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Да мян БО РИ СОВ
Ве ро ят но е вяр но, че:

-  ми то ве те са част от
стъг да та на на ше то ежед не -
вие, за да не изг леж да тол -
ко ва жал ко /или пък, мо же
би, имен но, за да изг леж да
та ко ва/;

- ми то ве те са част от на -
по е ния с та мян, кръв, страх
и ве ли чие трем на на ша та
ис то рия; и ду шев ност;

- опитът за поз на ние ви -
на ги е свър зан с ми то ве те за
не го ва та същ ност; 

- ми то ве те ком пен си рат
пре ка ле но мно го то на лич -
ност или пре ка ле но мно го то
не-на лич ност в не чия лич -
на, лич но ст на или на ци о -
нал на ис то рия, къ де то не що
ня ко га не се е слу чи ло, как -
то тряб ва;

- по вре ме на Въз раж да -
не то са въз ник на ли ми то ве
– за вре ме то пре ди то ва;

- за са мо то Въз раж да не
съ що има ми то ве и че един
от тях е за “ма со во ст та” на
Ап рил;

- не ще да се по ло жи
мно го труд и уси лия, ако ня -
кой ре ши да преб рои до чо -
век Ап ри лс ки те въс та ни ци
/до кол ко то съм за поз нат, то -
ва ве че е пра ве но за ед но
дру го въс та ние. И то оце ня -
ва но ка то ма со во/;

- до ка то те из га ря ха в за -
па ле ния от Мо на ха пламък
на Пре об ра же ни е то, дру ги
зас ти ва ха в сте ре о ти па на
Иж ди ве ни е то;

- до ка то ед ни Апос то ли
увис ва ха на въ же та та, дру ги
си раз би ва ха гла ви те в турс -
ки те зан да ни, а тре ти ос та -
вя ха сти хи ите да от не сат из -
не мо ще ли те им те ла и до
бо же ст ве но по рас на лия им
дух, ня кои бя га ха, пре об ле -
че ни ка то же ни;

- има мно го страш ни
тай ни, ко и то са ко ди ра ни в
ина че до ри не и пос ре д стве -
ни, а прос таш ки /не ка бъ да
прос тен, ако ня ко му се сто -
ря груб/ спо ро ве да ли ня кой

зи хо ра и пос ле се жал ва ли,
че “...в ония вре ме на /Ап -
рил, ува жа е ми чи та те лю, за
кой то тук е из по лз ван поч ти
ев фе мизъм/ и аз за гу бих
един сай вант”. Кой то чер ке -
зи те за па ли ли, за да из го рят
ня кол ко чо ве ка чет ни ци,
зак лю че ни и пре да де ни от
тях са ми те;

- то зи, кой то пи ше за то -
ва, мо же и да ни заб луж да ва
– на роч но или несъз на тел -
но;

- за по я ва та на та ка ва ра -
фи ни ра на гав ра ка то 
“ Митът Ба так “ поч ва та си
е из ця ло бъл га рс ка, а не
мос ко вс ко-ан ка рс ко-брюк -
се лс ко-ва ши нг то нс ка;

- мно зи на ще бъ дат край -
но под раз не ни от то ва, че
до пус кам или от бе ляз вам
ве ро ят но ст та на вер но ст та
на тия ня кол ко не ща – кой
про фе си о нал но, кой емо ци -

о нал но;
- не до пус ка не то на ве ро -

ят но ст та на вер но ст та на
тия ня кол ко не ща /или  об -
рат но то, но с по луг лас/ е
при чи на не чия ни щож ност
да се опи та да блес не с  про -

то”;
- ве ли чи е то на та ка ва са -

мо же рт ва ряд ко има /за мое
го ля мо съ жа ле ние/ ана лог в
ис то ри я та на моя на род;

- ба та ча ни предс ка за ли,
че ще има гроз но кла не по
то ва, че пър ва та гла ва пад -
на ла с пре ха пан език и по -
лу от во ре ни очи. Аз, не би -
дей ки спе ци а лист по се ми -
о ти ка на ко ла чес ка та кул ту -
ра, ще се до ве ря на тях, ако
и да бъ да уп рек нат от стро -
гия ака де мизъм в не о бек -
тив ност;

- и до се га стои дръв -
никът с дръж ки те, за да се
пре на ся по-удоб но, си реч
мо би лен да е /тя, мо бил но -
ст та и днес е при о ри тет, оче -
вид но/;

- и до се га стои кръв та,
съ ща та она зи, са мо же рт ве -
на та;

- ко нят на Мак га хан се
зап лел в ед ни ко си на ед ни
гла ви, чи я то плът се ве че
раз ла га ла;

- че ре пи те на оне зи съ -
щи те гла ви, ко и то “се
превър на ли в ут ро ба на сво -
бод ни те сър ца, тлас ка щи ги
към ги бел /раз би рай  са мо -
же рт ва/“, и за ра ди то ва, от -
де ле ни от те ла та си, са съ що
в Ба так и още мо гат да се
ви дят;

- има и сним ки на ко ли -
те ли и зак ла ни /та зи пер ве -
рз на тра ди ция, и тя обс луж -
ва ща по свой на чин ис то ри -
чес ка та па мет, се за паз ва и
по-на сет не/.

Да, ува жа е ми чи та те лю,
по ня ко га ис то ри я та /раз би -
рай ис то ри чес ки зас ви де те -
л ства но то/ е по-не ве ро ят на
и от ми то ве те.
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фе си о нал но отк ри ва те лс ка и
пре тен ци оз но де ми то ло ги -
зи ра ща “обек тив ност”, от -
ри чай ки и пре неб рег вай ки
оче вид но то. А то очер та ва

Вяр но то до не ве ро ят -

ност, че:

- дой де вре ме най-сет не
и за Бъл га рс кия въп рос не
за ра ди Ап ри лс ко то въс та -
ние, а за ра ди Ап ри лс ки те
въс та ни ци и хи ля ди те зак -
ла ни при по ту ша ва не то;

- до ка то през Ап рил ед -
ни па ся ха ста да та си, дру ги
ко ле ха де ца та си. За да не
бъ дат ста до ни ко га по ве че;

- през Ап рил /не през
ап рил/ ед ни пре да ва ха
кръв та си /и в ко и тал ния
смисъл/, дру ги я про да ва ха
/и в ес на фс кия такъв/, тре -
ти я плис ка ха в на кип ре ни -
те ро зо ви тех ни и  на пуд ре -
ни те вик то ри а нс ки ли ца и
из ми ва ха “срамът от че ло -

ÅÄíÄä
е улу чен в че ло то или гър ди -
те;

- че ед ни чо ба ни ка ра ха
един вой во да да си пла ща за
ов це те, с ко и то хра не ше хо -
ра та си, дош ли да ви дят, или
по-ско ро – вяр ва щи /?/, че
“прос ти те ора че и ко па че”
са ста на ли Бъл га ри. Не по
ри ту ал, а по смисъ ла на Вре -
ме то, в ко е то жи ве еха;

- мал ко по-къс но дру ги
ед ни чо ба ни прет реп ва ли те -

“Ня ма власт над оная гла ва, го то ва 
да се от де ли от пле щи те си в име то
на сво бо да та и бла го то чо веш ко.”

Хрис то Бо тев 
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вер сал но раз би ра не на чо -
ве ка за се бе си и за све та.
Обек тив но ст та на на у ка та
поз во ля ва об що съг ла сие.
Пос лед но то е ед но от ус ло -
ви я та, за да мо гат хо ра та да
вза и мо дей стват мир но. На -
у ка та снаб дя ва чо ве че ст во -
то с “неп ри ну де на та при -

ну да на по-доб рия ар -
гу мент”. 

2. Ико но ми ка та е
вто ри ят пос ред ник.
Но Вайс виж да един -
стве ния ико но ми чес ки
мо дел, спо со бен да
под дър жа гло бал но то
об ще ст во, в мо дер ния
ка пи та лизъм. 

3. Тре ти ят стълб на
гло бал но то об ще ст во
са чо веш ки те пра ва.
Чрез то зи тре ти фак -
тор се оси гу ря ва раз -
но об ра зи е то в един -
ство то. Ако на у ка та и
ико но ми ка та обе ди ня -
ват све та в ед но го ля -

мо се ло, то сво бо да та на
все ки да има своя собстве -
на ре ли гия, ет ни чес ка при -
над леж ност и све тог лед
пра вят раз но об ра зи е то да
бъ де въз мож но. 
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би по све та, яс но по каз вай -
ки, че за на ят се учи на мяс -
то, на тез гя ха, поз во ле те
ми! Или дръв ни ка, ако пред -
по чи та те. И не мно го скъ по,
ако пог лед нем гор на та су ма,
но пък га ран ти ра но ка то
под го тов ка;

- се съз да ват и гроз ни
вну ше ния за от но ше ни е то
на ЕС към на ци о нал ни те
ис то рии, ко и то по тра ди ция
са доб ре дош ли за ед ни хо -
ра, чий то ли дер оп ре де ля
ед ни дру ги хо ра ка то не чия
функ ция. И на ед ни дру ги
хо ра, чий то ли дер е на ис ти -
на функ ция на преж де у по -
ме на тия ли дер, ако и да кре -
щи об рат но то.

И ако ня кой се е под раз -
нил, че до пус нах ме ве ро ят -
но ст та на вер но ст та по-го -
ре, апе ли рам към не го во то
от но ше ние и се га, пред вид
не ве ро ят но вяр но то.

P.S. И по не же се учим да
учим цял жи вот, не ка ми бъ -
де прос те но, че ще за дам
един пос ле ден въп рос, по -
не же твър де е ве ро ят но да
не съм вник нал в дъл бо кия
смисъл на за мисъ ла: От ко га
е нуж но на бъл га рс ка та ис -
то ри чес ка па мет да бъ де за -
щи та ва на съ деб но и нс тан -
ци он но? И за що? 

P.P.S. И още един /про -
ща вай те/: Jе ли кри ва суд би -
на?

Све то ви зи ра не, а не
гло ба ли за ция – спо ред не -
го, е пра вил ни ят тер мин, за
да се опи ше фе но менът на
гло бал но то се ло. То зи фе -
но мен не тряб ва да се обяс -
ня ва ка то ця ло със стре ме -
жа на ед на су пер си ла да
вла дее све та. Гло ба ли за ци -
я та е ос нов на та идея на
Прос ве ще ни е то, глав ни ят
про ект на Мо дер но ст та.
Но си те ли те на про ек та на
Прос ве ще ни е то щя ха да
бъ дат из не на да ни, ако го
ви де ха се га. Но той е тряб -
ва ло да стиг не до тук, каз ва
Вайс. Сне ма не то на Бог от
све тов на та сце на и възкре -
ся ва не то на “Чо век е мя ра
за всич ки не ща” пос та вя
ста бил ни те ос но ви на чо -
веш кия прог рес. Чо век за -
поч ва да мис ли за све та ка -
то за обект, кой то да опоз -

ос но ва ва – най-яс но се пре -
веж да в те о ри я та на Маркс.
Бук вал но то ос во бож де ние
на чо ве ка, еман ци пи ра не то
му чрез възста но вя ва не на
чо веш ки те от но ше ния – в
та зи тен ден ция се отк ри ва
чо векът изоб що. Във фи ло -
со фи я та на Маркс Вайс

на ва и вла дее, а за се бе си –
ка то за су бект, ко е то му да -
ва чувство за сво бо да.

По пъ тя към гло ба ли за -
ци я та в про це са на прос ве -
ще ни е то се по раж да ед на
предс та ва, ко я то е клю чо ва
– предс та ва та за чо ве че ст -
во. Ис ти нс ки чо веш ко то
ста ва ос нов на цел и отп -
рав на точ ка – под чер та ва
проф. Вайс. Чо веш ко то об -
ще ст во се превръ ща в глав -
ния тех ни чес ки инстру -
мент за поз на ни е то на све -
та. Ед на ант ро по це нт рич на
прог ра ма свързва всич ки
хо ра на зе мя та ка то част от
то ва чо ве че ст во. 

Ос нов на та идея на про -
ек та на Мо дер но ст та – неп -
рекъс на то то усъвър ше н -
ства не на чо веш ко то поз на -
ние, вър ху ко е то все ки
един пред мет тряб ва да се

Не ве ро ят но, но вяр но е

и то ва, че:

- се на ме ри ха хо ра, ко и -
то се по гав ри ха с то ва,
констру и рай ки ми та за де -
ми то ло ги за ци я та на “ Ми та
Ба так ”;

- то ва ста ва точ но в
слън че ви те и при ят ни дни
на ап рил-май 2007 г., 131 го -
ди ни след оне зи дни, съв -
сем не тол ко ва слън че ви, на
Ап рил 1876 г. /то ва си е поч -
ти по ази а тс ки пре фи нен са -
дизъм/;

- мо же да ста ва ду ма за
па ри /го во ри се за ед ни 2000
ев ро/, ко е то  мо же и да не е
ли ше но от ос но ва ние пред -

вид “не ус той чи во ст та” на
чо веш ка та ду ша, ако се по -
зо вем на Марк Ав ре лий /а
по нас та зи не ус той чи вост е
де фи ни ра на ка то цен ност,
май?!/;

- мо же да ста ва ду ма и за
не чия ма ни а кал на пре тен -
ция за ме си а низъм, ко я то
вед на га би се ли ши ла от ос -
но ва ние, ако би би ло про ве -
де но до ри и не тол ко ва
задъл бо че но про уч ва не /на -
ли та ка пра ви про фе си о на -
листът?!/  на ис то ри я та на
ба таш ко то кла не;

- по ка зах ме сре ден
пръст с поч ти арис ток ра -
тич но през ре ние на всич ки
про фе си о нал ни бъл га ро фо -

éí ëíê. 2
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Ге ор ги ЧО ЛА КОВ
За що гло бал но об ще ст во и за що точ но та ко ва?

Откъ де е иде я та за гло ба ли за ция? То ва са въп ро си те,
ко и то проф. Йоханес Вайс, пре по да ва тел в Уни вер си те -
та Ка сел, за сег на в лек ци я та си в ПУ. Той се за ни ма ва с
фи ло со фия на со ци ал ни те на у ки и е ав тор на прог ра ма -
та Гра ни ци те на со ци о ло ги я та чрез Хай де ге ро ва та ек -
зис тен ци ал на фи ло со фия. Со ци о ло гия на син гу лар нос -
ти те е дру га те ма от обх ва та на не го ви те ин те ре си. 

виж да за ло га на гло ба ли за -
ци я та. 

За съ ще ст ву ва не то на
гло бал но об ще ст во тряб ва
да пос ред ни чат три фак то -
ра:

1. На у ка та. Вайс я
на ми ра за сред ство за уни -
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• Езо те рич ни кон -

цеп ции. Те съ що са мно го
раз но об раз ни, ос нов но то им
раз ли чие с офи ци ал ни те ре -
ли ги оз ни виж да ния е, че при -
е мат Бог по-ско ро ка то има -

не нт на си ла – ка то вът реш на
същ ност на са ма та ма те рия,
ка то еди нен Прин цип, кой то
е в ос но ва та на всич ко. По ве -
че то езо те рич ни кон цеп ции
разг леж дат сът во ре ни е то не
ка то акт на външно въз дей -
ствие вър ху ма те ри я та, а по-
ско ро ка то ма те ри а ли за ция
(про яв ле ние) на скри ти те в
ма те ри я та си ли и свой ства, и
в край на смет ка разг леж дат
ма те ри я та ка то про яв ле ние
на Бог. Поч ти всич ки езо те -
рич ни кон цеп ции при е мат
ево лю ци я та, но я разг леж дат
в по-раз ши ре ни рам ки от на -
уч ни те кон цеп ции. Спо ред
тях ос нов на е ево лю ци я та на
Ду ха, тя ръ ко во ди ево лю ци я -
та на ма те ри я та. 

Пе ри о дич но в об ще ст ве -
но то прост ра н ство с но ва си -
ла се под но вя ва ста ра та бит -
ка меж ду привър же ни ци те на
сът во ре ни е то и за щит ни ци те
на ево лю ци я та. В сблъсъ ка
на иде о ло ги ите се раж дат
най-раз но об раз ни идеи и
кон цеп ции, за ня кои от тях
ще раз ка жем нак рат ко.

Ин те ли ге нт но то сът во -

ря ва не (Intelligent design)

Ин те ли ге нт ни ят ди зайн

или ин те ли ге нт но съз да ва -

не, сът во ря ва не (Intelligent

design, ID) е иде я та, че оп ре -
де ле ни свой ства на Все ле на -
та и жи ви те ор га низ ми са
про дукт на дей но ст та на ин -

те ли ге нт на при чи на или

агент, а не на слу чай ни про -
це си ка то ес те ст ве ния от бор.
Мно зи н ство то предс та ви те -
ли на на уч на та общ ност не
счи тат ID за на уч на те о рия, а
прос то за още един опит да
се въ ве де свръ хес те ст ве на
на ме са в про из хо да на жи во -

или аген ти. Привър же ни ци те
на иде я та тър сят до ка за те л -
ства – “приз на ци на ин те ли -
ге нт ност, „signs of intelli-
gence“ — фи зи чес ки свой -
ства на обек ти, изиск ва щи за
обяс не ни е то си ин те ли ге нт но
про ек ти ра не. За та ки ва зна ци
се смя тат: не ре ду ци ру е ма та

слож ност (irreducible com-
plexity), ин фор ма ци он ни те

сис те ми и ме ха низ ми и спе -

ци фич на та слож ност (speci-
fied complexity). Жи ви те сис -
те ми при те жа ват един или
по ве че та ки ва приз на ци, сле -
до ва тел но по не  ня кои ас пек -
ти на жи во та са ин те ли ге нт но
про ек ти ра ни. То ва про ти во -
ре чи на офи ци ал на та би о ло -
гия, ко я то обяс ня ва при род -
ния свят изк лю чи тел но на ба -
за та на не ут рал ни фи зич ни
про це си ка то му та ци ите и ес -
те ст ве ния от бор. Привър же -
ни ци те на ID счи тат, че до ри
и ин те ли ге нт на та при чи на
или агент да не мо же да се
наб лю да ва ди ре кт но, не го во -
то въз дей ствие вър ху при ро -

да та мо же да бъ де ус та но ве -
но. 

Не ре ду ци ру е ма слож -

ност (Irreducible complexi-

ty)

“...Сис те ма, със та ве на от
ня кол ко доб ре пас ва щи и вза -
и мо дей ства щи си час ти, вся -
ка от ко и то доп ри на ся за

на но си те ля си, а ед ва след
то ва да е ста на ло не об хо ди -
мост, след ка то са се из ме ни -
ли и ос та на ли те ком по нен ти.
Ос вен то ва, ево лю ци я та чес -
то действа чрез пре мах ва не
или про мя на на съ ще ст ву ва -
щи час ти, а не чрез до ба вя не
на но ви. 

Спе ци фич на слож ност

(Specified complexity)

ID кон цеп ци я та за спе ци -
фич на слож ност (specified

complexity) е раз ви та от
William Dembski – ма те ма тик,
фи ло соф и те о лог. Спо ред
Dembski, ко га то ед на сис те ма
по каз ва спе ци фич на слож -
ност (т.e. ед нов ре мен но е
слож на и спе ци фич на), то ва е
до ка за те л ство, че тя е съз да -
де на от ин те ли ге нт на при чи -
на, а не от ес те ст вен или слу -
ча ен про цес. „Ед на бук ва от
аз бу ка та е спе ци фич на, без да
е слож на. Дъл га по ре ди ца от
слу чай ни бук ви е слож на, но
не е спе ци фич на. Един со нет
на Шекс пир е ед нов ре мен но
сло жен и спе ци фи чен”, каз ва
Dembski. Той счи та, че по по -
до бен на чин мо гат да се ха -
рак те ри зи рат и жи ви те сис те -
ми, осо бе но “ди зайнът” на
мо ле кул ни те сек вен ции на
функ ци о нал ни те би о мо ле ку -
ли – ДНК и белтъ ци те. 

