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Проф. Анд ре ев обя ви
име на та на уче ни те, наг ра -
де ни през та зи го ди на от
фонд “На уч ни изс лед ва -
ния”. В об ла ст та на ху ма ни -
тар ни те на у ки наг ра да та
по лу ча ва проф. дфн Клео
Про тох рис то ва за ръ ко во де -
ния от нея про ект “Ре цеп -
ция на ати чес ка та тра ге дия
в Бъл га рия”. В об ла ст та на
при ро до-ма те ма ти чес ки те
на у ки бе ше наг ра ден про -
ектът, ръ ко во ден от доц. д-р
Сто ян ка Хрис тос ко ва “Еко -
ло ги чен ка та лиз. Син тез,
оха рак те ри зи ра не и изс лед -
ва не ак тив но ст та и се лек -
тив но ст та на но ви ок сид ни
ка та ли тич ни сис те ми за
дест рук ция на ток сич ни съ -
е ди не ния в га зо ве и теч на
фа за”.

Пре ди око ло ме сец
Плов ди вс ки ят уни вер си тет
по лу чи наг ра да за най-доб -
ре предс та ви ло се извъ нсто -
лич но вис ше учи ли ще по 
6-та рам ко ва прог ра ма.
Проф. Анд ре ев връ чи наг -
ра да та за ед но с гра мо та на
проф. дбн Иван Мин ков,
тъй ка то и се дем те про ек та
по та зи прог ра ма в ПУ са
ръ ко во де ни от не го.

След то ва проф. Иван
Мин ков, кой то е на ци о нал -
но кон та кт но ли це за 7-ма
рам ко ва прог ра ма за об лас -
ти те хра ни, би о тех но ло гии
и селс ко сто па н ство, предс -
та ви одоб ре на та от ев ро -
пейс ки те инс ти ту ции през
де ке мв ри 2006 г. прог ра ма.  

„7-ма рам ко ва прог ра ма
от ва ря но ва гла ва в ев ро -
пейс ка та изс ле до ва те лс ка и
ино ва ци он на по ли ти ка.“ С

те зи ду ми гер ма нс ки ят ми -
нистър на об ра зо ва ни е то и
на у ка та Анет Ша ван обя ви
на спе ци ал на це ре мо ния в
Бон по ред на та прог ра ма за
раз ви ти е то на на у ка та в ЕС
за отк ри та. 7-ма рам ко ва
прог ра ма (FP7) ще се раз ви -
ва в продъл же ние на се дем
го ди ни - от 2007 до 2013 г., и
ще раз по ла га с бюд жет от
54.4 млрд. ев ро. го диш но.
Уве ли че ни е то е с 60 про цен -
та в срав не ние с до се га
действа ла та 6-та рам ко ва
прог ра ма. 

Про ек ти те за фи нан си -
ра не са в 42 изс ле до ва те лс -
ки сфе ри, а об щи ят обем на
сред ства та, за ко и то мо же
да се кан ди да т ства, е 4
млрд. ев ро. Пред по ла га се,
че 7-ма рам ко ва прог ра ма
ще над ми не оце ня ва на та ка -
то ус пеш на 6-та рам ко ва
прог ра ма, в гра ни ци те на
ко я то са ре а ли зи ра ни 3000
про ек та с учас ти е то на по -
ве че от 7000 инс ти ту ции.

Ед на от най-важ ни те
про ме ни в FP7 в срав не ние с

Фо рум На у ка 2006, ор га ни зи ран от фонд “На уч ни

изс лед ва ния” и по де ле ние “На уч на и при лож на дей -

ност”, се про ве де на 2 март в 6. ау ди то рия. Фо румът бе -

ше отк рит от за ме ст ник-рек то ра по На у ка и меж ду на -

род но сът руд ни че ст во проф. дхн Ге ор ги Анд ре ев. В сво -

е то екс по зе той от бе ля за, че в Ев ро пейс кия съ юз и в

Бъл га рия, ка то стра на член ка, все по ве че ще се го во ри

за на у ка, тъй ка то по то зи по ка за тел изос та ва не то от

САЩ и Япо ния е чувстви тел но. 

до се гаш ни те ев ро пейс ки
изс ле до ва те лс ки прог ра ми е
съз да ва не то на Ев ро пейс ки
на у чен съ вет, чи я то цел е да
об лек чи как то оце ня ва не то
на изс ле до ва те лс ки те про -
ек ти, та ка и тях но то фи нан -
си ра не в рам ки те на прог ра -
ма та. Стра те ги я та на съ ве та

спря ло не о бос но ва но то
уве ли ча ва не на сред ства та
за ед ни уни вер си те ти, до ка -
то за дру ги е на ма ля ва ло,
без да е яс но по как ви кри те -
рии се пра ви то ва. За по ре -
ден път бе ше за я ве но, че
сред ства та за на у ка са край -
но не дос татъч ни, не се
изпъл ня ват и пред ви де ни те
в За ко на за вис ше то об ра зо -
ва ние 10% от издръж ка та за
обу че ние на един сту дент.

