследвал  и
той е бил една
от най-разпро-
с т р а н е н и т е
грабливи пти-
ци. В началото
на  20  век  в
страната са би-
ли  преброени
1824  гнезда .
Днес картина-
та е  коренно
р а з л и ч н а .
Ц а р с к и я т
орел е една от
най-редките птици не само в
България, но и в света.  Вклю-
чен е в световния Червен спи-
сък. В България са известни 16
гнезда, 13 от които са в райо-
на на Странджа - Сакар. Пре-
дполага се, че общият брой на
оцелелите в страната двойки е
около 25. Основните заплахи
за вида са: масовото изсичане
на високите стари дървета, на
които гнезди, безпокойството
по време на мътене, директно-
то избиване, промяната на ме-
стообитанията му, причинена
от интензивното селско сто-
панство и  използването на от-
рови .

Една от главните причини
за днешното неблагоприятно
състояние на царския орел е

директното избиване. През че-
тиридесетте  години на 20 век
орлите са обявени за “вредни”
и e започната масова кампания
срещу тях.  Ловците са били
заставяни да представят вся-
ка година крака на убити от
тях грабливи птици. След вре-

ме науката
екология раз-
крила, че по-
вечето от гра-
бливите пти-
ци , включи -
телно и царс-
кият орел, се
хранят с гри-
зачи и дори са
“полезни” за
нас хората. А
малкото, кои-
то се хранят с
дивеч ,  също
имат  изклю-
чително важ-
но място в
п р и р о д а т а .
Това изпитали
на  гърба си
ловците  в
Н о р в е г и я ,

които успели да унищожат по-
чти напълно грабливите пти-
ци, мислейки, че така ще се
увеличи броят на белите яре-
бици. Станало точно обратно-
то - броят на яребиците спад-
нал многократно в сравнение
с времето преди кампанията
срещу грабливите птици .
Оказало се, че яребиците стра-
дат от заразна болест, която не
успявала да вземе големи раз-
мери, понеже болните птици
били бързо изяждани от хищ-
ниците. След избиването на
грабливите птици болните яре-
бици заразявали много от здра-
вите и заболяването взело ка-
тастрофални размери.

Днес всички видове граб-
ливи птици са защитени от за-

кона. Убиването на царски
орел например или отсича-
нето на дърво с негово гнез-
до се наказва със затвор до
3 години и глоба до 2000 ле-
ва. За много от видовете оба-
че е късно. Някои, като бра-
датия лешояд, вечe са изче-
знали напълно от природата
на България .  Други , като
царския  орел и ловния со-
кол, са на границата на изче-
зването. От 37 вида грабли-
ви птици, срещащи се в Бъл-
гария, 32 са включени в на-
ционалната Червена книга.
Все още обаче бракониери-
те вдигат пушки срещу гра-
бливите птици, за да ги пре-
върнат в грозни препарати
или просто за да изпробват
точността си. Модата да се
излагат препарати в гостни
и заведения взема най-мно-
го жертви. Наистина е жал-
ко и проява на много лош
вкус птиците, символ на ве-
личие и  почитани  от наши-
те деди , да се превръщат
в закачени  по стените чу-
ч ел а .  А  препа риран ият
орел наистина представля-
ва  чуч ело .  Не  случайно
руската дума  за препарат
е точно “чучело”.

Дейностите по опазва-
нето на царските орли  бя-
ха извършени с участието
на голям брой  членове на
БДЗП  от  цялата  страна .
Без  тях не би  било възмо-
жно откриването на нови
гнезда ,  провеждането  на
мониторинг  и   охрана  на
гнездата . За  спасяването
на царския  орел са нужни
усилията на още хора. Има
неизвестни  гнезда, които
очакват  своите откривате-
ли . Наличните  добровол-
ци  не са достатъчни  за ох-
раната на всички  застра-
шени  гнезда.  Ако можете
да помогнете с нещо, не се
колебайте да се присъеди-
ните към работната група
з а  опаз ван е  на  царския
орел. Свържете се с офи-
са на БДЗП  в Хасково (038
62 29 64) или директно на
телефон 088 601 801 и еле-
ктронна поща:
sakarbg@mbox.digsys.bg.



ÏËÎÂÄÈÂÑÊÈ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒñòð. 12

СЛАВИСТИКАТА
ÏÐÅÇ ÏÎÃËÅÄÀ ÍÀ ÑÒÓÄÅÍÒÈÒÅ

Â êðàÿ íà ìèíàëàòà
ó÷åáíà ãîäèíà Êàòåäðàòà
ïî ñëàâÿíñêè ôèëîëîãèè
îðãàíèçèðà  àíîíèìíà àí-
êåòà ñúñ ñòóäåíòèòå îò âñè-
÷êè ïðîôèëè íà ñïåöèàë-
íîñòòà Ñëàâÿíñêà ôèëî-
ëîãèÿ (ïîëñêè, ÷åøêè è
ñúðáî-õúðâàòñêè), êîÿòî
èìàøå çà öåë äà  ïðîó÷è
ìíåíèåòî íà ñëåäâàùèòå
ñïåöèàëíîñòòà îòíîñíî
ïîçèòèâèòå è íåãàòèâèòå â

                      Ïîëñêà ôèëîëîãèÿ      ×åøêà ôèëîëîãèÿ    Ñúðáî-õúðâàòñêà ôèëîëîãèÿ

I êóðñ - 18 19 20

II êóðñ - 17 9 17

III êóðñ - 4 8 9

IV êóðñ - 7 10 4

V êóðñ - 8 6 7

ïðîöåñà íà îáó÷åíèå. Àí-
êåòàòà âêëþ÷âàøå 30 âú-
ïðîñà. Â íåÿ ó÷àñòâàõà 89
ñòóäåíòè îò ïåòòå êóðñà.
Âñè÷êè àíêåòíè êàðòè ñå
ñúõðàíÿâàò â àðõèâà íà
Êàòåäðàòà è ñà íà ðàçïî-
ëîæåíèå íà âñåêè, êîéòî ñå
èíòåðåñóâà.