Dembski де фи ни ра по ня -
ти е то комп ле кс на спе ци фич -
на ин фор ма ция (Complex
specified information, CSI) ка -
то всич ко, ко е то има шанс по-
малък от 1/10150, да се слу чи
по ес те ст ве на (слу чай на) при -
чи на. Кри ти ци те твър дят, че
Dembski из по лз ва “ели ми на -
ти вен филтър на обяс не ни я -
та”  (eliminative explanatory
filter) – пре мах ва обяс не ни я та
пос ле до ва тел но: пър во под -
ре де но ст та, пос ле слу чай но -
ст та, и нак рая ос та вя са мо
въз мож но ст та за ID. Те счи -

функ ци я та на ця ло то; пре -
мах ва не то на вся ка от час ти -
те раз ру ша ва функ ци о нал но -
ст та на сис те ма та.” 

Привър же ни ци те на ID
твър дят, че ес те ст ве ни ят от -
бор не мо же да съз да де сис -
те ми с не ре ду ци ру е ма слож -
ност, за що то функ ци я та, под -
ле жа ща на от бор, се по я вя ва
са мо след “сгло бя ва не то” на
час ти те на сис те ма та. Ори ги -
нал ни те при ме ри за не ре ду -
ци ру е мо слож ни сис те ми
включ ват фла ге лу ма на бак -
те ри ите, кас ка да та на кръ -
восъ сир ва не то, кам ши че та та
на ин фу зо ри ите и адап тив на -
та имун на сис те ма. 

Спо ред кри ти ци те на ID
ар гу ментът за не ре ду ци ру е -
ма та слож ност пред по ла га,
че не об хо ди ми те час ти на
сис те ма та ви на ги са би ли не -
об хо ди ми и сле до ва тел но не
мо же да са би ли при ба ве ни
пос ле до ва тел но. Спо ред тях
да де но свой ство мо же пър во
са мо да е да ва ло пре ди м ство

та. Спо ред тях ID не е на у ка,
за що то не мо же да се про ве ри
екс пе ри мен тал но, не мо же да
предс ка же бъ де щи съ би тия и
не из ди га ни как ви но ви хи по -
те зи. 

Спо ред кон цеп ци я та за
Ин те ли ге нт но то сът во ря ва не,
жи вотът на Зе мя та е бил съз -
да ден от ин те ли ген тен агент
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Хрис то Бо нев e ро ден е на
3 фев ру а ри 1947 г. в Плов див.
Иг рал е за Ло ко мо тив - Плов -
див, ЦСКА и АЕК (Гър ция). В
"А" гру па има 410 ма ча и 185
го ла. В на ци о нал ния от бор на
Бъл га рия де бю ти ра на 22 март
1967 г. и е изиг рал 98 ма ча (на
вто ро мяс то) и 47 го ла (ре -
кордь ор), 42 пъ ти е ка пи тан.
Участ ва на све тов ни те пър ве н -
ства през 1970 и 1974 г. Три
пъ ти е из би ран за най-добър
фут бо лист на Бъл га рия - 1969,
1972 и 1973 г. Завъ ршва ВИФ
и трень о рс ка та шко ла в Кь олн.
Участ ва в про щал ния мач на
Лев Яшин през 1971 г. в Моск -
ва. Един от най-го ле ми те бъл -
га рс ки фут бо лис ти за всич ки
вре ме на, за е ма тре то то мяс то в
ан ке та та на в. Но щен труд за
фут бо лист на ве ка у нас. Бе не -
фисът на Бо нев е на 16 сеп те -
мв ри 1984 г. в Плов див, ко га то
ид ват ре ди ца звез ди ка то Бо би
Мур, Волф ганг Ове рат, Ян То -
ма ше вс ки, Зигф рид Шол ти -
шик, Фе ренц Бе не, а трень о ри
са Ще фан Ко вач и Рай ко Ми -
тич. Гост е и Лев Яшин. 

От 1996 до 1998 г. е на че ло
на на ци о нал ния от бор, ка то го
кла си ра за све тов но то пър ве н -
ство във Фран ция.

Ня кои кри ти ци об ви ня ват
под дръж ни ци те на те зи ар гу -
мен ти в лип са на въ об ра же -
ние – ако па ра мет ри те на
Все ле на та бя ха раз лич ни, ве -
ро ят но ня ма ше да е въз мо -
жен жи вотът в поз на та та ни
фор ма, но вмес то не го би ха
мог ли да съ ще ст ву ват дру ги
фор ми на жи вот. 

- Ди зай нерът на ди зай -

не ри те (The designer or

designers)

Ар гу мен ти те на ID на роч -
но из бяг ват да фор му ли рат
същ но ст та на ин те ли ге нт ния
агент. Те не твър дят нап ри мер,
че Бог е ди зай нерът, ма кар че
по ня ко га то ва се под раз би ра.
Има и предс та ви те ли на ID,
ко и то счи тат, че ин те ли ге нт ни -

���������������������������������
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Хрис то Бо нев ста на по че -
тен док тор на Плов ди вс кия
уни вер си тет. Из ве ст ни ят
фут бо лист от близ ко то ми на -
ло, със те за вал се за "Ло ко мо -
тив" - Плов див и на ци о нал -
ния от бор, бе ше удос то ен с
ви со ко то зва ние за го ле мия
му при нос в раз ви ти е то на
спор та по пред ло же ние на
ка тед ра "Те о рия и ме то ди ка
на фи зи чес ко то въз пи та ние"
при Пе да го ги чес кия фа кул -
тет. Бо нев е док тор по спорт -
на пе да го ги ка, за щи тил е ди -
сер та ция на те ма "Пси хо ло -
ги чес ка под го тов ка на ви со -
кок ва ли фи ци ра ни спор тис -
ти".

Тър же ст ве на та це ре мо -
ния се със тоя на 23 ап рил в
шес та ау ди то рия. Хрис то Бо -
нев бе ше предс та вен от ръ ко -
во ди те ля на ка тед ра та проф.
дпн Ве се лин Мар га ри тов,
кой то е и за ме ст ник-пред се -
да тел на Дър жав на та аген ция
за мла деж та и спор та. По чет -
ния дип лом и зна ка на Плов -
ди вс кия уни вер си тет връ чи
лич но рек торът проф. дфн
Иван Ку ца ров. 

Но во и зб ра ни ят док тор

хо но рис ка у за про че те ака де -
мич но сло во, след ко е то бе ше
про жек ти ран до ку мен та лен
филм, от ра зя ващ ня кои от
най-за бе ле жи тел ни те мо мен -
ти от бо га та та му спорт на ка -
ри е ра. 

Сред гос ти те бя ха уп ра -
ви те лят на Плов ди вс ка об -
ласт г-н То дор Пет ков, ви -
цеп ре зи дентът на "Ло ко мо -
тив" Куз ман Ма рин ков,

спорт ни де я те ли, об ще ст ве -
ни ци, по чи та те ли на най-го -
ле мия фут бо лен та лант на
гра да под те пе та та.

Ня кол ко дни по-къс но
Хрис то Бо нев бе ше наг ра ден
от пре зи ден та на Ре пуб ли ка
Бъл га рия Ге ор ги Пър ва нов с
ор ден "Ста ра пла ни на".

"Плов ди вс ки

уни вер си тет"
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ят агент мо же да е ви со ко раз -
ви та извън зем на ци ви ли за ция.
Dembski пра ви важ но то допъл -
не ние, че ни то един ин те ли -
ген тен агент, кой то е са мо фи -

зи чес ки, не би могъл да съ ще -
ст ву ва пре ди въз ник ва не то на
Все ле на та или жи во та. Връз -
ка та с кре а ци о низ ма е най-яс -
но из ра зе на при те зи предс та -
ви те ли на ID, ко и то счи тат, че
ди зай нерът е Бог, възпри е ман
спо ред иде и те на ня коя от офи -
ци ал ни те ре ли гии, най-чес то
хрис ти я н ство то. 

По материали 

от Уикипедия, 

подбрани и обобщени от 

гл. ас. Евелина Даскалова

Следва

тат, че то ва е “изк ри вя ва не” в
пред ва ри тел но из ве ст на по -
со ка на из бо ра на ед но от
мно же ст во въз мож ни обяс не -
ния. 

- Хар мо ни зи ра на та Все -

ле на (Fine-tuned universe)

То ва е един от ID ар гу -
мен ти те, кой то из ли за извън
рам ки те на би о ло ги я та. Спо -
ред не го ние жи ве ем в хар мо -
ни зи ра на Все ле на (fine-tuned
universe), при те жа ва ща мно -
же ст во свой ства, ко и то пра -
вят жи во та въз мо жен и ко и то
ня ма как да са въз ник на ли
слу чай но. Тук се включ ват
стой нос ти те на фи зич ни те
конс тан ти и мно го дру ги. Ако
ня коя от те зи конс тан ти има -

ше ма кар и мал ко по-раз лич -
на стой ност, светът ще ше да
бъ де ко рен но раз ли чен и
мно го от не ща та, ко и то поз -
на ва ме (хи мич ни еле мен ти,
га лак ти ки и пр.), въ об ще ня -
ма ше да мо гат да се фор ми -
рат. Ро ля та на ин те ли ге нт ния
ди зай нер тук е в оси гу ря ва -
не то на оп ре де ле ни те ус ло -
вия, до ве ли до край ния ре -
зул тат – на ша та Все ле на. По
съ ще ст во то зи ар гу мент съв -
па да с из ка за ния от дру ги ав -
то ри ант ро пен прин цип
(anthropic principle), кой то в
раз лич ни те си фор ми об що
взе то твър ди, че жи вотът съ -
ще ст ву ва, за що то Все ле на та
е спо соб на да под дър жа съ -
ще ст ву ва не то на жи вот. 

��������������������������
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ма ция и идеи. Ор га ни за то ри -
те бя ха изб ра ли за мо то на
сре ща та ду ми те на Ег зю пе -
ри: „Най-важ но е об щу ва не -
то меж ду хо ра та". В ед на от
мо дер но обо руд ва ни те за ли
за пре зен та ции на Или ев
център (ад ми ни ст ра тив на
сгра да на Аме ри ка нс кия уни -
вер си тет) в сто ли ца та се про -
ве до ха дис ку сии с учас ти е то
на во де щи жур на лис ти от
бъл га рс ки и чуж де ст ран ни
ме дии. За бъ де ще то на раз -
лич ни те ви до ве ме дии сво и те
глед ни точ ки предс та ви ха
Ва ле ри Зап ря нов - гла вен ре -
дак тор на спи са ние „Те ма",
Ва сил Ата на сов - гла вен ре -
дак тор на вест ник „Днев -
ник", Бист ра Анд ре ева - ре -
дак тор на спи са ние „Ед но",
Бой ко Ва си лев - во дещ на
"Па но ра ма" по Бъл га рс ка та
на ци о нал на те ле ви зия, Ни ко -
лай Сто я нов - прог ра мен ди -
рек тор на ра дио и те ле ви зия
„City", Ата нас Ге нов - ди рек -
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Хъмфрис - пос ла ник, ръ ко во -
ди тел на Пос то ян но то предс -
та ви те л ство на Ев ро пейс ка та
ко ми сия в Со фия, г-н Ма рио
Ми лу шев - ди рек тор на Ди -
рек ция "Ев ро пейс ка ин тег ра -
ция" в Ми нис те р ство то на
външни те ра бо ти, г-н Кра си -
мир Ни ко лов - гла вен сек ре -
тар на БЕК СА и др. Гос ти те и
участ ни ци те в кон фе рен ци я та
бя ха при ве т ства ни от рек то ра
на Плов ди вс кия уни вер си тет
проф. дфн Иван Ку ца ров.

След ва щи те две кон фе -
рен ции са в Сви щов ("При об -
ща ва не на Бъл га рия към ико -
но ми ка та на Ев ро пейс кия съ -
юз", 22 май) и във Вар на
("Учас ти е то на Бъл га рия в об -
ща та външна по ли ти ка на Ев -
ро пейс кия съ юз - въз мож нос -
ти и пре диз ви ка те л ства", 8 и 9
юни).

"Плов ди вс ки уни вер си тет"  

По ини ци а ти ва на Ми -
нис те р ство то на външни те
ра бо ти и под пат ро на жа на 
г-н Ивай ло Кал фин - ви цеп -
ре ми ер и ми нистър на
външни те ра бо ти, в Бъл га рия
се чест ва 50-го диш ни на та от
под пис ва не то на Римс кия до -
го вор за съз да ва не на Ев ро -
пейс ка та общ ност. В рам ки те
на ини ци а ти ва та, ко я то се
осъ ще ст вя ва съв ме ст но с
Бъл га рс ка та асо ци а ция за
изс лед ва ния на Ев ро пейс ка та
общ ност, са пред ви де ни и
три кон фе рен ции в об ла ст та
на ев ро пейс ка та ин тег ра ция,
съпъ т ства ни от те ма тич ни
из лож би.

До ма кин на пър ва та про я -
ва бе Фи ло со фс ко-ис то ри чес -
ки ят фа кул тет на Плов ди вс -
кия уни вер си тет "Па и сий Хи -
лен да рс ки". Дис ку си он ни ят
фо рум на те ма "От римс ки те

тор на ра дио „Ед но", Ар но ут
Ван Лин ден - де кан на Фа кул -
те та по жур на лис ти ка в АУБ,
Ди митър Со ти ров - изпъл ни -
те лен ди рек тор на Бъл га рс ка -
та ме дий на ко а ли ция, Алек -
сандър Кашъ мов и Ди а на
Бан че ва от Прог ра ма "Достъп
до ин фор ма ция".

Нас то я щи те чле но ве те на
АСУМ са пре по да ва те ли, ре -
дак то ри и сту ден ти от раз -
лич ни ме дии към осем от
най-го ле ми те уни вер си те ти в
стра на та. Те са мо ти ви ра ни
да фо ку си рат по-се ри оз но
вни ма ни е то на об ще ст ве но ст -
та и да се вър ви към про фе си -
о нал но от но ше ние в дей но ст -
та на ака де мич ни те ме дии.
Об що е виж да не то, че раз ви -
ти е то на съ от вет на та ме дия,
би ла тя вест ник, спи са ние ра -
дио или те ле ви зия, тряб ва да
се осъ ще ст вя ва чрез парт ни -
ра не как то меж ду ака де мич -
ни те ме дии, та ка и с про фе си -
о нал ни те ме дии и изя ве ни
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се про ве де на 13 ап рил 2007 г.
в 6. ау ди то рия. 

Сред участ ни ци те бя ха
ви цеп ре ми ерът г-н Ивай ло
Кал фин, Н.пр. г-н Майкъл

до го во ри към бъ де ще то на
раз ши ре ния Ев ро пейс ки съ -
юз: граж да нс ко учас тие, де -
мок ра тич ност, конс ти ту ци о -
на лен де бат, иден тич нос ти"
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жур на лис ти, ко и то да се прив -
ли чат в Екс пе рт ния съ вет на
ор га ни за ци я та. 

През вто рия ден в ед на от
кон фе ре нт ни те за ли на Уни -
вер си те та за на ци о нал но и
све тов но сто па н ство се про ве -
де обу чи те лен се ми нар под
нас лов „От идеи към
действие". Обу че ни е то има ше
за цел да по ка же ос нов ни те
стъп ки, ко и то се след ват при
изпъл не ни е то на да ден про ект
или прог ра ма - про уч ва не на
нуж ди те, ана лиз на за ин те ре -
со ва ни те стра ни, под го тов ка
на пред ло же ни е то, тър се не на
из точ ни ци на фи нан си ра не и
др. То ва бе ше изк лю чи тел но
пол зот вор на ко лек тив на дей -
ност, уме ло нап рав ля ва на от
во де щия лек тор Люд ми ла Ге -
ор ги е ва. Напъ т стви я та на 
г-жа Ге ор ги е ва по ка за ха, че за
спе чел ва не то и осъ ще ст вя ва -
не то на про ект тряб ва да се

çÄ ëíê. 7

Еми лия
ХАНД ЖИЙС КА
На 14 и 15 ап рил в Со фия

се про ве де пър ви ят ра бо тен
се ми нар за чле но ве те на Асо -
ци а ци я та на сту де н тски те и
уни вер си те тс ки ме дии
(АСУМ), уч ре де на през ме -
сец фев ру а ри 2007 го ди на в
Бла го е вг рад. Съ би ти е то бе
част от про ек та „Съз да ва не
на но ви ме ха низ ми за по доб -
ря ва не на про фе си о нал но то
раз ви тие на сту де н тски те и
уни вер си те тс ки те ме дии в
Бъл га рия". Та ки ва се ми на ри,
по ду ми те на Крис ти на
Джад жа ро ва - пред се да тел на
ор га ни за ци я та и ли дер на
про ек та, са мяс то то, къ де то
по доб ни ам би ци оз ни за да чи
най-доб ре се изпъл ня ват.

През пър вия ден бе ше де -
мо н стри ра на въз мож но ст та
за осъ ще ст вя ва не на ед на от
ос нов ни те це ли на АСУМ, а
имен но - да слу жи ка то мре -
жа за об мен на опит, ин фор -
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Урок І 

САЩ. Вре ме то на 18-я
пре зи дент на САЩ - Юли сис
Симпсън Грант - 1869-1877 г.
Аме ри ка е раз де ле на на две -
по бе де ни ят Юг и три ум фи -
ра щи ят Се вер, за поч ва да се
изг раж да но во об ще ст во, на -
ча ло то е пос та ве но с Ре ко н -
струк ци я та на Юга. Грант
ид ва на власт със сла ва та на
глав но ко ма нд ва щия, кой то
сла га край на Граж да нс ка та
вой на (1861-65 г.), но и с на -
деж да та, че ще възста но ви
раз ру ше но то един ство. Ре ал -
но ст та оба че е съв сем дру га
- пре зи де н т ство то на ге не ра -
ла ще се за пом ни с ед на от
най-теж ки те ко руп ции в ис -
то ри я та на САЩ. Ко руп ци -
он ни те схе ми са от "кла си -
чес кия" тип в то зи жанр. Ед -
на от те зи схе ми се раз ви ва
на ос но ва та на за поч на та та с
доб ри на ме ре ния Ре ко н -
струк ция. В Юга се наз на ча -
ват "по го лов но" аван тю рис -
ти и жад ни за бър зо за бо га -
тя ва не се вер ня ци, един стве -
ни ят кри те рий е вер но ст та и
то ва да не са свър за ни с по -
ли ти чес кия елит на Юга пре -
ди вой на та. Но ва та ад ми ни -
ст ра ция има две важ ни за да -
чи: да уни що жи из ця ло ста -
ро то юж няш ко об ще ст во и
да измък нат мак си мал на пе -
чал ба от пос то ве те си. Един
от най-ха рак тер ни те при ме -

ри е гу бер на торът на Лу и зи -
а на, кой то има в бан ко ви те
си смет ки око ло 100 хил. до -
ла ра при го диш но въз наг -
раж де ние 8 хил. до ла ра.
Югът прос то тряб ва да си
пла ти за вой на та.

