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Ува жа е ми гос по дин Рек тор,
Гос по дин Де кан,
Пре по да ва те ли, гос ти и род -

ни ни,
Скъ пи ко ле ги,
В та зи то га се чувствам ка то

римс кия па па. За то ва за поч вам
сло во то си с ла ти нс ко то: "Ак та ест
фа бу ла!"

"Предс тав ле ни е то свър ши!"
А ся каш за поч на вче ра. Вче ра

тър сех ме трес ка во име на та си в
списъ ци те на кла си ра ни те след
кан ди да тс ту де н тски те из пи ти.
Вче ра ни пос рещ на ха и позд ра ви -
ха ка то пър во ку рс ни ци. Вче ра за -
поч на ха пър ви те лек ции и уп раж -
не ния, пър ви те из пи ти...

Вче ра су ро ви ят бог по ези коз -
на ние не до у мя ва ше за що ние, че -
ти ри ма ко ле ги от сла вя нс ка фи ло -
ло гия, ид вах ме за ран ния му пър -
ви час, а през вто рия отсъ ствах ме.
И май не ни по вяр ва, ко га то му
обяс них ме, че през пър вия се сре -
ща ме, а през вто рия обсъж да ме
лек ци я та в "Сту ди о зу са". А ние
на ис ти на бях ме имен но в "Сту ди -
о зу са". А там, уви, се пла ща ше
скъ по - с ня кол ко явя ва ния на из -
пи та по ези коз на ние. По ра ди ко е -
то и на у чих ме поч ти всич ко от
фун да мен тал на та дис цип ли на,
пре по да ва на от до цент Иван Чо ба -
нов.

Вче ра бе ше пър ви ят ни праз -
ник на 8 де ке мв ри.

Вче ра си раз ме нях ме учеб ни -
ци, ксе ро ко пия, лек ци он ни за пис -
ки (за пи що ви те ня ма да каз вам
ни що, те са ни не поз на ти!).

Вче ра си пий вах ме би рич ка в
"Ко невръ за" след тежък из пит.

Вче ра отк ри вах ме шедь ов ри те
на све тов но то ки но, предс та вя ни в
6-та ау ди то рия и ап ло ди рах ме иг -
ра та на на ши те връстни ци в Сту -
де н тския те атър.

Вче ра ня кои от нас участ ва ха в
сту де н тски те на уч ни се сии, вче ра
ня кои от нас по се ти ха за пад ни те
уни вер си те ти по прог ра ма та
"Ераз мус".

Вче ра за поч на да из ли за спи -
са ние "Сла вя нс ки ди а ло зи" и сред
на уч ни те пуб ли ка ции на на ши и
чуж де ст ран ни уче ни ня кои от нас
ви дя ха с ог ром на ра дост свои раз -
ра бот ки и пре во ди, в ко и то та ка
ре ши тел но ни по мог на ха все от -
дай ни те ни пре по да ва те ли.

Вче ра ко ле га та Явор от пе ча та
сти хо ве те си във вест ник "Плов ди -
вс ки уни вер си тет" и до ри спе че ли
наг ра да, по по вод на ко я то ка за:
"Поч ти стиг нах ада ша!" Има ше
пред вид, раз би ра се, Яво ров, ко го -
то до ри и над ми на по ла пи дар ност
в шедь овъ ра си "Опит за на пис ва не
на крат ко сти хот во ре ние, или къс -
но обяс не ние в лю бов". Ето пъл ния
текст на кла си чес ка та твор ба: 
"Ти си тук - то ва ми сти га!"

Ние на ис ти на бях ме тук, а се га
сме за пос ле ден път. При до би ти те
тук зна ния, пре по да ва ни от прек -
рас ни те ни пре по да ва те ли, об щу -
ва ни я та ни с ко ле ги те, пре жи вя но -
то през се ме ст ри те и се си ите, по -
ло же ни те от нас уси лия при под го -
тов ка та на из пи ти те и дип лом ни те
ни ра бо ти, ед ва ли ще ни стиг нат
за цял жи вот. Но ние ще продъл жа -
ва ме нап ред имен но за що то се об -
ра зо вах ме и въз пи та вах ме тук, в
Плов ди вс кия уни вер си тет "Па и -
сий Хи лен да рс ки", във Фи ло ло ги -
чес кия фа кул тет. За то ва съм убе де -
на, че мо га да ка жа от име то на
всич ки съб ра ни днес мои връстни -
ци и ко ле ги:

Скъ пи пре по да ва те ли - бла го -
да рим!

Бла го да рим за то ва, че не са мо
ни по со чих те пъ тя към зна ни е то,
но ни ув ля кох те да про кар ва ме
свои пъ те ки към ис ти на та и доб ро -
то. Бла го да рим ви, че бях те и взис -
ка тел ни, и сниз хо ди тел ни към
мла ди те ни опи ти да отк ри ем същ -
но ст но то за се бе си. Бла го да рим
ви, че ни на ка рах те да се чувства -
ме и ва ши пос ле до ва те ли, и ва ши
съ общ ни ци във ве ли ка та, в ог ром -
на та те ри то рия на зна ни е то и ду -
хов но ст та. Ние ня ма да заб ра вим
уро ци те ви - ин те лек ту ал ни и
нрав стве ни. Та ка, как то ня ма да
заб ра вим им пе ра ти ва на на шия
пат рон: "Бъл га ри но, знай своя род
и език!"

Ува жа е ми, скъ пи хо ра!
В та зи за ла и в та зи сгра да са

зву ча ли и ще зву чат гла со ве те на
по ко ле ния пре по да ва те ли и сту -
ден ти. В тях но то раз но ре чие по
осо бен на чин се разк ри ват ду хов -
ни те и кул тур ни те плас то ве на
древ ния ни град, съх ра нил сво я та
уни кал ност през ве ко ве те. То ва е
град на тра ки, ели ни и рим ля ни; на
сла вя ни и бъл га ри; на тур ци, гър -
ци, ар мен ци, ев реи, ро ми - един
ме га по лис на чо веш ко то и ду хов -
но то сме ше ние, кой то пре дос та -
вя шан со ве как то да бъ деш се бе
си, та ка и да се чувстваш при об -
щен към не що вър хов но над лич -
но ст но. Плов див е град, в кой то
тър же ст ву ват ду хов ни те и съ е ди -
ни тел ни те на ча ла на мо дер на та

бъл га рс ка епо ха. Бъл га рс ки, ев -
ро пейс ки, све то вен град! То ва
ин ту и тив но сме го усе ща ли, вър -
ху зна чи мо ст та на Плов див и не -
го ва та не пов то ри ма ду хов на ау ра
са ни обръ ща ли вни ма ние на ши -
те пре по да ва те ли. Се га, в ча са на
раз дя ла та, ние ня как дра ма тич но
го раз би ра ме, как то раз би ра ме
го ля ма та ро ля на уни вер си те та в
на шия жи вот, в жи во та на гра да и
стра на та ни. Не зна ем как ва ще
бъ де на ша та по-на татъш на съд ба,
но зна ем, че къ де то и как ви то и
да сме ще пом ним своя уни вер си -
тет, сво и те пре по да ва те ли.

Не, предс тав ле ни е то не е
свър ши ло! Свър шил е един акт,
пре ми нат е Ру би кон, ние продъл -
жа ва ме, без да заб ра вя ме! Ние -

Сло во на Мо ни ка Яне ва,
завър ши ла с от ли чен ус пех
Сла вя нс ка фи ло ло гия

Де нят на на род ни те бу ди те ли -
1 но емв ри, от но во бе дво ен праз -
ник за пре по да ва те ли те и сту ден -
ти те от Фи ло ло ги чес кия фа кул -
тет. По тра ди ция на то зи ден по -
лу ча ват сво и те дип ло ми аб сол -
вен ти те от фа кул те та. В зна ко ва -
та за фи ло ло зи те Де се та ау ди то -
рия от лич ни ци те бя ха позд ра ве -
ни от де ка на доц. д-р Иван Чо ба -
нов и от за ме ст ник-де ка на доц. д-
р Ири на Чон га ро ва. 

Спе ци а лен гост на тър же ст -
во то бе ше пре зи дентът на Из да -
те лс ка къ ща "Хер мес" Стойо
Вар то ло ме ев, кой то е въз пи та ник
на пър вия ви пуск на фа кул те та.
В позд ра ви тел но то си сло во г-н
Вар то ло ме ев при пом ни пи о не рс -
кия ен ту си азъм на пре по да ва те -
ли те и на не го ви те ко ле ги със ту -
ден ти, ко и то то га ва пра вят пър -
ви те си стъп ки на ли те ра тур но то
поп ри ще, за да се превър нат по-
къс но в из ве ст ни по е ти, пи са те -
ли, кри ти ци, уни вер си те тс ки
пре по да ва те ли, да се за го во ри за

ли те ра тур на и фи ло ло ги чес ка
шко ла в Плов ди вс кия уни вер си -
тет. 

Дип ло ми те на от лич ни ци те
връ чи за ме ст ник-рек торът на
Плов ди вс кия уни вер си тет доц. 
д-р Зап рян Коз луд жов. Най-ви сок
ус пех по вре ме на след ва не то си
са пос тиг на ли Ве се ла Мин ко ва,
Сте ла Въл ко ва и Сил вия Сто я но -
ва. От име то на аб сол вен ти те
сло во про из не се Мо ни ка Яне ва,
завър ши ла с от ли чие спе ци ал -
ност Сла вя нс ка фи ло ло гия (пуб -
ли ку ва ме го от дел но).

На 1 но емв ри има ше още ед -
но зна чи мо съ би тие във Фи ло ло -
ги чес кия фа кул тет - отк ри та бе -
ше меж ду на род на кон фе рен ция
на те ма "Ино ва ции в изс лед ва ни -
я та по рус ки език, ли те ра ту ра и
кул ту ра". До ма кин бе ше Ка тед -
ра та по рус ка фи ло ло гия на ПУ.
По ве че ин фор ма ция за съ би ти е -
то, в ко е то има ше участ ни ци от
21 дър жа ви, очак вай те в след ва -
щия брой.
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на пър ва та гру па сър бо-хър ва -
тис ти се про веж да от две щат ни
пре по да ва тел ки - Да ри на Дон -
че ва и Гер га на Ива но ва. На тях
две те  се па да не ос по ри ма та
зас лу га  за пър ви те стъп ки и
про хож да не то на но ва та спе ци -
ал ност. Пре о до ля вай ки не мал ко
труд нос ти, свър за ни пре ди
всич ко с не дос ти га на учеб ни ци
и учеб ни по ма га ла, как то и на
на уч на ли те ра ту ра, из по лз вай ки
най-ве че на лич ни по со бия и
дру ги  под хо дя щи кни ги от
собстве ни те си биб ли о те ки, те
две те на прак ти ка осъ ще ст вя ват
пи о не рс ка та, ос но во по ла га ща та
за спе ци ал но ст та ро ля. И все
пак то ва не би би ло въз мож но
не за ви си мо от вло же ния от тях
ен ту си азъм, са мо от вер же ност и
се бе от ри ца ние, без не о це ни ма -
та по мощ, ока за на от Ка тед ра та
по сла вя нс ко ези коз на ние на СУ
"Св. Кли мент Ох ри дс ки" и по-
конк рет но -  от доц. Ли ли Лаш -
ко ва, ко я то то га ва участ ва и в
про це са на обу че ние. Пър ва та
го ди на от съ ще ст ву ва не то на
сър бо-хър ва тис ти ка та ос та вя
дъл бо ка сле да и не заб ра ви ми
спо ме ни в съз на ни е то на то га -
ваш ни те пър во ку рс ни ци и пре -
по да ва те ли по ра ди две важ ни
съ би тия. Нап ра ве но е пър во то
по-го ля мо да ре ние от тол ко ва

�����������	�����	��	����������

Доц. д-р Слав ка
ВЕ ЛИЧ КО ВА
В тър же ст ве на обс та нов ка

бе от бе ля за на де сет го диш ни на -
та от съз да ва не то на сър бо-хър -
ва тис ти ка та ка то от дел на сла -
вис тич на спе ци ал ност в Плов -
ди вс кия уни вер си тет. На чест -
ва не то присъ ства ха  тех ни
превъз хо ди те л ства пос ла ни ци те
на Бос на и Хер це го ви на  
г-н Хам дия Яхич и на Ре пуб ли -
ка Хър ва тия г-н Дра жен Ву ков
Цо лич, на Република Беларус
Вячеслав Качанов, пър ви ят съ -
вет ник по кул ту ра та и пе ча та в
По со л ство то на Ре пуб ли ка Сър -
бия г-н Вла ди мир Ре ше тар и за -
веж да щи ят кон су лс ка та служ ба
на Бос на и Хер це го ви на г-н Бо -
жо Дра ги че вич. По вре ме на
офи ци ал но то отк ри ва не на кон -
фе рен ци я та ви со ки те гос ти про -
из не со ха топ ли при ве т стве ни
ду ми, а по-къс но от дел но се
срещ на ха и раз го ва ря ха с пре -
по да ва те ли те и сту ден ти те от
спе ци ал но ст та. На сре ща та бя ха
рек торът на Плов ди вс кия уни -
вер си тет проф. дфн Иван Ку ца -
ров, за ме ст ник-рек торът доц. д-
р Зап рян Коз луд жов и де канът
на Фи ло ло ги чес кия фа кул тет
доц. д-р Иван Чо ба нов, как то и
предс та ви те ли на раз лич ни
сръбски ака де мич ни инс ти ту -
ции, участ ни ци в кон фе рен ци я -
та. Присъ ства ха сту ден ти от
раз лич ни ви пус ки - ми на ли и
нас то я щи, бла го да ре ние на ко и -
то сър бо-хър ва тс ки ят език заз -
ву ча ка то език на по ко ле ни я та,
въз пи та ни в на шия уни вер си тет.

***
На ча ло то на сър бо-хър ва -

тис ти ка та в ПУ „Па и сий Хи лен -
да рс ки" се пос та вя през учеб на -
та 1995-96 го ди на. С въ веж да -
не то й  спе ци ал но ст та Сла вя нс -
ка фи ло ло гия в Уни вер си те та
при до би ва по-завър шен вид  -
до то зи мо мент съ ще ст ву ват
един стве но бо хе мис ти ка и по -
ло нис ти ка. Ези ко во то обу че ние

не об хо ди ми те учеб ни ци и  ези -
ко ве дс ка ли те ра ту ра  лич но от
проф. Бо жо Чо рич - то га ва ди -
рек тор на Меж ду на род ния сла -
вис ти чен център в Белг рад, кой -
то спе ци ал но прис ти га, за да
връ чи то зи це нен дар. Ос вен то -
ва  от но во с не го во съ дей ствие
на мла ди те сър бо-хър ва тис ти е
пре дос та ве на прек рас на та въз -
мож ност да се обу ча ват из ве ст -
но вре ме във Фи ло ло ги чес кия
фа кул тет на Уни вер си те та в
Белг рад, да че тат в мест ни те
биб ли о те ки  и та ка да под гот вят
сво и те кур со ви ра бо ти, а и да
ус та но вят пър ви при я те лс ки
кон так ти със свои връстни ци от
Сър бия.

Пре по да ва те лс ки ят със тав
пос те пен но се раз ши ря ва. През
есен та на 1996 г. в обу че ни е то
на сту ден ти те се включ ва проф.
Бо ян Ни чев - из вес тен спе ци а -
лист и пре по да ва тел по сръбска
и хър ва тс ка ли те ра ту ра в Со -
фийс кия уни вер си тет и дъл го го -
ди шен ръ ко во ди тел на Ка тед ра -
та по сла вя нс ки ли те ра ту ри там.
Към пре по да ва те лс кия екип се
присъ е ди ня ват и дру ги: но во -
наз на че на та на тру дов до го вор
пре по да ва тел ка Вя ра Най де но -
ва,  за  из ве ст но вре ме -  лек тор -
ка та по сръбски език Югос ла ва
Ар со вич и лек тор ка та по хър ва -

тс ки език Доб ри ла Арам ба шич
от СУ, ко и то ка то но си те ли на
ези ка имат своя при нос за ка че -
ст во то на обу че ни е то. 