В пос лед ва ла та дис ку сия
мно го де ба ти пре диз ви ка ха
схе ми те за фи нан си ра не на
на у ка та, със то я ни е то и тен -
ден ци ите в ПУ. Проф. Клео
Про тох рис то ва пред ло жи да
се съз да де спе ци ал но зве но
към уни вер си те та, ко е то да
се за ни ма ва с тех ни чес ка та
част при под го тов ка та на
про ек ти. Проф. Анд ре ев
обяс ни, че  та ка ва идея е
има ло пре ди го ди ни, но в
нас то я щия мо мент тя е неп -
ри ло жи ма, за що то спе ци фи -
ка та на но ви те прог ра ми
пра ви не ефек ти вен такъв
екип.

Фо рум На у ка 2006
завър ши в рес то рант “При -
ма”, къ де то пър вен ци те в
уни вер си те тс ка та на у ка по -
ка за ха, че мо гат да бъ дат
пър ви и на дан син га.

“Плов ди вс ки

уни вер си тет”
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пред виж да да бъ де пос та вен
фо кус вър ху раз ви ти е то на
мла ди те уче ни в Ев ро па, за
да бъ де спря но из ти ча не то
на мозъ ци, как то и да бъ дат
прив ле че ни обе ща ва щи спе -
ци а лис ти от чуж би на.

Проф. Анд ре ев из не се
дан ни, свър за ни с фи нан си -
ра не то на на уч на та дей ност
в Бъл га рия. Той от бе ля за
като положителен факт, че
през из ми на ла та го ди на е
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В Меж ду на род на та го ди -

на на рус кия език – 2007 –
Ка тед ра Рус ка фи ло ло гия на
Фи ло ло ги чес кия фа кул тет
на Плов ди вс ки уни вер си тет
“Па и сий Хи лен да рс ки”, под
еги да та на По со л ство то на
Рус ка та Фе де ра ция в Бъл га -
рия, обя вя ва кон курс по
пре вод от рус ки език на съв -
ре ме нен ху до же ст вен про -
за и чес ки и/или ли ри чес ки
текс то ве. Участ ни ци мо гат

да бъ дат всич ки мла ди хо ра
меж ду 17 и 25 го ди ни, изу -
ча ва щи рус ки език. Же ла е -
щи те да се про я вят в кон -
кур са мо гат да потър сят ма -
те ри а ли те за пре вод, ка то
ос та вят дан ни за се бе си, в
ка би нет № 1 в ка тед ра та по
рус ка фи ло ло гия. Кра ен
срок за пре да ва не на пре во -
ди те е 15 май 2007. Най-
доб ри те пре вод ни пос ти же -
ния ще бъ дат наг ра де ни.
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към всич ки та ла нт ли ви, ам -
би ци оз ни и ви со ко мо ти ви -
ра ни завъ ршва щи и завър -
ши ли нас ко ро сту ден ти с
ико но ми чес ко и тех ни чес ко
об ра зо ва ние. Про ектът да ва
въз мож ност на всич ки сту -
ден ти, ко и то са го то ви да
вло жат спе ци фич ни те си
уме ния в крат кос роч ни биз -
нес про ек ти в об лас ти те:
Биз нес Ад ми ни ст ра ция,
Про даж би и Мар ке тинг, Ин -
фор ма ци он ни тех но ло гии,
Фи нан си, Ико но ми ка, Чо -
веш ки ре сур си, Сче то во д -
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безб рой въз мож нос ти за
раз ви тие и лич но ст но из ра -
ст ва не.

Ло кал на та сек ция на
АИ Е СЕК Плов див ра бо ти
по два про ек та в мо мен та:
„Един ство в раз ли чи я та”  и
„На път към Ев ро па”. 

Про ектът „Един ство в
раз ли чи я та” се раз ра бот ва
на на ци о нал но ни во под еги -
да та на Ми нис те р ство то на
об ра зо ва ни е то и на у ка та.
Це ли да пре дос та ви раз но -
об раз ни въз мож нос ти на
бъл га рс ки те уче ни ци да по -
лу чат цен ни зна ния и уме -
ния, участ вай ки в извъ -
нклас ни за ня тия, спе ци ал но
под гот ве ни и из не се ни в тех -
ни те учи ли ща от меж ду на -
род ни сту ден ти. Те ми те на
за ня ти я та ще бъ дат на со че -
ни към ин тег ра ци я та на Бъл -
га рия в ЕС, кул тур но то раз -
би ра те л ство и раз ви ти е то на
цен ни уме ния за пре зен ти ра -
не, ко му ни ка ция и др.

За по ве че ин фор ма ция
от нос но про ек та по се те те
не го вия сайт:

www.md-bulgaria.net
„На път към Ев ро па” е

про ектът, кой то е на со чен

ство, Ин же не р ство, ра бо -
тей ки за  стра ни от Цент -
рал на или Из точ на Ев ро па.
То ва е уни кал на въз мож -
ност да при ло жи те на прак -
ти ка на у че но то от вас в уни -
вер си те та, да нат ру па те
меж ду на ро ден опит и да
отк ри е те сво я та пър ва ра бо -
та.