Çà äà ñå ñúçäàäå ïðè-
áëèçèòåëíî òî÷íà ïðåäñ-
òàâà çà ïðîöåíòà íà ó÷à-
ñòíèöèòå, ïðèëàãàìå èí-
ôîðìàöèÿ çà áðîÿ íà ñòó-
äåíòèòå â îòäåëíèòå ïðî-
ôèëè çà íàñòîÿùàòà ó÷å-
áíà ãîäèíà (òîçè áðîé íå
å èäåíòè÷åí íà áðîÿ íà
ñòóäåíòèòå îò ìèíàëàòà
ó÷åáíà ãîäèíà, íî ðàçëè-
êàòà å ìèíèìàëíà).

Îò ïðèëîæåíàòà òàá-
ëèöà ñå âèæäà, ÷å ïîíàñ-
òîÿùåì â ïúðâè êóðñ èìà
57 ñòóäåíòè, âúâ âòîðè -
43, â òðåòè, ÷åòâúðòè è ïå-
òè - ïî 21. Îáùèÿò áðîé
îò âñè÷êè ïðîôèëè è êóð-
ñîâå å 163. Ñëåäîâàòåë-
íî, â àíêåòàòà ñà ó÷àñò-
âàëè îêîëî 55 % îò ñòó-
äåíòèòå ñëàâèñòè.

Ðåçóëòàòèòå îò àíêå-
òàòà áÿõà îò÷åòåíè íà îá-
ùî ñúáðàíèå, íà êîåòî
ïðèñúñòâàõà ïðåïîäàâà-
òåëèòå îò Êàòåäðàòà, ñòó-
äåíòè, êàêòî è äîö. ä-ð
Èðèíà ×îíãàðîâà êàòî
ïðåäñòàâèòåë íà äåêàíñ-
êîòî ðúêîâîäñòâî. Ùå ïðè-

âåäåì â ñèíòåçèðàí ïëàí
íàé-âàæíèòå èçâîäè:

Èçðàçåíî å ìàñîâî
óäîâëåòâîðåíèå îò àêàäåìè-
÷íîòî íèâî íà ñïåöèàëíîñò-
òà. Ìàêàð çà ãîëÿìà ÷àñò îò
ñòóäåíòèòå òîâà äà íå å áèëî
òÿõíîòî ïúðâî æåëàíèå, à ïî-
ñêîðî ñïåöèàëíîñòòà, çà êî-
ÿòî èì å ñòèãíàë áàëúò, ñòà-
âà ÿñíî, ÷å îðãàíèçàöèÿòà
íà ó÷åáíèÿ ïðîöåñ è ñàìîòî
ïðîòè÷àíå íà ó÷åáíèòå çà-

íÿòèÿ óñïÿâà äà ìîòèâèðà òå-
õíèÿ èíòåðåñ.

Äèñöèïëèíèòå, âêëþ÷å-
íè â ó÷åáíèÿ ïëàí, ñà, ïî òÿ-
õíî ìíåíèå, íåîáõîäèìè çà
èçãðàæäàíåòî èì êàòî ñïå-
öèàëèñòè, íî ñà íàïðàâåíè
ïðåäëîæåíèÿ çà âêëþ÷âàíå
íà íîâè, êàêòî è çà îòïàäà-
íåòî èëè ðåäóöèðàíåòî íà
äðóãè. Ïî÷òè ñòîïðîöåíòîâî
å ìíåíèåòî, ÷å ÷àñîâåòå ïî
îñíîâíèÿ ñëàâÿíñêè åçèê ñà
êðàéíî íåäîñòàòú÷íè, êàêòî
è ïî îñíîâíèòå ñëàâèñòè÷íè
äèñöèïëèíè - ñëàâÿíñêè ëè-
òåðàòóðè, èñòîðèÿ íà ñúîò-
âåòíàòà ñëàâÿíñêà ëèòåðàòó-
ðà, ñòðàíîçíàíèå, ðóñêà ëè-
òåðàòóðà, à ñúùî ïî àíòè÷-
íà è çàïàäíîåâðîïåéñêà ëè-
òåðàòóðà. Íàïðàâåíè ñà îò-
äåëíè ïðåäëîæåíèÿ çà âêëþ-
÷âàíå íà äèñöèïëèíè, êàòî
ñòèëèñòèêà, çàïàäåí åçèê, óï-
ðàæíåíèÿ ïî ñòàðîáúëãàðñ-
êà ëèòåðàòóðà, êàêòî è çà îò-
ïàäàíå íà äðóãè - åçèêîâà
êóëòóðà, ëàòèíñêè, ñòàðîáúë-
ãàðñêè, ÀÂÈÒÎ (âìåñòî íåãî
èíôîðìàöèîííè òåõíîëîãèè),
ôèçè÷åñêî âúçïèòàíèå. Äîìè-
íèðà ìíåíèåòî, ÷å òðÿáâà íå
òîëêîâà äà ñå èçêëþ÷âàò äè-
ñöèïëèíè, êîëêîòî äà ñå ïðè-
áàâÿò íîâè, êàòî íàïðèìåð
òâîð÷åñêî ïèñàíå íà ñúîò-
âåòíèÿ ñëàâÿíñêè åçèê.