През 2003 г. ид ва още ед но
да ре ние за сър бо-хър ва тис ти те -
то зи път нап ра ве но от Ре пуб ли -
ка Хър ва тия и връ че но лич но от
то га ваш ния пос ла ник г-н Тон чи
Ста ни чич. То ва са изк лю чи тел -
но цен ни кни ги,  ху до же с твена и
на уч на ли те ра ту ра с превъз ход -
но биб ли ог ра фс ко оформ ле ние,
ко е то е ис ти нс ко бо га т ство  за
нас и ко е то без съм не ние би би -
ло не що мно го цен но и за ня коя
от го ле ми те биб ли о те ки.

От са мо то съз да ва не на спе -
ци ал но ст та  не прес та ват ис ка ни -
я та  и опи ти те ни да се нап ра вят
постъп ки за изп ра ща не то на лек -
тор по ези ка и за сту ден ти те в
Плов див, та ка, как то е в дру ги те
уни вер си те ти с пре по да ва не на
сър бо-хър ва тс ки. През учеб на та
2005-2006  го ди на те зи неп -
рекъс на ти уси лия, на ме ри ли
твър да подк ре па от стра на на ръ -
ко во д ство то на Ка тед ра та и Фа -
кул те та, съ от вет но доц. д-р Жор -
же та Чо ла ко ва и доц. д-р Иван -
Чо ба нов, как то и лич но от стра на
на рек то ра проф. дфн Иван Ку ца -
ров, най-сет не се увен ча ват с ус -
пех. Прис ти га пър ви ят лек тор по
ези ка на тру дов до го вор в ПУ -
ас. Да ни е ла Йе лич.Тя е осо бе но
це не на от нас не са мо по ра ди
сво я та мно го доб ра под го тов ка
на фи ло лог, но и по ра ди то ва, че
е но си тел на вто рия - йе ка вс кия
кни жо вен из го вор, ко е то да ва
въз мож ност на сту ден ти те да по -
лу чат мно го доб ра предс та ва и за
не го, да допъл нят и задъл бо чат
ези ко ви те си поз на ния. С присъ -
щия на мла ди те хо ра ен ту си азъм
Д. Йе лич е дей на стра на и при
ра бо та та по сключ ва не то на до -
го во ра с Уни вер си те та в Ба ня Лу -
ка - Ре пуб ли ка Сръбска - Бос на и
Хер це го ви на, за ко е то оп ре де ле -
на ро ля изиг ра ва фактът, че е не -
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През та зи го ди на в рам ки те на тра ди ци он ни те

"Па и си е ви че те ния" (12-14 ок то мв ри) бя ха про ве де ни 
ХІ бъл га ро-полс ки ко лок ви ум, ІІ бъл га ро-чеш ки ко лок ви -
ум, І юж нос ла вя нс ки ко лок ви ум и кон фе рен ция на те ма
"Мо царт - ли те ра тур ни сю же ти, те ма ти за ции, кон -

те кс ти", пос ве те на на 250-го диш ни на та от рож де ни е -
то на ве ли кия ком по зи тор. В но ва та сгра да на уни вер си -
те та и в До ма на уче ни те си да до ха сре ща предс та ви -
те ли на по ве че от 30 об ра зо ва тел ни и на уч ни инс ти ту -
ции, сред ко и то 17 чуж де ст ран ни. 
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на ге ния, Мо царт и ди а ло зи те
меж ду Из то ка и За па да, ли те -
ра тур ни те реп ре зен та ции на
му зи ка та, Мо царт и ма со н ство -
то, меж ду те кс то ви те обвъ рзва -
ния на про из ве де ния, те ма ти -
зи ра щи лич но ст та и твор че ст -
во то на Мо царт. Ес те ст вен и
инт ри гу ващ завър шек на дис -
ку си ите бе ше про ве де на та
кръг ла ма са под нас лов "Митът
Мо царт - кул тур но ко му ни ка -
ци он на ефек тив ност и ин тег ра -
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КРЪС ТЕВ
Част от еже год ни те Па и си -

е ви че те ния и таз го диш ния
Меж ду на ро ден Сла вис ти чен
ко лок ви ум, тя бе ре а ли зи ра на
със съ дей стви е то и под по чет -
ния пат ро наж на Не го во
Превъз хо ди те л ство пос ла ни ка
на Ре пуб ли ка Австрия д-р Карл
Дийм. От не го во име при ве т -
ствие към участ ни ци те под не -
се кул тур ни ят ре фе рент на Ре -
пуб ли ка Австрия у нас г-н Яш -
ке. За праз нич на та ат мос фе ра
на кон фе рен ци я та доп ри не се и
прек рас ни ят ин те ри ор и ар хи -
тек ту ра на До ма на уче ни те в
град Плов див, при ю тил участ -
ни ци те и гос ти те.

Още в са мо то на ча ло на
кон фе рен ци я та - чрез  пле нар -
ни те из каз ва ния на проф. Ни -
ко ла Ге ор ги ев и на проф. Иван
Хле ба ров ("Мно го то ли ца на
ге ния") - бя ха за да де ни раз лич -
ни по со ки на изс лед ва ни я та и
ра зи ск ва ни я та око ло изг раж да -
не то на кул тур ни те об ра зи на
тво ре ца Мо царт, мяс то то и зна -
че ни е то на не го во то твор че ст -
во и на чи на, по кой то днес
възпри е ма ме име то и му зи ка та
на ге ни ал ния австрийс ки ком -
по зи тор. Ор га ни за то ри те и
участ ни ци те ка то че ли бя ха
пре ду се ти ли "по же ла ни е то" на
проф. Ге ор ги ев фе но менът
"Мо царт" да се ос мис ля в не го -
ва та про ти во ре чи вост и мно го -
об ра зие и бя ха под гот ви ли
мно же ст во ин те лек ту ал ни
"прик лю че ния" за се бе си и за
слу ша те ли те, ка то по то зи на -
чин превър на ха та зи на уч на
кон фе рен ция в ис ти нс ко праз -
ну ва не. Предс та вян и ос мис -
лян в раз лич ни ин те рп ре та тив -
ни кон те кс ти - му зи ко ве дс ки,

тър се ха спо де ли мост, но и въз -
мож ност за раз ши ря ва не и
превъз мог ва не на собстве ни те
си гра ни ци. По все об що мне -
ние на участ ни ци те та зи кон -
фе рен ция на ис ти на "се слу чи"
имен но в ин тен зив но то (и пол -
зот вор но) пре си ча не на кул тур -
ни и мис лов ни наг ла си, в конф -
ли кт но то съсъ ще ст ву ва не на
об ра зи и ин те рп ре та ции, пос -
ре д ством ко и то все ки из жи вя -
ва ше "своя" Мо царт, спо де ляй -

ци о нен по тен ци ал". На та зи
кръг ла ма са участ ни ци и слу -
ша те ли - му зи кан ти, фи ло ло зи,
ис то ри ци на ре ли ги я та,
инстру мен та лис ти и по чи та те -
ли на му зи ка та и из ку ст во то -
констру и ра ха сво е об раз но ду -
хов но прост ра н ство, в ко е то
лич нос ти с раз лич ни ин те ре си
и ком пе тен ции об щу ва ха и
предс та вя ха сво и те ин ту и ции
от нос но фе но ме на "Мо царт",
неп рес тан но "прек рач вай ки"
собстве ния си ек зис тен ци а лен
и на у чен опит в же ла ни е то си
да про ка рат мос то ве към
не(у)сво(ен)и кул тур ни по ле та.
Имен но в то зи стре меж за из -
лаз от Сво е то към Дру го то мо -
же да бъ де ви дя на праз нич но -
ст та на кон фе рен ци я та, чий то
мо щен "кул тур но ко му ни ка ци о -
нен и ин тег ра ци о нен по тен ци -
ал" бе ше прек ра сен ре зул тат от
уси ли я та и очак ва ни я та на
мно гог ла са и ин тер дис цип ли -
нар но ори ен ти ра на ду хов на
общ ност.

В рам ки те на кон фе рен ци я -
та бя ха пред ви де ни и мно же ст -
во "съпъ т ства щи" на уч ни те че -
те ния кул тур ни про я ви - из -
лож ба, пос ве те на на жи во та и
твор че ст во то на Мо царт, въл -
ну ващ кон церт, ре а ли зи ран в
сът руд ни че ст во с Ака де ми я та
за му зи кал но, тан цо во и изоб -
ра зи тел но из ку ст во в гр. Плов -
див и със спе ци ал но то учас тие
на ве ли ко леп ния те нор от
Австра лия Марк Фа улър,
предс та вя не от доц. д-р Иван
Рус ков на но ва та кни га на
проф. дфн Ми ле на Ки ро ва
"Биб лейс ка та же на" и др. А
всич ки с нетър пе ние ще очак -
ва ме пред ви де ния за из да ва не
лук со зен том, "съ би ращ" ма те -
ри а ли те от то зи за пом нящ се
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го ва въз пи та нич ка. На ко ле ги те
от Уни вер си те та в Ба ня Лу ка сме
осо бе но приз на тел ни за ком -
пютъ ра - пос лед на ду ма на тех -
ни ка та, кой то те по да ри ха на
сър бо-хър ва тс кия сек тор към Ка -
тед ра та по сла вя нс ка фи ло ло гия.

Днес сър бо-хър ва тис ти ка та
за е ма сво е то рав нос той но мяс то
до ос та на ли те сла вис тич ни  спе -
ци ал нос ти в Плов ди вс кия  уни -
вер си тет. Сред пре по да ва те лс -
кия със тав се отк ро я ват ви со ко
ква ли фи ци ра ни спе ци а лис ти,

на уч ни сът руд ни ци в БАН, как то
и пре по да ва те ли със свои лек ци -
он ни кур со ве, ре дов но из на ся ни
в Со фийс кия уни вер си тет, а и в
дру ги уни вер си те ти, ка то ст.н.с.
II сте пен д-р Нич ка Бе че ва от
Инс ти ту та за бъл га рс ки език и
проф. дфн Свет ло зар Игов от
Инс ти ту та по ли те ра ту ра. Бла го -
да ре ние на тех ния са мо от вер жен
труд, на  уси ли я та на всич ки ос -
та на ли пре по да ва те ли от сър бо-
хър ва тс кия сек тор, ве че има ме

шест ви пус ка дип ло ми ра ни спе -
ци а лис ти, по ве че то от ко и то за -
щи ти ли с от ли чен ус пех ма -
гистъ рски те си ди сер та ции. На -
ши те въз пи та ни ци на ми рат сво -
я та ре а ли за ция в раз лич ни сфе -
ри на жи во та - в об ла ст та на кул -
ту ра та, сред ства та за ма со ва  ин -
фор ма ция, об ра зо ва ни е то.  Ня -
кои от тях ста на ха на ши ко ле ги.
То ва са хо но ру ва ни те асис тен ти
Еве ли на Гроз да но ва, Иван Рай -
чев и Сте фан Ко жу ха ров, а съ що

и Дон ка Дой чи но ва - пър ва та
док то ра нт ка в об ла ст та на сър -
бо-хър ва тис ти ка та. Те зи мла ди
хо ра ще продъл жат да раз ви ват и
утвъ ржда ват сър бо-хър ва тис ти -
ка та ка то спе ци ал ност, ко я то
включ ва  на ред с ези ко во то обу -
че ние и за поз на ва не то с ли те ра -
ту ра та, ис то ри я та и кул ту ра та на
на ро ди те от Ре пуб ли ка Сър бия,
Ре пуб ли ка Хър ва тия, Бос на и
Хер це го ви на, Ре пуб ли ка Чер на
Го ра. Та ка те ще да дат своя при -
нос за още по-доб ро опоз на ва не
на те зи съ сед ни стра ни и на ро ди
и за по-тяс но сбли жа ва не с тях.

éí ëíê. 3

На 12 и 13 ок то мв ри 2006 го ди на по ини ци а ти ва на
ка тед ра "Ис то рия на ли те ра ту ра та и срав ни тел но ли -
те ра ту роз на ние" към Фи ло ло ги чес кия фа кул тет на 
ПУ "Па и сий Хи лен да рс ки" се про ве де На уч на кон фе рен -
ция "Мо царт - ли те ра тур ни сю же ти, те ма ти за ции,
кон те кс ти", пос ве те на на 250-го диш ни на та от рож де -
ни е то на Волф ганг Ама де ус Мо царт. 

ли те ра ту ро ве дс ки, фи ло со фс -
ки, ре ли ги оз но-ис то ри чес ки,
ки но ве дс ки, кул ту ро ло ги чен -
Мо царт се превър на в инт ри гу -
ва що сре до то чие, в ко е то раз -
лич ни ин те лек ту ал ни прак ти ки

ки го с ос та на ли те. 
На уч ни те док ла ди офор ми -

ха ня кол ко проб лем ни по ле та -
Мо царт и епо ха та на за пад но -
ев ро пейс ко то Прос ве ще ние,
кул тур но то об ра зот вор че ст во
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предс та ви. До ри и т. нар.
„полс ка въл на" от имиг ран ти
не е тол ко ва тре во жен фе но -
мен, за що то във Ве ли коб ри та -
ния има от дав на раз ра бо те ни
ме ха низ ми за спра вя не с имиг -
ра ци я та, за съз да ва не то на но -
во кул тур но прост ра н ство и
най-важ но то - за ин тег ри ра не -
то на но во дош ли те. За Ве ли -
коб ри та ния полс ки те имиг ран -
ти са от ти па "come and go", то -
ест то ва са хо ра, ко и то изоб що
ня мат на ме ре ние да ос та ват
трай но, а флук ту и рат. В то зи
ас пект бе ше и екс по зе то на
дру гия гост от Ве ли коб ри та ния
- проф. Крис Флу уд, на у чен ръ -
ко во ди тел на спо ме на тия
център. Те ма та "Ди а лек ти ка на
затъ ва не то и всмук ва не то.
Възпри е ма не на перс пек ти ва та
за бъл га рс ка и румъ нска емиг -
ра ция в про це са на ин тег ра -
ция" изяс ня ва ше в по ли ти чес -
ки ас пект ме ха низ ми те за спра -
вя не с въл ни те от имиг ран ти,
чи ито пол зот вор ни ре зул та ти
са ус пеш но то ин тег ри ра не. Ос -
нов на та те за бе ше, че в ед на
ум но уп рав ля ва на дър жа ва чо -
веш ки ят ре сурс, ма кар и пре -
дос та вен от чуж би на, ра бо ти за
доб ру ва не то на дър жа ва та при -
ем ник и рис ко ве те от "затъ ва -
не" са пре о до ли ми. Ка то фун -
да мен тал на фи ло со фс ка обос -
нов ка на ка за но то от два ма та
анг лийс ки уче ни се ока за те ма -
та на проф. Пла мен Ма ка ри ев
от СУ "Св. Кли мент Ох ри дс -
ки" - "Па ра диг ма тич на ха рак -
те рис ти ка на те о ри ите за мул -
ти кул ту ра лиз ма". Въп ре ки
неп ре во ди мо ст та на ня кои кул -
тур ни фе но ме ни, изс ле до ва те -
ли те не се от каз ват от на ми ра -
не то на сра бот ва щи се кул тур -
ни па ра диг ми, в ко е то се със то -
е ше и ос нов но то пос ла ние на