Дру га та ос но ва за раз ви -
ти е то на ко руп ци я та са дър -
жав ни те поръч ки. Та ка ва
поръч ка е при чи на та за един

ус пя ва да  по лу чи око ло 5
млн. до ла ра за ра бо та, ко я то
не стру ва по ве че от 3 млн.
до ла ра. За да не се разк рие
схе ма та, се от пус кат мно же -
ст во "сти пен дии" от чер на та
ка са на де пу та ти и вис ши ад -
ми ни ст ра то ри, вклю чи тел но
ви цеп ре зи ден та, го во ри те ля
(пред се да те ля) на Конг ре са и
три ма ми ни ст ри от ка би не та
на Грант. Вест ни ци те все пак
на душ ват скан да ла и го пра -
вят все об що дос то я ние. Пос -
ле ди ци те от то ва оба че са
ми ни мал ни, Грант не на каз ва
ни то един от ви нов ни ци те.
Но и са ми ят ген. Грант не е
на ка зан от аме ри кан ци те - на
из бо ри те през 1875 г. той е
пре и зб ран с ог ром но мно зи -
н ство. 

Урок ІІ 

Фран ция. Тре та та ре пуб -
ли ка, пе ри од на по ли ти чес ка
нес та бил ност и мно же ст во
по ли ти чес ки и ико но ми чес -
ки проб ле ми. От лич на поч ва
за раз ви тие на ко руп ци я та. В
то зи пе ри од от френс ка та ис -
то рия се раз ви ва емб ле ма -
тич на та за по ли ти чес ка ко -
руп ция "Па на мс ка афе ра".
На ча ло то и се пос та вя от
Фер ди нанд Ле сепс, кой то

през 1879 г. ос но ва ва "Об ща
ком па ния за стро и те л ство на
меж ду о ке а нс ки ка нал". Но -
ва та ком па ния тряб ва да
пост рои ка нал, кой то да
свързва Ат лан ти чес кия с Ти -
хия оке ан през Па на мс кия
пров лак. Ле сепс има зад се бе
си ед на ус пеш на аван тю ра в
Су ец и то ва за сил ва до ве ри е -
то на ин вес ти то ри те в но во то
му на чи на ние. Изпъл не ни е то
на пла на в Цент рал на Аме -
ри ка се оказ ва мно го по-
слож но и пос те пен но сред -
ства та, пред ви де ни пър во на -
чал но, са над ви ше ни двук -
рат но, а през 1888 г. ком па -
ни я та фа ли ра. То ва пре диз -
вик ва ра зо ря ва не то на бли зо
850 хил. ду ши, вло жи ли в
ком па ни я та сво и те спес тя ва -
ния. През 1892 г. в хо да на
разс лед ва не то се раз би ра, че
за да прик рие на ру ше ни я та
си ком па ни я та е под куп ва ла
сис тем но собстве ни ци и ре -
дак то ри на вест ни ци, вис ши
длъж но ст ни ли ца, де пу та ти,
ми ни ст ри, до ри и ня кол ко
ми нистър-пред се да те ли.
Въп ре ки стряс ка щи те разк -
ри тия за по ли ти чес ка ко руп -
ция, под от го вор ност са под -
ве де ни са мо вто рос те пен ни
слу жи те ли.

�������������������
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под хо ди с ог ром на до за енер -
гия и яс но пос та ве ни це ли, за
да се стиг не до ре а ли зи ра не -
то на идеи, ко и то на пръв
пог лед изг леж дат, ве ро ят но,
твър де дръз ки. Участ ни ци те
в се ми на ра бя ха позд ра ве ни
от рек то ра на УНСС проф.
Бо рис лав Бо ри сов, кой то за я -
ви, че е сил но впе чат лен от

на чи на ни е то и отп ра ви по ка -
на но ва та сре ща на АСУМ да
се про ве де в ръ ко во де ния от
не го уни вер си тет.

Крис ти на Джад жа ро ва
обя ви, че след ва щи ят ра бо -
тен се ми нар се пла ни ра за
края на нас то я ща та го ди на. А
до то га ва се очак ва но ви чле -
но ве да се присъ е ди нят към
Асо ци а ци я та.
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Меж ду на род ни ят ден на
кни га та и ав то рс ко то пра во - 
23 ап рил, бе ше от бе ля зан и в
Плов ди вс кия уни вер си тет.
Уни вер си те тс ка та биб ли о те ка
по да ри на все ки чи та тел, по се -
тил я през то зи ден, по ед на
кни га от съв ре ме нен бъл га рс ки
ав тор, оси гу ре на от из да те л -
ство "За ха рий Сто я нов".

То зи ден се чест ва от 1996 г.

на сам по ини ци а ти ва на
ЮНЕС КО ка то приз на ние за
клю чо ва та ро ля на че те не то за
раз ви ти е то на лич но ст та. В
дни те от 23 до 27 ап рил в ця ла -
та стра на се про ве до ха ре ди ца
ини ци а ти ви, пос ве те ни на кни -
га та и че те не то.

"Плов ди вс ки

уни вер си тет"
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Ас. д-р Симеон КАЦАРОВ

от най-шум ни те скан да ли в
уп рав ле ни е то на Ю. Грант -
"Кре ди Мо би ле" (1872 г.).
Фир ма та "Юниън па си фик"
по лу ча ва поръч ка за пост ро -
я ва не то на жп ли ния, ко я то
да свързва Чи ка го със Сан
Фран цис ко. Та зи ком па ния
за ед но с един от ди рек то ри -
те на аме ри ка нс ки те по щи
съз да ват кор по ра ция, на ре -
че на  "Кре ди Мо би ле". Тя

Ав торът за паз ва пра во то на все ки, кой то не е съг -
ла сен с та ка под не се ни те “уро ци”, да ги спо де ли с чи -
та те ли те!!! Вся ка при ли ка със съв ре мен ни ли ца и съ -
би тия не е слу чай на!!!

%��	���%	��
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за раз дел но пи са не на по со че ния
тип слож ни ду ми, осо бе но на по-
но ви те от тях): нап ри мер: биз нес
от но ше ния, бънджи ско ко ве,
дер би сре ща, до пинг конт рол,
дроб сар ма и т.н. Пре дел но яс но
зву ча що то пра ви ло оба че не е
при ло же но напъл но сис тем но в
слов ни ка. Смя та ме съ що та ка, че
на ло же но то от ре че ва та прак ти ка
не прос то тряб ва да се ре ги ст ри -
ра в един пра во пи сен реч ник, а
да се ре гу ли ра, кла си фи ци ра и
уни фи ци ра, за да се све дат до ми -
ни мум ко ле ба ни я та при из пис ва -
не то на и без то ва проб лем ни те
ду ми със сля то, по лус ля то и раз -
дел но пи са не.

Та ка нап ри мер пра ви ла та оп -
ре де ле но се на ла гат в ду ми ка то
тюр лю гю веч, имам ба ялдъ, чам -
сакъз, шамфъстък, не бет ше кер
със сля то пи са не или пък в ра хат
ло кум, шиш ке бап, та хан хал ва,
дроб сар ма, шкем бе чор ба, стом -
на ке бап, тас ке бап, боб чор ба,
грис хал ва, крем ка ра мел, крем
пи та, крем су па и др. с раз дел но
пи са не.

Не ар гу мен ти ра но е раз дел -
но то пи са не на съ ще ст ви тел но то
име шах майс тор, след ка то при
гол майс тор, кон це рт майс тор,
це ре мо ни ал майс тор, ба лет -
майс тор, грос майс тор се пре -
поръч ва сля то пи са не.

Съ щев ре мен но не яс но е за -
що шах клуб и шах майс тор са
из ве де ни в спе ци ал но то при ло -
же ние 17 “Списък на ду ми с раз -
дел но пи са не” (стр.1067-1069), а
шах тур нир е да де на в слов ни ка
със сля то пи са не.

По от но ше ние на го ля ма част
от ду ми те, об ра зу ва ни с вто ра
със тав ка майс тор, клуб и др., не
е яс но кое пра ви ло се при ла га и
как се тъл ку ва пър ва та им със -
тав ка – да ли ка то съ ще ст ви тел но
име или ка то при ла га тел но. При
тях има го ля мо раз но об ра зие, ка -
то се наб лю да ва и сля то, и по лус -
ля то, и раз дел но пи са не, нап ри -
мер, сля то се пи шат яхтклуб,
жо кейк луб, по лус ля то се из пис ва
ка фе-клуб, а за гей клуб, голф

То ва е вто ри ят ака де ми чен
пра во пи сен реч ник (пър ви ят бе
пуб ли ку ван през 1983 го ди на),
ре ги ст ри ращ про ме ни те, настъ -
пи ли през пос лед ни те двай сет
го ди ни. По-къс но из ле зе и вто ро
из да ние на реч ни ка, в ко е то не е
от бе ля за но, че е пре ра бо те но. И
то на ис ти на не е та ко ва, за що то в
не го са на не се ни ня кои нез на чи -
тел ни поп рав ки глав но в увод на -
та част. Въп ре ки оче вид ни те си
не дос татъ ци то ва е един стве ни ят
нор ма ти вен реч ник на съв ре мен -
ния бъл га рс ки кни жо вен език, за -
що то с раз по реж да не на Ми нис -
те рс кия съ вет № 936 от
27.ХІ.1950 е въз ло же но на Инс -
ти ту та за бъл га рс ки език при
БАН да про уч ва и да вна ся един -
ство в пра во пи са ни, ка то за цел -
та вни ма тел но сле ди, ре ги ст ри ра
и ана ли зи ра из ме не ни я та, настъ -
пи ли в ре зул тат от раз ви ти е то на
кни жов ния език. В то зи смисъл
са мо из да де ни те от Инс ти ту та за
бъл га рс ки език пра во пис ни реч -
ни ци предс тав ля ват офи ци ал ни
спра воч ни ци за бъл га рс кия пра -
во пис и пра во го вор.

Но ви ят реч ник дос та се от -
ли ча ва от до се гаш ния по то ва, че
е зна чи тел но по-пъ лен и по-съв -
ре ме нен. Слов ни ко ви те еди ни ци
в не го са ак ту а ли зи ра ни чрез
включ ва не то на но ви ду ми и от -
па да не то на ре ди ца ос та ре ли и
не ак ту ал ни ду ми. То ва ес те ст ве -
но се на ла га ше от “по ли ти чес ки -
те и ико но ми чес ки те про ме ни,
ко и то до ве до ха и до за си лен
стре меж да се де мок ра ти зи ра и

пис ме ни ят език. Във все кид нев -
ния пе ри о ди чен пе чат, а по-къс -
но и в по-ши ро ки сфе ри от кни -
жов ния език, нав ля зо ха ре ди ца
но ви ду ми и из ра зи, ка то на ред с
то ва се ус ко ри и про цесът на за -
е ма не на чуж да лек си ка – глав но
от анг лийс кия език. Не ко нт ро ли -
ра но то възпри е ма не на чуж да
тер ми но ло гия още по ве че ус -
лож ни със то я ни е то на кни жов -
но е зи ко ва та прак ти ка. По я ви ха
се но ви тен ден ции в пра во пи са и
пунк ту а ци я та – нап ри мер при
дуб лет ни те фор ми, при сля то то
и раз дел но то пи са не на ду ми те,
при тран скрип ци я та на чуж ди
име на и транс ли те ра ци я та на
бъл га рс ки име на на ла ти ни ца,
при упот ре ба та на ня кои пре пи -
на тел ни зна ци и др.” /Нов пра во -
пи сен реч ник на бъл га рс кия език
2002, стр.9/.

Ав то ри те на реч ни ка из хож -
дат от един стве но пра вил ния
прин цип – от пра во го во ра към
пра во пи са, т.е. в пра во пи са да
на ме рят ре ше ние оне зи ду ми и
фор ми, ко и то са се утвър ди ли по
ес те ст вен път в го вор на та прак -
ти ка. В то зи смисъл реч никът от -
го ва ря на изиск ва ни я та на об ще -
ст во то, а и изпъл ня ва функ ци я та
си. За що то същ но ст та на пра во -
пис ния реч ник е раз ра бот ва не то
на сис те ма от пра ви ла за пис ме -
но пре да ва не на уст на та реч, а
слов никът е илюст ра ция за при -
ла га не то на те зи пред пи са ния.

Ос вен то ва, след вай ки съз да -
де на та ве че тра ди ция, ма кар и да
не му е свой стве но, реч никът ре -

ги ст ри ра ня кои ти пич ни пра во -
го вор ни осо бе нос ти (нап ри мер
уда ре ни е то), но с то ва той още
по ве че за щи та ва ро ля та си на ос -
но вен до ку мент за съв куп но ст та
на кни жов но е зи ко ви те нор ми и
пред пи са ния.

Ос нов на за да ча на един пра -
во пи сен реч ник е съ що да съз да -
ва пред пос тав ки за по доб ря ва не
на ези ко ва та кул ту ра на но си те -
ли те на кни жов ния език и със
сво я та ка те го рич ност да ре ги ст -
ри ра фак ти, а не да предс та вя
раз вой ни тен ден ции.

Оп ре де ле на не ка те го рич ност
и не яс но та се наб лю да ва в ня кои
сло во фор ми и при це ли ка те го -
рии ду ми в Нов пра во пи сен реч -
ник на бъл га рс кия език.

Осо бе но ин те рес ни са проб -
ле ми те, свър за ни със сля то то, по -
лус ля то то и раз дел но то пи са не
на ду ми те.

Ед но от пра ви ла та за сля то
пи са не на съ ще ст ви тел ни име на
гла си, че сля то се пи шат слож ни
съ ще ст ви тел ни име на (пре дим но
със със тав ки от чужд про из ход),
в ко и то под чи не на та ос но ва е съ -
ще ст ви тел но име, свър за но с
глав на та ос но ва без съ е ди ни тел -
на глас на. Днес та ки ва име на се
пи шат сля то или под вли я ние на
тра ди ци я та (ка то на ло же ни в
пис ме на та прак ти ка фор ми със
сля то пи са не), или в слу ча и те,
ко га то тех ни те със тав ки (пър ва -
та, вто ра та или две те) не се упот -
ре бя ват ка то са мос то я тел ни ду ми
в ези ка (нап ри мер: ва ку ума па -
рат, гол ли ния, гол майс тор,
емайл лак; айс ка фе, джаз бенд,
джем сешън и т.н.). При те зи
име на глав но то уда ре ние па да
вър ху под чи не на та (пър ва та) ос -
но ва. Слож ни съ ще ст ви тел ни
име на от по со че ния тип днес се
об ра зу ват извън ред но ак тив но в
съв ре мен ния бъл га рс ки кни жо -
вен език. Ко га то със тав ни те от
та ки ва име на се упот ре бя ват и
ка то са мос то я тел ни ду ми, те се
пи шат раз дел но. (То ва е в съг ла -
сие с пис ме на та прак ти ка, в ко я -
то има яс но из ра зе на тен ден ция

Öáàä
åéâ... ���
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Гл. ас. д-р Те о фа на ГАЙ ДА РО ВА
Проб лемът с бъл га рс кия пра во пис е ак ту а лен, тъй

ка то през пос лед ни те две де се ти ле тия не се обръ ща
осо бе но вни ма ние на при ло же ни е то на кни жов но е зи ко -
ви те нор ми. За не ма ре на е ра бо та та как то в учи ли ще,
та ка и в сред ства та за ма со ва ин фор ма ция, и в из да те -
лс ка та дей ност. Мо же да се ка же, че са мо кан ди да т -
ства щи те във вис ши те учеб ни за ве де ния, явя ва щи се на
из пит по бъл га рс ки език, при до би ват срав ни тел но ви со -
ка ези ко ва кул ту ра. Пра во пис ни ят проб лем е свър зан и с
неб реж но то от но ше ние към не го, и с нор ма тив на та
ба за и не ре ше ни те въп ро си, пос та ве ни от Нов пра во пи -
сен реч ник на бъл га рс кия език. По я ва та на нов реч ник
през 2002 го ди на бе ше изк лю чи тел но нав ре мен на, за що -
то бур но то раз ви тие на об ще ст во то, ико но ми чес ки те
и по ли ти чес ки те про ме ни пос та ви ха и мно же ст во
въп ро си пред пра во пи са ка то сис те ма и нор ма.

С то зи текст за поч ва ме ед на по ре ди ца във
вест ни ка, в ко я то под руб ри ка та "Език мой" ще
прос ле дим ня кои важ ни ас пек ти от раз ви ти е то
на бъл га рс кия език.
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но ще изпъл ня ва ро ля та си на
пра во пис но ръ ко во д ство. Не е
цел на нас то я щи те бе леж ки и оп -
ре де ля не то на то ва, да ли вяр но
или не вяр но, ко ре кт но или не ко -
ре кт но, в съ от ве т ствие с тра ди -
ци я та или със съв ре мен ни те тен -
ден ции е предс та ве на да де на
фор ма. Един стве на та ни цел е да
по со чим ня кои от слу ча и те /те
изо би л стват в реч ни ка/, в ко и то
ня ма един ство и яс но та при пи -
са не то, а то ва зат руд ня ва и
обърква пи ше щи те. Смя та ме съ -
що та ка, че ав то ри те на реч ни ка
тряб ва да нап ра вят под роб но
при ло же ние за из ме не ни я та,
настъ пи ли в пра во пи са на от дел -
ни ду ми и на це ли гру пи от ду ми,
да оп ре де лят ка те го рич но дуб ле -
ти те и па ро ни ми те, за що то нес -
пе ци а лис ти те труд но ще се ори -
ен ти рат, а и не са длъж ни да
срав ня ват и съ пос та вят, да тър сят
про ти во ре чи я та меж ду пред го -
во ра и слов ни ка или меж ду от -
дел ни те реч ни ко ви еди ни ци. А и
как то ва ще ста ва ед но лич но,
след ка то цел та на реч ни ка е въ -
веж да не то на един ство?

В то зи смисъл ва жен е и въп -
росът как ще се по пу ля ри зи ра
реч никът, как той ще ста не дос -
то я ние на хо ра та, ко и то пи шат на
бъл га рс ки език, но не се за ни ма -
ват с пра во пис ни те проб ле ми?
Как ця ла та об ще ст ве ност ще раз -
бе ре за настъ пи ли те про ме ни и
ще ги при ла га в ежед нев на та си
пис ме на прак ти ка, след ка то поч -
ти пет го ди ни след из да ва не то на
реч ни ка той не е мно го по пу ля -
рен? И как ще се при ло жат те в
из да те лс ка та ра бо та, след ка то в
нея от го ди ни наб лю да ва ме
край на ези ко ва не ком пе те нт ност
и нис ка ези ко ва кул ту ра?

На те зи въп ро си ка те го рич но
и ав то ри тет но тряб ва да от го во -
ри Инс ти тутът за бъл га рс ки език.

Яв но е, че по я ва та на Нов
пра во пи сен реч ник на бъл га рс кия
език през 2002 г. бе ше изк лю чи -
тел но цен на и нав ре мен на. Съ -
щев ре мен но оба че е не об хо ди мо
да се об мис лят и лик ви ди рат по -
лу чи ли те се несъ от ве т ствия, за
да мо же той пъл но цен но да
изпъл ня ва функ ци я та си на пра -
во пис но ръ ко во д ство за бъл га ри -
на, на фак тор за по ви ша ва не на
не го ва та ези ко ва кул ту ра.

слов ни ка.
Съ щев ре мен но т.37.3.3. от

стр.56 фор му ли ра изиск ва не то
слож ни при ла га тел ни с це ли ос -
но ви на ка че ст ве ни при ла га тел -
ни име на да се из пис ват по лус ля -
то, нап ри мер: бя ло-зе ле но-чер -
вен, жъл то-зе лен, синьо-зе лен,
чер но-бял и др. Слов никът оба че
пред ла га две гру пи при ла га тел ни
от то зи тип, а за нас ос та ва въп -
росът как ва е раз ли ка та меж ду
тях.