По се те те сай та на про -
ек та на:

w w w . d e s t i n a t i o n -
europe.hit.bg

За по-под роб но за поз на -
ва не с дей но ст та на АИ Е СЕК
и за да раз бе ре те как да се
въз по лз ва те от меж ду на род -
на та мре жа от про фе си о нал -
ни ста жо ве, ко и то ор га ни за -
ци я та ви пред ла га, мо же да
ни потър си те в 15 А се ми нар -
на за ла в уни вер си тет „Па и -
сий Хи лен да рс ки“ – гр. Плов -
див, ул. „Цар Асен” 24; на
тел: 261 296; e-mail:
plovdiv.bg@aiesec.net или
www.aiesec.org/bulgaria

АИ Е СЕК ви пред ла га
ви со ко ка че ст во и прес тиж.
От вас за ви си да ли ще се
въз по лз ва те! 

Да ни е ла Пет ко ва 

Иван ка Гру е ва
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Про фе со ри

Дой чин Ива нов То лев – Фа кул тет по ма те ма ти ка и ин фор -
ма ти ка
Ру мен Ива нов Ста ма тов – Пе да го ги чес ки фа кул тет
Дра гия Три фо нов Ива нов – Фи зи чес ки фа кул тет
Гълъ би на Пет ро ва Ду пи но ва – Юри ди чес ки фа кул тет
Вен цис лав Пет ров Сто я нов – Юри ди чес ки фа кул тет

До цен ти

Тин ко Алек са нд ров Еф ти мов – Фи зи чес ки фа кул тет
Пла мен Ан ге лов Цо ков – Пе да го ги чес ки фа кул тет
Ге ор ги Пе нев Ва си лев – Хи ми чес ки фа кул тет
Си мо Пет ров Ива нов – Пе да го ги чес ки фа кул тет
Ма ри ан Ма ри нов Дра га нов – Би о ло ги чес ки фа кул тет
Йор дан ка Ди мит ро ва Ди мо ва – Хи ми чес ки фа кул тет
Ма рия Кос та ди но ва Сто я но ва – Хи ми чес ки фа кул тет
Ани Хрис то ва Епит ро по ва – Пе да го ги чес ки фа кул тет
Кра си ми ра Ан ге ло ва Чакъ ро ва – Фи ло ло ги чес ки фа кул тет
Ни на Ди мит ро ва Дим че ва – Хи ми чес ки фа кул тет
Ан гел Го ра нов Це нов – Пе да го ги чес ки фа кул тет

Док тор на на у ки те
Ве се лин Кос тов Ва си лев – Пе да го ги чес ки фа кул тет 

Док тор
Вла ди ми ра Сте фа но ва Ан ге ло ва – Пе да го ги чес ки фа кул тет
Ва лен тин Сте фа нов Ас па ру хов – Фи ло со фс ко-ис то ри чес ки
фа кул тет
Пет ко Ива нов Янев – Фа кул тет по ма те ма ти ка и ин фор ма -
ти ка
Ата нас Та нов Тер зийс ки – Хи ми чес ки фа кул тет

Гла вен асис тент

Ан то а не та Анас та со ва Ан ге ла че ва – Хи ми чес ки фа кул тет
Ата нас Та нов Тер зийс ки – Хи ми чес ки фа кул тет
Ата нас Спа сов Ман чо ров – Фи ло ло ги чес ки фа кул тет
Ве ли зар Кос та ди нов Го чев – Би о ло ги чес ки фа кул тет
Ви та на Ва си ле ва Кос та ди но ва – Фи ло ло ги чес ки фа кул тет
Да ни е ла Сев да ли но ва Дон че ва – Юри ди чес ки фа кул тет
Жан Сте фа нов Пет ров – Хи ми чес ки фа кул тет
Йор дан ка Пет ро ва Сте фа но ва – Хи ми чес ки фа кул тет
Лю ба Ге ор ги е ва Па найо то ва – Юри ди чес ки фа кул тет
Ма рин Ма ри нов – Хи ми чес ки фа кул тет
Пла мен Пен чев – Хи ми чес ки фа кул тет
Те о до ра Съ бе ва Фи ли по ва – Юри ди чес ки фа кул тет
Хрис то Ан ге лов Ди мит ров – Би о ло ги чес ки фа кул тет
Цан ко Са вов Ге чев – Би о ло ги чес ки фа кул тет
Хрис то Йо ра да нов Па у нов – Юри ди чес ки фа кул тет

АИ Е СЕК е най-го ля ма та
меж ду на род на сту де н тска
ор га ни за ция, ко я то свързва
мла ди те хо ра с биз не са.
АИ Е СЕК е в над 94 стра ни
в све та. То ва е мяс то то, къ -
де то ще отк ри ва те и раз ви -
ва те не по до зи ра ни ва ши за -
лож би ка то ед нов ре мен но с
то ва ще се пре бо ри те със
сла би те си стра ни. В ор га -
ни за ци я та мо же да на у чи те
как се ра бо ти в екип, как се
ръ ко во ди екип, как се во дят
пре го во ри, как да раз ви е те
ли де рс ки уме ния и още
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ТЕХНОЛОГИИ ОТ БЪДЕЩЕТО:
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доц. д-р Еле на Хо ро зо ва. 

Два та еки па не се кон ку -
ри рат по меж ду си – до ка то
со фийс ка та гру па е на со чи ла
уси ли я та си към де тек ци я та
на фе нол ни замър ся ва ния във
въз дух и во ди, то ра бо та та на
вто ра та гру па е фо ку си ра на
пре дим но вър ху раз ра бот ва не
на би о сен зо ри за конт рол на
хра ни тел ни про дук ти – оп ре -
де ля не съдър жа ни е то на глю -
ко за, раз ва ла та на мес ни про -
дук ти и на рас ти тел ни маз ни -
ни.