на шия учен. Тър се не то не са мо
на фи ло со фс ка та ос но ва, а и
прак ти чес ки те из ме ре ния са от
съ ще ст ве но зна че ние. Ми ле на
Ка ца рс ка от ПУ "Па и сий Хи -
лен да рс ки" предс та ви "Ин тер -
кул тур но то граж да н ство. Мар -
ги на ли за ция и диск ри ми на ция
в учеб ни ци в Бъл га рия". В ре -
ше ни я та на проб ле ми те мла да -
та изс ле до ва тел ка се доб ли жа -
ва ше до из во ди те, нап ра ве ни и
от доц. д-р Ири на Чон га ро ва,
ръ ко во ди тел ка на Центъ ра за
ези ци и ин тер кул тур на ко му ни -
ка ция в ПУ. Те ма та "Сме се ни
бра ко ве, вто ра та ге не ра ция и
мо де ли на са мо и ден ти фи ка -
ция" от са мо се бе си из ри ча ше
не об хо ди мо ст та от раз би ра не
на дру га та иден тич ност - та зи
на би кул тур ния чо век. И ма кар
да е труд но на ми ра не то на точ -
ни ста тис ти чес ки дан ни за го -
ле мия брой бра ко ве меж ду бъл -
гар(к)и и хо ра от дру ги дър жа -
ви, ло ги чен е въп росът до кол ко
де те то от сме сен брак, до ри и
жи ве ещо в Бъл га рия, е са мо
бъл гар че. И две те изс ле до ва -
тел ки от бе ляз ват лип са та на
пре мис ле ни по ма га ла и учеб -
ни ци за обу че ние на де ца та в
сре да на все по-осе за тел но
присъ ства ща мул ти кул тур ност,
а и още по-важ но то -  на ме то -
до ло гия, ко я то да по ма га за
раз би ра не то от всич ки на ин -
тег ра ци он ни те про це си ка то
пол зот вор ни. Де батът предс тои
и то ва ста на по ве че от яс но, ко -
га то предс та ви тел ка на мал ци -
н стве на гру па в Бъл га рия - Ал -
бе на Кос та ди но ва предс та ви
те ма та "Селс ки и градс ки ро ми
- раз ли чия и проб ле ми". С пре -
зу мп ци я та, че от ли чи тел ни ят
мар кер за сег ре га ция в ед но об -
ще ст во е ос та вя не то на мал ци -
н ства та за са мос то я тел но спра -
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вя не с тех ни те проб ле ми бе ше
за да ден и въп росът до как ва
сте пен в раз ре ша ва не то на
проб ле ми те на ромс ко то мал -
ци н ство се прив ли чат бъл га ри.
От го ворът не бе ше от най-об -
на деж да ва щи те. Сег ре га ци я та,
се па ра тизмът и на ци о налзмът
са се ри о зен проб лем до ри на
мно го от ста ри те стра ни член -
ки на Ев ро пейс кия съ юз, ед на
от ко и то е Ита лия. Впе чат ля ва -
ща бе ше пре зен та ци я та на
проф. Ви то ре Ко ли на от Уни -
вер си те та в Бо ло ня, озаг ла ве на
"Уси лие за съз да ва не на на ция:
ита ли а нс ка та Lega Nord". То ва
е дви же ние за от де ля не на се -
вер на та част на стра на та в са -
мос то я тел на ав то ном на об ласт
с на и ме но ва ние Па да ния (от
ла ти нс ко то на и ме но ва ние на
ре ка По - Padus). Се па ра ти ст -
ки те тен ден ции са тол ко ва сил -
ни, че от 1996 г. ита ли а нс ки те
по ли ти ци се съ об ра зя ват с ръ -
ко во ди те ли те на дви же ни е то
по на чин, по кой то и в Бъл га -
рия ве че се съ об ра зя ват с ли де -
ри те на на ци о на лис ти чес ки те
дви же ния. За изг раж да не то на
ус той чи ви об ра зи на кул тур на
и на ци о нал на иден тич ност в
кон те кс та на ев ро пе и за ци я та
го во ри проф. Анд ре ас При бе -
рс ки от Ви е на в док ла да си
"Ев ро пейс ко то раз ши ря ва не:
пре де фи ни ра не на на ци о нал на -
та иден тич ност на но ви те член -
ки".

Ре ко н стру и ра не то на иден -
ти тет е тру ден про цес, още по -
ве че ко га то утвър де ни на ци о -
нал ни об ра зи (а об раз мо же да
бъ де и атом на та елект ро це нт -
ра ла в Коз ло дуй) тряб ва да се
пре ос мис лят, за да за па зят ис -
то ри чес ка дос то вер ност, но със
съв ре мен на адек ват ност. По от -
но ше ние на линг вис тич ни те,
ре ли ги оз ни те и прав ни те ас -
пек ти на проб ле ма ти ка та от на -
уч ния фо рум тряб ва да се от бе -
ле жат те ми те на Ян Ин гер хо -
фер от Залц бу р гския уни вер си -
тет "Ези ко ви по ли ти ки и на ци -
о нал на иден тич ност", на Алек -
сандър Ми ко лай чак от Поз нан
"Полс ки ят ис лям в ин тер кул ту -

Ор га ни зи ра не то и про веж да не то на меж ду на род на
кон фе рен ция е как то от го вор но, та ка и отб ла го да ря ва що
се съ би тие, осо бе но ко га то тя е под нас лов „Ет но си, на -
ции, ис то рия" и се про веж да във вре ме на кан ди да тп ре зи -
де н тска кам па ния, до ми ни ра на от лип са на кул ту рен ди а -
лог за раз ли ки те меж ду пат ри о тизъм, на ци о на лизъм,
иден тич ност и раз ми то на ци о нал но съз на ние. Очак ва ни я -
та за пол зот во рен ре зул тат са напъл но оп рав да ни, за що -
то кон фе рен ци я та бе ше от ос но во по ла га що зна че ние. 

Цве тан СПА СОВ
Не наб ля гам на то ва, за да

под раз ня не ус пе ли те по ра ди
за е тост сту ден ти и уни вер си те -
тс ки пре по да ва те ли да я по се -
тят, а с ед нич ка та цел да от бе -
ле жа ряд ка та въз мож ност за
продъл жа ва ща раз мя на на
идеи. Ве ро ят но след ва щия път
ини ци а ти ва та ще бъ де по де та
от по со л ство то ни в Лон дон. За
дни те от 18 до 20 ок то мв ри в
предс та ви тел на та за ла на Ба ла -
ба но ва та къ ща се чу ха смис ле -
ни пос ла ния. Отк ри ва не то на
за се да ни я та ста на с пре зен та -
ци я та на проф. Джон Ийд,
изпъл ни те лен ди рек тор на бри -
та нс кия Център за изс лед ва ния
на на ци о на лиз ма, ет но си те и
мул ти кул ту ра лиз ма. Те ма та бе -
ше офор ме на в съ от ве т ствие на
бе за пе ла ци он ния мо дел на анг -
ло сак со нс кия праг ма тизъм, ко -
е то мо же ше да се при е ме и ка -
то ед на не фор мал на де мо ст ра -
ция на ста ро дав на ака де мич на
тра ди ция. Фак ти те бя ха из ло -
же ни точ но, дан ни те - безп ри -
ст ра ст ни, а ин те рп ре та ци я та
бе ше ос та ве на за пос лед ва ла та
дис ку сия. Про во ка ци я та ид ва -
ше от заг ла ви е то, с ко е то, ма -
кар и труд но пре во дим, спо -
луч ли во бе ше на це лен с иг ра
на ду ми тър се ни ят ефект. На -
роч но то из по лз ва не  на ду ма та
Bulgars (във фо не тич на ко но та -
ция с Vulgars вмес то пра вил но -
то Bulgarians) по чис то се ми о -
ти чен на чин ни въ веж да ше в
кон те кс та на те ма та „Бул га ри те
идат! Имиг ран ти те в бри та нс -
ки те ме дии". Ред но е да се пра -
ви раз ли ка меж ду ези ка на ме -
ди ите с не го ви те вну ше ния и
по пу ли ст ки писъ ци и същ но ст -
ни те, ре ал ни да де нос ти, ко и то
ви на ги са раз по ло же ни в ня -
какъв кон текст. Хо ра та, ко и то
се за ни ма ват с миг ра ци он на та
по ли ти ка във Ве ли коб ри та ния,
как то изтък на проф. Ийд, го во -
рят мно го по ве че за ин тег ра -
ция, от кол ко то за имиг ра ция, и
ня мат чак тол ко ва го ле ми стра -
хо ве. Все пак при ве че офор ме -
но от ме ди ите от но ше ние пра -
ви те л ства та обик но ве но взи -
мат и ус по ко я ва щи ре ше ния в
съ от ве т ствие на съз да де ни те çÄ ëíê. 6
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Съг лас но съ ще ст ву ва щи -
те до го во ре нос ти, еле ментът
ще ос та не бе зи ме нен, до ка то
не го во то съ ще ст ву ва не не бъ -
де потвър де но и от дру ги ла -
бо ра то рии. Но ви ят 118-ти
еле мент (тол ко ва е бро ят на
про то ни те в яд ро то) ще по -
пад не в таб ли ца та на Мен де -
ле ев под ра до на, в подг ру па та
на инерт ни те га зо ве. Рус ки те
уче ни пред ла гат той да се на -
ри ча "Мос ко вий". За наз ва ни -
е то на еле мен та тряб ва да се
про из не се Меж ду на род ни ят
съ юз по чис та и при лож на хи -
мия.

По лу че ни те ре зул та ти бя -
ха пос рещ на ти от дру ги спе -
ци а лис ти в та зи об ласт с ра -
дост, но и с пред паз ли вост.
През 1999 г. На ци о нал на та
ла бо ра то рия "Ло урънс" в
Бъркли (Ка ли фор ния) съ об щи
за отк ри ва не то на съ щия еле -
мент, но две го ди ни по-къс но
от тег ли сво е то изяв ле ние, за -
що то се ока за, че един от на -
уч ни те ра бот ни ци, д-р Вик тор
Ни нов, е из фаб ри ку вал дан -
ни те. По-къс но Ни нов бе ше
увол нен.

Д-р Кен Му ди, во дещ аме -
ри ка нс ки изс ле до ва тел, кой то
участ ва в раз ра бот ка та, за я вя -

приб ли жа ва не то към от дав на
предс каз ва ния "ост ров на ста -
бил но ст та", със то ящ се от
свръх теж ки еле мен ти, чий то

жи вот е по-
дълъг и ко и то
е въз мож но да
п р и  т е  ж а  ват
но ви и не о би -
чай ни хи мич -
ни свой ства. 

"То ва съ -
ще ст ве но раз -
ши ря ва гра -
ни ци те на съ -
ще ст ву ва щия
м а  т е  р и  а  л е н

свят", - съ об ща ва в сво е то
елект рон но пис мо д-р Юрий
Ога не сян - ди рек тор на Ла бо -
ра то ри я та за яд ре ни ре ак ции в
Дуб на, къ де то се про веж дат
екс пе ри мен ти те с по мощ та на
цик лот рон - ус ко ри тел на за -
ре де ни час ти ци. Изс ле до ва -
тел ка та от Ли вер мор Нан си
Стойер за я вя ва, че спо ред раз -
че ти те ве ро ят но ст та ре зул та -
ти те да са плод на ста тис ти -
чес ка греш ка е ед но на сто хи -
ля ди.

Екс пе ри мен ти те, про ве де -
ни от рус ки те уче ни с цик лот -
ро на, включ ват бом бар ди ра не
на ми ше ни от ка ли фор ний,
съдър жащ 98 про то на, с ато ми
на кал ций с 20 про то на. След
10 ми ли ар да бом бар ди ров ки
де тек то ри те са от че ли, че два
на бо ра от про то ни те са се съ -
е ди ни ли, по ро ди ли ка то ре -
зул тат 118-я еле мент. Тег ло то
на еле мен та се оп ре де ля от
об що то чис ло на про то ни те,
ко и то имат по ло жи те лен за -
ряд, и не ут ро ни те (ня мат за -
ряд) в яд ро то на ато ма. По то -
зи по ка за тел но ви ят еле мент е
най-теж ки ят от по лу ча ва ни те

ва, че е нап ра ве но всич ко въз -
мож но да се пред па зят от фал -
ши фи ка ция - ана лизът се про -
веж да не за ви си мо в Ру сия и
САЩ. От -
четът на гру -
па та за нап ра -
ве но то отк ри -
тие е при ет от
прес тиж но то
на уч но спи -
с а  н и е
P h y s i c a l
Review.

Гру  па  т а ,
по лу чи ла но -
вия еле мент, е
със та ве на от уче ни от Ливър -
мо рс ка та на ци о нал на ла бо ра -
то рия Ло урънс в Ка ли фор ния
и Обе ди не ния инс ти тут за яд -
ре ни изс лед ва ния в Дуб на.
След по ло вин го диш ни екс пе -
ри мен ти са по лу че ни три ато -
ма от но вия еле мент. По лу че -
ни те ре зул та ти го во рят за

ня ко га. 
Ако ре зул та ти те бъ дат

приз на ти, те ще се превър нат
в още ед на крач ка към "ост ро -
ва на ста бил но ст та", кой то
спо ред те о ре ти ци те е със та вен
от гру па свръх теж ки еле мен -
ти. Яд ра та на най-ста бил ни те
ато ми при те жа ват та ка на ре -
че ни те "ма ги чес ки чис ла" на
про то ни те и не ут ро ни те и
имат зат во ре на или запъл не на
об вив ка. Чис ла та 2, 8, 20,28,
50 и 82 са ма ги чес ки как то за
про то ни те, та ка и за не ут ро -
ни те. Най-ви со ко то ма ги чес ко
чис ло за не ут ро ни те е 126, тъй
ка то обик но ве но то оло во,
съдър жа що 82 про то на и 126
не ут ро на, е най-теж ко от
"двой но ма ги чес ки те" и има
осо бе но ус той чи ви изо то пи. 

Те о ре ти ци те предс каз ват,
че съ ще ст ву ват и дру ги еле -
мен ти със зат во ре на об вив ка,
раз по ло же ни по-на татък от
всич ки из ве ст ни до нас то я щия
мо мент, включ вай ки и пос лед -
ния. Пред по ла га се, че след ва -
що то ма ги чес ко чис ло за не ут -
ро ни те ще е 184, но за се га то -
ва не мо же да се потвър ди екс -
пе ри мен тал но. Още по ве че, че
сред спе ци а лис ти те ня ма
един но мне ние за след ва що то
ма ги чес ко чис ло на про то ни -
те. 

През пос лед ни те се дем го -
ди ни в Дуб на, със съв ме ст ни -
те уси лия на рус ки и чуж де ст -
ран ни уче ни, бя ха отк ри ти пет
но ви хи ми чес ки еле мен та -
113-ия, 114-ия, 115-я, 116-ия и
118-ия. Обе ди не ни ят инс ти тут
за яд ре ни изс лед ва ния включ -
ва в сво и те струк ту ри участ -
ни ци от 18 дър жа ви, сред ко и -
то е и Бъл га рия. В изс лед ва ни -
я та са участ ва ли и мно го на уч -
ни ра бот ни ци от Плов ди вс кия
уни вер си тет. Че ти ри стра ни, в
то ва чис ло и присъ е ди ни ла та
се не от дав на Юж но-Аф ри ка -
нс ка ре пуб ли ка, имат ста тут
на асо ци ира ни чле но ве. Инс -
ти тутът под дър жа връз ки с
око ло 700 на уч ни центъ ра и
уни вер си те ти на 60 стра ни от
цял свят. В ОИ ЯИ ра бо тят
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рен ди а лог", на Ире на Или е ва
от БАН "Пра ва та на ли ца та,
при над ле жа щи към мал ци н -
ства в Бъл га рия", на Су ман
Гуп та от Лон до нс кия сво бо ден
уни вер си тет "Бъл га рс ки те нед -
ви жи ми собстве нос ти на бри -
та нс кия па зар", на Ган чо Ко -
лаксъ зов и Ог нян Фор ту нов от
плов ди вс ко то бю ро на Меж ду -
на род на та ор га ни за ция за миг -
ра ция "На си л стве на миг ра ция
и мал ци н ства", а съ що и на
под не се на та със за вид на ле ко -
та и чувство за ху мор се ри оз на
те ма за "Бал ка нс ка та спе ци фи -
ка и ин тег ра ци я та - фил ми и
ис то рия (Кос ту ри ца "Жи вотът
е чу до)" от доц. Жив ко Ива нов,

пре по да ва тел в ПУ. Кон фе рен -
ци я та, ма кар и про ве де на за
два дни, би мог ла да има стой -
но ст та на уни вер си те тс ки се -
ме ст ри а лен курс за сту ден ти те,
ко и то я по се ти ха, а за участ ва -
щи те уче ни то ва бе ше несъм -
не но ед но стой но ст но на уч но
съ би тие. Не на пос лед но мяс то
то бе ше осъ ще ст ве но бла го да -
ре ние и на про фе си о нал ния
пре вод на пре по да ва те ли те по
пре вод от Ка тед ра та по анг -
лийс ка фи ло ло гия на ПУ - Йор -
дан Кос тур ков и Злат ка Чер -
вен ко ва. В зак лю че ние бих от -
бе ля зал, че съ би тия от по доб но
ес те ст во мо гат са мо да го во рят
за прес ти жа на уни вер си тет,
чи е то обу че ние мо же да се смя -
та за ед но от перс пек тив ни те.