-  с по лус ля то пи са не /чер но-
бял; синьо-чер вен, синьо-зе лен;
си во-бял, си во-зе лен, си во-ка фяв,

сив ка во-чер ве ни кав; зе ле но-жъл -
те ни кав, зе ле но-син; ро зо во-бял,
ро зо во-син; жъл то-зе лен, жъл -
то-ка фяв, жъл то-чер вен, тъм -
но си во-че рен, тъм но чер ве но-ка -
фяв и др./

- със сля то пи са не /ка фя во ро -
зов, ка фя во сив, ка фя во чер вен, ка -
фе ни ка вожълт, ка фе ни ка во зе -
лен, ка фе ни ка во чер вен; син ка во -
зе лен, син ка во зе ле ни кав, чер ве -
ни ка во ка фяв, ли ла во ро зов и др./

Яс но е, че тряб ва да се ус та -
но ви един ство в пол за на по лус -
ля то то пи са не, тъй ка то то ва са
слож ни при ла га тел ни име на с
це ли ос но ви на ка че ст ве ни при -
ла га тел ни.

Обърква не пре диз вик ва съ -
що та ка и сля то то пи са не на съ -
че та ни е то от от но си тел ни при ла -
га тел ни мед но ка ла ен, след ка то
мед но-ни ке лов, а и всич ки по доб -
ни слож ни ду ми в слов ни ка се
пи шат по лус ля то.

Не ар гу мен ти ра но е съ що та -

дел но то пи са не са изк лю чи тел но
слож ни и тряб ва да бъ дат раз ре -
ше ни в от дел на кни га, прид ру же -
на от спе ци а ли зи ран реч ник, но
един нов пра во пи сен реч ник
тряб ва да фик си ра съв ре мен но то
със то я ние и на та зи ба за да въ ве -
де ня как во от но си тел но един -
ство, да уни фи ци ра и рег ла мен -
ти ра, а не да зат руд ня ва и
обърква.

В то зи смисъл не за ви си мо от
то ва, да ли оп ре де ле ни ези ко ве ди
смя тат ед на или дру га фор ма за
пра вил на или пог реш на, за ос та -
ря ла или съв ре мен на, пра во пис -
ни ят реч ник ко ди фи ци ра оп ре де -
ле на нор ма и я на ла га ка то задъл -
жи тел на. А от реч ни ко ви те ста -
тии яс но ли чи не един ство то на
ко лек ти ва, а мне ни е то на от дел -
ния ав тор.

С по со че ни те проб лем ни
слу чаи в ни какъв слу чай не ис ка -
ме да ома ло ва жим зна че ни е то на
реч ни ка. Но в то зи вид той труд -

ка по лус ля то то пи са не нап ри мер
на ад ми ни ст ра тив но-уп рав ле нс -
ки и ад ми ни ст ра тив но-на ка за -
те лен, след ка то те мо гат да се
тъл ку ват ка то съ че та ния от при -
ла га тел но и съ ще ст ви тел но име,
чи ито час ти се пи шат раз дел но
/ад ми ни ст ра тив но уп рав ле ние,
ад ми ни ст ра тив но на ка за ние/.

Не до у ме ние пре диз вик ва съ -
що та ка сля то то пи са не на до не -
майкъ де и по лус ля то то на не май-
къ де или от не май-къ де.

При ме ри те мо гат да бъ дат
още мно го. Яс но е, че проб ле ми -
те на сля то то, по лус ля то то и раз -

клуб, денс клуб,кър линг клуб, те -
нис клуб, фит нес клуб, шах клуб
се пре поръч ва раз дел но пи са не.

Не е яс но съ що на как во ос -
но ва ние ка фе па у за се пи ше раз -
дел но, а ка фе-апе ри тив, ка фе-
бар, ка фе-бю фет, ка фе-клуб, ка -
фе-слад кар ни ца – по лус ля то.

За що шо у биз нес и шо уп рог -
ра ма са предс та ве ни със сля то
пи са не, след ка то (не за ви си мо от
тра ди ци я та) напъл но от го ва рят
на изиск ва ни я та за раз дел но пи -
са не. Съ що то се от на ся и за
тестпрог ра ма и тест пи лот. И
как во е ос но ва ни е то те да се пи -
шат сля то – по тра ди ция или в
съг ла сие със съв ре мен на та пис -
ме на прак ти ка.

Кое на ла га по лус ля то то пи -
са не на дом-па мет ник в слов ни -
ка /стр.285/ и на храм-па мет ник
в пред го во ра /стр.53/, къ де то до -
ри храм-па мет ник се да ва ка то
при мер за по лус ля то пи са не на -
ред с ду ми, в ко и то при чле ну ва -
не и при об ра зу ва не на фор ми за
мн.ч. се про ме ня са мо вто ра та
част /т.36.1/. В При ло же ние № 17
оба че съ ща та ду ма /храм па мет -
ник/ е из пи са на раз дел но на ред с
град па мет ник. Син так тич но то
съ че та ние къ ща му зей липс ва в
но вия реч ник. Яв но е пре це не но,
че е ис то ризъм.

Или пък как ва е фор мал на та
раз ли ка меж ду гръ ко-ка то лик и
бъл га ро мо ха ме да нин или анг ло -
ка то ли цизъм. Тук сля то то пи са -
не от го ва ря нед вус мис ле но на
по со че ни те в пред го во ра пра ви -
ла и би тряб ва ло да се при ло жи и
за гръ ко ка то лик.

Не е изяс нен и въп росът за
сля то или по лус ля то пи са не на
при ла га тел ни те име на, оз на ча ва -
щи два или по ве че цвя та.

Ка те го рич но в пред го во ра се
де фи ни ра, че при ла га тел ни име -
на, в ко и то под чи не на та ос но ва е
на ре чие, свър за но с глав на та ос -
но ва със съ е ди ни тел на глас на, се
пи шат сля то /стр.47, т.33.10/
Нап ри мер: але но чер вен, бле до -
син, веч но зе лен, изум ру де но зе -
лен, мас ти ле но зе лен, мед но чер -
вен, ог не но чер вен, свет ло син, яр -
ко чер вен, тъм но ка фяв, ли мо но -
вожълт, зла тис тожълт, ли ла -
вос реб рист и т.н. В то ва от но ше -
ние се наб лю да ва ка те го рич но
един ство меж ду пред го во ра и
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Проф. дфн Ни ко ла Ба ла ба нов
По ос та на вре ме то тя има поч ти по ло вин ве -

ков на дъл жи на. На ча ло то й е от бе ля за но с учас -
ти е то ми в Меж ду на род на мла деж ка кон фе рен -
ция за мир но из по лз ва не на атом на та енер гия,
през ав густ 1958 го ди на. Пър ви те ми са мос то я -
тел ни стъп ки са свър за ни с дип лом на та ра бо та
по не ут рон на фи зи ка и учас ти е то в съз да ва не то
на ка тед ра та по атом на фи зи ка в Плов див. Бла го -
да ре ние на про фе сор Ле он Мит ра ни, ние, не го ви те
сът руд ни ци, из ля зох ме на ед но от шо се та та на
бъл га рс ка та фи зи ка. По-къс но, чрез ак тив но то
сът руд ни че ст во с Обе ди не ния инс ти тут за яд ре -
ни изс лед ва ния (Дуб на), ка тед ра та ни нав ле зе в

��
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������������
ма ги ст ра ла та на яд ре -
на та фи зи ка. Сви де те л -
ство за то ва са де сет ки -
те ста тии в ав то ри -
тет ни спе ци а ли зи ра ни
спи са ния и док ла ди на
меж ду на род ни на уч ни
кон фе рен ции.

На след ва щи те стра -
ни ци ще раз ка жа нак -
рат ко за мо и те и на мо -
и те ко ле ги ре зул та ти,
по лу че ни в об ла ст та на
яд ре на та фи зи ка. 

ОТ СТУ ДЕ Н ТСКА ТА БАН КА – В ЕПИ ЦЕНТЪ РА

НА ЯД РЕ НА ТА ФИ ЗИ КА

Мо е то нав ли за не в све та на яд ре на та фи зи ка за поч на с ед -
но мал ко чу до. То ва се слу чи през ля то то на 1958 го ди на.

Бе ше кра ят на юни – се сий но вре ме. Ка то все ки сту дент, аз
имах са мо ед на гри жа – да по ло жа ус пеш но из пи ти те и да
завър ша бла го по луч но учеб на та го ди на. Ко га то ве че се виж да -
ше кра ят на се си я та и пра вих пла но ве за ва кан ци я та, ми съ об -
щи ха, че съм оп ре де лен да участ вам в Меж ду на род на мла деж -
ка кон фе рен ция за мир но из по лз ва не на атом на та енер гия в
Моск ва. И до се га се учуд вам как съм при ел то ва пре диз ви ка -
те л ство – аз, сту дент тре то ку рс ник, да предс та вям стра на та на
меж ду на ро ден фо рум. Не що по ве че, аз се съг ла сих не са мо да
присъ ствам на кон фе рен ци я та, а и да взе ма учас тие в пла ни ра -
ни те дис ку сии. Днес, след ка то съм участ вал в де сет ки кон фе -
рен ции, сим по зи у ми и се ми на ри, съм мно го по-въздър жан в
то ва от но ше ние.

Вед на га след пос лед ния из пит оти дох при до цент Ле он
Мит ра ни – моя пре по да ва тел по атом на фи зи ка. Ка то прег ле -
да прог ра ма та на кон фе рен ци я та, той ме на со чи към Ели са ве -
та Ка ра ми хай ло ва – стар ши на у чен сът руд ник във Фи зи чес кия
инс ти тут на БАН. Ней ни те изс лед ва ния вър ху ра ди а ци он на та
обс та нов ка на стра на та съ от ве т ства ха на ед на от обя ве ни те в
прог ра ма та дис ку сии.

Та ка съд ба та ме срещ на с ед на за бе ле жи тел на лич ност (без
то га ва да осъз на вам то ва), чи е то жи тие по-къс но ще вклю ча
сред би ог ра фи ите на “ама зон ки те във фи зи ка та” (в кни га та
“Све ти ла на фи зи ка та”, из ляз ла в Плов див през 2001 г.).

Ели са ве та Ка ра ми хай ло ва е мо же би пър ви ят яд рен фи зик
в Бъл га рия или как то я на ри ча Пен ка Ла за ро ва – “Пър ва та да -
ма на бъл га рс ка та фи зи ка”. Тя е ра бо ти ла в Ра ди е вия инс ти тут
във Ви е на, по-къс но в Кемб ридж. В на ча ло то на 30-те го ди ни
на 20-и век е изс лед ва ла вза и мо дей стви е то на ал фа-час ти ци с
ле ки яд ра (в как ви то изс лед ва ния е бил отк рит не ут ронът), а
по-къс но –  вза и мо дей ствие на не ут ро ни с теж ки яд ра (при те -
зи ре ак ции е отк ри то де ле не то на яд ра та). Как то се виж да, на -
ша та съ на род нич ка е би ла по оно ва вре ме на пред ния фронт на
яд ре на та фи зи ка.

И та ка, Е. Ка ра ми хай ло ва ста на мо ят пър ви на у чен ръ ко во -
ди тел. Тя ми пре дос та ви сво и те ре зул та ти от из мер ва ни я та на
ра ди о ак тив но ст та на въз ду ха и во ди те, как то и ли те ра ту ра по
те зи въп ро си. Та ка аз под гот вих  из каз ва не, ак цен ти рай ки на
за ви ше ния ра ди а ци о нен фон, след ствие на опи ти те с яд ре но
оръ жие. Гос по жа Ка ра ми хай ло ва одоб ри текс та, след ко е то го

да дох за пре вод и за мне ние на Ири на Чер вен ко ва – асис тент
по  рус ка ли те ра ту ра. Пи ша те зи под роб нос ти, за що то из каз -
ва не то бе ше на пи са но в ду ха на оно ва вре ме – със зак лей мя ва -
щи фра зи по ад рес на “аме ри ка нс кия им пе ри а лизъм”.

В края на юли по тег лих за Моск ва. Пъ ту вах в ед но ку пе с
Ири на, ко е то бе ше ог ром но удо во л ствие. Дъ ще ря на един от
най-изтък на ти те пар тий ни ръ ко во ди те ли след 9.IX.1944 –
Въл ко Чер вен ков, тя бе ше пос ло вич но скром на и ин те ли ге нт -
на. Оно ва ля то ми вър ве ше на сре щи със зна ме ни тос ти.

Кон фе рен ци я та бе ше отк ри та на 1 ав густ във фи зи чес кия
фа кул тет на МГУ.  В кон фе рен ци я та участ ва ха предс та ви те ли
на 27 стра ни. Ос вен всич ки со ци а лис ти чес ки стра ни, в нея бя -
ха предс та ве ни мла ди уче ни от САЩ, Анг лия, Фран ция, За -
пад на Гер ма ния, Ита лия, Япо ния, Бра зи лия и др. Стру ва ми се,
че са мо аз бях сту дент – най-мла ди ят участ ник. Имах ме удо -
во л ствие да слу ша ме док ла ди на изтък на ти съ ве тс ки уче ни. В
прог ра ма та на кон фе рен ци я та бя ха вклю че ни по се ще ния на
инс ти ту ти и обек ти, свър за ни с из по лз ва не то на атом на та
енер гия: пър ва та атом на елект ро це нт ра ла в Об нинск, инс ти ту -
ти те по фи зи ко хи мия и ме та лур гия, Селс кос то па нс ка та ака де -
мия и др. Най-важ но то за ме не по се ще ние бе ше в Обе ди не ния
инс ти тут за яд ре ни изс лед ва ния (ОИ ЯИ) – гр. Дуб на. Пос рещ -
на ни лич но не го ви ят пръв ди рек тор – Д.И.Бло хин цев. То га ва
ви дях най-мощ ния в све та ус ко ри тел – синх ро фа зот ро на, пус -
нат през 1957 г. Мо же да се ка же, че съм сред пър ви те бъл га -
ри, по се ти ли ОИ ЯИ – той бе ше съз да ден две го ди ни пре ди то -
ва (1956 г.) и на ше то сът руд ни че ст во то ку-що за поч ва ше.

Сво е то из каз ва не нап ра вих в дис ку си я та след док ла да на
про фе сор Ле бе ди нс ки “Ра ди о ак тив ни те от ла га ния и тех ни те
пос ле д ствия за чо ве че ст во то”. 

Мо га да се пох ва ля, че в из лез лия през след ва щия ме сец
брой на на уч но-по ли ти чес кия жур нал “Меж ду на род ная
жизнь”, в ста тия, пос ве те на на кон фе рен ци я та (“Атом - на
служ бу ми ру”, стр. 112), бе ше спо ме на то са мо мо е то име сред
всич ки участ ни ци: “Предс та ви те лят на Бъл га рия Н. Ба ла ба -
нов в сво е то из каз ва не за я ви: “Екс пе ри мен тал ни те взри во ве
на тер мо яд ре ни бом би предс тав ля ват опас ност не са мо за
нас, сви де те ли те на те зи опи ти, но и за бъ де щи те по ко ле -
ния”. И то ва е действи тел но та ка. Су ро ва та на уч на ис ти на
ни зас та вя да приз на ем, че в сре да та, в ко я то жи ве ем, в ре -
зул тат на из пи та ни я та на яд ре но оръ жие са ста на ли съ ще -
ст ве ни фи зи чес ки из ме не ния...”.

В ду ха на днеш ни те кри те рии мо га да ка жа, че то ва е пър -
ви ят ци тат на мой “труд”. Са ми ят “труд” е за гу бен, но то ва не



сту ден ти от
Фи зи чес кия
фа кул тет на
С о  ф и й с  к и я
уни вер си тет
(Ни ко ла Ба -
ла ба нов и
Ли ля на Мин -
че ва) по ди -
фу зия на не -
ут ро ни те от
п о  л о  н и  е  -
во–бе ри ли ев
из точ ник в
па ра фи не на
сре да и по
а б  со  л ю т  н о
из мер ва не на
не ут рон ния
по ток. Раз -
ра бо те на та
из ме ри тел на
ме то ди ка бе -
ше из по лз ва -
на след то ва
в прак ти чес -
ка та ра бо та
на ла бо ра то -
ри я та”.

НА “РА МЕ НЕ ТЕ” НА МИТ РА НИ

След мал ко по ве че от го ди на – след по ло вин го диш но учи -
те л ства не в с. Го ля мо Ко на ре (се га гр. Съ е ди не ние)  и още тол -
ко ва продъл жи ло пре би ва ва не в Со фийс кия уни вер си тет, на 1
сеп те мв ри 1961 г. се озо вах в Плов див – в но во отк ри тия Висш
при ро до ма те ма ти чес ки инс ти тут. На ча ло то бе ше въл ну ва що –
пос та вях ме ос но ви те на нов уни вер си тет, на но ви спе ци ал нос -
ти, на но ви ка тед ри. 

През про лет та на 1962 г. проф. Т. Ва си лев ми въз ло жи да
под гот вя уп раж не ни я та по атом на фи зи ка, ко и то спо ред учеб -
ния план, за им стван от Со фийс кия уни вер си тет, тряб ва ше да
за поч нат през след ва ща та 1963/64 учеб на го ди на.

След ед на го ди на – през сеп те мв ри 1963 г., в Плов див ве че
има ше ка тед ра по атом на фи зи ка – вто ра та и до се га един стве -
на извъ нсто лич на по доб на ка тед ра. Ръ ко во ди тел й ста на до -
цент Ле он Мит ра ни – мо ят пре по да ва тел от Со фийс кия уни -
вер си тет. По ло жих уси лия и убе дих на ше то ръ ко во д ство, че
по ли ти чес ки те “гре хо ве” на Мит ра ни, за ра ди ко и то ста на не -
же лан в СУ, са пре у ве ли че ни и са нес рав ни ми с дос той н ства та
му ка то учен и пре по да ва тел. Бла го да ре ние на та ка стек ли те се
обс то я те л ства на ши те сту ден ти има ха “къс ме та” да слу шат
един оба я те лен пре по да ва тел и ве ли ко ле пен лек тор, а ние –
асис тен ти те, “слу чих ме” на еру ди ран и изг ра ден учен, кой то
бук вал но от след ва щи те сед ми ци за поч на да ни за реж да с идеи
за изс ле до ва те лс ка ра бо та. Та ка при нас за поч на ера та “Мит ра -
ни”.

И до цент Ле он Мит ра ни, и ко ле ги те, с ко и то сфор ми рах ме
еки па на ка тед ра та – Ми ха ил Мит ри ков и Ан тон Пет ров, бя ха
наз на че ни през сеп те мв ри 1963 г. Фактът, че учеб ни те за ня тия
по атом на фи зи ка за поч на ха нор мал но на 15 сеп те мв ри по каз -
ва, че аз бях под гот вил в ос нов ни ли нии прак ти ку ма. След то -
ва със зад руж ни уси лия продъл жих ме обо га тя ва не то на ла бо -
ра то ри я та.

Ле он Мит ра ни прес тоя че ти ри го ди ни в Плов див, но те зи
го ди ни бя ха ре ши тел ни за нас и зас лу жа ват да се на ре кат на не -
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е тол ко ва важ но.