Äà íå ñå ñòðóïâàò îáåì-
íè äèñöèïëèíè â åäèí ñåìåñ-
òúð, òúé êàòî òîâà å îñíîâ-

íàòà ïðè÷èíà çà íåóäîâëåò-
âîðèòåëíîòî èì ïðåäñòàâÿ-
íå ïî âðåìå íà èçïèòíàòà ñå-
ñèÿ.

Ïåäàãîãè÷åñêàòà êâà-
ëèôèêàöèÿ äà áúäå ôàêóëòà-
òèâíà - îòòóê ïðåäìåòè, êàòî
ïåäàãîãèêà, ìåòîäèêà, ïåäà-
ãîãè÷åñêèÿò ñòàæ, ìîãàò äà
áúäàò çàìåíåíè ñ ôèëîëîãè-
÷åñêè. Èìàéêè ïðåäâèä âèñî-
êèÿ ïðîöåíò íà æåëàåùè ñòó-
äåíòè äà ðàáîòÿò êàòî ó÷è-

òåëè ñëåä ñâîåòî äèïëîìèðà-
íå, îñòàâàìå ñ âïå÷àòëåíèå,
÷å ïî-ãîëÿìàòà ÷àñò îò òÿõ
ùå ïðåäïî÷åòàò ïåäàãîãè÷å-
ñêàòà êâàëèôèêàöèÿ.

Íàëèöå å èíòåðåñ êúì
èçó÷àâàíåòî íà âòîðè ñëà-
âÿíñêè åçèê.

Æåëàíèå çà ó÷àñòèå â
ñòóäåíòñêè íàó÷íè è òâîð÷å-
ñêè èçÿâè.

Íåîáõîäèìîñò îò ïðî-
ìÿíà â íà÷èíà íà îöåíÿâàíå
- ôîðìèðàíàòà îöåíêà äà
îò÷èòà öÿëîñòíàòà ðàáîòà
ïðåç ñåìåñòúðà ïîä ôîðìà-
òà íà òåêóùè îöåíêè, òåñòî-
âå, êóðñîâè ðàáîòè, áåç,
ðàçáèðà ñå, äà îòïàäà ñà-
ìèÿò èçïèò â êðàÿ íà ñåìåñ-
òúðà.

Ïîâå÷åòî ñòóäåíòè ïî-
ñåùàâàò ðåäîâíî ëåêöèè è óï-
ðàæåííèÿ.

Ñåäìè÷íî îòäåëÿò ñðå-
äíî îêîëî 6 ÷. çà ñàìîïîä-
ãîòîâêà (êîåòî î÷åâèäíî å
êðàéíî íåäîñòàòú÷íî!).

Ñàìîîöåíêàòà è îöåí-
êàòà íà ïðåïîäàâàòåëÿ íå-
âèíàãè ñúâïàäàò - íÿêîè ïðå-
ïîäàâàòåëè íå ïîîùðÿâàò
ïîñòèãíàòèÿ óñïåõ, à ñà ïðå-
äèìíî êðèòè÷íè.

Ïðåïîðúêàòà êúì ïðå-
ïîäàâàòåëèòå å äà ïðèëàãàò
ïî-ìîäåðíè ìåòîäè íà îáó-
÷åíèå, äà íå ïðîÿâÿâàò ïðå-
íåáðåæèòåëíîñò è âèñîêî-
ìåðíî îòíîøåíèå êúì ñòóäåí-
òèòå.

Çàÿâåí å èçêëþ÷èòåëåí
èíòåðåñ êúì âúçìîæíîñòòà äà
ïðîâåæäàò ÷àñò îò îáó÷åíè-
åòî â ñúîòâåòíàòà ñòðàíà,
÷èéòî åçèê èçó÷àâàò.

Æåëàíà ïðîôåñèÿ -
ó÷èòåë, æóðíàëèñò, ïðåâî-
äà÷, åêñóðçîâîä, ïî-ìàëêî
íàó÷åí ðàáîòíèê. Çà ïî-äî-
áðàòà ïðîôåñèîíàëíà îðè-
åíòàöèÿ è ðåàëèçàöèÿ  å íå-
îáõîäèìî äà ñå ïðîâåæäàò
ñúîòâåòíè ñïåöèàëèçàöèè ïî
âðåìå íà ñëåäâàíåòî.

Ðåçåðâèðàíîñò îòíîñ-
íî ïàðàëåëíîòî ñëåäâàíå íà
äâå ñïåöèàëíîñòè. Îñíîâíî-
òî îïàñåíèå å, ÷å íå áèõà
ìîãëè äà ïîñòèãíàò åäíàêâî

âèñîêî íèâî è â äâåòå ñïåöè-
àëíîñòè.

Êàòåãîðè÷íî ìíåíèå çà
íåîáõîäèìîñòòà îò ïðîâåæ-
äàíå íà ïîäîáíè àíêåòè âåä-
íúæ ãîäèøíî.

Ðåçóëòàòèòå îò àíêåòàòà
ïîêàçàõà öåëåñúîáðàçíîñò-
òà íà ïîäîáåí äèàëîã, êîéòî
äàâà âúçìîæíîñò íà ñòóäåí-
òèòå äà ïî÷óâñòâàò ñâîÿòà îò-
ãîâîðíîñò êàòî àêòèâíè ó÷à-
ñòíèöè â èçãðàæäàíåòî è
ôóíêöèîíèðàíåòî íà óíèâåð-
ñèòåòñêàòà îáðàçîâàòåëíà
ñèñòåìà.