éí ëíê. 5

Гру па рус ки и аме ри ка нс ки уче ни обя ви ха на 16 ок то мв -
ри, че е по лу чен най-теж ки ят от съз да де ни те до се га в ла -
бо ра то рия еле мен ти. Час ти ци от то ва ве ще ст во са
просъ ще ст ву ва ли по-мал ко от ед на хи ляд на част от се -
кун да та. Въп ре ки то ва, еле ментът ще бъ де пос та вен в
края на пе ри о ди чес ка та сис те ма и ще ни на ка ра да се за -
мис лим за но ви те еле мен ти, ко и то мо гат да се на ми рат
след не го.
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рия на Бъл га рия" и " Как да опа -
зим при ро да та на Бъл га рия - бъл -
га рс ки те на ци о нал ни и при род ни
пар ко ве и мла ди те бъл га ри". По-
къс но в препъл не на та за ла 2 на
НДК пре зи дентът Пър ва нов се
срещ на с участ ни ци те в съ бо ра.
Дър жав ни ят гла ва на ре че Де ня на
бу ди те ли те кра сив бъл га рс ки
праз ник, за я вя вай ки как  ду хов но -
ст та ни и днес има сво и те бу ди те -
ли, ко и то зас лу жа ват об ще ст ве но
вни ма ние. По-на татък в сво я та
реч Ге ор ги Пър ва нов обоб щи, че

Тен чо ДЕ РЕ КЮВ ЛИ ЕВ
На ци о нал но то дви же ние

"Бъл га рс ко нас ле д ство" и фон да -
ция "Бъл га ре" ор га ни зи ра ха вто -
рия на ци о на лен мла деж ки съ бор
"Съх ра ни бъл га рс ко то", про ве ден
в Со фия на 1 но емв ри. Дви же ни е -
то е съз да де но през сеп те мв ри
2005 г. от ис то ри ци, ар хе о ло зи, ар -
хи тек ти, дип ло ма ти, де пу та ти,
кме то ве на об щи ни, юрис ти и по -
ли ти ци в от го вор на при зи ва, кой -
то пре зи дентът Ге ор ги Пър ва нов
да де за опаз ва не на кул тур но-ис -
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се тру дят мно го, за що то бъ де -
ще то на стра на та е в тех ни те
ръ це. Той връ чи дип ло ми те и
по даръ ци на аб сол вен ти те от
спе ци ал ност БЕ НЕ и им обе -
ща, че ви на ги мо гат да се обръ -
щат към не го ка то към при я -
тел.

От своя стра на сту ден ти те
го позд ра ви ха с ре ци тал на
гръц ки език и по ка за ха превъз -
ход но про из но ше ние.

Де канът на Фи ло ло ги чес -
кия фа кул тет доц. д-р Иван Чо -
ба нов се обър на от име то на
всич ки пре по да ва те ли към
пър во ку рс ни ци те и ги уве ри,
че в Уни вер си те та те ще по лу -
чат цен ни зна ния и от лич на
перс пек ти ва.
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"бъл га рс ка та дър жа ва е би ла сил -
на със си ла та на ме ча, но ста ва
могъ ща със си ла та на сло во то". В
ди а ло га с мла де жи те Пър ва нов
изтък на не об хо ди мо ст та да бъ де
съз да де на сис те ма от сим во ли за
сти му ли ра не на мла ди те та лан ти
в Бъл га рия.

Част от съ бо ра бя ха и книж -
но то из ло же ние "Пис ме на", откъ -
де то все ки участ ник чрез спе ци а -
лен ва у чер, по да рен от ор га ни за -
то ри те, по лу чи безп лат на кни га с
мар ка та на из да те л ство "За ха рий
Сто я нов", фо то из лож ба та "Нас ле -
д ство то в ръ це те на мла ди те",  га -
лас пек такълът на ан самбъл "Бъл -
га ре" - "Бъл га рия през ве ко ве те".

Клу бо ве "Съх ра ни бъл га рс ко -
то" съ ще ст ву ват и в Плов ди вс ка
об ласт, ка то тех ни предс та ви те ли
се вклю чи ха ак тив но и в то зи съ -
бор. Об лас тен ко ор ди на тор на
ини ци а ти ва та е фи ло логът Ган чо
Ко лаксъ зов, вза и мо дей стващ
конструк тив но с ис то ри ци те от
Плов ди вс кия уни вер си тет - д-р
Ру мя на Ком са ло ва, д-р Си ме он
Ка ца ров, док то ран ти те Да мян Бо -
ри сов и Ста нис лав Бо я нов, как то
и с док то рант Ви дин Су ка рев (Ис -
то ри чес ки му зей, Плов див ). 

Сред предс та ви те ли те на ПУ
"Па и сий Хи лен да рс ки" бя ха и сту -
ден ти от II и III курс на спе ци ал -
ност "Ис то рия" - ед но потвъ ржде -
ние и за мо дер но про ти чащ уче бен
про цес в на шия уни вер си тет.

то ри чес ко то нас ле д ство (1 но емв -
ри 2004 г.). 

Це ли те на "Бъл га рс ко нас ле д -
ство" са яс ни и конк рет ни: да се
ак ти ви зи ра граж да нс ки ят конт рол
вър ху действи я та на дър жав на та и
мест на та власт по от но ше ние на
кул тур но то, ис то ри чес ко то и при -
род но то бо га т ство; подк ре пя не на
же ла ни е то на бъл га рс ки те уче ни
за ак тив но учас тие в съз да ва не то
и ре а ли за ци я та на по ли ти ки те,
свър за ни с кул тур ни те ко ри до ри
на Юго из точ на Ев ро па; да бъ дат
обе ди не ни уси ли я та на всич ки,
при те жа ва щи стре ме жа "мес та та
на па мет та" да на ме рят свой ис ти -
нс ки об лик. 

Как то е из ве ст но, през ля то то
на 2005 г. ста ри те сто ли ци Плис ка
и Прес лав бя ха по чис те ни от
участ ни ци в доб ро вол чес ки бри -
га ди. Мла де жи те доб ро вол ци са и
ав то ри на иде я та за съз да ва не то и
на и ме но ва ни е то на клу бо ве те
"Съх ра ни бъл га рс ко то" - не фор -
мал ни ор га ни за ции, от во ре ни към
всич ки по ко ле ния. Вто ри ят на ци -
о на лен мла деж ки съ бор с ед но и -
ме нен нас лов под пат ро на жа на
Ге ор ги Пър ва нов се ока за фо рум с
ев ро пейс ко зву че не. Той за поч на
с ри ту а ла по из ди га не на на ци о -
нал ния три баг ре ник пред па рад -
ния вход на Пре зи де н т ство то,
пос лед ва ха две дис ку сии - "Ей ни
на в Ев ро па та - има ли ев ро пейс ки
мо дел на об ра зо ва ни е то по ис то -

Зла ти на БО РИ СО ВА
На 27 ок то мв ри се със тоя

офи ци ал но то отк ри ва не на
учеб на та го ди на. Спе ци а лен
гост бе гръц ки ят ге не ра лен
кон сул  Ни ко лас Ма ти у да кис.
Той позд ра ви пър во ку рс ни ци -
те с доб ре дош ли и им обе ща,
че ня ма да съ жа ля ват за из бо ра
на ВУЗ и спе ци ал ност. Гостът
за я ви: "То ва е ис то ри чес ки мо -
мент, вие сте ев ро пейс ки сту -
ден ти и мно го вра ти ще бъ дат
от во ре ни за вас. Гръц ки ят език
ще ви бъ де ну жен не са мо за
на ми ра не на ра бо та, от значе -
ние е и районът, в кой то гръц -
ки ят зна чи тел но е нав лязъл." 

Кон сулът посъ вет ва въз пи -
та ни ци те на Уни вер си те та да

Бъл га рс ка Фон да ция Би о раз но об ра зие
Кон курс за фи нан си ра не 

на сту де н тски дип лом ни ра бо ти
в об ла ст та на опаз ва не на би о раз но об ра зи е то и 

уп рав ле ние на за щи те ни те те ри то рии

1. Кой мо же да кан ди да т ства:
Все ки дип ло мант, от вся ко бъл га рс ко вис ше учеб но за ве де ние,

чи я то дип лом на ра бо та по па да в те ма ти ка та на кон кур са:
· опаз ва не и уп рав ле ние на све тов но заст ра ше ни ви до ве жи -

вот ни и рас те ния;
· уп рав ле ние на за щи те ни те ри то рии;
· раз ра бот ва не на ме ха низ ми за ус той чи во полз ва не на при -

род ни ре сур си;
· раз ви тие на еко ту ризъм, ус той чи во ле совъ д ство, би о ло гич но

зе ме де лие и др.;
· раз ви тие на при ро до за щит но то об ра зо ва ние.
2. Не об хо ди ми до ку мен ти:
Пред ло же ние за про ект, съг лас но при ло же ния фор му ляр, кой -

то мо же да из тег ли те от ин тер нет сай та на БФБ www.bbf.biodiver-
sity.bg .

3. Раз мер и на со ки за фи нан си ра не:
От пус ка ни те су ми ще са на стой ност до 1000 ле ва;
Неп ри ем ли ви за фи нан си ра не са след ни те раз хо ди:
· Хо но ра ри за дип ло ман та, на уч ния ръ ко во ди тел и кон сул тан -

ти;
· За ку пу ва не на обо руд ва не;
· За ку пу ва не на на уч на ин фор ма ция (дан ни, ана ли зи от про уч -

ва ния и др.).
4. Сро ко ве:
Пред ло же ния за про ек ти се при е мат до 30.11.2006 г. на елект -

рон на по ща: stefan.avramov@biodiversity.bg
· Продъл жи тел ност на про ек та - не по ве че до 30 ок то мв ри

2007;
· Предс та вя не на фи на лен от чет до 31.11.2007 г.
5. Кри те рии за оцен ка:
· Съ от ве т ствие с те ма ти ка та на кон кур са (по со че на в т. 1);
· Це лесъ об раз ност на раз хо ди те.
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четвър ти курс. Та ка аз още през
1962 г. по лу чих поръ че ние да под -
гот вям ла бо ра то рия по атом на фи -
зи ка. За цел та шефът ми поз во ли
да хо дя чес то до Со фия, да под -
дър жам връз ка с ка тед ра та по
атом на фи зи ка в СУ и да за поч на
снаб дя ва не то с не об хо ди ми те
апа ра ти и ра ди о ак тив ни изо то пи.
Мис ля, че се спра вих с та зи за да -
ча, за що то след ед на го ди на (есен -
та на 1963 г.) за ня ти я та по атом на
фи зи ка за поч на ха нор мал но.

Ис кам да ка жа не що за ат -
мос фе ра та, ко я то съ ще ст ву ва ше
през пър ви те го ди ни. Въп ре ки
тес но ти я та, бях ме мно го зад руж -
ни и от но ше ни я та ни бя ха превъз -
ход ни. Ня ма ше ги още ба ци ли те
на его из ма и ка ри е риз ма. Обс та -
нов ка та бе ше спо кой на. За та зи
ат мос фе ра на при я те л ство мно го
съ дей ства ше "ше фа" - Т. Ва си лев.
Той пос та вя ше за да чи на всич ки,
не лан си ра ше ни ко го, не пре неб -
рег ва ше ни ко го. Мно го цен но ка -
че ст во бе ше не го ва та ес те ст ве -
ност и чо веч ност. При е ма ше идеи
от все ки, тър се ше на ши те мне ния.
Спом ням си, че с не го во раз ре ше -
ние по се тих лек ция, ко я то той из -
не се пред пър ви курс и след то ва
му из ка зах ня кои свои бе леж ки. С

тях. По съ що то вре ме ръ ко во де -
ше най-го ля ма та по оно ва вре ме
ка тед ра по опит на фи зи ка, ко я то
бе ше приз ва на през след ва щи те
две го ди ни да се рои на ня кол ко
по-мал ки, предс тав ля ва щи и до
днес ос но ва та на фи зи чес кия фа -
кул тет.

То дор Ва си лев по ка за ад ми -
ни ст ра тив ни те си уме ния (той е
бил зам.-рек тор и във ВИХВП),
ка то разп ре де ли за да чи те по ор -
га ни за ци я та на учеб ния про цес
меж ду всич ки. На А. Ата на сов и
Д. Щър бо ва въз ло жи да под гот -
вят лек ци ите за ма те ма ти ци, хи -
ми ци, би о ло зи и тех но ло зи, на 
М. Ми хай лов - да под гот вя се ми -
нар ни те за ня тия по фи зи ка. Сте -
фан Мир чев и аз от го ва рях ме за
обо руд ва не то на ла бо ра то ри ите с
при бо ри и инстру мен ти, не об хо -
ди ми за прак ти чес ки те уп раж не -
ния.

Доц. Т. Ва си лев се про я ви и
ка то опи тен стра тег на "фрон та
на на у ка та". И тук нап ра ви нуж -
но то разп ре де ле ние, ка то на все -
ки въз ло жи да прег ле да от дел ни
нап рав ле ния от  ре фе ра тив ния
жур нал по фи зи ка от пос лед ни те
го ди ни в съ от вет ни нап рав ле ния.
Ре фе ра тив ни те жур на ли разк ри ха

какъв акъл, не зная - той има ше
ог ро мен пре по да ва те лс ки опит.

По оно ва вре ме Т. Ва си лев ни
бе ше ка то "ба ща" - ед нак во спра -
вед лив и взис ка те лен към всич ки.
Ние го ува жа вах ме за ра ди го ди -
ни те, зна ни я та и опи та му, той нас
- за ра ди мла до ст та ни, ко я то
тепър ва ще ше да ни да де въз мож -
ност да го до гон ва ме. Той ни ко га
не се над це ня ва ше, не се прест ру -
ва ше на мно гоз най ко (нап ро тив,
за се бе си каз ва ше: "Мо и те зна ния
сти гат до кван то ва та ме ха ни ка"),
по е ма ше не га ти ви те вър ху се бе
си, нас ни па зе ше. Вра та та на ка -
би не та му бе ше поч ти ви на ги от -
во ре на.

Сво е то спра вед ли во от но ше -
ние към хо ра та от ка тед ра та, ко я -
то бър зо се раз рас на, той по ка за,
ко га то тряб ва ше да "въ ве де ред"
при ха би ли та ци ите. Т. Ва си лев
смет на, че тряб ва да да де пре ди м -
ство на оне зи, ко и то най-мно го
по мог на ха в ор га ни за ци я та на
учеб ния про цес. Из по лз вай ки
своя ад ми ни ст ра ти вен ав то ри тет
и рис ку вай ки да си нав ле че не до -
во л ство то на по-мла ди те, но бър -
зо нап ред ва щи в на у ка та сът руд -
ни ци, той "да де път" на сво и те
пър ви по мощ ни ци - Д. Щър бо ва,
Ст. Мир чев и М. Ми хай лов.

То ва, ко е то пи ша, се от на ся за
"оно ва" вре ме. По-къс но не ща та
се про ме ни ха. Ко лек тивът сил но
се раз рас на, преп ле то ха се ха рак -
те ри и ин те ре си, на ме си ха се и не -
а ка де мич ни фак то ри. По я ви ха се
ко ле ги с дру га цен но ст на сис те ма
- за тях ми на ло то ня ма ше ни как во
зна че ние.

Ко га то през 1974 г. спе ци ал -
но ст та фи зи ка се от де ли ка то са -
мос то я те лен фа кул тет, за не гов
пръв де кан бе ше изб ран проф. То -
дор Ва си лев. Въп ре ки че претър -
пя теж ка опе ра ция, той продъл жи
да ра бо ти за утвъ ржда ва не то на
най-доб ри те тра ди ции в об ра зо ва -
ни е то и на у ка та.