Един от най-зна чи ми те
ус пе хи на гру па та, ра бо те ща
в ПУ, е раз ра бот ва не то на
елект ро хи мич ни би о сен зо ри
за оп ре де ля не на ор га нич ни
пе рок си ди. По доб ни съ е ди -
не ния се об ра зу ват в го ле ми
ко ли че ст ва при топ лин на та
об ра бот ка (пър же не) на рас -
ти тел ни маз ни ни ка то олио и
зех тин и са счи та ни за ед ни
от най-опас ни те за здра ве то
съ е ди не ния. В ме ди ци нс ка та
ли те ра ту ра се по соч ва връз -
ка та им с та ки ва теж ки за бо -
ля ва ния ка то яз ва, гаст рит,
ко лит, а в ре ди ца слу чаи – и с
ра ко ви про це си. В то зи кон -
текст раз ра бот ва не то на
чувстви тел ни и пре циз ни ме -
то ди за ана ли за им е от пър -
вос те пен но зна че ние за конт -
ро ла над ка че ст во то на хра -
ни те и тях на та бе зо пас ност.
Пре ди м ство то на би о сен зор -
ния ме тод за ана лиз на пе -
рок сид ни те съ е ди не ния се
със тои в то ва, че се спес тя ва
тру до ем ка та об ра бот ка на
про би те, ха рак тер на за хи ми -
чес кия им ана лиз, а вре ме то
за по лу ча ва не на сиг нал е
око ло 2 ми ну ти. Раз би ра се,
за ус пеш но то внед ря ва не на
та зи ла бо ра тор на раз ра бот ка
в прак ти ка та е не об хо ди мо
ре ша ва не то на най-важ ния
проб лем – удъл жа ва не вре -
ме то на жи вот на би о ло гич -
ния ком по нент.  

кой то бил из по лз ван ус пеш но
за оп ре де ля не кис ло род на та
кон су ма ция при про ти ча не то
на ре ди ца про це си. По-мал ко
от 15 го ди ни след то ва на па -
за ра из ли зат би о сен зо ри те за
оп ре де ля не на кръв на за хар –
то ва са т. нар. глю ко ме ри –
не за ме ни ми те по мощ ни ци на
ле ка ри те в гри жи те им за ди -
а бет но бол ни те.

И до се га най-го ле ми ят
„пот ре би тел” на би о сен зор ни
тех но ло гии си ос та ва здрав -
ни ят сек тор. В екс пе ри мен та -
лен ста дий са би о сен зо ри за
ед нов ре ме нен кли ни чен
конт рол на по ве че от 6 ком по -
нен та на кръв та (за нуж ди те
на спеш на та по мощ), неп рес -
тан но се усъвър ше н стват тър -
го вс ки на лич ни те глю ко ме ри. 

По ра ди мал ки те си раз ме -
ри и прос то та та на опе ри ра не
с тях би о сен зо ри те на ми рат
все по-ши ро ки при ло же ния:

1. би о ло ги чен ком по -
нент за мо ле кул но раз поз на -
ва не – то ва мо гат да бъ дат
раз лич ни мик ро ор га низ ми,
клетъч ни ре цеп то ри, ор га не -
ли, тъ ка ни, ан ти те ла, ен зи -
ми или нук ле и но ви ки се ли ни;

2. пре об ра зу ва тел на
сиг на ла (т. нар. транс дю -
сер): той мо же да бъ де пи е -
зо е ле кт ри чен, маг ни тен,
тер ми чен, оп ти чен или
елект ро хи ми чен;

3. уст рой ство за ре ги -
ст ри ра не на сиг на ла.

Прин ципът на действие
на би о сен зо ри те се със тои в
про мя на на фи зич на/фи зи ко -
хи мич на ве ли чи на (тем пе ра -
ту ра, маг нит но по ле, елект -
роп ро во ди мост, ток, по тен -
ци ал, свет лин на аб со рб ция
или флу о рес цен ция), ко я то е
ре зул тат от вза и мо дей стви -
е то меж ду био- ком по нен та
и ана ли та. При то ва, сиг -
налът на би о сен зо ра (из ме не -
ни е то на изб ро е ни те фи зи ко -
хи мич ни ве ли чи ни) е про пор -
ци о на лен на ко ли че ст во то на
ана ли та, от ко я то за ви си -
мост се оп ре де ля и точ на та
му кон це нт ра ция. Най-ред ки
са тер мо мет рич ни те и маг -
нит ни те би о сен зо ри, а най-
разп ро ст ра не ни – елект ро -
хи мич ни те. След ва щи те ре -
до ве са пос ве те ни имен но на
тях.

За рож де на да та на био-
ана ли тич ни те ме то ди се счи -
та 1962 го ди на, ко га то два ма
аме ри ка нс ки уче ни - Clarke и
Lions, зак ре пи ли мемб ра на,
съдър жа ща ен зи мен ко фак -
тор (ни ко ти на мид ди нук ле о -
тид - НАД), към обик но вен
стък лен елект род за из мер ва -
не ки се лин но ст та на сре да та
(рН). Та ка е по лу чен пър ви ят
елект ро хи ми чен би о сен зор,

и риб ни про дук ти, раз ва ла та
на маз ни ни и др.; 

• в еко ло гич ния конт -
рол – при замър ся ва не на поч -
ви и во ди, за прос ле дя ва не
би о ки не ти ка та на пес ти ци ди
и т.н.;

• във во ен но то де ло –
за дис тан ци он но отк ри ва не
на па то ге ни, разп ро ст ра ня ва -
ни по въз ду ха и др. ан ти-би о -
те ро рис тич ни дей нос ти.