Äîö. ä-ð
Æîðæåòà ×ÎËÀÊÎÂÀ

НОВИТЕ
НОБЕЛОВИ
ЛАУРЕАТИ

Алфред Нобел

Кралската шведска
академия обяви Нобе-
ловите награди за тази
година. Ето и носители-
те им в някои от облас-
тите, в които се връчват
наградите:

Литература - Елф-
риде Йелинек, Австрия,
която е отличена зара-
ди майсторството и му-
зикалния слог в рома-
ните и пиесите й, опис-
ващи абсурдността на
стереотипите в общес-
твото и тяхната пороб-
ваща сила.

Физика - американ-
ците Дейвид Грос,
Х. Дейвид Полицър и
Франк Уилчек - за тру-
довете им върху еле-
ментарните частици
кварки и по специално
за изследванията на си-
лите, които доминират
в атомните ядра, дейст-
вайки между кварките
в протоните и неутро-
ните.

Химия - Аарон Ци-
хановер и Авраам Хе-
ришко (Израел), Ъруин
Роуз (САЩ) - награди-
те се присъждат за тру-
довете им върху проце-
са на разграждане на
белтъчините.

Икономика - роде-
ният в Норвегия Фин
Кинланд и Едуард Пре-
скът от САЩ. Награда-
та се присъжда за нау-
чен труд, според който
бизнесциклите се опре-
делят от фактори като
промените в икономи-
ческата политика и тех-
нологиите.

Нобеловата награда
за икономика не е уч-
редена от Алфред Но-
бел, който в завещани-
ето си пише само за
физика, химия, литера-
тура и мир. Наградата
за икономика се връч-
ва от 1968 година и е уч-
редена от Национална-
та банка на Швеция.
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ÇÀÄÀ×È. ÃËÀÂÎÁËÚÑÊÀÍÈÖÈ
1. ВОЕНЕН ОРКЕСТЪР. По време на парад диригентът

построил оркестъра в редици по
четири музиканти, но, за съжале-
ние, един музикант останал сам в
последната редица, което разваля
добрия вид. За да избегне това ди-
ригентът заповядал да се строят в
колона по трима, но отново после-

дният останал сам. Беда! Строил ги в колона по двама - отново един
музикант останал сам. Чак след като построил оркестъра в колона
по пет, всички редици били запълнени. От колко музиканти е съста-
вен оркестърът, ако е известно, че са повече от 50?

      

ОТГОВОРИ НА ЗАДАЧИТЕ
ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ

2. ТРУДНО ПОЛОЖЕНИЕ.

Разполагаме с везни и пет те-
жести. Едната е от 10 кг. Какви тря-
бва да са останалите тежести, за да
можем да отмерим от 1 кг до 85 кг?

1.Правоъгълна таблица.
а) в 6-ти ред и 11-ти стълб стои числото 61; б) в 99-ти ред и 101-

ви стълб стои числото 5149. Нужно е да имаме формула за числата
в първия ред:

a n n n
n = + + + + + − = +

−1 0 1 2 1 1 1
2

( ... ) ( )

a101 1 101 100
2

5051= + =
. .

5051 98 5149+ =

 Подготвил: доц. д-р Георги КОСТАДИНОВ

КВАНТОВА ТЕОРИЯ
ЗА ЧОВЕШКОТО
ОБЩЕСТВО

Стефан
НИКОЛОВ
На съвременната фи-

зика е известно, че за да
се осъществи взаимодей-
ствие между две тела са
необходими поне два кван-
та - по един във всяка по-
сока. Тези кванти може да
не се срещнат. Може еди-
ният никога да не разбере
за съществуването на
другия. Но когато дости-
гнеш назначението си, то-
чно преди да се самоуни-
щожиш, разбираш, че
през цялото време не си
бил сам, че и някой друг
се е борил с дългите разс-
тояния и ужасяващите
препятствия, че всичко
това не е било напразно,
защото си постигнал цел-
та си - осъществил си вза-
имодействие. Няма нищо
по-тъжно от самотен
квант. В последния миг, в
най-последния момент от
иначе краткия си (но за
тебе цяла вечност) живот
да разбереш, че всичко е
било напразно. Че в об-
ратна посока не е тичал

никой. Че заветната цел -
взаимодействието така и
няма да бъде постигната.
Виждате ли, квантът има
една-едничка цел в живо-
та - да осъществи взаимо-
действие. Дори и най-
простите бактерии на Зе-
мята имат повече цели в
живота си - хранене, въз-
произвеждане, самосъх-
ранение. Квантът си няма
тези неща. Той не се нуж-
дае от нищо. Нищо не же-
лае. Единственият смисъл
на живота му е да умре,
осъществявайки връзка.

А ние, хората, в цяла-
та си арогантност, в цяло-
то си измислено величие,
градим ли, градим около
себе си емоционални Фа-
радееви клетки. И то по
няколко. Една за любов.
Не стига! За приятелство,
съчувствие, милост, пат-
риотизъм, храброст, чес-
тност, достойнство.  Гра-
дим ли, градим! А те,
квантите, просто искаха
да достигнат местоназна-
чението си - нашата безс-
мъртна, вечна, ужасява-
що непотребна душа.

УСПЕХЪТ Е ВЪПРОС НА ИЗБОР
Текстът на Ра-

дослав Петров е от-
личен в национал-
ния конкурс за есе
на тема “Успехът е
въпрос на избор”, а
наградите бяха връ-
чени на тазгодиш-
ния Панаир на об-
разованието.

Радослав Петров
Аз, като един млад чо-

век, имам нужда от тео-
ретични знания, за да мо-
га един ден да ги приложа
и на практика в личния си
живот. Обичам класиците
на световната литература,
а също така и българс-
ките писатели и поети.