Обек тив но, проф. То дор Ва -
си лев ще се за пом ни ка то ро до на -
чал ник на плов ди вс ка та уни вер -
си те тс ка фи зи ка, а лич но за ме не -
ка то един от най-ува жа ва ни те ми
учи те ли.
ПРОФ. АТА НАС АТА НА СОВ

Ата нас Ата на сов вед на га пое
задъл же ни я та на пръв по мощ ник
на доц. Т. Ва си лев. Той бе ше ве че
про я вил спо соб нос ти те си ка то
те о ре тик и шефът му въз ло жи да
под гот вя дис цип ли ни те по те о ре -
тич на фи зи ка. Още през след ва -
ща та, 1962 го ди на, Ата на сов ста -
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ПРОФ. ТО ДОР ВА СИ ЛЕВ 
(1911-1984г.)

От да вай ки зас лу же но то приз -
на ние за ро ля та на про фе сор Жив -
ко Ламб рев ка то рек тор - об ще ст -
ве но изя ве на лич ност, ко я то осъ -
ще ст вя ва ше не ма ло важ на та за
оно ва вре ме връз ка с мест ни те ръ -
ко во д ства, не мо га да не изтък на
ог ром на та ад ми ни ст ра тив на дей -
ност на про фе сор То дор Ва си лев
за ор га ни за ци я та на учеб ния про -
цес и за комп лек то ва не то на пре -
по да ва те лс кия екип в но восъз да -
де ния през 1961 г. Инс ти тут. 

Тан демът Ламб рев - Ва си лев
поз на ва ше доб ре ака де мич ни те
сре ди в Плов див и уме ло из по лз -
ва ше то ва за прив ли ча не на под -
хо дя щи пре по да ва те ли в че ти ри те
но ви спе ци ал нос ти. Осо бе но ре -
ша ва ща бе ше ро ля та на Т. Ва си -
лев за ор га ни зи ра не то на спе ци ал -
нос ти те по фи зи ка и ма те ма ти ка.
До то га ва той ръ ко во де ше ка тед -
ра та по фи зи ка във ВИХВП. До -
цент Т. Ва си лев (той ста на про фе -
сор през 1966 г.) по ка за на ход чи -
вост и сме лост ка то прехвър ли ця -
ла та ка тед ра в но вия инс ти тут,
лик ви ди рай ки пре диш ния й ста -
тус. Към ней ния със тав се присъ -
е ди ни и моя ми лост. (Впро чем,
прехвър ля не то на ко ле ги те от
ВИХВП офи ци ал но ста на на 1 ок -
то мв ри 61 г., та ка че имам един
ме сец аванс пред тях).

Го ля ма та цел, ко я то ръ ко во д -
ство то на Инс ти ту та си бе ше пос -
та ви ло, бе да изг ра ди но ви те спе -
ци ал нос ти по по до бие на те зи в
Со фийс кия уни вер си тет, за да
оси гу ри рав ни ще на обу че ни е то,
бли зо до сто лич но то. В име то на
та зи цел проф. Т. Ва си лев пре неб -
рег ва ше вся как ви нор ма ти ви и
изиск ва ния, с ко и то днес се съ об -
ра зя ва ме. Още през пър ва та учеб -
на го ди на той сфор ми ра три ма те -
ма ти чес ки ка тед ри: по ал геб ра,
ге о мет рия и ре а лен ана лиз и лич -
но ги ог ла ви, ка то се гри же ше за
прив ли ча не на пре по да ва те ли в

Проф. дфн Ни ко ла БА ЛА БА НОВ
Имам "при ви ле ги я та" да съм наз на чен със за по вед № 14

от 31 ав густ 1961 г. за асис тент по фи зи ка в но во отк ри тия
през съ ща та го ди на Висш пе да го ги чес ки инс ти тут по при ро -
до-ма те ма ти чес ки на у ки - пръв от не ха би ли ти ра ни те пре по -
да ва те ли. Се га съм ос та нал пос ле ден от пър ви те. То ва ми да -
ва пра во от вре ме на вре ме да спо де лям мои спо ме ни за На ча -
ло то и за оне зи, ко и то го пос та ви ха.

С нас то я щия ма те ри ал ис кам да от дам зас лу же но то на
ко ле ги те, ко и то изг ра ди ха ос но ви те на уни вер си те тс ка та
фи зи ка в Плов див и бла го да ре ние на ко и то днес градът ни е
приз нат ка то най-го ле мия извъ нсто ли чен център на фи зи -
чес ки те на у ки в стра на та. 
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ог ром ния ди а па зон от фи зи чес ки -
те изс лед ва ния по све та. Но за на -
ше удо во л ствие срещ нах ме не
мал ко съ об ще ния за изс лед ва ния,
ко и то ка то че ли не бя ха да леч от
на ши те въз мож нос ти. То ва, раз би -
ра се, ни вдъх на оп ти мизъм.
Шефът ни съ би ра ше и вза им но се
ин фор ми рах ме за "на ход ки те".

Не слу чай но на ре кох Т. Ва си -
лев "стра тег". Той гле да ше нап ред
и под гот вя ше хо ра за учеб ни те
дис цип ли ни, по ко и то щя ха да се
во дят за ня тия във вто ри, тре ти и
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партнь ор на мно го на уч ни и про -
из во д стве ни зве на.

Сте фан пое и зна чи тел на част
от пре по да ва те лс ка та дей ност. За -
ед но с проф. Ва си лев на пи са ха
учеб ник по об ща фи зи ка, кой то
претър пя две из да ния. Имах удо -
во л стви е то да бъ да в един ав то рс -
ки ко лек тив с не го, кой то под ръ -
ко во д ство то на проф. Т. Ва си лев
на пи са екс пе ри мен та лен учеб ник
по фи зи ка за 11-ти клас. Сте фан
бе ше по ле зен със своя пре по да ва -
те лс ки опит и със спо соб но ст та
си да предс та вя ма те ри а ла крат ко
и яс но.

Доц. Мир чев про я ви сво и те
спо соб нос ти и ка то ор га ни за тор.
Той ор га ни зи ра ра бо та та на ка -
тед ра та по фи зи ка на твър до тя ло,
раз ви ти е то на спе ци ал но ст та "ин -
же нер на фи зи ка", съз да ва не то на
ла бо ра то рия по ва ку ум на тех ни -
ка, на спе ци а ли зи ра на ра бо тил ни -
ца. Не го ва е зас лу га та за пост ро я -
ва не на прист рой ка та към сгра да -
та на ка тед ра "Атом на фи зи ка".
Ня ма друг такъв слу чай в ис то ри -
я та на уни вер си те та. 

Приз на ни е то за не го ви те ор -
га ни за то рс ки ка че ст ва бе ше из би -
ра не то му за де кан на фи зи чес кия
фа кул тет (1983-86 г.), след то ва за
ди рек тор на Ла бо ра то ри я та по
при лож на фи зи ка. По вре ме на
де ка н ство то на ма са та в ка би не та
му ви на ги има ше мен то ви бон бо -
ни, с ко и то се опит ва ше да пред -
раз по ло жи по се ти те ли те - ко ле ги
и сту ден ти.

Сте фан бе ше доб ряк и бод -
ряк, ком пань ор със свой ре пер то -
ар, в кой то ние с удо во л ствие се
включ вах ме. На из ле ти те, ко и то
ор га ни зи рах ме през пър ви те го -
ди ни, той майс то ре ше за де ца та
раз лич ни дър ве ни иг рач ки, ко и то
се вър тя ха от вятъ ра или от во да -
та в по то че та та. За го ле ми те ор га -
ни зи ра ше огъ ня за ска ра та. 

Сте фан бе ше ра бо то хо лик.
Все не що чер та е ше и майс то ре ше
- стру гу ва ше, фре зо ва ше, шли фо -
ва ше; все око ло ма ши ни те се вър -
те ше. Ня кои ко ле ги не одоб ря ва ха
то ва, но майс то ре не то бе ше в не -
го ва та кръв. В къ щи, в ед на та ва -
нс ка стая, си бе ше обо руд вал ра -
бо тил ни ца и там продъл жа ва ше
да се за ни ма ва с ин те ре су ва щи те
го не ща.

Ху бав и жиз не ра дос тен чо -
век, добър и опи тен пре по да ва тел,
утвър ден спе ци а лист, дал своя
при нос за раз ви ти е то и утвъ ржда -

сер та ция (1983 г.). Ата на сов ус -
вои и раз ви ме то да на фа зо ви те
функ ции и го при ло жи за ре ша ва -
не на мно го проб ле ми от яд ре на та
фи зи ка и фи зи ка та на еле мен тар -
ни те час ти ци. Към те зи изс лед ва -
ния той при об щи и по-мла ди те си
сът руд ни ци - К. Ива нов, В. Ве ли -
ков, Ст. Ка за ко ва, А. Ма ри нов.

През 1985 г. А. Ата на сов по -
лу чи на уч но то зва ние "про фе сор"
по те о ре тич на фи зи ка. От 2001 г. е
пен си о нер. През 2003 г., по ини -
ци а ти ва на един от не го ви те уче -
ни ци, доц. А. Ма ри нов, бе ше ор -
га ни зи ра но чест ва не на 70-го -
диш ния юби лей на про фе со ра. От
ка тед ра та по те о ре тич на фи зи ка,
ко я то той съз да де, присъ ства ше
са мо ед на ко леж ка.

ДОЦ. СТЕ ФАН МИР ЧЕВ 
(1933-2000 г.)

"Ако в ду ха на кос ми чес кия
реч ник от 60-те го ди ни на ре ка
Ата на сов гла вен те о ре тик във фи -
зи ка та, то без съм не ние на Сте -
фан Мир чев се па да ше ро ля та на
гла вен конструк тор". Та ка съм ха -
рак те ри зи рал мяс то то на то зи ко -
ле га в пър во на чал ния със тав на
фи зи ци те, в кни га та си "За кач ки с
ми на ло то на Уни вер си те та". Та зи
оцен ка той зас лу жи с ак тив ни те
си действия ка то екс пе ри мен та -
тор и конструк тор на мно го тех -
ни чес ки съ оръ же ния. На ис ти на,
със сво и те тех ни чес ки уме ния,
съ че та ни с фи зи чес ки зна ния,
Сте фан Мир чев бе ше глав ни ят
ор га ни за тор на прак ти чес ко то
обу че ние на сту ден ти те в но вия
инс ти тут.

Сте фан не бе ше ин же нер, но
при те жа ва ше ин же нер ни спо соб -
нос ти; той се ув ли ча ше по ве че по
конструк то рс ка та ра бо та. За не го
бе ше удо во л ствие да съз да де апа -
ра ту ра та, но не и да се ди с нея за
ру тин ни из мер ва ния, в ко е то по -
ве че то виж дат изс ле до ва те лс ка та
ра бо та. Ко га то нап ра ве ше ня -
какъв при бор, го пре да ва ше на ко -
ле ги те за из по лз ва не.

Изк лю чи тел но по лез но за не -
го ва та про фе си о нал на ква ли фи -
ка ция бе ше ед но го диш на та му
спе ци а ли за ция в Ин дия (1966 г.).
Там той ов ла дя ва ку ум на та тех ни -
ка и ка то се вър на ста на един от
во де щи те спе ци а лис ти в та зи об -
ласт. В продъл же ние на по ве че от
две де се ти ле тия сфор ми ра ни ят от
не го екип раз ви ва ше ва ку ум на та
тех ни ка и тех ни ка та на ме та ли зи -
ра не то, склю чи до го во ри с де сет -
ки предп ри я тия, ста на тър сен

ше оп ре де лен за шеф на бъл га рс -
ко то зем ля че ст во и оси гу ря ва ше
връз ка та с инс ти ту тс ко то уп рав -
ле ние. Имам мно го ху ба ви спо ме -
ни от об ща та ни ра бо та  по оно ва
вре ме.  

През го ди ни те, за ко и то раз -
каз вам, Ата на сов под дър жа ше с
всич ки мно го доб ри и при я те лс ки
от но ше ния. Въп ре ки аван са, кой -
то има ше и ка то учен, и ка то ад -
ми ни ст ра тор, той ни ко га не по -
каз ва ше ви со ко ме рие и превъз хо -
д ство. Бе ше ес те ст вен в дър жа ни -
е то си, ви на ги отк ро вен, ле ко
прис ме ху лен, но доб ро же ла те лен.
Той бе ше но си тел на он зи ху мор,
кой то аз на ри чам "бре зо вс ки" и
вла гам в то зи епи тет са мо сим па -
тии. Със сту ден ти те съ що се дър -
же ше доб ре и те го ува жа ва ха. Го -
ля ма опо ра за не го, осо бе но в дра -
ма тич ни те за се мей ство то го ди ни,
бе ше съп ру га та му, Ма рия - ед на
сил на и зем на же на.

Не мо га да не спо ме на още
ед но ка че ст во на Ата нас, с ко е то
сто е ше над всич ки нас - не го ва та
ин фор ми ра ност. Той не са мо ре -
дов но по се ща ва ше биб ли о те ка та,
бук вал но при чак ва ше ку ри ер ка та
и разг леж да ше от ръ це те й по ща -
та. Прег леж да ше съдър жа ни е то
на всич ки фи зи чес ки спи са ния (а
те бя ха мно го по ве че от се га) и
чес то пре ди нас за бе ляз ва ше ста -
тии от об ла ст та, в ко я то ра бо тих -
ме. Не го ва та ин фор ми ра ност в
на у ка та още по ве че се уве ли чи
след завръ ща не то му от Дуб на.
След то ва за не го все ки ден се по -
лу ча ва ха па ке ти със ста тии или
сбор ни ци. В ка би не та му се об ра -
зу ва ха ог ром ни куп чи ни, от ко и то
той под би ра ше по лез но то за не го,
ос та на ло то - раз да ва ше или хвър -
ля ше. Той бе ше ви на ги ос ве до мен
за то ва, ко е то се пра ви в не го ва та
об ласт и та зи ос ве до ме ност бе ше
не го во то го ля мо пре ди м ство пред
ос та на ли те.

А. Ата на сов пос тиг на зна чи -
тел ни ре зул та ти в на уч ни те изс -
лед ва ния. Продъл жи тел но вре ме
(през на чал ния пе ри од) се за ни -
ма ва ше с проб ле ми на не ут рон на -
та оп ти ка - пре ми на ва не и пре -
чуп ва не на сту де ни не ут ро ни,
как то и с раз сей ва не на бав ни не -
ут ро ни от во до род ни мо ле ку ли (в
съ ав то р ство с К. Ива нов, кой то за -
щи ти ди сер та ция на та зи те ма).
Зна чи тел на част от не го ви те изс -
лед ва ния бе ше пос ве те на на те о -
ри я та на по тен ци ал но то раз сей ва -
не. Своя при нос в та зи об ласт той
предс та ви в док то рс ка та си ди -

на до цент (на 29 го ди ни!) и ръ ко -
во ди тел на вто ра та в спе ци ал но -
ст та ка тед ра - "Те о ре тич на фи зи -
ка". През про лет та на съ ща та го -
ди на при нас се прехвър ли на ра -
бо та от ВМИ-Плов див Кръстьо
Ива нов и в не го во ли це Ата на сов
на ме ри ве ли ко ле пен партнь ор, с
кой то за ед но и зад руж но ра бо ти ха
в продъл же ние на 30 го ди ни (не
ми се го во ри за ряз ко то вло ша ва -
не на тех ни те от но ше ния след
1990-та го ди на. От то ва за гу би ха
и два ма та, и ця ла та ка тед ра). 

Ата на сов има го ле ми зас лу ги
за обу че ни е то на сту ден ти те по
те о ре тич на фи зи ка. По-къс но той
на пи са ня кол ко учеб ни ка, с ко е то
изп ре ва ри до ри мас ти ти те про фе -
со ри от Со фийс кия уни вер си тет:
"Те о ре тич на фи зи ка" I част (1967
г.), ТФ-II част (1969 г.), "Кван то ва
ме ха ни ка" (1982 г.), сбор ник от
за да чи и др. Как то проф. Т. Ва си -
лев, та ка и доц. А. Ата на сов се
стре мя ха още в на ча ло то да пос -
та вят учеб ния про цес по фи зи ка
на рав ни ще то в Со фийс кия уни -
вер си тет.