Бъл га рс ки Ят опит 

В Бъл га рия съ ще ст ву ват
две гру пи, раз ра бот ва щи
елект ро хи мич ни би о сен зо ри
– гру па та, ра бо те ща в Инс ти -
ту та по елект ро хи мич ни из -
точ ни ци на ток – БАН, Со -
фия, ръ ко во де на от ст.н.с. дхн
А.Р. Ка и ше ва и гру па та по
„Би о ка та лиз и би о е ле кт ро хи -
мия” от ка тед ра “Фи зи ко хи -
мия” на Плов ди вс кия уни вер -
си тет, ръ ко во де на от 

Доц. д-р Ни на ДИМ ЧЕ ВА
Би о сен зо ри те са  уст рой ства за ана лиз на раз лич ни ве -

ще ст ва (ана ли ти), при ко и то в конструк ци я та на кла си -
чес ки сен зор е вгра ден би о ло ги чен ма те ри ал. Те се със то -
ят от три ос нов ни еле мен та (Фиг. 1):
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• в хра ни тел на та ин -
ду ст рия – за оп ре де ля не
съдър жа ни е то на за ха ри в бе -
зал ко хол ни те на пит ки, конт -
рол над прес но та та на мес ни
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Ас. д-р Си ме он КА ЦА РОВ
Урок №1

Австро-Ун га рия. През 1873 г.
из бух ва ед на от пър ви те све тов -
ни ико но ми чес ки кри зи – из -
носът ряз ко спа да, лип са на
обо ро тен ка пи тал, це ни те на су -
ро ви ни те и селс кос то па нс ки те
про дук ти ряз ко па дат, сти га се
до банк рут на фир ми, це но ви
ха ос, без ра бо ти ца и бан ко ви
банк ру ти. Та зи кри за за ся га и
Австро-Ун га рия и осо бе но за -
пад на та й по ло ви на (Австрийс -
ка та им пе рия), ко я то е тяс но
свър за на със све тов ни те па за ри
и кре дит ни ка пи та ли. Сто па нс -
ка та кри за на на ся най-мно го се -
ри оз ни ще ти вър ху сред на та
кла са. Тя е из ло же на и на жес -
то ка та кон ку рен ция на ед рия
биз нес и ка пи тал, кои то съ що
се мъ чат да оце ле ят в ус ло ви я та
на кри за. Т. нар. “мал ки хо ра”
за поч ват да нас то я ват за зак ри -
ла от без ми ло ст на та кон ку рен -
ция на ед рия ка пи тал, но та ка ва
зак ри ла те не мо гат да по лу чат
от ни ко го в да де ния мо мент –
ни то от съ ще ст ву ва щите пар -
тии, ни то от дър жа ва та, те пре -
це ня ват, че е по це лесъ об раз но
да за щи тят ед рия ка пи тал. То ва
е при чи на та те зи “мал ки хо ра”
да на со чат сво е то не до во л ство
не са мо към сил ни те ико но ми -
чес ки фак то ри в Австрия, но и
сре щу ста ри те пар тии, а съ що и
към го ля ма част от дър жав ни те
инс ти ту ции – пар ла мент, пра -
ви те л ство, мест ни влас ти. Не -
до ве ри е то и гневът на сред на та
кла са се за сил ват още по ве че,
след ка то за поч ват да из ли зат на
бял свят мно же ст во то ко руп ци -
он ни афе ри на уп рав ля ва щи те
по ли ти ци.  В та зи обс та нов ка се
по я ви ла нуж да та от но ва пар -
тия, ко я то да по е ме зак ри ла та
на сред на та кла са, да за поч не
бор ба с ко руп ци я та, да поддър -
жа ста ри те австрийс ки цен нос -
ти – ди нас ти я та, църква та и
дър жа ва та, и да се про ти во пос -
та ви на всич ки про тив ни ци на
те зи цен нос ти. По ли тикът с
най-доб ра съ об ра зи тел ност в
да де ния мо мент се оказ ва Карл
Лю гер – ловък дип ло мат, ам би -

ци оз на лич ност и добър ора тор.
Лю гер ос но ва ва Хрис ти ян-со -
ци ал на та пар тия (ХСП) и за -
поч ва ак тив но да при ла га по пу -
ли ст ки ме то ди за на би ра не на
привър же ни ци. Известността
му рязко за поч ва да рас те. Въп -
ре ки по пу ляр на та си иде о ло -
гия, д-р Лю гер пра вил но раз би -
ра, че за да се превър не в зна -

• Най-мно го се лъ же
пре ди вой на, по вре ме на
из бо ри и след лов. 

• Ако пов то рим ед на
лъ жа три пъ ти, на родът
ще по вяр ва. 

• Глу по ст та е дар бо -
жи, но с не го не тряб ва да
се зло у пот ре бя ва. 