Любимото ми зани-
мание е да чета и да се
самообразовам. Искам
да инвестирам умстве-
ния си потенциал в кул-
турата и образованието
на Пловдив, България,
а защо не и на европей-
ско равнище. Развивам
творчеството и творче-
ския си дух. Мотиваци-
ята ми за успех в моето
бъдеще е в моите ръце
и зависи  само от мен.
Родих се в нещастие, но
това не е пречка да мис-
ля за образованието си.
Искам да се изградя с
характер на достоен и
предан син на родината
си и Европа.

Науката е слънце за
мен. Уча с желание, а то-
ва ми желание е огром-
но. Гоня цел, а целта ми
е да се реализирам по
трудния път към Успе-
ха. Сега само мечтая, но
психолозите твърдят, че

е добре да се мечтае.
Вярвам в способности-
те си и гледам напред.
Един ден ще реализирам
мечтите си . Изградил
съм си ценностна систе-
ма, която ще ми помог-
не да се преборя с тру-
дностите по пътя към
оцелявнето.

Живеем в един тех-
нологичен век, който се
развива във времето и
пространството. Аз съм
личност, създадена да
общува с  околните .
Вярвам, че животът ми
е твърде кратък, за да
го пропилявам безцел-
но. Не ми е даден само
да му се радвам, но и да
се изграждам с чест и
достойнство. Имам со-
циална съвест. Мисля,
преди да отговоря или
направя  нещо , правя
справедливи преценки
и заключения. Имам со-
бствен Капитал и това
са знанията, които при-
тежавам.

Всеки човек е уни-
кален и има собствени
дарби  и  разбирания .
Любимият  ми  поет  е
Яворов. Гордея се, че
съм възпитаник на гим-
назията, носеща името
му, и че нося частичка
от  творчеството му в

себе си .  Отстоявам
идеала си да се изуча.
Развивам способнос-
тите си. Боря се, за да
преуспявам.  Живо-
тът ме научи да каля-
вам Волята си в же-
ланието си за успех.

Образованието и
науката ми дават уве-
реност. Имам свобо-
дата да избера пътя,
по който ще  вървя .
Моят ръководен при-
нцип  е: “Усилията
увенчават  успеха”.
Има една жива връз-
ка,  която  ме държи
отговорен  към себе
си и обществото - лю-
бовта към хората. По-
знанието ми дава на-
дежда  в  бъдещето .
Надеждата не може да
се купи. Човек я по-
лучава в  дар,  като
плод на нови прозре-
ния.
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“Човешката участ е елитна. Ако смятате, че не при-
надлежите към този елит,означава, че просто не сте
го искали. Или подходът ви е бил погрешен.”

                                                                             Пиер Дако

ÇÀ ÁßÃÑÒÂÎÒÎ, ÑËÚÍÖÅÒÎ, ÌÎÐÅÒÎ,
ÙÀÑÒÈÅÒÎ È ÎÙÅ...

Жанета  Кючукова
Потънал в задължения,

обикновени ежедневни лу-
тания, отправяш всичките
си мисли и желания към мо-
мента на ваканцията, отпу-
ската - онази пролука във
времето, в която “плани-
раш” да отделиш части от се-
кундите за слънцето, обла-
ците, планините,  всички
цветове, които ни обграждат,
твърде изцапани със сиво
през годината и превърна-
ти от самите нас само в зао-
бикаляща ни среда.

И тогава, порядъчно по-
гълнал светлина и преглът-
нал малко надежда, пона-
сяш към изгарящия очите
ти със златните си нюанси
пясък малка част от себе си.
Започват да се редуват ми-
ражи на чай в пустинята,
морски бури, далечни пес-
ни на нимфи... Точно тога-
ва се появяват и атрибутите
на заблудата, на загубените
граници, на тъгата, на нез-
наещата причината за своя-
та поява празнота...

Краката ти се сливат с
парещите песъчинки, носе-
щи спомена за дълги годи-
ни човешки товар . Пред
очите ти се понасят множе-
ство разноцветни отблясъ-
ци. Приближаваш първата
“паднала звезда” и откри-
ваш бутилка. Навеждаш се,
може би крие забравено по-
слание, долетяло през веко-
вете, загубен далечен зов за
помощ, но във вътрешност-
та на зеленото стъкло се раз-
биват само вятърът, пясъкът,
морето...

Следващият отблясък -
отново нищо... Малко по
малко погълнатата надежда
започва “да напира” да из-
лезе, светлината се втечня-
ва и изпълва очите ти. Няма
писма, няма паднали звез-
ди - всичко е мръсен пясък,
дюни от хартия, бутилки, ос-

татъци от счупени плажни по-
собия... и още... и още...

Но ти, все още “неповър-
нал” надеждата си за наслада
по време на почивката, си ка-
зваш, че поне хората са тук,
всички са весели, ще си изка-
раш чудно... И
нали си си още
в унес пропус-
каш факта, че
пясъците не
произвеждат
сами бутилки и
хартия.

Скоро но-
щта  притиска
с топлата  си
гръд морето и
прониква нав-
сякъде с мека-
та си тъмнина.
Разбрал за му-
зика на откри-
то в съседен град, веднага пре-
насяш там целия си план за
веселба. До ушите ти дости-
гат наистина хармонични зву-
ци и това те обнадеждава. Ат-
мосферата на таван от звезди,
столове от камък, килим от
трева опиянява. Не след дъл-
го забелязваш, че не си един-
ственият “опиянен”... И тога-
ва за кратко се разиграват
множество “батални сцени”.
“Опиянените” се оказват пия-
ни, потъналите в сладко мъл-
чание и съзерцание - “напу-
шени”. Нечленоразделни въз-
гласи те заливат, хора падат в
краката ти, бутилките летят с
шеметна скорост от ръка на
ръка... Никой не е весел, ни-
кой не чува музиката, никой
не разговаря с никого. Тълпа
от хора на сантиметри един от
друг и всички до един сами
(някои редом с халюцинации-
те си)...