Ата на сов не се гри же ше са мо
за сту ден ти те, той по ла га ше уси -
лия да из диг не те о ре тич но то ни во
и на нас - не го ви те ко ле ги. Той ор -
га ни зи ра се ми нар и за поч на да ни
за ни ма ва по то ку-що из ляз ла та
"Те о ре тич на фи зи ка" на Ле вич.
Про ве дох ме ня кол ко за ня тия; в
тях се вклю чи и ма те ма тикът от
ВИХВП С. То до ри нов. Но да ли
по ра ди ог ром на та ни на то ва ре -
ност, да ли по ра ди на ра ст ва щи те
труд нос ти в ус во я ва не то, се ми -
нарът пре ус та но ви сво я та дей -
ност и по на татък пре ми нах ме на
"са мо под го тов ка".

По слу жеб на та стъл ба доц.
Ата на сов се из кач ва ше не пос ре д -
стве но след проф. Т. Ва си лев.
През 1968 г. той нас ле ди от не го
за ме ст ник-рек то рс ка та длъж ност
(в еки па на проф. Сте фан Ива -
нов). По-къс но пре ми на през мно -
го ад ми ни ст ра тив ни пос то ве: де -
кан на фи зи чес кия фа кул тет
(1976-79 г.), още веднъж за ме ст -
ник-рек тор (1979-83 г.), ди рек тор
на Ла бо ра то ри я та по при лож на
фи зи ка. Ка то се взе мат пред вид и
30-те го ди ни ка то ръ ко во ди тел на
те о ре тич на та ка тед ра, не мо же да
не се от да де зас лу же но то приз на -
ние на не го вия при нос за утвъ -
ржда ва не то на плов ди вс ка та фи -
зи ка. 

През 1970 г. Ата на сов за ми на
на ра бо та в ОИ ЯИ-Дуб на, къ де то
прес тоя до края на 1973 г. Там бе -
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ва не то на ин же нер на та и при лож -
на фи зи ка в град Плов див - с то ва
ще за пом ним ко ле га та Сте фан
Мир чев.

ДОЦ. МИТ КО МИ ХАЙ ЛОВ 
(1932-2005г.)

Безс пор но той бе ше най-жиз -
не ра до ст на та лич ност сред фи зи -
ци те, ко я то допъл ва ше па лит ра та
от ха рак те ри в спе ци ал но ст та.
Със своя бодър дух, с гръ мог лас -
ния си смях и с ле ко та та в об щу -
ва не то Мит ко Ми хай лов вна ся ше
вед рост в обс та нов ка та - и по
вре ме на ра бо та, и през по чив ки -
те. Той взе ак тив но учас тие в
под го тов ка та и про веж да не то на
учеб ни те за ня тия - в на ча ло то в
ла бо ра тор ния прак ти кум, а по-
къс но и ка то лек тор. Вед на га се
вклю чи в елект ро мет рич ни те
изс лед ва ния на по ли ме ри те, ка то
партнь ор на Ст. Мир чев и под ръ -
ко во д ство то на Т. Ва си лев.

През 1966/67 г. Мит ко бе ше
на спе ци а ли за ция в Моск ва, след
ко е то на со чи ин те ре си те си към
фи зи ка на сег не то е ле кт ри ци те.
За ед но с постъ пи лия през 1968 г.
в Инс ти ту та ко ле га Сто ян Сто я -
нов про ве до ха, в продъл же ние на
20 го ди ни, го ля ма се рия от изс -
лед ва ния на сег не то е ле кт рич ни
мо нок рис та ли. През 1973 г. за щи -
ти ди сер та ция в то ва нап рав ле -
ние, а де сет го ди ни по-къс но
(1983 г.) под не го во ръ ко во д ство
за щи ти и ко ле га та Сто я нов. Зна -
чи тел на част от изс лед ва ни я та
им бя ха пуб ли ку ва ни в ев ро пейс -
ки фи зи чес ки спи са ния. Те по лу -
чи ха и ня кол ко ав то рс ки сви де те -
л ства, тре ти ра щи ме то ди и уст -
рой ства за по лу ча ва не и изс лед -
ва не на мо нок рис та ли от триг ли -
цин сул фат.

През 1970 г. М. Ми хай лов бе -
ше изб ран за до цент (с не го сме
изб ра ни в един ден). Мно го го ди -
ни пре по да ва ше об ща фи зи ка на
сту ден ти те от не фи зи чес ки те
спе ци ал нос ти. На пи са и два
учеб ни ка (за ед но с ко ле га та К.
Ка лайд жи ев): "Фи зи ка за би о ло -
зи" (1978 г.) и "Фи зи ка на кон ден -
зи ра ни те сре ди" (1982 г.). Бе ше
ня кол ко го ди ни ръ ко во ди тел на
ка тед ра "Ра ди о фи зи ка и елект ро -
ни ка".

Мит ко бе ше сър де чен и об -
щи те лен чо век, с ве сел и дру же -
лю бен ха рак тер, ко е то го пра ве -
ше център на ком па ни ите извън
ра бо та та. Ня как си ес те ст ве но
ста на той да бъ де оп ре де лен за

пред се да тел на сту де н тския кул -
ту рен клуб. Та зи дей ност му до -
пад на и той вло жи мно го ен ту си -
азъм и емо ции в ор га ни зи ра не то
на ху до же ст ве на та са мо дей ност
в инс ти ту та. То га ва та зи дей ност
бе ше мно го раз ви та - ня ма ше
курс, до ри сту де н тска гру па, ко я -
то да не участ ва в ня коя от фор -
ми те на са мо дей но ст та. Ми хай -
лов се гри же ше за ней на та ор га -
ни за ция и ръ ко во д ство, за оси гу -
ря ва не на ус ло вия за ре пе ти ции
и за изя ви. 

С в и  д е  т е л
съм на не го ви те
спо соб нос ти и
нак лон нос ти в
то ва от но ше ние,
за що то в на ча ло -
то ра бо тих ме в
един ка би нет, а
след ка то се раз -
де лих ме, той ви -
на ги участ ва ше в
"ме роп ри я ти я та"
на на ша та ка тед -
ра. Ня кол ко го -
ди ни - зи ме и ле -
те, ние уст рой -
вах ме, под ве що -
то ръ ко во д ство на То ни Пет ров,
екс кур зии в Ро до пи те и Мит ко
участ ва ше във всич ки те ни по хо -
ди. Той бе ше здрав, ат ле ти чен,
издръж лив - и при ка те ре не то, и
в иг ри те, ко и то си уст рой вах ме
във вся ка хи жа (но сех ме бас кет -
бол на топ ка), и на ве чер ни те над -
пя ва ния и над пи ва ния. Най-сил -
ни ят глас бе ше не го ви ят, не го ви
бя ха най-со ле ни те ви цо ве и най-
за кач ли ви те пес ни.

Ка то пи ша за "оно ва вре ме",
не ми се ис ка да от ми на един
епи зод от не го ва та и мо я та би ог -
ра фия - един мой "грях" спря мо
Мит ко (кол ко то и да е ли чен).
През 1968 г. той по да де мол ба за
раз вод. По моя ини ци а ти ва аз се
явих на де ло то ка то сви де тел
сре щу не го - в име то на по-го ля -
ма издръж ка за две те му де ца.
(Ис ти на та е, че Мит ко не прес та -
на да се гри жи за две те си мо ми -
че та и след ка то съз да де но во,
ху ба во се мей ство с Ве са. Тя  на
свой ред по ло жи мно го гри жи за
здра ве то му,  осо бе но през  пос -
лед ни те го ди ни).

Все ки по сво е му мо же да
тъл ку ва та зи моя постъп ка. Не
ми бе ше ле ко да зас та на сре щу
ко ле га в съ да. Мит ко ми бе ше
близък, не го ви ят ха рак тер ми до -
па да ше, ува жа вах го. Не бе ше
при ят но и за не го. Но и в то зи

хра ни тел на та про миш ле ност. В
ней ния ка би нет има ше един
спект рог раф, с кой то тя ра бо ти
по ве че от 20 го ди ни. Пра ве ше
ана лиз на хра ни тел ни про дук ти
(оре хи, пше ни ца, кра ве мля ко), а
по-къс но, за ед но с доц. Ата на со -
ва (от ка тед ра "Ге о ло гия"), изс -
лед ва ха хи ми чес кия със тав на
раз лич ни па ле он то ло гич ни обек -
ти.

През всич ки те го ди ни Д.
Щър бо ва ра бо те ше са ма. Тя ос та -
на ня как си изо ли ра на - не умиш -
ле но, а глав но по ра ди ней на та
стес ни тел ност и зат во ре ност.
Всич ки я ува жа вах ме и по со че -
ни те чер ти пре че ха един стве но
на нея. Раз би ра се, за ней но то
сла бо об щу ва не с ко ле ги те има -
ше обек тив на при чи на - продъл -
жи тел но вре ме тя се бо ре ше за
здра ве то на съп ру га си.

До цент Щър бо ва не ос та на
наст ра на и от ад ми ни ст ра тив на та
дей ност. Тя бе ше изб ра на един
ман дат за ръ ко во ди тел на ка тед ра
"Атом на фи зи ка" (ко га то аз бях в
Дуб на), а след то ва - на ка тед ра
"Ра ди о фи зи ка и елект ро ни ка".
Един ман дат бе ше за ме ст ник-де -
кан на При ро до-на уч ния фа кул -
тет. На нея мо же ше да се раз чи та
- чест на, все от дай на, изпъл ни -
тел на. Ад ми ни ст ра тив на та ра бо -
та не я про ме ни - ос та на си все
съ щи ят скро мен чо век.

Изк лю чи тел но чувстви тел на,
изк лю чи тел но доб ра, за нея
напъл но ва же ше из разът: "на
мрав ка та път пра ви". За 30 го ди -
ни ра бо та във фа кул те та доц. Д.
Щър бо ва с ни ко го не се спреч ка,
ни ко го не оби ди, преглъ ща ше
гор чи ви ни те, ко и то жи вотът й
под на ся ше (вклю чи тел но и преж -
дев ре мен но то й пен си о ни ра не).
Сред шу ма и су е та та на ежед не -
ви е то ней но то присъ ствие, ма кар
и не тол ко ва за бе ле жи мо, бе ше
до из ве ст на сте пен ко рек тив в на -
ше то по ве де ние; със сво и те ка че -
ст ва тя смек ча ва ше обс та нов ка та
във фа кул те та, ко я то с го ди ни те
все по ве че се "втвър дя ва ше".

Не мо же да не из пит ва ме из -
ве ст на ви на за то ва, че забър за ни
и обвър за ни с те ку щи, ни ко га
несвъ ршва щи де ла, не й от да дох -
ме нуж но то вни ма ние и ува же -
ние през дъл ги те го ди ни на бо ле -
ду ва не то й. А доц. Да фи на Щър -
бо ва - един от пър ви те пре по да -
ва те ли във фи зи чес кия фа кул тет,
зас лу жа ва ше то ва вни ма ние.

слу чай той по ка за го ля мо то си
сър це - от но ше ни я та ни през
след ва щи те го ди ни се за па зи ха
нор мал ни, ко ле ги ал ни, чо веш ки.
Мит ко не бе ше дреб нав. Той бе ше
един мно го добър и от зив чив чо -
век, но пи ле еше без задръж ки
доб ри на та си, а за ед но с нея - и
здра ве то си.

Пос лед ни те де се ти на го ди ни
не се ока за ха ми лос ти ви към не го.
Се ри я та от ин сул ти, ко и то по лу -
чи, му от не ма ха пос те пен но ня ко -

гаш на та жиз не -
ност, раз ма ха на
дви же ни я та, го -
во ра му. Пос лед -
но то, ко е то за па -
зи, бе ше ус мив -
ка та. Теж ко бо -
лен, при ко ван
към лег ло то той
се ус мих ва ше на
ред ки те по се ти -
те ли, с ко е то им
на пом ня ше за
оне зи ху ба ви го -
ди ни, ко и то, уви,
ни ко га ня ма да се
вър нат.

ДОЦ. ДА ФИ НА ЩЪР БО ВА 
(1923-2006 г.)

Раз ли ча вай ки се с ха рак те ра
си от всич ки ос та на ли ко ле ги, със
сво е то скром но и без шум но по ве -
де ние Да фи на Щър бо ва вна ся ше
спо кой ствие и рав но ве сие в ка тед -
ра та. Тя бе ше де се ти на го ди ни по-
въз ра ст на от всич ки, с нат ру пан
опит и жи тейс ка мъд рост, с ко е то
ние се съ об ра зя вах ме, но не дос -
татъч но оце ня вах ме. Проф. Т. Ва -
си лев, оба че, я це не ше и из по лз -
ва ше ка то си гу рен и съ вес тен по -
мощ ник в учеб на та дей ност.

Още в на ча ло то Т. Ва си лев й
въз ло жи да ор га ни зи ра учеб ни те
за ня тия със спе ци ал ност хи мия.
Изк лю чи тел но ста ра тел на, Д.
Щър бо ва се зае с лек ци он ния
курс. Още през пър вия се местър
аз по се тих ней на лек ция. Нап ра ви
ми впе чат ле ние ней на та бо лез не -
на стес ни тел ност - тя поч ти не
пог леж да ше към ау ди то ри я та.
Дър жа не то й ряз ко се раз ли ча ва -
ше от то ва на ос та на ли те ко ле ги.
Стру ва ми се, че ня кой бе ше от ра -
но за сег нал са мо чу в стви е то на та -
зи доб ра же на и тя но се ше та зи
трав ма цял жи вот. Но и аз, и ко ле -
ги те я ува жа вах ме за ра ди ней но то
тру до лю бие и ста ра ние.

Пър ви те на уч ни изс лед ва ния
на Д. Щър бо ва бя ха свър за ни с
при ла га не то на оп тич ни ме то ди в

"���	"�����	#!����
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Ве лич ка БО ЖИ КО ВА 
Бъл га рс ка фи ло ло гия, IV курс

Как то е из ве ст но, в раз ви -
ти е то си през ве ко ве те бъл га рс -
ки ят език е ге не ра ли зи рал мор -
фо ло гич на осо бе ност, ко я то го
от ли ча ва от ос та на ли те сла вя -
нс ки ези ци. Той при те жа ва
фор ми за из ра зя ва не на оп ре -
де ле ност и не оп ре де ле ност. 

Цел та на нас то я що то изс -
лед ва не е да се про ве ри за кои
час ти на реч та в бъл га рс кия
език е ха рак тер на мор фо ло гич -
на та ка те го рия оп ре де ле ност,
ка то се има пред вид про из -
ходът на член на та мор фе ма,
ос нов ни те й функ ции и мяс то -
то на оп ре де ли тел ния член в
струк ту ра та на но ми нал на та
фра за.

Спо ред Сто ян Сто я нов
/1965/ в бъл га рс кия език се
чле ну ват съ ще ст ви тел ни те
име на, при ла га тел ни те име на,
чис ли тел ни те име на /всич ки
ред ни и ня кои брой ни/, пъл ни -
те фор ми на при те жа тел ни те
мес то и ме ния и при час ти я та.
Изб ро е ни те име на се чле ну ват,
ка то към неч ле ну ва ни те им
фор ми се при ба ви оп ре де ли те -
лен член. Членът, кой то се пос -
та вя след не оп ре де ле на та фор -
ма, за ви си от ро до ва та фор ма в
един стве но чис ло и от функ ци -
я та на съ ща та фор ма в из ре че -
ни е то.

Що се от на ся до днеш ния
об лик на член на та мор фе ма, тя
во ди на ча ло то си от ста ри те
по ка за тел ни мес то и ме ния: t’, ta,
to, on’, ona, ono, ow’, owa, owo, sx, si,

se ,, ка то към тях се включ ва и
ана фо рич но то мес то и ме ние i,

4, 5. /Мир чев, 2000, стр. 75/.
Чле ну ва не то при съ ще ст -

ви тел но то име се извър ша ва,
ка то към неч ле ну ва на та фор ма
се при ба ви оп ре де ли те лен

член, съг ла су ван с ро да на име -
то. Спо ред Т. Шам рай /1989/ е
умест на упот ре ба та как то на
по ка за тел но мес то и ме ния в съ -
че та ние с неч ле ну ва ни фор ми,
та ка и на чле ну ва ни фор ми. То -
ва мо же да се обяс ни с осо бе -
ния ха рак тер на по ка за тел ни те
мес то и ме ния в ста робъл га рс -
кия език. При упот ре ба те са за -
е ма ли раз лич но мяс то в сло -
восъ че та ни е то. Ко га то по ка за -
тел но то мес то и ме ние е би ло
сил но, то е за е ма ло І по зи ция, а
ко га то е би ло сла бо - ІІ по зи -
ция. С те че ние на вре ме то по -
ка за тел но то мес то и ме ние се е
при ле пи ло до съ ще ст ви тел но то
име и е за поч на ло да функ ци о -
ни ра ка то оп ре де ли те лен член.
За ед но с то ва е за паз ва ло ІІ-та
си по зи ция в сло восъ че та ни е -
то, за що то "ко га то съ ще ст ви -
тел но то по лу чи ед но или по ве -
че оп ре де ле ния, оп ре де ли тел -
ни ят член се присъ е ди ня ва към
фор ма та на пър во то име в гру -
па та" /Зи да ро ва, 1998/. 