• До ри по бе до нос на та
вой на е зло, ко е то тряб ва
да бъ де пре до тв ра тя ва но
от мъд ро ст та на на ро ди -
те. 

• Ед на стра на мо же да
бъ де уп рав ля ва на и с ло ши
за ко ни, но с доб ри чи нов ни -
ци. 

• Жи вотът ме на у чи да
про ща вам мно го, но още
по ве че — да ис кам прош ка. 

• По ли ти ка та е из ку -
ст во да се прис по со бя ваш
към обс то я те л ства та, и
да изв ли чаш пол за от всич -
ко, да же и от то ва, ко е то

�� �! "��#$�%&'(

чим по ли ти чес ки фак тор са му
не об хо ди ми со лид ни ка пи та ли.
Един стве но то мяс то, откъ де то
той мо же да ги по лу чи, е ед ра та
бур жо а зия, но имен но от нея
той тряб ва да за щи та ва сред на -
та кла са. От то ва зап ле те но по -
ло же ние Карл Лю гер из ли за по
най-доб рия за не го на чин. Той
на соч ва сво я та бор ба не сре щу
круп ния ка пи тал въ об ще, а сре -
щу ев рейс кия ка пи тал. При
при ла га не то на та зи си идея ли -
дерът на ХСП не сре ща го ле ми
зат руд не ния. Зна чи тел на част
от фи нан со во-тър го вс ка та бур -
жо а зия в Австрия е от ев рейс ки
про из ход. Ос вен то ва ев реи са и
не малък про цент от сред на та
кла са и с тях на та кон ку рен ция
се сблъ скват ежед нев но “мал -
ки те хо ра”. Прог ра ма та и про -
па ган да та на ХСП да ва сво и те

де ща ро ля в сто ли ца та, а по-
къс но и в стра на та в продъл же -
ние на 30 го ди ни.

 Урок №2

Гер ма ния. След ус пеш на та
Френс ко-прус ка вой на (1870-
1871 г.) в Ог ле дал на та за ла на
Вер сайс кия дво рец Лю до виг ІІ
Ба ва рс ки от име то на гер ма нс -
ки те вла де те ли провъ згла ся ва
прус кия крал Вил хелм І за гер -
ма нс ки кай зер (18.01.1871г.).
Пос тиг на то то обе ди не ние е са -
мо ед на от за да чи те на но вия
гер ма нс ки канц лер Бис марк,
след ва ста би ли зи ра не то на но -
ва та дър жа ва. За Бис марк та зи
ста би ли за ция е не раз рив но
свър за на със за сил ва не то на
цент ра ли за ци я та, а още по-
конк рет но – пру си за ция на
Вто рия райх. Опит ни ят по ли -

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 спо де ли не-
съгласието си 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!!!

ре зул та ти през 1895 г., ко га то тя
пе че ли три ум фал на по бе да на
из бо ри те за ви енс ки об щи нс ки
съ вет. След та зи по бе да Лю гер е
изб ран за кмет на Ви е на. Не го -
ва та пар тия за поч ва да иг рае во -

тик е на яс но, че ед на по доб на
по ли ти ка ще срещ не сил на
опо зи ция сред ос та на ли те фе -
де рал ни су бек ти в им пе ри я та,
и то най-ве че там, къ де то Пру -
сия има най-мал ко вли я ние, в
юж но гер ма нс ки те ка то ли чес ки
об лас ти. Не об хо дим е враг,
око ло кой то да се обе ди ни но -
ва та гер ма нс ка на ция и в бор -
ба та пок рай ко го то канц лерът
да осъ ще ст ви сво и те пла но ве
за цент ра ли за ция. И мно го ско -
ро се на ми ра такъв враг – Ка то -
ли чес ка та църква. Ото фон
Бис марк из по лз ва про ти во ре -
чи я та меж ду ли бе рал ни те гер -
ма нс ки дви же ния, ко и то
поддър жат светс ко то на ча ло и
на ци о нал на та идея, и по ли ти -
чес ки ят ка то ли цизъм, под дър -
жащ ин тер на ци о на лиз ма на
Църква та и пов ли ян сил но
отвън (Рим). Още през 1871 г. с
т.н. “Па раг раф сре щу ам во на”
се пос та вя на ча ло то на “Кул -
тур кампф” (Бор ба за кул ту ра -
та). За поч ват нес кон ча е ми опи -
ти за при рав ня ва не на све ще -
ни ци те с дър жав ни те слу жи те -
ли и на ма ля ва не вли я ни е то на
Рим. Всич ки, ко и то не са съг -
лас ни с действи я та на пра ви те -
л ство то, са обя ве ни за “по ли ти -
чес ки вра го ве на Рай ха”. За пе -
ри о да 1871-1875 г. се при е мат
се рия от за ко ни, с ко и то се заб -
ра ня ва на ду хо ве н ство то да
раз ви ва по ли ти чес ка дей ност,
въ веж дат се дър жав ни пред пи -
са ния при обу че ни е то на све -
ще ни ци, въ веж да се за пор вър -
ху све ще ни чес ки те зап ла ти.
Бор ба та на Бис марк с то зи
“вът ре шен враг” се оказ ва без -
ре зул тат на, той ни то ус пя ва да
уве ли чи вли я ни е то на Пру сия в
юж но гер ма нс ки те те ри то рии,
ни то да фор ми ра еди нен гер ма -
нс ки блок сре щу Ка то ли чес ка -
та църква, нап ро тив, ка то ли ци -
те за сил ват сво е то не до ве рие
към Бер ли нс кия Райх. До 1886 г.
по-го ля ма част от спор ни те за -
ко ни са от ме не ни.
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Мно го по ве че спо ро ве по -
раж дат при чи ни те, ко и то до -
веж дат до то зи съд бо вен ду ел.
С дру ги ду ми, кой е ви но вен
за смъртта на Алек сандър
Сер ге евич Пуш кин? За се га
съ ще ст ву ват мно го вер сии –
не ед ноз нач ни са сви де те л -
ства та, ос но ва ва щи се на слу -
хо ве и раз ка зи. Сви де те ли на
та зи до из ве ст на сте пен се -
мей на дра ма има ло пре дос -
татъч но – за поч вай ки от ле ка -
ри те и завъ ршвай ки с при я те -
ли те.