Побягваш.
И не защото някой се е на-

пил или надрусал в един парк
- това се случвало и преди.
Всички знаем за борбата на
хипитата срещу войната във

Виетнам и техния начин на
протест и за още много други
исторически моменти и фак-
ти, свързани с масовата упот-
реба на алкохол или различни
растения с опияняващи ефек-
ти. А именно бягаш, защото

те изпълва
безсмисли-
ето, пусто-
тата, загу-
беният път
и най-вече
тази прони-
кваща нав-
сякъде са-
мота...

     Отда-
лечаваш се
и си нала-
гаш да  не
мислиш за
това и поч-
ти успя-

ваш. Все пак е лято, “морето е
синьо, слънцето грее, всички
са добри”...

Връщаш се в палатката си
убежище. Наблизо чуваш
глъчка. С радост си мислиш,
че поне тук се забавляват ис-
тински, запалили са си огън,
има музика, говорят си... Ля-
гаш успокоен.

На сутринта те застига но-
вината, че същите тези “весе-
ляци”, след като са погълнали
огромно количество най-раз-
нообразни течности, са пре-
били и вързали като жертве-
но агне  на плажа досаждащ
им индивид. Обхванати от яро-
стта и агресията са довели
момчето до такова състояние,
че лекарската намеса била не-
избежна.

     Въпросите започват да
се блъскат в съзнанието ти.

Защо? Защо пият така и
пушат “разни треви”?

За да им е весело. Не! Не
изглеждат никак весели. Ед-
ва ли осъзнават къде се на-
мират въобще.

За да им отпаднат задръ-
жките. И това не е. И пияни

пак стоят сами и накрая па-
дат на земята по очи, но не се
освобождават от бариерите в
съзнанието си.

Може би е някаква форма
на протест? Да, но срещу как-
во, срещу кого? Срещу сами-
те себе си?!

Или е опит за “свобода,
прекрачваща всички грани-
ци”. Надали... Твърде слож-
но...

Може заради “липсата на
перспективи в тази стра-
на”.Ха-ха! Направо е смешно.
Перспективите са такива, ка-
квито сам ги видиш и реали-
зираш. Всичко останало е са-
мо начин да си разрешиш сво-
еволия и да потърсиш обяс-
нение за собствените си дея-
ния в “обществените явле-
ния”.

“Забраненият плод е най-
сладък.” Отново смях... Че
кой забранява истински сега
нещо на някого?

Добре, защо тогава?
Отговор няма, а и тях да по-

питаш и те не знаят.(Приме-
рен отговор  - “Щот е мноо
яко!”)

И да се опитваш да си обя-
сниш, няма да успееш. Прос-
то са такива. Така са избрали
да живеят. Виновни няма, ня-
ма и отговор. Не е логично,
не е и смислено. Сами трябва
да открият какво е истински
важно за тях. Ако не го напра-
вят - нищо! Просто ще си ос-
танат посредствени, мислей-
ки се за странни и различни.
Винаги е имало такива. Някои
ще кажат, че сега са повече.
Едва ли!

Може би е по-лесно да си
казваме, че са “изгубеното
поколение на прехода”, така
ни остава надеждата, че след-
ващото ще бъде различно.

Истината е, че изборът им
е бил предоставен и те са изб-
рали. Винаги е било така, така и
ще бъде... Всеки сам решава.

     “Ти можеш!”
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45 ОТЛИЧНИЦИ ОТ 202 АБСОЛВЕНТИ ВЪВ ФМИ

Отличничката на випуска - Мариана
Соколова - първата на първия ред.

Тържествената промоция на
Випуск 2004 на Факултета по ма-
тематика и информатика се про-
веде във 2. аудитория “Проф. Ге-
орги Паскалев” на 30 октомври.
Усещането за празник  се излъч-
ваше от украсената зала, от аб-
солвентите, облечени в тогите на
факултета - бакалаврите със си-
ни ленти, магистрите с червени,
а отличниците със златен кант на
лентите.

Продължилата около час му-
зикална интродукция, в която
участваха певиците Роси Русева
и Ани Шаркова, струнен квар-
тет “Интро”, танцова формация
“Елика”, Ева Данаилова, Янко
Михайлов и други, бе открита с
песента “Клетва” на “Щурците”,
а всички абсолвенти пяха заедно
с музикантите.

След великолепното музи-
кално въведение започна и сама-
та промоция. Сред официалните
гости беше заместник-ректорът
доц. д-р Запрян Козлуджов, кой-
то приветства абсолвентите и
връчи награди от името на рек-
тора проф. дфн Иван Куцаров

на четирима отличници - Мариа-
на Соколова - абсолютен първе-
нец на Випуск 2004 за целия
Пловдивски университет, бака-
лавър по информатика, Ценка
Панчугова, Райна Ласкова и Кръ-
станка Шиндова. Деканът на фа-
култета доц. д-р Димитър Меке-
ров връчи дипломите на останалите
отличници. Пълните отличници при
магистрите бяха шестима, от които
трима са математици и трима са ин-
форматици - Мариян Милев (запо-
чва докторантура в Италия), Мар-
та Теофилова (докторант в ПУ),
Николай Дичев (специализант в
Германия), Ангел Павлов, Тео-
дора Иванова и Кристине Димит-
рова.