След присъ е ди ня ва не то на
по ка за тел но то мес то и ме ние
към съ ще ст ви тел но то име, то
се счи та за оп ре де ли те лен
член, а сло восъ че та ни е то се
при е ма за сло во фор ма. Членът
ста ва фор ма лен по ка за тел на
ка те го ри я та по ло же ние, а
имай ки пред вид ней ни те функ -
ции, мо жем да от бе ле жим, че
ко ли че ст во, обоб ще ност и
конк ре ти за ция мо гат да бъ дат
оп ре де ля ни са мо на съ ще ст ви -
тел ни те име на. 

След ва да разг ле да ме ка те -
го ри я та по ло же ние при при ла -

га тел ни те име на. В ста робъл га -
рс кия език те са има ли прос ти
и слож ни фор ми. "Слож ни те
при ла га тел ни имат смисъл на
оп ре де ле ни фор ми. Слож на та
/оп ре де ле на/ фор ма се по лу ча -
ва чрез при бав ка та към прос та -
та фор ма на при ла га тел ни те на
мес то и мен ни те енк ли тич ни
еле мен ти." /Мир чев, 2000,
стр.68/.

В Доб рей шо во то еван ге лие
от ХІІІ в. за пър ви път за бе ляз -
ва ме присъ е ди ня ва не на по ка -
за тел но мес то и ме ние към при -
ла га тел но име.

Ин те рес но е да се ви ди как
при ла га тел но то име е по лу чи -
ло оп ре де ли те лен член. След
ка то ве че зна ем, че то е има ло
две фор ми, ще про ве рим към
коя се е присъ е ди ня вал членът. 

��.1 now + t’ = now’t

��.2 now’ + i= now’i+t= now’jit

В пр. 1 и пр. 2 при ба вих ме
по ка за тел но то мес то и ме ние
съ от вет но към прос та та и
слож на та фор ма на при ла га -
тел но то име, но та ка по лу чи ли -
те се сло во фор ми не са поз на ти
в съв ре мен ния бъл га рс ки език.
Сле до ва тел но мо же да се нап -
ра ви из водът, че при ла га тел но -
то име не е присъ е ди ня ва ло по -
ка за тел но мес то и ме ние, а е
взе ло ве че при ле пе но то към
съ ще ст ви тел но то име мес то и -
ме ние, функ ци о ни ра що ка то
оп ре де ли те лен член (за ед но с
окон ча ва щия малък или го лям
ер при съ ще ст ви тел ни те от м.
р.), и го е при ба ви ло към слож -
на та си фор ма - срв.: 

Пр.3 now’ji+’t=now’ji’t
nowa4 +ta=nowa4ta

nowo5 +to=nowo5to

Днес по лу че на та фор ма за
м.р. е за па зе на, а за ж.р. и ср.р.
"но во я та" и "но войе то" са се
сък ра ти ли. Наб лю да ва ме и
ред ки слу чаи, при ко и то оп ре -
де ли тел ни ят член се до ба вя и
към крат ки те фор ми, но то ва се
схва ща ка то ди а ле кт на осо бе -
ност. 

Имай ки пред вид гор но то
твър де ние, мо жем да нап ра вим
след ния из вод. Ка те го ри я та по -
ло же ние не е ха рак тер на за
при ла га тел ни те име на. Днес
ние ня ма ме ос но ва ния да го во -
рим, че при то зи клас ду ми се
наб лю да ва пов тор но чле ну ва -
не. 

Как то зна ем, ос но вен прин -
цип на мор фо ло ги я та е, че в ед -
на ду ма не мо же да има 2 мор -
фе ми, из ра зя ва щи ед но и съ що
гра ма тич но зна че ние. След ка -
то ве че зна ем, че мор фе ма та за
оп ре де ле ност в бълг. език е /т/,
то след ва да от бе ле жим, че на -
ли чи е то или отсъ стви е то на те -
ма тич ни глас ни след нея ха рак -
те ри зи рат ро да. На пръв пог лед
в при ме ра "зе ле на та" за бе ляз -
ва ме две мор фе ми, по каз ва щи
ка те го ри я та род. Имай ки пред -
вид из во ди те, нап ра ве ни по-го -
ре, мо жем спо кой но да зак лю -
чим, че оп ре де ли тел ни ят член
-та в "зе ле на та" е са мо при ле -
пен до при ла га тел но то име. Не
мо жем да го во рим за пов тор но
из ра зя ва не на ед ни и съ щи гра -
ма тич ни ка те го рии. Член на та
мор фе ма не мо же да оп ре де ля
приз нак, кой то сам по се бе си е
оп ре де лящ за друг клас ду ми,
тя ви на ги ще се от на ся и ще
оп ре де ля съ ще ст ви тел но то
име.

В съв ре мен ния бъл га рс ки
език, на ред със съ ще ст ви тел -
ни те и при ла га тел ни те име на,
ка те го ри я та по ло же ние е ха -
рак тер на и за чис ли тел ни те
име на /брой ни - ед но и две и
всич ки ред ни/, пъл ни те фор ми
на при те жа тел ни те мес то и ме -
ния и при час ти я та. Тъй ка то
пос лед ни те при ли чат по вид на
при ла га тел ни те име на, счи та -
ме, че не след ва да ги разг леж -
да ме от дел но. Всич ки из во ди,
ко и то нап ра вих ме за при ла га -
тел ни те, се от на сят и за те зи
гру пи име на.

ИЗ ПО ЛЗ ВА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА
Доб рей шо во еван ге лие, ХІІІ в., Ма тей ХХІV, 42-51
Зи да ро ва, В., Ре фе рен ци а лен ас пект на оп ре де ле но ст та и не -

оп ре де ле но ст та в съв ре мен ния бъл га рс ки език, По ма га ло по бъл -
га рс ка мор фо ло гия, Име на, Ш., 1998 г.

Мир чев, К., Ста робъл га рс ки език, Faber, В.Тър но во, 2000, 
Сто я нов, Ст., Чле ну ва не на име на та в бъл га рс кия език, С.,

1965 г.
Шам рай, Т., Чле ну ва ни и неч ле ну ва ни име на в бъл га рс кия

език, Со фия, 1989 г.

Док ладът е от ли чен с 
І наг ра да на VІІІ сту де н -
тски че те ния гр. Плов див
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Ин га ПА ГЕЛ и Ан на СИ МЕ О НОВ
Со фия, 16.09.2006, 16:35 ча са. Са мо летът се

под гот вя за из ли та не по посoка ро ди на та. Ние ма -
ха ме с ръ ка и каз ва ме: До виж да не Бъл га рия и до
след ва щия път. Прик лю че ни е то 13 дни Бъл га рия
кло ни към края си. А ето как всич ко за поч на. 

Пре ди да тръг нем на оби -
кол ка из Бъл га рия все ки един
от 14-те участ ни ци в гру па та
тряб ва ше да по се ти три сед -
ми чен ин тен зи вен курс по
бъл га рс ки език в Се ми на ра
по сла вис ти ка в Гь о тин ген.

На ред с ези ка учих ме и за
кул тур на та ис то рия и съв ре -
мен но то със то я ние на стра -
на та. Още на пър ва та ни Ве -
чер на бъл га рс ка та кух ня по
вре ме на кур са се за поз нах ме
с ку ли нар ния вкус на бъл га -
ри те. То ва бе ше ед но чу дес -
но спло тя ва не меж ду нас и
ху ба во на ча ло за предс то я -
що то пъ ту ва не. 

Пър ва та ни сре ща с Бъл -
га рия бе ше Со фия, ко я то ние
разг ле дах ме но щем - свет ли -
ни те на ка тед ра ла та “Алек -
сандър Невс ки”, НДК - кра -
си во! От след ва ща та сут рин
за поч на ежед нев ни ят ход на
екс кур зи я та - пъ ту ва не, разг -
леж да не на за бе ле жи тел нос -
ти те, час по бъл га рс ки език и
на ши ре фе ра ти на бъл га рис -
тич ни те ми. 

От Со фия по тег лих ме за

Ве ли ко Тър но во и пъть ом
разг ле дах ме Ло веч и Ар ба на -
си, къ де то ние дъл го се раз -
хож дах ме из ти хи те тес ни
улич ки. Още тук съ би рах ме
пър ви те си впе чат ле ния от
бъл га рс кия пей заж, и как то

ние по-къс но ще конс та ти ра -
ме, той е мно го раз но об ра -
зен. 

Скал ни те църкви на Ива -
но во, впе чат ля ва щи ят
център на Ру се, Ду нав но -
щем, Шу ме нс ка та кре пост и
Кръг ла та църква в Прес лав
бя ха след ва щи те ни из жи вя -
ва ния. Край раз коп ки те на
Прес ла вс ка та кни жов на
шко ла слу шах ме пър вия ре -
фе рат на ко леж ка от на ша та
гру па. 

След ва що то ин те рес но,
ко е то прог ра ма та ни пред ло -
жи, бя ха Алад жа ма нас тир и
осо бе но ар хе о ло ги чес ки ят
му зей във Вар на с уни кал на -
та из лож ба Тра кийс ко то зла -
то. Жал ко, че имах ме мно го
мал ко вре ме за разг леж да не -
то й, за ко е то и до днес съ жа -
ля ва ме. Но за то ва пък бе ше

при ят но на морс кия бряг, не -
да леч от Бо та ни чес ка та гра -
ди на на Бал чик, да имаш
урок по бъл га рс ки. 

Кон тактът ни с бъл га ри
през те зи пър ви че ти ри дни
бе ше ог ра ни чен пре дим но до
ад ми ни ст ра тор ки те в хо те ли -
те и кел не ри те в рес то ран ти -
те. Въп ре ки то ва, чо век за бе -
ляз ва отк ри то ст та и гос топ -
ри е м ство то на мест ни те хо -
ра. Все пак имах ме въз мож -
ност да усъвър ше н ства ме
бъл га рс кия си и чрез ежед -
нев ни раз го во ри с екс кур зо -
вод ка та и шофь о ра на на ша -
та гру па. 

В Ка занлък на мяс то ви -
дях ме фрес ки те на про чу та та
Тра кийс ка ку пол на гроб ни ца
и ни се от да де въз мож ност
по-отб ли зо да опоз на ем бъл -
га рс ка та кул ту ра и ман та ли -
тет. Там по иг рах ме за пър ви
път хо ро и ви дях ме изпъл не -
ние на нес ти на рс ки танц. В
Гь о тин ген ние гле дах ме до -
ку мен та лен филм за древ ния
оби чай Нес ти на р ство, но
съв сем дру го е да гле даш то -
ва на жи во! Бях ме мно го ра -
до ст ни, че мо жах ме да
присъ ства ме на то ва впе чат -
ля ва що и ряд ко изпъл ня ва но
предс тав ле ние. 

По ред но то из жи вя ва не
ни очак ва ше още на дру гия
ден - в ис то ри чес ко то град че
Коп рив щи ца, къ де то през
1876 г. е из бух на ло Ап ри лс -

ко то въс та ние. Сред въз рож -
де нс ка та ар хи тек ту ра, в дю -
кян че та та и ра бо тил нич ки те
по чу в ствах ме обик но вен ния
жи вот в стра на та, а съ що и
го ле ми те тем пе ра тур ни ко ле -
ба ния меж ду по ле то и пла ни -
на та. 

По-на татък пъ тят ни от -
ве де във вто рия по го ле ми на
град на Бъл га рия - Плов див.
Градът прос то ни зав ла дя - с
па но ра ма та, ко я то се отк ри -
ва ше пред нас от Аль о ша, с
ху ба ва та пе ше ход на зо на, с
въз мож но ст та да ви дим
прек рас ния тан цов спек -
такъл Ара мии в Ан тич ния
римс ки ам фи те атър...

Удо во л ствие за нас бе ше
да слу ша ме в Къ ща та на Ла -
мар тин в Ста рия град лек ци -
я та на про фе со ра от Плов ди -
вс кия уни вер си тет Вла ди мир
Янев Плов див - бъл га рс ки ят
кул ту рен център. 

Плов див впе чат ля ва все -
ки как то с кра си вия си Стар
град, та ка и с мо дер на та си
ар хи тек ту ра. Тук имах ме
въз мож ност цял един сле до -
бед спо кой но да се раз хож да -
ме, па за ру ва ме и кон так ту ва -
ме с плов див ча ни. Нап ра ви
ни впе чат ле ние мно го об ра -
зи е то от ет но си и ре ли гии в
Плов див. По не за нас, в то ва
е и ед на от раз ли ки те нап ри -
мер със Со фия и Вар на. 
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На 31 ок то мв ри в На род на биб ли о те ка "Иван Ва -
зов" се със тоя тър же ст ве на сре ща, пос ве те на на Де ня
на на род ни те бу ди те ли - 1 но емв ри. Връ че ни бя ха и
тра ди ци он ни те наг ра ди "Сле дов ник на на род ни те бу -
ди те ли", с ко я то та зи го ди на бе ше удос то ен проф.
дфн Ог нян Са па рев за не го вия при нос в ду хов на та
кул ту ра на Плов див. Той бе ше предс та вен пред ау ди -
то ри я та от доц. д-р Вла ди мир Янев. При ве т ствия бя -
ха под не се ни от раз лич ни об ще ст ве ни и кул тур ни
инс ти ту ции. (От дел но пуб ли ку ва ме при ве т стви е то на
из ве ст ния пи са тел и наш съг раж да нин Ге ор ги Алек -
си ев)

По лу ча вай ки наг ра да та, проф. Са па рев за я ви:
"Има два ви да наг ра ди - ед ни те е чест да по лу чиш,
дру ги те е чест да от ка жеш. Та зи наг ра да за мен е от
пър вия вид, за то ва я при е мам с най-го ля ма приз на -
тел ност."

 !�������	��	��������

Позд ра ви те лен ад рес от пи са те ля
Ге ор ги Алек си ев

Скъ пи Ог ня не!
Скъ пи при я те ли,
Пре ди вре ме в на шия град се по я ви млад чо век с ха рак тер -

на бра дич ка и очи ла. Раз чу се, че е по за ха пал со фи ян ци. А те
не про ща ват. Прекъс ва ха твор чес ки те му пъ те ки. Той си дой де
в сво я та кре пост, в своя град, в своя дом. И стъ пи здра во на
кра ка та си. Плов ди вс ка та твор чес ка ко хор та го прие. Те при е -
ха не го, и той тях. Не го ви ят дом се превър на в ед на ис ти нс ка
Атинс ка шко ла , ко я то на ро ди твор ци - по е ти, бе лет рис ти, кри -
ти ци, есе ис ти. Той бе ту де те, ту ве ли кан. Оби ча ше хо ра та. Та -
ки ва са ро до ви те му ко ре ни.

Бай Сте фан, не го ви ят ба ща, ка то юрист, ад во кат, кан то ра та
му бе ше все пъл на с хо ра сла би фи нан со во, но той ги за щи та -
ва ше безп лат но. Чу вал съм го да каз ва пред юрис ти те на Плов -
див: "Те зи ла ко ми ус ти ад во ка тс ки, де то сте ги зей на ли, мно го
гла ви са зат ри ли. Ще зат ри ят и ва ши те..."

Синът но се ше ду ха на ба ща си. Ка то рек тор на Плов ди вс -
кия уни вер си тет той ня маше при е мен час и ден. Вра ти те на ка -
би не та му бя ха ви на ги ши ро ко от во ре ни за пре по да ва те ли, за
сту ден ти, за слу жи те ли и за все ки, кой то има ня как ва тре во га,
бол ка. Сту ден ти те го оби ча ха, но се ха го в ду ши те си. Той пре -
га зи про вин ци о нал но то в на шия уни вер си тет. Пов диг на го,
рав ня ва ше го със Со фийс кия, с ев ро пейс ки те уни вер си те ти.