Кла си чес ка та ис то рия е
след на та: Ня ко ло го ди ни след
же нит ба та си с мла да та На та -
лия Гон ча ро ва Пуш кин се
сблъс кал със съ пер ник –
Жорж Дан тес. Мла ди ят фран -
цу зин нат рап чи во ухаж вал съ -
пу га та на по е та, след ко е то
бил из ви кан на ду ел, на кой то
Пуш кин бил убит. След то ва
изс ле до ва те ли те отк ри ват
мно го по ве че ню ан си, от кол -
ко то се по я вя ват на пръв пог -
лед. 

Смър то но сен е всъщ ност
вто ри ят ду ел, кой то е ор га ни -
зи ран от Пуш кин – пър ви ят не
се със то ял за ра ди бъ де ща та
сват ба на Ека те ри на Гон ча ро ва
(сест ра на На та лия) и Дан тес.

Пър ва та най-ин те рес на
ис то рия при над ле жи на княз
Алек сандър Ва си ли е вич Тру -
бец кой, кой то не е „при я тел на
Пуш кин, но го е поз на вал доб -
ре от чес ти те сре щи във вис -
ше то пе тер бу р гско об ще ст во
и още по ве че бла го да ре ние на
близ ки те си от но ше ния с Дан -
тес”. Раз казът вна ся съв сем
но ва нот ка в та зи тра ге дия.
Спо ред спо ме ни те и сви де те л -
ства та, ко и то са би ли из ве ст ни

на Тру бец кой, Пуш кин не е
рев ну вал На та лия от Дан тес.
Си ту а ци я та мал ко се от ли ча -
ва ла от об що из ве ст на та –
Пуш кин е бил влю бен в
Александра   сест ра та на съп -
ру га та му, ко я то не би ла осо бе -
но кра си ва, но за смет ка на то -
ва мно го ум на. Тя би ла влю бе -
на в по е та още от вре ме то, ко -
га то На та лия се же ни за не го, а
ос вен то ва тя е зна е ла на и зуст
всич ки не го ви про из ве де ния.
Спо ред Тру бец кой Алек -
сандър Сер ге евич е отвръ щал
на чувства та й.

„Дан тес чес то по се ща ва ше
Пуш кин. Той ухаж ва ше На -
таш ка, как то и всич ки кра са -
ви ци (а тя несъм не но бе ше та -
ка ва), но все пак не се „за ди ря -
ше” с нея, как то се из ра зя вах -
ме то га ва. Чес ти те писъм ца,
ко и то но се ше Ли за (ка ме ри ер -
ка та на Пуш кин), не оз на ча ва -
ха ни що: в на ше вре ме то ва бе -
ше не що нор мал но. Пуш кин
доб ре зна е ше, че Дан тес не
ухаж ва ше же на му, но как то
сам каз ва ше, Дан тес му бе ше
про ти вен със сво и те ма ни е ри,
със своя език”, твър ди княз
Тру бец кой.

Но Дан тес бил неп ри я тен
на Пуш кин по дру га при чи на.
Ду елът ста ва след ствие на
дру га рев ност – към Алек са -
нд ра. Ос нов на при чи на се явя -
ва фактът, че след сват ба та си
Дан тес и Ека те ри на въз на ме -
ря ва ли да отпъ ту ват от Ру сия,
а Алек са нд ра ре ши ла да тръг -
не с тях. Тъй ка то връз ка та
меж ду Пуш кин и Алек са нд ра
би ла гриж ли во скри та, фор -
мал на при чи на ста на ли от но -
ше ни я та меж ду Дан тес и На -
та лия.

Ве ра Удо виЧен ко
Ду елът меж ду Дан тес и Пуш кин се със тои на 8 фев -

ру а ри 1837 г. След два дни, на 10 фев ру а ри, уми ра най-ве -
ли ки ят рус ки по ет. Фак ти чес ки Пуш кин е убит от
Дан тес с пис то лет. Раз би ра се, ако ду елът се със то е ше
в на ше вре ме, то по етът ще ше да бъ де спа сен – ле ка ри -
те не ед нок рат но са за я вя ва ли, че ра на та не е би ла мно -
го се ри оз на, но по то ва вре ме на у ка та не е би ла тол ко ва
раз ви та. 