ПЪР ВИ ТЕ СТЪП КИ

Ва жен етап в мо е то обу че ние и нав ли за не в бъ де ща та про -
фе сия бе ше дип лом на та ми ра бо та. На нея пос ве тих всич ки
про лет ни ме се ци на 1960 го ди на. Имах чувство то, че ней на та
раз ра бот ка ми да де по ве че, от кол ко то всич ки де вет се местъ ра
пре ди то ва. Ис ти на та на вяр но е в то ва, че дип лом на та ра бо та е
ка то айс бер га – ви ди ма та част на всич ки нат ру па ни през сту де -
н тски те го ди ни зна ния, без ко и то ед ва ли мо же да ста неш спе -
ци а лист.

На пръв пог лед въз ло же на та ми те ма бе ше про за ич на – да
изс лед вам разп ре де ле ни е то на не ут рон ния по ток в един па ра -
фи нов ци линдър. Но ако си предс та виш то зи ци линдър с не ут -
рон ния из точ ник вът ре в не го ка то ми ни а тюр на “ак тив на зо на”
на яд рен ре ак тор, мо же да усе тиш она зи тръп ка, без ко я то ни -
коя изс ле до ва те лс ка дей ност не мо же да бъ де пъл но цен на. Аз
усе тих та зи тръп ка, за то ва смя там, че дип лом на та ра бо та ме
превър на от па си вен кон су ма тор на зна ния до то га ва в на чи на -
ещ изс ле до ва тел.

В про це са на под го тов ка та за из мер ва ни я та тряб ва ше да
възпро из ве да по не по ло ви на та от прак ти ку ма по яд ре на фи зи -
ка, кой то две го ди ни пре ди то ва бях “пре ми нал” с ха рак тер на -
та за сту ден та па сив ност. Се га оба че всич ко тряб ва ше да
извър ша са мос то я тел но. На уч ни ят ми ръ ко во ди тел Ва сил
Хрис тов ми пре дос та ви ед на стая в ма зе то на Яд ре ния инс ти -
тут, къ де то се чувствах мно го доб ре. В съ щия сек тор ра бо те ха
ка то млад ши на уч ни сът руд ни ци Ге ор ги Тум бев, Илия Ми шев
и Ел мир Дер ме нд жи ев, с ко и то об щу вах и обсъж дах проб ле ми -
те си. Ни то те, ни то аз то га ва по до зи рах ме, че мно го по-къс но
– след око ло 40 го ди ни ще ста на ре цен зент за про фе су ри те и на
три ма та.

Вто ра та го ля ма при до бив ка, по лу че на при раз ра бот ва не то
на дип лом на та ра бо та, бе ше “сре ща та” ми с на уч на та ли те ра -
ту ра. До то га ва че тях са мо учеб ни ци, до кол ко то има ше та ки ва.
За ра ди дип лом на та ра бо та аз се снаб дих прак ти чес ки с ця ла та
на лич на за оно ва вре ме ли те ра ту ра по не ут рон на и ре ак тор на
фи зи ка. Го ля мо то пре ди м ство на мо е то по ко ле ние бе ше, че
“рус ки те” кни жар ни ци ни пре дос та вя ха цен на ли те ра ту ра за
сто тин ки. Кни ги те, при до би ти по оно ва вре ме, бя ха за ме не ис -
ти нс ки из вор на зна ния и на вдъх но ве ния – те ме при об ща ва ха
към го ля ма та на у ка. 

И се га, ко га то ми на вам пок рай он зи склад (превър нат в га -
раж), в кой то се па зе ше “моя” не ут ро нен из точ ник – на око ло
500 мет ра от сгра да та на Инс ти ту та, ми ста ва при ят но. Спом -
ням си как с ак ти ви ра ния об ра зец в ед на та ръ ка и с хро но метър
в дру га та (от чи тах вре ме то на раз па да не) ти чах до мо я та “ла -
бо ра то рия”, за да не “из гу бя” мно го от ак тив но ст та. По ня ко га
сре щах она зи ми ла моя поз на та – Е. Ка ра ми хай ло ва и се чу дех
къ де да скрия ра ди о ак тив ния ин ди ка тор, за да не ми се ска ра за
нес паз ва не пра ви ла та за ра ди а ци он на та бе зо пас ност.

За щи тих с “от ли чен”, но тепър ва ми предс то е ше да оце ня
зна че ни е то на оно ва, ко е то ми да де раз ра бот ва не то на дип лом -
на та ра бо та. Скъп спо мен от оно ва вре ме е овех тя ла та тет рад -
ка с ръ ко пи са на дип лом на та ра бо та, в ко я то се съдър жа ця ла -
та ме то ди ка на ра ди о мет рич ни те из мер ва ния. Мо ят по ко ен ко -
ле га Ми ха ил Мит ри ков ми каз ва ше, че чес то да вал за при мер
на сту ден ти те дип ло ман ти мо я та “лю бов” към та зи тет рад ка.

При ят на из не на да за ме не бе ше, че с мо я та скром на дей -
ност ка то дип ло мант име то ми вле зе в ис то ри я та (по-точ но в
пре дис то ри я та) на на шия изс ле до ва те лс ки ре ак тор ИРТ-2000.
В сбор ни ка, пос ве тен на 25-го диш ни на та от пус ка не то на ре ак -
то ра, про фе сор Ва сил Хрис тов е на пи сал:

“В ла бо ра то ри я та още пре ди пус ка не то на ре ак то ра в
действие бя ха под гот ве ни и за щи те ни дип лом ни ра бо ти на
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В Дуб на
по пад нах в
изс ле до ва те -
лс ка гру па с
опи тен ръ ко -
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доб ри спе ци -
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д и  м  с т в а .
Опитът ми
по ор га ни зи -
ра не то и
усъвър ше н -
ства не то на
я д  р е  н и я
прак ти кум в
Плов див и в
че те не то на
лек ци ите по
атом на и яд -
ре на фи зи ка
ми да ва ха по-
ши рок кръг
от зна ния,
как ви то ко ле -
ги те в дуб не -
нс ка та гру па не при те жа ва ха – те бя ха мно го доб ри тес ни спе -
ци а лис ти. Ръ ко во ди те лят на сек то ра Юрий Пав ло вич По пов ме
вклю чи в гру па, чи я то за да ча се със то е ше в изс лед ва не на изк -
лю чи тел но ряд ка та ре ак ция, при ко я то въз бу де но то до ви со ки
енер гии яд ро (с по мощ та на не ут ро ни) из пус ка ал фа-час ти ци. 

Про пор ци о нал на та ка ме ра, с ко я то тряб ва ше да се пра вят
из мер ва ни я та, още ня ма ше “ду ша” – пър ви те екс пе ри мен ти бя -
ха не у дач ни. С моя скро мен ла бо ра то рен опит аз ус пях да я съ -
жи вя и да за поч нем ус пеш ни из мер ва ния с не изс лед ва ни яд ра.
Мно го при ят но бе ше след ня кол ко ме се ца Ю.П.По пов да ми
по ве ри ръ ко во д ство то на гру па та и да ме пред ло жи за стар ши
на у чен сът руд ник ка то на пи са в обос нов ка та: “Н. Ба ла ба нов
превър на ка ме ра та от ме тал на конструк ция в яд рен де тек тор”. 

За поч на мо е то включ ва не в Го ля ма та на у ка. Про пор ци о -
нал на та ка ме ра ста на моя “не вес та” и се вклю чи в ар ти ле ри я та
на сек то ра “Ред ки ре ак ции”. Те ма та бър зо ме ув ле че. В края на
1971 го ди на имах ве че в ак ти ва си ня кол ко из ме ре ни яд ра с цял
бу кет от спект ри, с но ви, ори ги нал ни ре зул та ти. За ре ди ха се
пуб ли ка ции и док ла ди на кон фе рен ции.

Бях стъ пил на ма ги ст ра ла та на яд ре на та фи зи ка. В ня кои от
изс лед ва ни те ре ак ции по лу чих ме ре ко рд но нис ки се че ния (ве -
ро ят нос ти), ко и то бя ха по со че ни в го диш ния док лад на ди рек -
то ра на ОИ ЯИ ака де мик Н.Н.Бо го лю бов. По лу чих ме пър ва та
пре мия на Ла бо ра то ри я та по не ут рон на фи зи ка. Те о ре ти ци те
оце ни ха на ши те ре зул та ти и се вклю чи ха в тях но то обяс не ние.
Из ля зо ха две мо ног ра фии по те о ре тич на яд ре на фи зи ка – на
В.Г.Са лавь ов и на С.Кад ме нс кий и В.Фур ман, в ко и то ра бо ти те
ни бя ха ци ти ра ни.

Бе ше ми мно го при ят но да ра бо тя, да съ жи те л ствам с не ут -
ро ни те, да ги ук ро тя вам в на ша та ка ме ра. До ри ко га то на ру ша -
вах заб ра на та - при ра бо тещ ре ак тор да вли зам в ту не ли те с не -
ут ро но во ди те, из пит вах удо во л ствие от про ни зи тел ния звън и
ми га щи те чер ве ни лам пи, пре дуп реж да ва щи, че съм в об се га
на не ут рон ния сноп.

Се мей ство то ми жи ве еше мно го доб ре – в ую тен апар та -
мент и блок, за о би ко лен от бо ро ве, по ко и то чес то се го не ха ка -
те рич ки. Иди лия! Съп ру га та ми се за чис ли на  ра бо та в ОИ ЯИ
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го во име. Мно го пре по да ва те ли ид ва ха от Со фия да че тат лек -
ции, ня кои прес то я ха 10-15 и по ве че го ди ни. Те по мог на ха
мно го за ста би ли зи ра не то на фи зи ка та, но ни кой от тях не ус -
пя да съз да де изс ле до ва те лс ки екип. Го ля ма та зас лу га на про -
фе сор Мит ра ни е имен но в то ва – той превър на ка тед ра та, още
от пър ви те ме се ци на сфор ми ра не то й, в малък изс ле до ва те лс -
ки център. 

През про лет та на 2001 го ди на пред ло жих да бъ де присъ де -
но по чет но то зва ние Док тор хо но рис ка у за на проф. Л. Мит ра -
ни. Въп ре ки из не над ва що то “въздър жа не” на фа кул тет но то ръ -
ко во д ство, пред ло же ни е то бе ше при е то. Це ре мо ни я та се със -
тоя на 25 ап рил във въз рож де нс ка та къ ща на Ге ор ги а дис (СБУ-
Плов див). Връч вай ки по чет ния дип лом, рек торът проф. Ог нян
Са па рев за я ви: “Рад вам се, че Уни вер си тетът за поч ва да се
обръ ща и към хо ра та, ко и то са би ли по-тяс но свър за ни с не -
го”.

До во лен съм, че имам малък при нос за възста но вя ва не име -
то и зас лу ги те на проф. Ле он Мит ра ни за бъл га рс ка та на у ка.
Скъп спо мен от оно ва съ би тие е пис мо то, ко е то той ми изп ра -
ти две сед ми ци след наг раж да ва не то. Ще ци ти рам част от не -
го:

“Дра ги Кольо,
Пре ди всич ко мно го ти бла го да ря! Не бях очак вал, че ще ми

се нап ра ви та ка ва ви со ка чест – да ми се присъ ди Док тор хо -
но рис ка у за. Та ка ва тит ла у нас се присъж да обик но ве но на
чуж ден ци и то ко га то ис ка ме да се до ка ра ме на ня кой. За бъл -
га ри то ва ста ва съв сем ряд ко и още по-ряд ко за ре ал ни зас лу -
ги. Май и аз имам ня как ви ре ал ни зас лу ги, щом ти та ка ус пеш -
но си за щи тил пред ака де мич ния съ вет мо е то име.

Не прес та вам да се въз хи ща вам на тво е то обек тив но и
по ня ко га мо же би опас но от но ше ние към мен то га ва, ко га то
по ли ти ка та оп ре де ля ше съв сем бук вал но жи во та на хо ра та.

Меж ду нас ка за но, то ва, ко е то нап ра вих ме на вре ме то в
ка тед ра та, си бе ше един малък под виг... Ние ня мах ме ка жи-
ре чи ни що. Имах ме са мо же ла ние да ра бо тим. Кол ко си иг рах -
ме до ка то нап ра вим бро я ча за бав ни елект ро ни. Как ус пях ме
да нап ра вим уп раж не ни е то за опи та на Ми ли кан. Какъв ку -
раж из ва дих ме, за да по ма га ме на про из во д ство то с из по лз ва -
не на ра ди о ак тив ни изо то пи...”

Ос вен ка то учен Мит ра ни ни ос та ви и при ме ра си на лек -
тор и по пу ля ри за тор. Аз се ста рая да след вам то зи при мер, без
да си мис ля, че мо га да дос тиг на не го во то рав ни ще. На пи сах
де сет ки ста тии и ня кол ко книж ки за по пу ля ри зи ра не на пос ти -
же ни я та в яд ре на та фи зи ка и за би ог ра фи ите на ня кои от ней -
ни те съз да те ли. Осо бе но се гор дея със ста ти ите и док ла ди те,
ко и то пос ве тих на мо и те пър ви учи те ли – Ели са ве та Ка ра ми -
хай ло ва и Ле он Мит ра ни.

Ви на ги ще оце ня вам пре би ва ва не то на Ле он Мит ра ни в
Плов див ка то го ле мия шанс за ка тед ра та и лич но за ме не. Не е
пре си ле но, ако ка жа, че имах въз мож ност да ви дя и оти да по-
да ле че, за що то из по лз вах не го ви те ра ме не.

ВЛИ ВА НЕ ТО В “МА ГИ СТ РА ЛА ТА”

В на ча ло то на 1971 го ди на постъ пих на ра бо та в ОИ ЯИ –
Дуб на. Приз на вам, че за ми нах за Съ ю за с го ля мо ко ле ба ние. В
Плов див бях ве че приз нат спе ци а лист – до цент, с го то ва ди сер -
та ция, ръ ко во ди тел на добър на у чен екип. Рес пек ти рах се от
име то на Инс ти ту та, за кой то кан ди да т ствах. Все пак над де ля
же ла ни е то ми да сме ня те ма ти ка та на ка тед ра та, да се вклю чим
във фун да мен тал ни яд ре ни изс лед ва ния. Да вах си смет ка, че в
Бъл га рия (още по-мал ко в Плов див) не мо же да се пра ви ис ти -
нс ка яд ре на фи зи ка. Един стве но то ре ше ние бе ше да ста нем
партнь о ри на яд рен център с доб ра екс пе ри мен тал на ба за. В
оно ва вре ме за по-добър “партнь ор” от ОИ ЯИ не мо же ше да се
меч тае. 
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ме на ра бо та та в Дуб на с не го во учас тие (n, α)-ре ак ци я та бе -
ше за пръв път изс лед ва на с ре зо на нс ни не ут ро ни за ши рок
кръг изо то пи на атом ни яд ра – от цин ка до хаф ния.

(...)
Ди сер та ци я та съдър жа бо га та и ори ги нал на ин фор ма ция

за ре ак ци я та (n,α) с ре зо на нс ни не ут ро ни, ана лизът на ко я то
е поз во ли ла на ав то ра да по лу чи ин те рес ни фи зи чес ки ре зул -
та ти. Ма те ри алът на ди сер та ци я та е ак ту а лен не са мо за
яд ре на та фи зи ка, но и за при лож ни об лас ти, по-спе ци ал но за
ре ак то ро ст ро е не то.

Ди рек тор: ака де мик И.М.Франк

“ФО ТОН НА ТА ЕРА”

След за щи та та на Сав ка Ма ри но ва и завръ ща не то на Ми ха -
ил Мит ри ков в Бъл га рия “не ут рон на та ера” в раз ви ти е то на на -
ша та ка тед ра прик лю чи. Те ма ти ка та на ка тед ра та се пре о ри ен -
ти ра към друг тип яд ре ни ре ак ции, въз буж да ни с по мощ та на
га ма-кван ти – фо то яд ре ни ре ак ции.

Ини ци а тор на но во то нап рав ле ние бе ше дру га ле ген дар на
лич ност от ОИ ЯИ - ака де мик Ге ор ги Ни ко ла е вич Фль о ров. Той
бе ше из вес тен с отк ри ва не то на спон тан но то де ле не на яд ра та
(1940 г.) – по съ ще ст во нов вид ра ди о ак тив ност; с пис мо то си
до Ста лин по вре ме на Вто ра та све тов на вой на, в ко е то пред ла -
гал да се за поч не съз да ва не на съ ве тс ка атом на бом ба, и с ре -
ши тел на та си на ме са в щур му ва не то на свръх теж ки те яд ра.
Ид вай ки два пъ ти в Плов див, той ни за па ли с иде я та да се снаб -
дим с ус ко ри тел от ти па “Мик рот рон”, за да при те жа ва ме
собстве на екс пе ри мен тал на ба за. Та ка от  сре да та на 80-те го -
ди ни ние на со чих ме уси ли я та си към ус во я ва не на ме то ди ки те
за изс лед ва не с по мощ та на мик рот ро на, кой то действа ше в Ла -
бо ра то ри я та за яд ре ни ре ак ции.

Пър ви те изс лед ва ния нап ра вих ме още през 1983 го ди на ка -
то нап ра вих ме га ма – и не ут ро нен ак ти ва ци о нен ана лиз на ня -
кол ко де сет ки об раз ци от руд ни на хо ди ща и кон це нт ра ти (по -
лу че ни от КЦМ-Плов див) и зър не ни кул ту ри, кул ти ви ра ни в
плов ди вс кия ре ги он (по лу че ни от ВСИ-Плов див). През след ва -
ща та го ди на изп ра тих ме в ОИ ЯИ ко ле га та Хрис то Хрис тов –
фи зик към ка тед ра та, за ов ла дя ва не на яд ре ни те ме то ди с мик -
рот ро на. С та зи за да ча той ус пеш но се спра ви. По ини ци а ти ва
на Г.Н.Фль о ров и под ръ ко во д ство то на не го вия сът руд ник
Ю.П.Ганг рски за поч нах ме изс лед ва ния на (га ма-ал фа) - ре ак -
ция. До някъ де те ма та бе ше подс ка за на от пре диш ни те ни изс -
лед ва ния вър ху (не ут рон-ал фа) ре ак ци я та, но ста ва ше ду ма за
раз па да не (с из пус ка не на α-час ти ци) на още по-ви со ковъз бу -
де ни със то я ния на яд ра та – т.н. “ги га н тски ре зо нан си” (ко лек -
тив ни яд ре ни въз буж да ния).

В продъл же ние на ня кол ко го ди ни бя ха изс лед ва ни изо то -
пи те на го ля ма гру па яд ра. Из ме ре ни бя ха до би ви те, се че ни я та
и функ ци ите на въз буж да не за (γ, α)-ре ак ци я та при те зи яд ра.
Зна чи тел на част от ре зул та ти те бя ха ори ги нал ни, по лу че ни за
пръв път, дру ги вна ся ха уточ не ния за из ме ре ни ве че яд ра. Про -
ве де ни те изс лед ва ния обо га тя ва ха фи зи ка та на α-раз па да не то,
а съ що и на “ги га н тски те ре зо нан си” с но ви све де ния. Но те
има ха и по-фун да мен тал но зна че ние, за що то сти му ли ра ха
усъвър ше н ства не то на мо дел ни те предс та ви за обяс не ние по -
ве де ни е то на яд ра та в те зи об лас ти на въз буж да не.