Много полезна е идеята на
факултетното ръководство да на-
прави анкета за реализацията на
абсолвентите от настоящия ви-
пуск, защото трудно се осъщест-
вява обратна връзка в тази насо-
ка. Данните от нея показват, че в
момента 92 от присъствалите на
промоцията работят. От тях по
специалността в страната са на-
мерили работа 56, а 3 - в чужби-

на. На друга
длъжност рабо-
тят 33 души. 59
души продъл-
жават обучение-
то си, от които
петима са докто-
ранти в реноми-
рани западни
университети.
Анкетата е пока-
зателна за ниво-
то на обучение
във факултета и
за успешната
реализация на
неговите възпитаници.

За пореден път се видя, че не
само студентите, но и преподава-
телите от най-стария факултет на
ПУ са съхранили младежкия си
устрем и се включиха активно
в най-веселата част на празни-
ка - купона в залата на някога-
шното Интернет-кафе, про-
дължил до полунощ. За прек-
расната атмосфера допринесе
както спонсорството на винп-
ром “Пещера”, така и духът на
приятелство, който може да се

наблюдава във факултета и
по време на занятия, и ко-
гато се празнува. Сред пре-
подавателите най-активни
на дансинга бяха неизменно
деканът доц. Мекеров и заме-
стник-деканът доц. Рахнев, но
безспорно най-забележимо
беше  присъствието  на
другия зам. декан доц. Ман-
чо Манев, който явно доб-
ре е тренирал в караоке-
клубовете при пребиваване-
то си в Япония.

Уважаеми г-н декан, скъпи
преподаватели, колеги и гости,
възползвайки се от любезно да-
дената ми възможност да говоря
тук пред вас, аз смятам да засег-
на, вярвам, най-важния аспект на
прекараните от нас години във
ФМИ на ПУ.

Трудно някой би могъл да
прецени кои от изслушаните ле-
кции са били най-интересни или
кои от направените упражнения
най-полезни. Ако формираме ед-
но множество, в което включим
изучения материал, положените
изпити, предадените курсови
проекти и т.н., ще видим, че в не-
го липсва една съществена част, а
именно силата, която ни е проме-
нила, формирала е мисленето ни
в други посоки и е разкрила но-
ви хоризонти, към които да се
стремим. Да назовем името на та-
зи сила е лесно, наричаме я “ака-
демичен дух”. Да дадем точна не-
йна дефиниция се оказва доста
по-трудна задача.

Всъщност, академичният дух
съвсем не е дискретна величина.
Той е функция с безкраен брой
аспекти, тъй като самите ние уча-
стваме във формирането на ней-
ните стойности.

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÍÈßÒ ÄÓÕ
Николай Манчев - отличник от ФМИ

А как именно се формира
академичният дух? Какви са ме-
ханизмите, определящи вътреш-
ната му логика и поведение?

Може би академичният дух
се формира от непрестанната ра-
бота на студенти и преподавате-
ли в сферата на теоретичната и
приложна математика и инфор-
матика? Отговорът е възможен,
но не и изчерпателен. По въпро-
са за теоретичните изследвания
още Айнщайн е казал : “Ако зна-
ехме какво правим, нямаше да го
наричаме изследване, нали?”.
Приложната математика също не
е лесна област. Първо, математи-
ците се делят на три групи - та-
кива, които могат да броят, и та-
кива, които не могат. Второ, се-
дем от всеки четирима, можещи
да броят, имат проблеми с дро-
бите.

Друг подход в търсенето на
отговора какво е академичен дух
е опитът да надникнем в съзнани-
ето на математиците и информа-
тиците. Знайно е например, че
много математици се страхуват

да шофират. Това е така поради
факта, че ширината на пътя е пре-
небрежимо малка спрямо него-
вата дължина. А струва ли си да
отваряме дума за информатици-
те? В днешно време повечето ек-
сперти са съгласни, че светът най-
вероятно ще бъде унищожен по-
ради техническа грешка. Точно
тук идва и мястото на компютър-
ните професионалисти - ние пре-
дизвикваме техническите греш-
ки.

Всъщност академичният дух
е и любов - къде към чистата на-
ука, къде към по-земни обекти,
но най-интереснa в пресечната
точка на тези множества. Наис-
тина, знаем, че ако А=B и B=C,
то A=C. Вероятно това може да
тълкуваме така : Ако Петя обича
Иван, а Иван обича Мария, то
Петя обича Мария. Да, матема-
тиката е като любовта - в начало-
то идеята е проста, но с напред-
ването положението сериозно се
усложнява.

Вярвам, че последващо тър-
сене на дефиниция за академичен

дух е излишно. Който е успял
да го почувства и да го прие-
ме в себе си, знае.

Тук ще си позволя да ци-
тирам един небезизвестен про-
фесор по гометрия от Mаса-
чузетския технологичен инс-
титут, който на 17-и март 2000
г. казва на студентите си : “Не
мога да го обясня, но въпреки
това смятам, че е очевидно.”

В завършек желая да из-
кажа от мое и от името на вси-
чки колеги благодарност към
г-н декана за неговата всеот-
дайност, търпение и разбира-
не, както и за цялостния му
принос за ФМИ, който, вяр-
вам, всеки от нас вижда ежед-
невно. Благодарности и за на-
шите преподаватели, за тяхна-
та отзивчивост и непрестанна
помощ, която ни оказваха в
процеса на овладяване на уче-
бния материал.

На вас, скъпи колеги, по-
желавам успехите, които зас-
лужавате, и не прекалявайте с
академизма. Още повече в се-
мейството, за да не чуват ва-
шите деца поучението - “Ка-
зах ти n-пъти, сега ти казвам
за n+1 път!”.

Благодаря.
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ÏÎ WC-ÒÀÒÀ (ËÈ)
 ЩЕ НИ ПОЗНАЯТ?