Ог нян е ши ро ко скро ен чо век. Той не се под чи ня ва ше на
пар тий ни те цент ра ли. Не го ва та пар тия е не го ви ят мо рал. За то -
ва бе и е не у до бен как то за пар тий ни те, та ка и за ад ми ни ст ра -
тив ни те инс ти ту ции.

Кол ко щях ме да бъ дем бед ни без Ог нян. Без не го вия бу ден
дух, мо рал, ин те лект и ду хо вен арис ток ра тизъм. Той се ро дее
с въз рож де нс ки те ни бу ди те ли.

То зи чо век е пла кал за на шия град и е пла кал от на шия
град, но дой де вре ме градът ни да прип лак ва за не го.

ЧЕС ТИ ТО БУ ДИ ТЕ ЛЮ!
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След два та не заб ра ви ми
дни в Гра да на Фи лип по тег -
лих ме в по со ка Дос пат. Там,
в Ро до пи те, яс но изпък ва
конт растът меж ду гра да и се -
ло то в Бъл га рия. Но пак там,
на бре га на язо ви ра, се нас -
ла дих ме на един на ис ти на
пей заж от меч ти те: с ве чер -
та, пре ка ра на око ло ла гер ния
огън, с на род ни те тан ци око -
ло не го... Стра хот но! 

След 11 дни из Бъл га рия
мо жех ме ве че да ка жем, че
бъл га ри те са не са мо гос топ -
ри ем ни и отк ри ти хо ра, но
при тич ва щи се на по мощ и
уме ещи да се ве се лят от ду -
ша и сър це. 

На ше то пъ ту ва не не се
ог ра ни ча ва ше са мо с по се -
ще ния на гра до ве или при -
род ни за бе ле жи тел нос ти, но
и на ед на ця ла ре ди ца от му -
зеи, ма нас ти ри и църкви.
Безс по рен връх в прог ра ма та
бе ше разг леж да не то на Рилс -
кия ма нас тир - един от най-
прос ла ве ни те па мет ни ци на

све тов но то кул тур но нас ле д -
ство, ко и то са под за щи та на
UNESCO. Ма сив ни те сгра ди
и прек рас но из пи са ни те
фрес ки бя ха ед но не заб ра ви -
мо из жи вя ва не, ко е то ще ос -
та не в спо ме ни те на все ки
един от нас.

Оче вид на е не об хо ди мо -
ст та стра на та още да на ва кс -
ва в раз лич ни сфе ри, но впе -
чат ля ва що то в Бъл га рия е, че
тя пос то ян но се раз ви ва и
трес ка во се под гот вя за вли -
за не то си в Ев ро пейс кия съ -
юз.

В зак лю че ние мо же да ка -
жем, че пъ ту ва не то, въп ре ки
сво я та нап рег на та прог ра ма,
ха ре са на гру па та, за що то
все ки по свой на чин бе ше
въз наг ра ден с ху ба ви впе чат -
ле ния. 

Да ли и ко га ня кой от нас
от но во ще по се ти Бъл га рия,
все ки ре ша ва за се бе си. Но
ед но е си гур но: със сво е то
мно го об ра зие при всич ки
слу чаи стра на та има по не що
за все ки! 

Гь о тин ген

éí ëíê. 12
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Йор дан КОС ТУР КОВ
Но ва та кни га на Саймън

Елмс е уни кал на с то ва, че вся -
как ви ас пек ти на жи во та в
днеш на Ве ли коб ри та ния се
разг леж дат чрез гла со ве те на
са ми те бри тан ци: от Шот ла н -
дски те пла ни ни до Йоркшър,
от гла са на пос лед на та же на,
ко я то го во ри отм ре лия кор ну о -
лс ки, до гла со ве те на ир ла н -
дски те пъ те ше ст ве ни ци.

„Пъ те ше ст ви я та" оба че не
са са мо фо не тич но-линг вис -
тич ни, възкре ся вай ки  шот ла н -
дски те го во ри и из ра зи,
келтски те ези ци на уелс ци, ир -
ла нд ци, кор ну ол ци, ни то са мо
ог ром ния спектър от ди а лек ти
на анг лийс ки език от Юга, За -
па да, от Лон дон, през
Йоркшър до Ливър пул. То ва са
пъ те ше ст вия в кул ту ра та на ед -
на на ция, къ де то зад мно го е -
зич но то и ди а ле кт но бо га т ство
- в ис то ри чес ки и се га шен
план, сто ят оби чаи, тра ди ции,
жи тейс ка мъд рост, све то у се -
ща не.

Саймън Елмс раз каз ва за
ези ка на бри тан ци те ка то в ед -
на ув ле ка тел на при каз ка за та -
зи възпри е ма на ка то екс це нт -
рич на стра на, чий то ху мор ни -
кой не раз би ра, чи я то хра на

ни кой не ха рес ва, а до ри и би -
ра та и уис ки та та, на ко и то
светът се въз хи ща ва, ня мат ни -
що об що с по доб ни на пит ки
никъ де дру га де по све та. Ин -
тер вю та, мо но ло зи, ди а ло зи,
пес ни на гла со ви ти уелс ци, съ -
на род ни ци на Том Джо унс, ир -
ла н дски, шот ла н дски ху мор -
ця ло то бо га т ство на Обе ди не -
но то крал ство, на ри ча що се
Ве ли коб ри та ния или Бри та -
ния, ко е то в Бъл га рия е поз на -
то ка то Анг лия или Ал би он -
то ва е не за ме ним „учеб ник" по
кул тур но нас ле д ство, стра ноз -
на ние и жи ва реч за све та, кой -
то през вто ра та по ло ви на на
ми на лия век ре ши, че анг лийс -
ки ят език ще е линг ва фран ка
на пост мо дер но ст та.

Ла у ре а ти на Но бе ло ва наг -
ра да в об ла ст та на фи зи о ло ги я -
та и ме ди ци на та ста на ха аме ри -
ка нс ки те уче ни Енд рю Файер и
Крейг Ме ло. Наг ра да та им се
присъж да за отк ри ва не то на
"фун да мен тал ния" ме ха низъм
за пре да ва не на ге не тич на ин -
фор ма ция, в част ност, ме ха низ -
ма на т.нар. РНК-ин тер фе рн -
ция.

Но бе ло ва наг ра да за фи зи -
ка по лу ча ват аме ри кан ци те
Джон Ма зер и Джордж Смут за
изс лед ва ния вър ху про из хо да
на га лак ти ки те и звез ди те.
Шведс ка та ака де мия на на у ки -
те е ре ши ла да наг ра ди точ но
те зи уче ни, за що то "в тях на та
ра бо та се разг леж да въп росът
за про из хо да на Все ле на та. Тя
поз во ля ва по-доб ре да се раз -
бе ре про из ходът на га лак ти ки -
те и звез ди те".

Но бе ло ва наг ра да за хи мия
е присъ де на на аме ри ка нс кия
учен Роджър Корн берг. Наг ра -
да та се присъж да за "изс лед ва -
ния на ме ха низ ма за ко пи ра не
на ге не тич на ин фор ма ция в
клет ки те".

Но бе ло ва наг ра да за ико но -
ми ка по лу чи аме ри ка нецът
Едмънт Фелпс за ана ли тич ни
раз ра бот ки в об ла ст та на мак -
ро и ко но ми чес ка та по ли ти ка.
Мо тивът за присъж да не то на
наг ра да е, че не го ва та ра бо та е
"задъл бо чи ла раз би ра не то за
вза и мовръз ка та меж ду дъл гос -
роч ни те и крат кос роч ни те

ефек ти на ико но ми чес ка та по -
ли ти ка".

Но бе ло ва наг ра да за мир се
присъж да на фи нан сис та Мо -
ха мед Юнус от Банг ла деш,
кой то е ос но ва тел на бан ка
Grameen и е съз дал уни кал на
сис те ма за кре ди ти ра не на бед -
ни те. Пре ми я та е присъ де на
"за уси ли я та по съз да ва не на
ус ло вия за ико но ми чес ко и со -
ци ал но раз ви тие в ни зи ни те на
об ще ст во то". 

Но бе ло ва та наг ра да за ли -
те ра ту ра бе присъ де на на турс -
кия пи са тел Ор хан Па мук.
Пре ми я та му се да ва за "из на -
ми ра не на но ви сим во ли на
сблъсъ ци те и преп ли та не то на
кул ту ри те по вре ме на тър се не -
то на ме лан хо лич на та ду ша на
род ния му град".
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Саймън Елмс. Ка то го во рим за Ве ли коб ри та ния. (Simon Elmes.
Talking for Britain. Penguin. 2006)

Сту де н тска та ор га ни за ция на
ВМРО- гр.Плов див

„Па и сий Хи лен да рс ки"
ор га ни зи ра съв ме ст но с

Ар мейс ки клуб по стрел ба "Тра кия"

Лю би те лс ки тур нир
по стрел ба за сту ден ти

Же ла е щи те да участ ват мо гат да се за пи шат от
31.10.06г

на ад рес: ул."Гладс тон" 13 ет.1
За по ве че ин фор ма ция: 032/63-30-62

е-mail;vmroso@abv.bg
www.vmropd.org

За по бе ди те ли те ще има  мно го наг ра ди

�������
'(�	)�*+,�*)��)�-)�.�/)�0'�1)

Кой то се ог леж да в кал на лок ва, съ що изг леж да из ка -
лян.

*
Съ ветът на клю ка ря:
Ни ко га не пов та ряй неп ро ве ре ни клю ки!

*
И стра да ни е то е не що обик но ве но.

*
Жиз нен опит ли е ми зер ни ят?

*
И с мал ки те греш ки е как то с го ле ми те престъп ле ния,

не е дос татъч но да приз на еш ви на та си и да изтър пиш на -
ка за ни е то, тряб ва да се про ме ниш!

*
Ня кои ро ди те ли ис кат да под гот вят де ца та си за ло ши те
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1. Рав но ве сие. То зи по ли лей се на ми ра в рав но ве сие. Ед нак -
ви те пред ме ти имат рав ни тег ла. Кръг ли ят пред мет те жи 30 г.
Кол ко те жи пред метът, от бе ля зан с въп ро си те лен знак?

а) 10 гр; б) 20 гр; в) 30 гр; г) 40 гр; д) 50 гр.
2. Ко ва рен въп рос. Меж ду всич ки ме се ци, има щи 5 по не дел -

ни ка, ни то един ня ма:
а) 5 съ бо ти; б) 5 не де ли; в) 5 втор ни ка; г) 5 сре ди; д) 5

четвъртъ ка.

От го во ри на за да Чи те от ми на лиЯ брой
1. За да ча от Анг лия. Да но ме ри ра ме вой ни ци те от ля во на -

дяс но с в1, в2, в3, в4, в5, в6. С 6 хо да пре ме ст ва ме в4 в ля во край -

но по ло же ние та ка: в4 - на ля во; в3 прес ка ча на дяс но в4; в2 - на -

дяс но; в4 прес ка ча в2; в4 прес ка ча в1. Ана ло гич но постъп ва ме с

в5 и в6, ка то из по лз ва ме по лу че ни те праз ни мес та "ра зум но".

2. За да ча от Тан за ния. Раз би ва ме все ки ден от ва кан ци я та на
два по луд ни. То га ва су ми ра ме всич ки по луд ни:

7+5+6=18 по луд ни=9 дни.
3.На фо тог ра фи я та е внукът.

Под гот вил: доц. д-р Ге ор ги КОС ТА ДИ НОВ
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Ай ем бъл гар че. Оби чам 
наш те ма ун тинс зе ле ни. 
Бъл гар че да се на ри чам -  
ит из фърстли джой фор ме не. 

Ай ем бъл гар че. Фром Кри чим. 
Днес ай лив ин Са ут Да ко та. 
Тук май мадър енд май чи чо 
пра вят мъ ни в биз нес го тин. 

С ТИР-а чи чов отпъ ту вах 
на пет най сет, си реч - фиф тийн. 
Мо ят чи чо с гърлс тър гу ва, 
мадър бач ка в клуб фор стрип тийз. 

Бът ай бъл гар че ос та вам, 
по ду ша, сър це енд бо ди. 
Невър ня ма да заб ра вя 
брадърс Ки рил и Ме то ди. 

Май на род из ве ри дре вен! 
Май на род из ве ри твърд! 
Ай ем бъл гар че. Фо ревър. 
Чак до фи ниш ъф дъ уърлд. 

*Сти хот во ре ни е то е от из ляз ла та нас ко ро кни га на по е та Вик тор
Са му и лов “Страхът на спасения Ной” в из да те л ство “Жа нет 45”.

����������
���	��������
подб ра ни от Петър Съ бев

Кор по ра ти вен урок 5
Пу якът раз го ва рял с би -

ка. "Как ми се ис ка да по ле -
тя и да кац на на то ва дър во"
- въз ди шал той - "но не ми

Кор по ра ти вен урок 7
Мъж от ся да в хо тел в

Австра лия. В ста я та има
ком пютър и той ре ша ва да
изп ра ти елект рон но пис мо

дос ти га енер гия, за да ма хам тол ко ва сил но с кри ла". "За -
що не клъв неш мал ко от фе ка ли ите ми" - пред ло жил бикът
- "те са сил но енер гий ни и хра ни тел ни". Пу якът се над ве -
сил над ед на от не го ви те куп чин ки и не след дъл го отк рил,
че бикът е прав - ве че имал енер гия и ус пял да дос тиг не
най-дол ния клон на дър во то. На след ва щи ят ден, след ка то
си по хап нал още от чу до дей на та смес, той кац нал на по-
гор ни я клон. Най-сет не, ня кол ко дни по-къс но, пу якът гор -
до се пер чил и вди гал вря ва от вър ха на дър во то. Не след
дъл го бил за бе ля зан от фер ме ра, кой то го сва лил с един
изстрел на пуш ка та си.

Биз нес по у ка: Лай ня ни те но ме ра мо гат да ви из ве дат
на вър ха, но не и да ви по мог нат да се задър жи те там.

Кор по ра ти вен урок 6
В Аф ри ка вся ка сут рин га зе ла та се съ буж да с мисъл та,

че тряб ва да над бя га най-бър зия лъв, за да ос та не жи ва.
Вся ка сут рин лъвът се съ буж да с мисъл та, че тряб ва да над -
бя га най-бав на та га зе ла, за да не ум ре от глад.

Биз нес по у ка: Ня ма зна че ние да ли си га зе ла или лъв:
ко га то слън це то изг рее, по-доб ре да ста неш, за да изп ре ва -
риш дру ги те.

на же на си. Оба че слу чай но сбърква ад ре са и без да осъз -
нае греш ка та си изп ра ща пис мо то.

В съ що то вре ме, някъ де в Хюстън, вдо ви ца се връ ща от
пог ре бе ни е то на съп ру га си. Вдо ви ца та ре ша ва да си про -
ве ри елект рон на та по ща за пис ма от род ни ни и поз на ти.
След ка то про чи та пър во то пис мо, тя па да въз нак в безсъз -
на ние. Синът на вдо ви ца та дотър ча ва в ста я та, на ми ра май -
ка си на по да и хвър ля пог лед на ек ра на, на кой то пи ше: 

До: мо я та лю бя ща съп ру га
Те ма: прис тиг нах
Да та: 7-ми сеп те мв ри, 2005 г.
Знам, че ще се из не на даш да ме чу еш. И тук имат ком -

пют ри ве че, и мо жеш да изп ра тиш пис ма на сво и те лю би -
ми. То ку-що прис тиг нах и от сед нах тук. Виж дам, че всич -
ко е при гот ве но и за тво е то прис ти га не ут ре. Ня мам тър пе -
ние да се ви дим! На дя вам се тво е то пъ ту ва не да е съ що
безп роб лем но, ка то мо е то. Пос ле пис: Адс ки е го ре що тук
до лу!

Биз нес по у ка: Уве ре те се, че ко му ни ка ци я та се осъ ще -
ст вя ва меж ду пра вил ни те стра ни. Ина че ре зул та ти те мо гат
да не от го во рят на очак ва ни я та ви.
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