По лу че ни те ре зул та ти пос лу жи ха ка то ос но ва за ди сер та -
ци он на ра бо та на Х. Хрис тов. Изс лед ва ни я та се ак ти ви зи ра ха
след ка то изп ра тих ме в ЛЯР още фи зи ци за ус во я ва не ра бо та -
та с мик рот ро на и сту ден ти дип ло ман ти за продъл жа ва не на
изс лед ва ни я та по фо то яд ре ни ре ак ции. Осо бе но усър дие про я -
ви ха Фи лип Кон дев и Ан тон Тон чев, ко и то бла го да ре ние на 
Х. Хрис тов бър зо нав ля зо ха във фи зи ка та и за поч на ха изс лед -
ва ния на но ви ка на ли на фо то яд ре ни ре ак ции (по-къс но пър ви -
ят за щи ти в Австра лия, вто ри ят – в Дуб на, след ко е то и два ма -

и уси ле но ра -
бо те ше по
ди сер  та  ци  -
он на те ма,
за да де на от
Ка  за  нс  ка  т а
ге о мет рич на
шко ла. Дъ -
ще ря ми бър -
зо нап ред на в
учи ли ще и
пра ве ше ус -
пеш ни стъп -
ки в му зи кал -
на та шко ла.
Очер та ва ха
се мно го ху -
ба ви въз мож -
нос ти за
всич ки ни.

За съ жа -
ле ние, през
о к  т о  м в  р и
1972 г. в
Плов ди вс кия
уни вер си тет
ме изб ра ха за

за ме ст ник-рек тор (без да ме пи тат) и рек торът нас тоя да си за -
е ма мес то то. Но вся ко зло за доб ро. Един от пър ви те ми ад ми -
ни ст ра тив ни ак то ве ка то за ме ст ник-рек тор бе ше да за си ля ка -
тед ра та и да обя вя кон курс за два ма асис тен ти. На въз ра же ни -
е то на фа кул тет ния съ вет, че ня ма тол ко ва ча со ве, от го во рих,
че по ло ви на та със тав на ка тед ра та ще ра бо ти в Дуб на. Ад ми -
ни ст ра тив ни ят пост ми да де и дру га въз мож ност – имах при ви -
ле ги я та да хо дя чес то в Съ ю за и да продъл жа ак тив но да ра бо -
тя там. В то ва от но ше ние мно го ми по мог на ди рек торът на Ла -
бо ра то ри я та ака де мик Иля Ми хай ло вич Франк – ла у ре ат на
Но бе ло ва наг ра да по фи зи ка за 1958 го ди на. Ед но не го во гос -
ту ва не в Плов див ни сбли жи и той “от во ри” вра ти те на Ла бо -
ра то ри я та по не ут рон на фи зи ка за нас. Бла го да ре ние на не го -
во то съ дей ствие през след ва ща та го ди на постъ пи на ра бо та в
ОИ ЯИ ко ле га та Ан гел Ан то нов, а след две го ди ни – Сав ка Ма -
ри но ва. По то ва вре ме в съ сед на ла бо ра то рия на ОИ ЯИ ра бо -
те ше и друг асис тент от ка тед ра та – Ан тон Пет ров. Цел та ми
бе ше пос тиг на та – по ло ви на та ка тед ра се “пре не се” в Дуб на.

Ко ле ги те Ан то нов и Ма ри но ва ра бо ти ха ус пеш но и за щи -
ти ха ди сер та ции с ори ги нал ни ре зул та ти, ко и то още по-плът но
при об щи ха ка тед ра та към яд ре на та фи зи ка. За тях но то из ра ст -
ва не глав на та зас лу га бе ше на Юрий Пав ло вич. В на ча ло то на
80-те го ди ни в гру па та се вклю чи и ко ле га та Ми ха ил Мит ри -
ков (и съп ру га та му Ру мя на от ка тед ра та по ме то ди ка). Все по -
ве че пуб ли ка ции из ли за ха в ре но ми ра ни спи са ния, мно жа ха се
учас ти я та във всесъ юз ни и меж ду на род ни кон фе рен ции.

През 1980 г., по съ вет на Ю.П.По пов, аз обоб щих до то га -
ваш ни те изс лед ва ния и предс та вих док то рс ка ди сер та ция.
Пред ва ри тел но нап ра вих ап ро ба ция във фи зи чес ки те фа кул те -
ти на уни вер си те ти те в Бу да пе ща, Вар ша ва и Лодз (къ де то
има ше бив ши сът руд ни ци на ЛНФ). На 24 де ке мв ри 1980 г. (на
връх Ко ле да) док лад вах ма те ри а ли те по ди сер та ци я та в ОИ ЯИ.
В ре зул тат на обсъж да не то ди рек торът И.М.Франк на пи са от -
зив, част от кой то ще ци ти рам:

“Прис ти гай ки в Дуб на, Н.П.Ба ла ба нов бър зо нав ле зе в но -
ва та за не го об ласт на яд ре на та фи зи ка и ско ро ста на фак -
ти чес ки ръ ко во ди тел на гру па мла ди сът руд ни ци, ус пеш но за -
ни ма ва щи се с тър се не на ре ак ция (n, α) при но ви яд ра. По вре -
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ме то да на ра ди о ак тив ни те ин ди ка то ри изс лед вах ме ефек тив -
но ст та на ра бо та на ме та лур гич на пещ с ки пящ слой в Ком би -
на та за цвет ни ме та ли, Плов див. Съ щи ят ме тод внед рих ме и за
изу ча ва не ди на ми ка та на дви же ние в ня кол ко фер мен то ра в
За во да за мик ро би ал ни пре па ра ти – гр. Пе ще ра.

При ят но ми е да си спом ням за те зи изс лед ва ния. В тях
участ ва ха ня кол ко де сет ки сту ден ти, със ре зул та ти те се за щи -
ти ха ня кол ко дип лом ни ра бо ти, през 1975 го ди на по лу чих ме
злат на та знач ка на ТНТМ. На спе ци а ли зи ра ния съ вет по яд ре -
на фи зи ка Нон ка Ка пи та но ва за щи ти ус пеш но ди сер та ци я та
си и де мо н стри ра на со фийс ки те ко ле ги ед на от сил ни те стра -
ни на плов ди вс ка та яд ре на фи зи ка – уме ни е то да пра вим пло -
до нос на на у ка.

Ка то ос но ва на дру го при лож но нап рав ле ние на на ша та
ка тед ра ста на яв ле ни е то об рат но раз сей ва не на бе та-лъ чи.
Ин тен зи тетът на от ра зе ни те от повъ рхно ст та на твър до тя ло
елект ро ни за ви си от не го вия ато мен но мер и то ва мо же да се
из по лз ва за раз лич ни прак ти чес ки це ли. Още през 1967-1968
го ди на ние за поч нах ме раз ра бот ва не то на при бо ри за из мер -
ва не на де бе ли ни на раз лич ни пок ри тия по поръч ка на На уч -
но-изс ле до ва те лс кия инс ти тут по елект ро ма ши но ст ро е не в
Со фия.

Про я ве ни ят от мно го инс ти ту ти и предп ри я тия ин те рес
към бе та-от ра жа тел ния ме тод ни зас та ви да се за е мем със се -
ри оз но изу ча ва не на фи зи чес ки те и тех ни чес ки проб ле ми,
свър за ни с не го во то ефек тив но из по лз ва не. 

По лу че ни те ре зул та ти ма те ри а ли зи рах ме в два де се ти на
при бо ра с раз лич но пред наз на че ние, ко и то бя ха внед ре ни в
Орг тех ни ка (Си ли ст ра), ЗЕСТ (Со фия), ЗКЕ “Ко му на” (Смо -
лян), ЕАЗ (Плов див), СКПП “Асе но ва кре пост” (Асе но вг рад),
ОИ ЯИ (Дуб на), ВХВП (Плов див) и др. Те зи изс лед ва ния и
мно гоб рой ни при ло же ния съ що бя ха оце не ни по дос той н ство
от на ша та фи зи чес ка ко ле гия, сви де те л ство за ко е то е док то -
рс ка та сте пен, присъ де на на до цент Агоп Сренц.

Мис ля, че със сво и те на уч но-при лож ни изс лед ва ния ка -
тед ра “Атом на фи зи ка” спе че ли ав то ри тет сред спе ци а лис ти -
те в стра на та. На ша та дей ност напъл но от го ва ря ше на ло зун -
га на вре ме то за из по лз ва не на атом на та енер гия за мир ни це -
ли. Не е слу ча ен фактът, че ние бях ме до ма ки ни и ор га ни за -
то ри на ня кол ко по ред ни сим по зи у ма за при ло же ние на яд ре -
но-фи зич ни ме то ди в про миш ле но ст та.

ПОГ ЛЕД  НА ЗАД

На края на сво я та тру до ва дей ност си поз во лих да нап ра -
вя мал ка рав нос мет ка на извър вя ния път – от сту де н тска та
бан ка до про фе со рс ка та ка тед ра. От мо я та пър ва изя ва в “яд -
ре но то по ле” – Мос ко вс ка та кон фе рен ция през 1958 г., са из -
ми на ли поч ти 50 го ди ни. От тях 45 го ди ни са сле ти с би ог ра -
фи я та на ка тед ра “Атом на фи зи ка” в Плов ди вс кия уни вер си -
тет.

Имам ос но ва ние да съм до во лен от съд ба та си. Аз и мо я -
та ка тед ра да дох ме своя скро мен при нос как то в све то нос на -
та, та ка и в пло до нос на та на у ка – чрез ре зул та ти те, ко и то по -
лу чих ме в изс лед ва ни я та на атом ни те яд ра и чрез мно гоб рой -
ни те при ло же ния на яд ре но-фи зич ни ме то ди.

Има ед на дей ност, ко я то мо же да се смя та
ед нов ре мен но и све то нос на и пло до нос на –
пре по да ва те лс ка та. Бла го да ре ние на нея хи -
ля ди на ши въз пи та ни ци, въ оръ же ни със зна -
ния по атом на и яд ре на фи зи ка, съз да ват “ра -
ди а ци он но то по ле” на ка тед ра та, ко е то пок ри -
ва те ри то ри я та на ця ла та стра на. Чрез тях ние
пре диз вик ва ме ве риж на ре ак ция за разм но жа -
ва не на зна ни я та, ко я то е не по-мал ко прив ле -
ка тел на и по лез на от ве риж ни те ре ак ции, про -

та за ми на ха за САЩ, къ де то ра бо тят в мо мен та).
В но вия цикъл изс лед ва ния, про веж да ни с по мощ та на

мик рот ро на в ОИ ЯИ, за поч нах ме изу ча ва не то на фо то яд ре ни
ре ак ции, чрез ко и то се въз буж дат изо мер ни със то я ния на яд ра -
та (ме та-ста бил ни със то я ния със срав ни тел но го ля мо вре ме на
жи вот, обус ло ве но от “заб ра ни те” на кван то ва та ме ха ни ка).
Те зи ре ак ции са един от ос нов ни те под хо ди за изу ча ва не на
струк ту ра та на ни ва та, през ко и то ста ва за сел ва не то на изо -
мер ни те със то я ния. Аз на ри чам ме тас та бил ни те със то я ния
“дар бо жи” за яд ре на та спект рос ко пия, за що то да ват въз мож -
ност да се “ог ле дат” съ сед ни те въз бу де ни със то я ния и се оце -
ни тях на та ро ля в бу ке та от кван то ви пре хо ди. 

Ка то ре зул тат на те зи изс лед ва ния бя ха под роб но изу че ни
фо то яд ре ни ре ак ции  с яд ра та на 20 изо то па и по лу че ни но ви
дан ни за тех ни те до би ви и ин тег рал ни се че ния. В обяс не ни е -
то на екс пе ри мен тал ни те ре зул та ти се вклю чи док то ра нт ка та
към ка тед ра та На деж да Цо не ва. В ней на та ди сер та ция те бя ха
ус пеш но ин те рп ре ти ра ни с по мощ та на ква зи час тич но-фо нон -
ния яд рен мо дел. То зи ус пех до го ля ма сте пен се дъл жи на во -
де що то ръ ко во д ство, ко е то осъ ще ст ви чл. кор. Чав дар Сто я нов
от ОИ ЯИ – един от яд ре ни те те о ре ти ци, на ко и то се дъл жи
ши ро ко то при ло же ние на спо ме на тия мо дел.

30-го диш но то сът руд ни че ст во на ка тед ра та с ОИ ЯИ поз во -
ли да бъ дат изс лед ва ни въз бу де ни те със то я ния на яд ра та на
бли зо 40% от хи мич ни те еле мен ти; по лу чих ме ори ги нал ни ре -
зул та ти за тех ни те свой ства. Ние ус пях ме да над ник нем в ин -
тим ния свят на те зи яд ра и да “ви дим” не ща, ко и то дру ги пре -
ди нас не са ви де ли.

Те зи ре зул та ти за ви на ги ще ос та нат в ар се на ла от яд ре ни
дан ни ка то сви де те ли за на ше то учас тие в Го ля ма та на у ка.

“ПЛО ДО НОС НИ ТЕ” НА У КИ

Ака де мик Фль о ров оби ча ше да при пом ня, че за тъй на ре -
че ни те днес фун да мен тал ни и при лож ни на у ки френс ки те ен -
цик ло пе дис ти от ХVIII век са из по лз ва ли по-въз ви ше ни наз ва -
ния: “све то нос ни” и “пло до нос ни”. В ду ха на та зи тер ми но ло -
гия мо га да ка жа, че още от са мо то въз ник ва не на ша та ка тед -
ра има ше за цел не са мо да пръс ка свет ли на та на на уч ни те
зна ния, но и да съз да ва конк рет ни пло до ве – да при ла га яд ре -
но-фи зич ни те ме то ди в раз лич ни об лас ти на про миш ле но ст та.

Ед на от иде и те, ко и то про фе сор Л. Мит ра ни ни ос та ви, бе -
ше свър за на с изс лед ва не на стък ла рс ки те пе щи с по мощ та на
га ма – ин ди ка тор ния ме тод. Пър ви те изс лед ва ния, ко и то през
1965-66 г. про ве дох ме с не го во учас тие, има ха им пе ри чен ха -
рак тер. След го ди ни аз по дех та зи идея и я превър нах в ма -
щаб на за ка тед ра та дей ност, до ри в ди сер та бел на те ма. Ка то
ас пи ра нт ка по те ма та в ка тед ра та се за чис ли Нон ка Ка пи та но -
ва – на у чен сът руд ник в Инс ти ту та по стък ло и ке ра ми ка.

В изс лед ва ни я та се опи тах ме да при ло жим ки бер не тич ния
под ход, разг леж дай ки стък ла рс ка та пещ ка то “чер на ку тия”,
на чий то вход вна сях ме “сму ще ние” и из мер вах ме ней ния “от -
го вор” на из хо да. Сму ще ни е то пре диз вик вах ме с пус ка не то на
ра ди о ак ти вен ин ди ка тор на вхо да на пещ та. Око ло ней ни те
сте ни из мер вах ме ин тен зи те та на га ма-лъ чи те, а на из хо ди те й
по точ ни ли нии – ак тив но ст та на го то ва та про дук ция. По такъв
на чин бя ха изс лед ва ни 9 стък ла рс ки пе щи в
Плов див, Бе лос лав, Пле вен и Сли вен. Из мер -
ва ни я та поз во ли ха да се оп ре де лят па ра мет ри -
те на повъ рхно ст ни те и дъл бо чин ни, надлъж -
ни, нап реч ни и об рат ни по то ци, вре ме на та за
пре би ва ва не и хо мо ге ни зи ра не на стък ло ма са -
та, на ли чи е то на зас той ни зо ни, на чи ни те на
чер пе не и т.н.

При до би ти ят в стък ла рс ка та про миш ле -
ност опит пре не сох ме и в дру ги тех но ло гии. С
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Да та на съ би ти е то – 25 ап -
рил. А са мо то съ би тие – обя ве ни -
ят за пър ви път от По со л ство то
на Ре пуб ли ка Пол ша кон курс
меж ду бъл га рс ки те уни вер си те -
ти, в ко и то се изу ча ва по ло нис ти -
ка. Предс та ве ни бя ха уни вер си -
те ти те в Со фия, Плов див и Ве ли -
ко Тър но во. Чле но ве на жу ри то:
кон сулът на Ре пуб ли ка Пол ша 
г-жа Ан на Джен че ло вс ка, кул -
тур ни ят ата ше г-жа Ире на Та та -
жи нс ка, ди рек торът на Полс кия
инс ти тут в Со фия г-жа Ан на

Трен да и ди рек торът на полс ко то
учи ли ще в Со фия г-н Ме чис лав
Белс ки.

Прог ра ма та бе ше отк ри та от
де ца та в полс ко то учи ли ще, ко и -
то ре ци ти ра ха сти хот во ре ния на
полс ки, а след то ва за поч на съ -
щи нс ка та част. Вся ка сту де н тска
гру па има ше по 20 ми ну ти за
пре зен та ция. На ши те сту ден ти –
че ти ри ма от І курс, три ма от ІІ
курс и два ма от ІV курс, бя ха
под гот ви ли свой сце на рий от
раз лич ни полс ки ли те ра тур ни и
не ли те ра тур ни текс то ве, ко и то са
изу ча ва ли в ча со ве те по полс ки
език, и нес лу чай но го бя ха озаг -
ла ви ли “Skolaz”. Бя ха се раз де ли -
ли на два от бо ра – „бе ли” и „чер -
ве ни” (ка то цве то ве те на полс ко -
то зна ме), ед ни те „от лич ни ци”, а
дру ги те „бун та ри”, а нак рая се
обе ди ни ха, изпъл ня вай ки ед на
прек рас на полс ка пе сен за лю -
бов та. След спек такъ ла жу ри то
на пус на за ла та, за да взе ме ре ше -

ние, а през то ва вре ме сту ден ти
от То ру нс кия уни вер си тет – гру -
па та “Ultima Thule”, предс та ви
сво я та те ат рал на прог ра ма,
включ ва ща сти хот во ре ния на
най-из ве ст ни полс ки по е ти под
аком па ни мен та на ро ял. 

След то ва настъ пи дъл го очак -
ва ни ят мо мент. СТУ ДЕН ТИ ТЕ,
ПРЕДС ТА ВИ ЛИ ПО ЛО НИС ТИ -
КА ТА В ПЛОВ ДИ ВС КИЯ УНИ -
ВЕР СИ ТЕТ, ПО ЛУ ЧИ ХА ПЪР -
ВА НАГ РА ДА ЗА НАЙ-ДОБ РО
АР ТИС ТИЧ НО ИЗПЪЛ НЕ НИЕ.

Пър ва наг ра да бе връ че на и на
Со фийс кия уни вер си тет за ра ди
ам би ци оз ния сце на рий, с кой то се
предс та ви. Наг ра ди те бя ха ко лек -
тив на (циф ров фо то а па рат) и ин -
ди ви ду ал ни (чан ти, фла нел ки,
рек лам ни хи ми ка ли). По вре ме на
кок тей ла мно зи на от присъ ства -
щи те дой до ха спе ци ал но да позд -
ра вят на ши те сту ден ти по ло нис ти
и да им ка жат, че са би ли най-доб -
ри те. За то ва всъщ ност мо же ше
да се съ ди и от въз тор же на та ре -
ак ция на пуб ли ка та по вре ме на
спек такъ ла.

Ус пехът на плов ди вс ка та по -
ло нис ти ка на про ве де ния кон -
курс за по ре ден път до ка за ви со -
ко то ни во на пре по да ва не и обу -
че ние в на шия уни вер си тет, как -
то и твор чес кия ен ту си азъм и та -
лант на на ши те сту ден ти. А то ва
ви со ко от ли чие е и важ на мо ти -
ва ция за тех ни те бъ де щи изя ви.