Крум КРУМОВ
студент в V курс,
Славянска филология
Скъпи колеги,
Уважаеми университетски

преподаватели,
Бих искал първо да отбеле-

жа, че с изложеното по-долу в
никакъв случай не целя да раз-
валя нечие духовно равновесие,
но не мога и да си позволя по-
продължително “стискане” на
очите пред някои отблъскващи
реалности, собственост, за съ-
жаление, на иначе гордия ни
университет.

     Сигурен съм, че на по-
вечето, често пребиваващи в
сградата на Ректората, им пра-
ви шокиращо впечатление, но
все пак ще започна с въпрос:
Скъпи колеги и т.н., слизали ли
сте някога по стръмните стъл-
бички, водещи към влажното
пространство на подземията, в
които са се сгушили санитарни-
те възли на университета? Там,
където най-чистото нещо е ог-
ледалото, защото по-дълго из-
държа без да бъде “избърсано”.
А не Ви ли се приисква поняко-
га да си сложите гумени ръка-
вици, за да се предпазите от ми-
кробите и влагата, които се усе-
щат още преди да сте зърнали
живописните указания, на ня-
кога бялата стена.

     Не знам за Вас, колеги и
приятели, но мен лично ме по-
биват тръпки, слизайки “долу”.
И то не защото ме е страх от
тъмното (понеже там понякога
е и тъмно), а по простата при-

чина, че университетските сту-
дентски тоалетни са във фатално
състояние. Споменах вече, че жа-
дувам да задавам въпроси: Защо
е така? Ако някой случайно се
развълнува, може и да се опита
да ми отговори...  Защо никой не
обръща внимание на това, как
пропъждаме гостите на универ-
ситета и как посрещаме кандидат-
студенти!?

     Не желая да давам приме-
ри с други университети и инс-
титуции, но не може ВУЗ с отда-
вна утвърдено име да “стопанис-
ва” подобна кочина  и то в Ректо-
рата. Не е нормално да не се по-
лагат и минимални усилия за чи-
стотата на мястото, което, колко-
то и странно да звучи, ни пре-
зентира по някакъв начин пред
останалите. А може би е по-лес-
но да поддържаме мита за немар-
ливостта на българина, вместо до
се опитваме да го опровергаваме
и рушим?

     Нужно ли е да казваме на
чуждестранните си колеги, че
университетската тоалетна се на-
мира в отсрещното кафене?  По
какъв начин да отговорим на по-
следвалия въпрос : “А защо?”.
“Защото там поне е чисто!” или -
Слез и ще видиш!?” - по-скоро
последното, но ми се иска да го
кажа на някого с повече власт. До-
ри бих поканил този  “някого”
“долу”, за да се убеди с очите си,
че:

- освен забележителната -
“санитарна поезия”, в която вси-
чки се зачитат, човек може да се
обърка чий фен може да стане
(няма голям избор, отборите са

едни и същи);
- сифони, разбира се, липс-

ват, казанчетата са се превърна-
ли в “паметници”, в които после-
дната вода отдавна е придобила
формата на ръжда;

-  може обаче да си измиете
ръцете (въпреки че Ви се иска на-
право да се изкъпете след посе-
щението в кабинката), защото
студена вода има, но използване-

то на сапун е непознато действие.
Вероятно нищо ново не на-

писах. Всички знаем как стоят не-
щата там “долу”. Както вече спо-
менах, не искам никому да се нат-
рапвам. Аз просто си плащам та-
ксата и имам право да задавам въ-
проси. Чувствам се част от този
университет и не бих искал да
има петна по визитката му!

    А  вие какво ще кажете?

ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÎÒÃÎÂÎÐ
Румен КИРОВ
помощник-ректор
Започвам с твърдението, че

написаното от колегата е вярно.
Вярно е, че нашият университет
с неговите студенти, преподава-
тели и квалифициран персонал не
заслужава да има подобен род са-
нитарни възли. Това е така не са-
мо за тях, но и за сграда Ректо-
рат, както и за бараките в двора
му. Мен ме е срам и от доста вре-
ме на публични места ги наричам
“Павилиони”.

Напълно си прав, колега, че
дори и най-модерната наука да
се преподава на най-талантливи-
те студенти такива “безобразия”
са недопустими в началото на 21
век. Това е мярка за култура и
търпимост. Затова - БЛАГОДА-
РЯ.

Тук с прискърбие мога да за-
явя, че в посочените тоалетни
преминава хиляден поток от на-
ши студенти и външни посетите-
ли /какво да се прави - околните
тоалетни са със заплащане/, пос-
тавяха се автомати с течен сапун,
но те издържаха само първата се-
дмица, водопроводчикът на Уни-
верситета редовно посещава те-

зи места, но имаме упорити пол-
зватели. Все им са необходими то-
алетни казанчета и части за тях,
закачалки и осветителни тела, та
дори табелки “Мъже” и “Жени”
и затова работниците от техниче-
ската работилница  ги бронират
с мрежи, сменят непрекъснато,
пишат с боя указателни табели и
др.

Това породи и друга неле-
пост. В тези казанчета се откри-
ваха откраднатите чанти и порт-
фейли, а сега няма къде да се
скрият и те често запълват обра-
тната канализация.

Истина е, че в болшинството
от университетите по света няма
дискриминация при ползване на
тоалетните, те не се делят на сту-
дентски и преподавателски и то-
ва е един от вариантите “наши-
те” в мазето да станат по-добри.

Словесните излияния по сте-
ните са творения на “талантли-
ви” колеги, но ще въведем прак-
тика за изнасянето им от там.

Всичко това е така, но не оп-
равдава трагичното състояние,
което не обещавам, че веднага ще
се подобри, обаче искам с взаи-
мен контрол да ЗАПОЧНЕМ !!!
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