“Плов ди вс ки уни вер си тет”

На 25 ап рил от 18 ча са в 
6. ау ди то рия бе ше предс та -
вен но ви ят брой на спи са ние
„Сла вя нс ки ди а ло зи” (кн. 7),
пос ве тен на сър бо-хър ва тис -
ти ка та в Плов ди вс кия уни -
вер си тет. По чет ни гос ти на
съ би ти е то бя ха три ма предс -
та ви те ли на Уни вер си те та в
Ба ня Лу ка – проф. Дра го
Бран ко вич и проф. Мла ден ко
Сад жак – за ме ст ник-де ка ни
на Фи ло со фс кия фа кул тет, и
проф. Ран ко По по вич – ръ ко -
во ди тел на Ка тед ра та по
сръбски език и ли те ра ту ра.
Сръбски те про фе со ри бя ха
поз на ти на го ля ма част от
присъ ства щи те и ка то пре по -
да ва те ли, и ка то изс ле до ва те -
ли: те ве че бя ха из нес ли лек -
ции пред сту ден ти те от спе -
ци ал но ст та, а два ма от тях –
проф. Сад жак и проф. По по -
вич, участ ва ха в предс та ве -
ния брой ка то ав то ри на ли те -
ра ту ро ве дс ки ста тии вър ху
сръбска та ли те ра ту ра.

Лек тор ка та по сръбски
език в на шия уни вер си тет –
Да ни е ла Йе лич, бе под гот ви -
ла ин те ре сен сце на рий, кой то
чрез му зи ка, кар ти на и по е -
тич но сло во въ ве де ау ди то ри -
я та в те ма ти ка та на броя. На
ек ра на се по я ви ха въл ну ва щи
кад ри, предс та вя щи пра вос -
лав ни църкви и ма нас ти ри в
Ко со во (ня кои от тях раз ру -
ше ни от вой на та), а в кратък
па но ра мен фо то мон таж бе
предс та вен и Уни вер си тетът
в Ба ня Лу ка, с кой то плов ди -
вс ка та сла вис ти ка ве че от ед -
на го ди на има до го вор за сът -
руд ни че ст во и вза и мен об -
мен. Сту ден ти че то ха в ори -
ги нал и пре вод сти хот во ре -
ния, пуб ли ку ва ни в броя.

Пъл на та за ла на най-го ля -
ма та ау ди то рия в Рек то ра та
бе ше сви де те л ство за ин те ре -
са и ува же ни е то на ака де мич -
на та об ще ст ве ност – пре по -

да ва те ли и сту ден ти, към из -
да ни е то на Фи ло ло ги чес кия
фа кул тет, ко е то из ли за ве че
четвър та го ди на. Сло во из не -
се за ме ст ник-рек торът доц.
Зап рян Коз луд жов, кой то да -
де ви со ка оцен ка на из да ни е -
то. Доц. Слав ка Ве лич ко ва –
ос нов на та фи гу ра на юж нос -
ла вя нс ко то ези коз на ние в на -
шия уни вер си тет, предс та ви
съдър жа тел на та стра на на
броя и ци ти рай ки ака де мик
Ивич, под чер та не го во то
приз на ние за изк лю чи тел но
ви со ко то ни во на бъл га рс ка та
сър бис ти ка, ко я то той пос та -
вя на пър во мяс то сред чуж -
де ст ран ни те изс ле до ва те лс ки
цент ро ве, в ко и то се изу ча ва
и изс лед ва сръбски ят език.
Въл ну ва що бе сло во то на
проф. Ран ко вич – имай ки
пред вид не са мо пос лед ния
брой, той изтък на ори ги нал -
на та кон цеп ция на спи са ни е -
то, ви со ка та на уч на и ху до -
же ст ве на стой ност на текс то -
ве те, ка то пос та ви ак цент
вър ху не об хо ди мо ст та от
задъл бо ча ва не на кул тур ния
ди а лог меж ду на ши те два на -
ро да, ко и то са ис то ри чес ки и
ду хов но осо бе но близ ки. Из -
каз ва ния бя ха нап ра ве ни от
на ши сту ден ти, как то и от
сту ден ти от Бър не нс кия уни -
вер си тет, ко и то из ра зи ха сво -
я та подк ре па и по же ла ния за
ус пеш но продъл же ние на из -
да ни е то.

Ве чер ка то та зи за по ре -
ден път по ка за пот реб но ст та
от ди а лог – съдър жа те лен и
въз ви ся ващ ду ха, ди а лог
меж ду кул ту ри, меж ду по ко -
ле ния, меж ду раз лич ни
възгле ди. За що то имен но Ди -
а логът при да ва смисъл на на -
ше то жи тейс ки труд но и без
то ва твър де ин ди ви ду а лис -
тич но би тие.

“Плов ди вс ки

уни вер си тет”
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Кое дру го би мог ло да бъ -

де то ос вен едел вай са - неж -
на та рож ба на су ро ви те ал -
пийс ки зъ бе ри и всеп риз на -
тия сим вол на пла ни на ри те?
С ши ро ко ге ог ра фс ко разп ро -
ст ра не ние, в Бъл га рия едел -
вайсът рас те са мо по ва ро ви -
тия Вих ре нс ки дял на Пи рин
и по ня кои от вър хо ве те на
Цент рал на Ста ра пла ни на.
На ми ра не то му у нас се
свързва с име то на бо та ни ка
Иван Уру мов. През ав густ
1896 г. Иван Уру мов, прид ру -
жа ван от три ма свои при я те -
ли, лю би те ли на при род ни те
кра со ти, предп ри ел по ред на -
та екс кур зия в Тро я нс кия
бал кан и тук, по ди вия се ве -
рен склон на Ко зя та сте на,
ви дял едел вай са. Той и при я -
те ли те му дъл го се лю бу ва ли
на ал пийс кия кра са вец, кой то
ма со во рас тял по скал ни те
пра го ве и ле ко пок ла щал бе -
ли те си гла ви ци от полъ ха на
вятъ ра. На ту каш ни те пла -
нин ци и ов ча ри рас те ни е то
би ло поз на то с ху ба во то име
"бал ка нс ка звез да"1. 

Съ ща та есен Уру мов изп -
ра тил едел вай са и дру ги свои
рас те ния за про вер ка и
потвъ ржде ние на проф. 
Й. Ве ле но вс ки и той в по ред -
на та си "До бав ка към бъл га -
рс ка та фло ра" съ об щил за не -
го, от бе ляз вай ки, че е на ме -
рен от Иван Уру мов в Тро я -
нс кия бал кан. През след ва -
щи те ед на-две го ди ни сам
Уру мов пуб ли ку вал отк ри ти -
е то си, най-нап ред в немс ко,
пос ле в бъл га рс ко на уч но
спи са ние. Та ка бо та ни ци те
уз на ли, че едел вайс рас те и в
Бъл га рия. В ин те рес на ис ти -
на та оба че не ка спо ме на един
мал ко поз нат факт. Два ме се -
ца пре ди Уру мов, през юни
1898 г., едел вайсът бил на ме -
рен на съ що то мяс то от проф.
Ст. Ге ор ги ев, но той, потъ нал
в уни вер си те тс ки ра бо ти и в
гри жи по здра ве то си, ед ва
две го ди ни по-къс но, и то
пок рай дру го то, в уво да на
ста ти я та си за лю ти ко ви те
рас те ния в Бъл га рия от бе ляз -

ва: "До се га не ми се е слу чи -
ла ни ед на екс кур зия, от ко я -
то да не се завър на с но ви ма -
те ри а ли. Нап ри мер предп ри -
е та та от мен през юни 1898 г.
екс кур зия по Ста ра пла ни на
(по Те те ве нс кия, Тро я нс кия,
Но во се лс кия и Ка ло фе рс кия
бал кан) да де цял ред ви до ве,
но ви за бъл га рс ка та фло ра,
ко и то пре ди ме не ни кой още
не бе ше на ми рал. От те зи ви -
до ве ще спо ме на
Leonthopodium alpinum
(едел вайс), ко е то рас те ние аз

ро до из пи та те ли, по се ти ли
пла ни на та, ко я то по ра ди
продъл жа ва що то турс ко
робство в Ма ке до ния ос та ва -
ла не достъп на и не поз на та за
уче ни те. И то зи път рас те ни -
е то би ло съ об ще но най-нап -
ред от Й. Ве ле но вс ки, до ка то
на ход ка та на Ке ле рер за ед но
с дру ги те не го ви ин те рес ни
пи ри нс ки рас те ния би ла пуб -
ли ку ва на през 1912 г. от Ив.
Уру мов.

Ста роп ла ни нс ки те и пи -
ри нс ки те едел вай си при над -
ле жат към две раз но вид нос -

Бя ла та "звез да" на вър ха
на стъб ло то на едел вай са не е
не го ви ят цвят, как то обик но -
ве но се смя та, а сил но сбли -
же ни бе лов лак нес ти връх ни
стъб ле ни лис та. Сред тях са
раз по ло же ни 5-6 мал ки съц -
ве тия - кош нич ки, с ка фе ни -
ка ви об вив ни люс пич ки, а
вся ка кош нич ка от своя стра -
на има мно го на брой дреб -
нич ки бе лез ни ка ви цвет че та.
Не ка тай на та за невз рач ни те
цве то ве на лю би мо то цве те
да не ра зо ча ро ва ни ко го. Кра -
со та та му ня ма да на ма лее,
ако я зна ем.

Пи ри нс ки те едел вай си са
по-дреб ни, по-гъс то бя ло
нап лас те ни и изоб що по-кра -
си ви и "по-ал пийс ки" от ста -
роп ла ни нс ки те. То ва оба че
не оз на ча ва, че едел вай си те
от Ко зя та сте на и Ма за лат са
се "чувства ли" по-спо кой ни
за съд ба та си от сво и те съб -
ра тя по Вих рен и Раз лож ки
су хо дол. От вре ме то, ко га то
Уру мов пи ше, че по Ко зя та
сте на едел вайсът е "развъ ден
в го ля мо изо би лие", а Ке ле -
рер спо де ля, че ска ли те на
Вих рен са об си па ни с ча ров -
но то цве те, са ми на ли над
90-100 го ди ни - вре ме, твър -
де дъл го за един чо веш ки
жи вот и твър де крат ко за съ -
ще ст ве ни ес те ст ве ни про ме -
ни в аре а ла на един рас ти те -
лен вид от ка те го ри я та на
едел вай са. Ако през то зи пе -
ри од той не е бил обг раж дан
с та ка ва "лю бов" и "сим па -
тия" от стра на на из лет ни ци,
ту рис ти и ал пи нис ти, и се га
щях ме да виж да ме съ ща та
кар ти на, как то по вре ме то на
Ге ор ги ев, Уру мов, Ке ле рер,
Ди мо ние. Но се га там едел -
вай си поч ти ня ма. Ос та на ли
са са мо бро е ни ек зе мп ля ри,
скъ та ни от пог ле ди те на
"пок лон ни ци те" си по най-
неп ристъп ни те мес та. Ос та -
на ли са ка то спо мен от ня ко -
гаш но то див но бя ло царство
и ка то мъл ча ли ви об ви ни те -
ли към нас, хо ра та на 
ХХ век, по хи ти ли кра со та та
на гор ди те вър хо ве.

Йо хан Ке ле рер
(27.12.1859-5.03.1938)
Ро ден в се ли ще то Швац,

об ласт Ти рол, Австрия. По
про фе сия гра ди нар (цве тар),
спе ци а лист по изг раж да не -
то и под дър жа не то на ал -
пи не у ми. По по ка на на княз
Фер ди нанд през 1896 г. ид ва
в Бъл га рия и постъп ва на
ра бо та в Царс ка та бо та ни -
чес ка гра ди на, пър во на чал но
ка то гра ди нар, от 1922 г. ка -
то инс пек тор, а от 1926 г.
до пен си о ни ра не то си през 1936 г. - ди рек тор на Царс -
ки те бо та ни чес ки гра ди ни. Съз да тел на пър ви те ал пи -
не у ми в Бъл га рия и на Бал ка ни те, ко и то до би ват сла -
ва та на ед ни от най-доб ре уре де ни те и бо га ти ал пи не -
у ми в Ев ро па. Има зас лу ги и за изу ча ва не то на бъл га рс -
ка та ди во рас тя ща фло ра. В съ ав то р ство с бо та ни ци -
те Фр. Зюн дер ман, Н. Сто я нов и Б. Ах та ров е опи сал
ня кои но ви за на у ка та рас те ния, а ре ди ца дру ги са опи -
са ни ка то но ви по ма те ри а ли, съ би ра ни от не го в Пи -
рин пла ни на и дру ги час ти на стра на та. В знак на ува -
же ние и приз на ние към де ло то му за раз ви ти е то на
бъл га рс ка та бо та ни ка на не го во име са на ре че ни рас те -
ни я та ке ле ре ров цент ран тус, ке ле ре ро во ве лик ден че,
ке ле ре ро ва ази не у ма и др.

с въз торг съ би рах на Ко зя та
сте на в Тро я нс кия бал кан,
Dryas octopetala, пак от съ що -
то мяс то..."

В Пи рин, къ де то се га е
мно го по-по пу ля рен, едел -
вайсът бил отк рит през 1909 г.
ед нов ре мен но от два ма ду ши
не за ви си мо един от друг - от
царс кия гра ди нар Й. Ке ле рер
и от со лу нс кия учи тел Х. Ди -
мо ние - ед ни от пър ви те при -

ти, ко и то се от ли ча ват по ви -
со чи на та на стъб ла та, гъс то -
та та на окос мя ва не то и фор -
ма та на лис та та. Не бих ис кал
да за ни ма вам чи та те ли те с
бо та ни чес ко то опи са ние на
рас те ни е то, но тъй ка то от
опит съм се убе дил, че мно -
зи на имат твър де пог реш на
предс та ва за цве то ве те му, ще
ка жа ня кол ко ду ми за тях, за
да се раз сее ед на заб лу да.

Проф. д-р Сте фан СТА НЕВ
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1 Популярното у нас наименование "еделвайс" има немски произход и
означава благородно бял. Латинското име на растението е Leonthopodium
alpinum L. (от гръц. леонто - лъв, и подус - крак), т.е. лъвско краче. Под
това име то е познато например в Англия и Франция.

Стра ст та към едел вай са
има дъл га ис то рия. Свър за но
с ре ди ца по ве рия и пре да -
ния, от не за пом не ни вре ме на
цве те то е би ло ма со во съ би -
ра но от на се ле ни е то в Ал пи -
те, Пи ри не и те и Кар па ти те.
Нак рая, щом ве че би ло изт -
ре бе но от всич ки по-лес но
достъп ни мес та, откъс ва не то
му за поч на ло да се смя та за
сво е го ро да ту рис ти чес ки
под виг и от то га ва то ста на ло
сим вол на пла ни на ри те.

И тък мо ко га то в Ев ро па
се за го во ри ло за опаз ва не то
на едел вай си те, на ши ро ка та
пуб ли ка у нас ста на ло из ве -
ст но, че те рас тат и в Бъл га -
рия. Мо да та да се под ра жа ва
на "ев ро пей ци те" не закъс -
ня ла. По ду ми те на акад. Ни -
ко лай Сто я нов през ля то то
на 1921 г. едел вай си се про -
да ва ли на таб ли из со фийс -
ки те ули ци и в градс ко то ка -
зи но, а гос по жи ци те и гос по -
да та "ту рис ти", ко и то ед ва
ли са се из кач ва ли по-ви со ко
от... Гор ни Ло зе нец, важ но се
раз хож да ли със за бо де ни
стрък че та едел вайс на шап -
ки те и ка пе ли те си.

Зас лу жа ва да се ци ти ра и
пис мо то на един "предп ри -
ем чив" бъл га рин, пак от оно -
ва вре ме, изп ра те но до ре -
дак ци я та на сп. "Бъл га рс ки
ту рист": "Съ об ща вам ви,
гос по да, че имам 4000 едел -
вай са, доб ре за па зе ни, по це -
на 3,50 лв. еди ния, Фран ко
Со фия." След ва точ ни ят ад -
рес. С присъ що то си ост ро у -
мие и ду хо ви тост акад. Сто я -
нов от бе ляз ва, че вмес то по -
рядъч на та су ма от 14000 лв.
мно го по-це лесъ об раз но би
би ло ав торът на пис мо то да
по лу чи по не 560 пъ ти по-
мал ко дря но ви ци.

"През ля то то на 1923 г.,
ми на вай ки през Банс ко и
Ме хо мия (Раз лог) - пи ше
друг изтък нат наш бо та ник,
проф. Сте фан Пет ков, - един
хал вад жия ми се хва ле ше, че

из ко ре ня вал по 3-4 хил. пар -
че та пи ри нс ки едел вайс, ко и -
то изп ра щал за про дан в Гор -
на Джу мая (Бла го е вг рад)." И
по-на татък: "Не от дав на един
ту рист се пер че ше, че из ко -
ре нил всич ки едел вай си от
Ко зя та сте на." Как во ге рой -
ство! И ако все пак то ва са
тър гов ци и бра ко ни е ри, как -
во да ка жем за оне зи "ту рис -
ти" и "лю би те ли на при ро да -
та", ко и то съ що имат не -
малък дял в
уни що жа ва -
не то на едел -
вай са?

"Ето ни
пред ве ли че -
ст ве на та Ко зя
с т е  н а ,
царство то на
е д е л  в а й  с а .
Хищ ни тъл пи
от "лю би те -
ли" по доб но
на кърджа -
лийс ки ор ди
на ли тат към кра си ва та сте на,
и то не за да се уп раж ня ват в
ал пи низъм, а за да уни що жа -
ват ней на та ук ра са. И ако не
се взе мат енер гич ни мер ки,
то ва ряд ко за пла ни на та цве -
те ще из чез не окон ча тел но."
То ва са ду ми на го ле мия
при я тел на бъл га рс ка та при -
ро да Па вел Де ли ра дев, взе ти
от из ве ст на та му кни га "От
Ком до Еми не" (1934). За по -
доб ни сце ни ни раз каз ва и 
Ив. Уру мов, по се тил след
вре ме от но во Ко зя та сте на.
"Жал ко е - с тъ га пи ше той, -
че най-го ле ми те опус то ши -
те ли на то ва рас те ние са уче -
ни ци те и учи те ли те от Тро -
ян, Кар ло во, Со пот, Те те вен,
Кли су ра и др. Ако не се взе -
мат бър зи мер ки за за паз ва -
не то му, как то то ва се пра ви
в Швей ца рия, то е осъ де но
на за ги ва не."

Нак рая още един ци тат от
кни га та на Сте фан Ба ев "Бо -
та ни чес ки екс кур зии", кой то
до офор мя кар ти на та на ма со -

во то уни що жа ва не на едел -
вай са у нас: "Ко га то бо та ни -
зу вах по Ко зя та сте на през 
м. май 1902 г. и м. юли 1908 г.,
за бе ля зах, че рас те ни е то
"бал ка нс ка звез да" се сре ща
твър де ряд ко и е на из чез ва не.
При чи на та за то ва е из ко ре -
ня ва не то на то ва рас те ние.
Та ка нап ри мер през 1900 г.
горс ки те стра жа ри са напъл -
ни ли две га зе ни сандъ че та с
из ко ре не ни бал ка нс ки звез ди

от Ко зя та
сте на и ги
изп ро во ди ли
в Со фия, за
да се по са дят
там в гра ди -
ни те. Ос вен
то ва учи те -
ли те от Кар -
ло во и Тро ян
са съ би ра ли
бал ка нс ки те
звез ди по Ко -
зя та сте на и
ги про да ва ли

по 50 (пет де сет) сто тин ки ек -
зе мп ля ра. Ра бот ни ци те от
Бе ло осъ мска та ма ха ла (Тро я -
нс ко), ка то оти ва ли в Аме ри -
ка, съ що от на ся ли със се бе
си по мно го ек зе мп ля ри от
то ва рас те ние. Ко га то бо та -
ни зу вах край Бе ло осъ мска та
ма ха ла през м. ав густ 1911 г.
ня кои мла де жи от та зи ма ха -
ла пред ла га ха да ми про да -
дат бал ка нс ки звез ди."

При ме ри, при ме ри... Мо -
же да се по со чат с де сет ки, и
то не са мо от ми на ло то. За
съ жа ле ние и днес все още из
Банс ко и Раз лог мо гат да се
срещ нат хо ра, ко и то пред ла -
гат едел вай си. За още по-го -
ля мо съ жа ле ние мно го ту -
рис ти и из лет ни ци продъл -
жа ват да се из кач ват на Вих -
рен пок рай дру го то и с на -
деж да та да се сдо би ят със
стрък че едел вайс.

Мер ки за опаз ва не то на
едел вай са са взе ма ни и се
взе мат до ри по ве че, от кол ко -
то за вся ко дру го на ше нс ко
за щи те но рас те ние. Но ни ма
би ха мог ли заб ра на та и гло -
би те да по мог нат мно го? Кой
обръ ща се ри оз но вни ма ние

на пре дуп ре ди тел ни те та бе -
ли и над пи си из пла ни на та,
пък и мо гат ли хи жа ри те и
горс ки те влас ти да конт ро ли -
рат все ки, ако я ня ма осъз на -
та та лю бов и гри жа към при -
ро да та ни? По ня ко га пла ни -
на та жес то ко си отмъ ща ва на
про тег на ти те към пос лед ни -
те й свид ни рож би ръ це и не
ед на тра ге дия се е ра зиг ра ла
в про пас ти те под Вих рен. Но
не по ма гат и те зи кър ва ви
пре дуп реж де ния. Из чез ват
едел вай си те. Оти ва си от го -
ди на на го ди на ед но ряд ко
цве те от ре ли кт на та при ро да
на зе мя та ни. По губ ва го ху -
бо ст та му и са мо ис ти нс ка та
лю бов към нея мо же да го
спа си.

Жал ко, че у нас не се по -
ла гат уси лия за из ку ст ве но то
отг леж да не на едел вай са, как -
то то ва се пра ви в ре ди ца ев -
ро пейс ки стра ни. Опи ти те в
Со фия и в ня кои дру ги гра до -
ве по ка за ха, че той би могъл
да се кул ти ви ра из пар ко ве те
и гра ди ни те на под хо дя щи
мес та в Бъл га рия. Пре ди го ди -
ни акад. Ив. Бу реш ми е спо -
ме на вал, че още през 1913 г. е
виж дал да рас тат едел вай си
из гра ди ни те на ня кои банс -
ка лии, а не от дав на мой поз -
нат ле кар ми ка за, че ве че ня -
кол ко го ди ни ус пеш но отг -
леж дал едел вай си в гра ди на -
та на род на та си къ ща в с.
Доб ри ни ще, не да леч от Банс -
ко. Из ку ст ве но отг ле да ни те
едел вай си би ха мог ли да се
про да ват и на па за ра. На ис ти -
на те са по-ви со ки, по-сла бо
бя ло нап лас те ни и гу бят част
от пла ни нс кия си чар, но все
пак дос татъч но кра си ви, за да
прив ле кат вни ма ни е то и да
за до во лят страс ти те на все ки,
кой то же лае да при те жа ва
стрък че от рас те ни е то. Във
все ки слу чай то ва би би ло ед -
на по ло жи тел на стъп ка към
бла го род ни те уси лия на бо та -
ни ци, при ро до за щит ни ци, ту -
рис ти чес ки дру же ст ва и дру -
ги към опаз ва не то на пос лед -
ни те жи ви ек зе мп ля ри от
едел вай са в Пи рин и Ста ра
пла ни на. 
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���



ÒÚ. 18 èãéÇÑàÇëäà ìçàÇÖêëàíÖí

Свет ла Пав ло ва, сту де нт ка в
ма гистъ рска прог ра ма “Биз нес -
ко му ни ка ции и връз ки с об ще ст -
ве но ст та” спе че ли На ци о нал ния
кон курс за по е зия на из да те лс ка
къ ща “Хер мес” за мла ди ав то ри.
Наг ра да та е из да ва не на сти хос -
бир ка, ко я то се каз ва “Кар ми чен
въ зел”.

Кон курсът се про веж да за
пър ва го ди на и е по слу чай 15-го -
диш ни на та на из да те л ство “Хер -
мес”. Той бе ор га ни зи ран в два
раз де ла – по е зия и про за. Цел та
му бе под по ма га не твор чес ка та
ре а ли за ция на мла ди те. Пра во на
учас тие има ха всич ки ав то ри до
25-го диш на въз раст, ко и то не са
из да ва ли кни га. 

Сти хос бир ка та “Кар ми чен
въ зел” ще из ле зе око ло 24 май
2007 го ди на, ка то ще има две
предс та вя ния – в Со фия и Плов -
див.

Свет ла Пав ло ва е член на ли -
те ра ту рен клуб “Доб ро мир То -
нев” към Сту де н тския дом на
кул ту ра та, Плов див. Има наг ра да
от кон кур са на в. ”Плов ди вс ки
уни вер си тет” за 2006 г.; спе че лен
кон курс за ли те ра тур но че те не
към Си ня та къ ща в Ста рия град
през съ ща та го ди на; пуб ли ку ва ла
е сти хо ве във в. ”Ма ри ца”,
“Труд” и “Плов ди вс ки уни вер си -
тет”.

*
Ли те ра ту рен клуб “Доб ро -

мир То нев” към Сту де н тския дом
на кул ту ра та, Плов див, из да ва
сбор ник със сти хо ве и раз ка зи на
сво и те чле но ве. Сбор никът ще се
каз ва “Бя ла та гра ди на”. Ре дак тор
и със та ви тел е ръ ко во ди те лят на
клу ба Ан тон Ба ев, а спон сор на
про ек та е Об щи на Плов див.
Шест от участ ни ци те в кни га та
са сту ден ти в ПУ: Алек сандър
Пет ков (ма гистъ рска прог ра ма
“При лож на пси хо ло гия”), Кра си -
ми ра Сто е ва (четвър ти курс “Со -
ци о ло гия” и вто ри курс “Жур на -
лис ти ка”), Ла ли я на Гру е ва
(четвър ти курс “Бъл га рс ки и
френс ки език”), Свет ла Пав ло ва
(ма гистъ рска прог ра ма “Биз нес -
ко му ни ка ции и връз ки с об ще ст -
ве но ст та”), Цве те ли на Бо яд жи е -
ва (четвър ти курс “Бъл га рс ки и
анг лийс ки език”) и Юлия Дер не -
ва (четвър ти курс “Бъл га рс ки
език и ис то рия”).

Про мо ци я та на сбор ни ка ще
се със тои на 18 май 2007 г. от 18

ча са в Си ня та къ ща в Ста рия
град. Клубът ка ни всич ки по чи та -
те ли на по е зи я та и про за та да
дой дат на предс та вя не то и да се
до кос нат до бя ла та гра ди на на
сло во то.

*
В края на 2006 го ди на сту де -

нт ка та от четвър ти курс “Со ци о -
ло гия” Кра си ми ра Сто е ва спе че -
ли тре та наг ра да в кон кур са на
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из да те л ство “Ар гус” – “Фан тас -
ти ка през 100 очи”. Ней ни ят раз -
каз “Отвъд пор та та” е пуб ли ку -
ван в ан то ло ги я та за 2006 го ди на
“Зной ни хо ри зон ти”, къ де то са
по мес те ни наг ра де ни те и ня кои
дру ги твор би, ха ре са ли се на жу -
ри то. Пре ди го ди на Кра си ми ра
Сто е ва спе че ли го диш на та сти -
пен дия на из да те л ство “Пиг ма -
ли он” и тре та наг ра да в кон кур -
са на вест ник “Плов ди вс ки
уни вер си тет”. Ней ни раз ка зи
са пуб ли ку ва ни в Ин тер нет на
ад рес: www.slovo.bg/kstoeva. 
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Рая Йор да но ва
На та ка ва те ма ти ка бе лек -

ци я та, ко я то из не се в Уни вер -
си те тс ка та биб ли о те ка проф.
Ар ман до Мар ти нес Моя от
вто рия по го ле ми на уни вер си -
тет в Мек си ко - “Гу а да ла ха -
ра”. След учас ти е то си в конг -
ре си в Бел гия и Ис па ния той
прис тиг на в Бъл га рия по по ка -
на на доц. д-р Ва лен тин Пет -
ру сен ко.  Присъ стви е то му бе
свър за но и с  продъл же ни е то
на вто рия пет го ди шен цикъл
на лек то ра та “Жан Мо не” в
Плов див. Одоб ре ни е то на та -
зи прог ра ма от Ев ро пейс ка та
ко ми сия спо ма га за гло бал но -
то раз ши ря ва не на кон так ти те
меж ду Ев ро па и Ла ти нс ка
Аме ри ка, как то и за съз да ва -
не то на мост меж ду Бъл га рия
и Мек си ко, в част ност.

В хро но ло ги чен ред проф.
Моя предс та ви ис то ри я та на
сво я та стра на и на аме ри ка нс -
кия кон ти нент, тръг вай ки още
от не го во то за сел ва не, ко е то е
ста на ло през Бе рин го вия про -
ток пре ди око ло 40-45 хи ля ди
го ди ни, до на ши дни. Най-
важ ни ци ви ли за ции за Юж на
Аме ри ка са мек си ка нс ка та и
та зи на ин ки те. То ва са “пъ ту -
ва щи кул ту ри”, ко и то са ос та -
ви ли мно же ст во ис то ри чес ки
па мет ни ци. 

Той се спря на раз лич ни те
кул то ве, сред ко и то най-ва жен
е култът към жи во та и
смъртта - изоб ра зя ва се чрез
слън це то и цве тя та, от ед на
стра на, и с жи во пис но де ко ри -
ран ске лет или че реп. 

Проф. Моя пос та ви ак цент
и вър ху ро ля та на гра до ве те
ка то све ще ни цент ро ве, чий то
сак ра лен еле мент са пи ра ми -
ди те, око ло ко и то хо ра та са
жи ве ли, гру пи ра ни в квар та -
ли.  Ед на от тях е “Пи ра ми да -
та на Слън це то”, ко я то е изк -
лю чи тел но им по за нт на 
4-етаж на ком по зи ция.    Кул -
ту ра та на Мек си ко е из ця ло
те ок ра тич на. Има връз ка оба -
че меж ду во ен на та и ре ли ги -
оз на та й на со че ност. 

За бе ле жи тел на е и кул ту -
ра та на ол ме ки те и те ри то ри -
ал на та екс пан зия, ко я то извъ -

ршват. Ха рак те рен за тях е
стро ежът на фи гу ри с ко ло сал -
ни раз ме ри, чрез ко и то мар ки -
рат за во ю ва на та зе мя. В Цент -
рал но Мек си ко, по-конк рет но
в град Ту ла,  има та ки ва фи гу -
ри, на ри ча ни Ат лан ти. Те сим -
во ли зи рат во и ни, очак ва щи
ня как ва ре ли ги оз на про це сия.

За ма и те впе чат ля ващ е
фактът, че са из по лз ва ли два
ви да пис ме ност - иде ог ра фич -
на та и пик тог ра фич на та. Из ве -
ст но е съ що, че те са пър ва та
ци ви ли за ция, ко я то още през
13 г. пр. Хр. из по лз ва ма те ма -
ти чес кия знак на ну ла та. Ла -
ти но а ме ри ка нс ки ят ис то рик
предс та ви кар ти ни на ба ре ле -
фи, ко и то бя ха бо га то ор на -
мен ти ра ни и де тайл но из пи са -
ни. Те да ва ха ин фор ма ция за
кул ту ра та на ма и те и за все -
кид нев ния им жи вот. Тях на та
ис то рия се от ли ча ва с т. нар.
Ко дек си, из ра бот ва ни вър ху
ко жа от елен с мно го нас ло е ни
плас то ве. Те зи ко дек си опис -
ват жи во та на вся ко ед но от -
дел но пле ме и в мо мен та се
съх ра ня ват в Ита лия, Анг лия,
Австрия.

Ац те ки те съ що са ос та ви -
ли се ри оз на сле да в ис то ри я та,
но за съ жа ле ние по ве че то
изоб ра же ния, свър за ни с тях -
на та кул ту ра, са раз ру ше ни от
ис пан ци те, тъй ка то са ги смя -
та ли за де мо нич ни и са би ли
преч ка при на ла га не на хрис -
ти я н ство то. Цен на фрес ка на
Ди е го Ри ве ра разк ри ва на чи на
им на жи вот.    

Бя ха по ка за ни сце ни от
прис ти га не то на Хрис то фор
Ко лумб и Ер нан Кор тес в Аме -
ри ка, прос ле де но бе ше на си л -
стве но то смес ва не на кул ту ри -
те до сре да та на 18 в., та ка на -
ре че на та ме ти си за ция.

Из во ю ва не то на не за ви си -
мо ст та, об разът на про чу тия
Ви сен те Ге ре ро, как то и сце ни
от вой ни те със САЩ бя ха
друга част от ис то ри чес ки те
съ би тия,за ко и то ста на ду ма в
лек ци я та. Проф. Ар ман до
Мар ти нес Моя по ка за на нас,
присъ ства щи те, ед на пъстра
кар ти на на жи во та в Мек си ко -
пре ди и се га.
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1. Един куб с раз ме ри
3х3х3 те жи 810 гра ма. Про би -
ти са три от во ра през центъ ра
с раз ме ри 1х1х3. Кол ко е тег -
ло то на про би тия куб?

а) 540 гр, б) 570 гр, 
в) 600 гр, г) 630 гр, 
д) 660 гр.
2. Майс торът на су ве ни ри

Гроз дан про из веж да куб че та,
оц ве те ни с два цвя та. Той бо я -
дис ва вся ка сте на с чер но или
бя ло. По кол ко раз лич ни на чи на мо же да оц ве ти те зи ку бо ве?

а) 8, б) 16, в) 32, г) 52, д) 64.
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1. Май ка та ще нас тиг не мал ко то кен гур че след 51 сек.
2. В край но то по ло же ние зарът ще бъ де с 6 от го ре.

Под гот вил:

доц. д-р Ге ор ги Кос та ди нов
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За ев ро де пу та ти

***
- Оказ ва се, че труд но

ще се на ме рят же ла е щи за
ев ро де пу та ти.

- За що?
- Предс та ви си, в Ев ро -

па ка ра ли де пу та ти те и да
ра бо тят.

***
- Отк рий раз ли ка та

меж ду де пу та ти те в бъл га -
рс кия пар ла мент и в ев ро -
пар ла мен та!

- Тук власт та ги ох ран -
ва, а в Ев ро па – сла бе ят.

***

пор ти те на рая.
***

- Бъл га рс ки те ме ди ци
стач ку ват...

- За що то па ри те им
потъ ва ли меж ду На ци о -
нал на та здрав на ка са, Ми -
нис те р ство то на здра ве о -
паз ва не то и бол ни ци те ка -
то в бер му дс ки триъгъл -
ник.

За со фийс кия бок лук
***

- Всеп риз нат е чарът на
со фийс кия кмет.

- Са мо со фийс ки ят бок -

По у ка: важ на е не те ма та на
ди сер та ци я та, а кой ти е на у -
чен ръ ко во ди тел.
� Сту дент по биз нес пре -

да ва кур со ва та си ра бо та на
про фе со ра - биз нес-план за нов
биз нес.

- Зна чи, планът ти е да ку -
пиш са мо ле ти, да ги то ва риш с
бо еп ри па си и да ги изп раз ваш
над арабс ки те ри то рии?

- Да.
- Е, доб ре де, къ де ти е биз -

несът???
- Ами, не зная точ но, гос по -

дин про фе со ре, но щом ев ре и -
те го пра вят пос то ян но, ня ма
на чин да ня ма биз нес.
� Сту дент на из пит по хи -

мия. В стък ле ни ца пред не го
про фе сорът е пос та вил сяр на
ки се ли на и пи та сту ден та как -
во е то ва.Сту дентът за поч ва да
мън ка и каз ва:

- В ус та та ми е, но не мо га да
го ка жа.

- Изп люй те го, че е от ров но -
каз ва про фе сорът.
� Пи тат про фе сор по ге не -

ти ка:
- Гос по дин про фе сор, как во

ще по лу чи те, ако кръс то са те
слон с ко мар?

- Как как во? Ще по лу ча Но -
бе ло ва наг ра да!

лук му ос та на не по дв лас -
тен...

***
- Ня ма веч ни не ща.
- А проб лемът със со -

фийс кия бок лук. Уж раз ре -
ша ва не то му все е на ред, а
още не е на ред. 

За Вальо Топ ло то
***

- Вальо Топ ло то нат ру -
пал мно го па ри за чер ни
дни.

- А тряб ва ше да си ку пи
слън че ва ки лия за ста ри ни.

***
- Ис ка ли да пус нат

Вальо Топ ло то на сво бо -
да?!

- Са мо вре мен но, до ка -
то отк ло ни дос татъч но
сред ства за топ ло фи ка ция
на со фийс кия зат вор.

- Чу дя се кои цве то ви
съ че та ния ще са мод ни то -
зи се зон?

- Спо ред пар тий ни те
ли де ри са въз мож ни вся -
как ви ком би на ции, сти га
да до ве дат до вли за не в ев -
ро пар ла мен та.

***
- Съв ре мен ни те ни по -

ли ти ци не бя ха вклю че ни в
кла са ци я та “Най-ве лик
бъл га рин”.

- За то ва ис кат из бо ри,
да ви дят кой е най-ве лик в
обе ща ни я та.

***
За здрав на та ка са

***
- Кой е най-пре ки ят път

към рая?
-Ако се раз бо ле еш и ня -

ма  кли нич на пъ те ка, ди ре -
кт но мо же да лит неш до

������

Гл. ас. Ве лис ла ва Рай до вс ка
Тех ни чес ки ко леж - Смо лян

� Ар хе о логът е най-доб ри -
ят съп руг за ед на же на: кол ко -
то по ве че ос та ря ва тя, тол ко ва
по ве че ин те рес въз буж да у не -
го.
� Стои за екът на пън че и

пи ше. Ми на ва пок рай не го ли -
си ца та и го пи та:

- Как во пи шеш, зай ко?
- Ди сер та ция.
- За как во?
- За то ва как зай ци те ядат

ли си ци.
- Че къ де си виж дал та ко ва

не що?
- Ела с мен и ще ти по ка жа... 
След из ве ст но вре ме за е ка

пак се ди и пи ше не що. Ми на ва
вълкът.

- Как во пи шеш, дъл го у хи?
- Ди сер та ция за то ва как зай -

ци те изяж дат въл ци те.
- Ти да не си от ка чил?
- Ела с мен и ще ти по ка жа...
След ва ща кар ти на: за екът

пи ше, ид ва меч ка та.
- Как во пи шеш? 
- Ди сер та ция за то ва как зай -

ци те изяж дат меч ки те.
- Къ де си ви дял та ко ва не -

що?
- Ела с мен и ще ти по ка жа... 
Пос лед на кар ти на: пе ще ра,

пла ни на от ли си чи, въл чи и
ме чи кос ти. В сре да та, ог риз -
вай ки ко кал че, ле жи ог ро мен
лъв.
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