Дру га вер сия има нас лед -
никът на Жорж Дан тес ба рон
Ло тер дьо Хе керн Дан тес. В
ин тер вю за вест ник „Мос ко -
вс кий Ком со мо лец” той раз -
каз ва своя ва ри ант на ис то ри -
я та, ос но ва ващ се на мно го -
чис ле ни изс лед ва ния. Пуш кин
е оби чал мно го На та лия. Оби -
чал я е иск ре но, въз хи ща вал й
се, но я за се нч вал със сла ва та
си, не й да вал въз мож ност да

га та му към съ пер ни ка на
Пуш кин, На та лия фор мал но
приз на ва, че не е отблъс на ла
Дан тес. Важ на е не фи зи чес ка -
та, а ду хов на та из мя на. „В то -
зи мо мент домът на по е та рух -
на ка то пост ро ен от кар ти.
Пуш кин за гу би смисъ ла на
жи во та си. Не мо же да уби еш
друг чо век са мо за ра ди то ва,
че тя го е обик на ла. Но мо жеш
да же ла еш собстве на та си
смърт. Въз мож но е то ва да е
при чи на та за бе зу м ства та на
Пуш кин през пос лед ни те ме -
се ци от жи во та му”. Как то пи -
ше Со ло губ в сво и те спо ме ни:
„Всич ки ис ка ха да спрат Пуш -
кин. Са мо той са ми ят не го ис -
ка ше”. А Пав ли щев, зет на
Пуш кин, пи ше: „Той тър се ше
смъртта с ра дост и за то ва ще -
ше да бъ де не щас тен, ако ос та -
не ше жив”.

С та зи те о рия ни как не е
съг лас на уред нич ка та на къ ща -
та му зей „А. С. Пуш кин” Га ли -
на Се до ва, ко я то ско ро завър ши
ра бо та та си над кни га та, пос ве -
те на на пос лед ни те ме се ци от
жи во та на по е та. В ин тер вю то
си за РИА Но вос ти тя каз ва, че
те о ри я та за же ла ни е то на Пуш -
кин да се са мо у бие е не вяр на:
„Той е ис кал да жи вее и да ра -
бо ти и въ об ще не е въз на ме ря -
вал да уми ра. Нап ри мер, в де ня
на ду е ла той ис ка да пре ве де
пи е са за спи са ни е то си.”

Пок рай то ва изс ле до ва тел -
ка та от бе ляз ва, че се ри оз на ро -
ля в ис то ри я та изиг ра ва се кун -
дантът на Жорж Дан тес, ви конт
Оли вие д’Ар ши ак – той се е
опит вал да по ми ри про тив ни -
ци те. То ва ус пял да нап ра ви
през 1836 г., ко га то Пуш кин за
пър ви път ви ка Дан тес на ду ел.
Имен но за ра ди то ва, стра ху -
вай ки се, че д’Ар ши ак от но во
ще ус по кои ду хо ве те, пре ди ду -
е ла по етът вся чес ки се опит ва
да из бег не сре ща та с не го. 

„По спо ме ни прос ле дих с
как во се за ни ма ва Пуш кин в
де ня пре ди ду е ла. При ко го са -
мо не е на гос ти – при Вревс ки,
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се из ра зи ка то не за ви си ма
лич ност. Ка то до ка за те л ство
той при веж да пис ма та на по е -
та към тъ ща та: „Задъл же ние
на съп ру га та ми е да се под чи -
ня ва на то ва, ко е то аз са ми ят
си поз во ля вам”. 

Вла ди мир Фрид кин пи ше:
„Же ней ки се за На та лия,
Пуш кин е осъз на вал, че На та -
лия Ни ко ла ев на все още не го
оби ча, за ко е то пи ше и на тъ -
ща си. Но през 1831 г. той ре -
ша ва да улег не и е уве рен, че
ще мо гат да бъ дат щаст ли ви с
На та лия. Тя е не гов тип же на –
Та тя на Ла ри на в плът. Спо ко -
ен, пре дан, тих прис тан... Но
спом не те си как завър ша „Ев -
ге ний Оне гин” – Та тя на ос та -
ва за ви на ги с друг мъж. Фи зи -
чес ка та вяр ност на ге ро и ня та
към за кон ния съп руг не е най-
важ но то в та зи ис то рия спо -
ред Пуш кин. За по е ти те ви на -
ги най-важ на е би ла ду ша та...” 

Имен но за то ва на 4 но емв -
ри 1836 г., след по лу ча ва не то
на ано ним но пис мо, в ко е то се
го во ри за вер но ст та на съп ру -

�������� !�



èãéÇÑàÇëäà ìçàÇÖêëàíÖí ÒÚ. 7

при Иван Кри лов си иг рае с
внуч ка та му, пос ле се от би ва в
ма га зин че то на Ли син ков в Пя -
же вс кия кор пус, къ де то сре ща
пи са те ля Фь о до ров. Той го на -
ри ча Бор ка Фь о до ров и ви на ги
го е пре зи рал, а се га го во ри с
не го два ча са. От всич ко то ва
ста ва яс но, че Пуш кин прос то
про та ка във вре ме то сре ща та
си с Дан зас” – смя та Се до ва.

Вто ра та за да ча, с ко я то ус -
пеш но се е спра вил по етът спо -
ред Се до ва, е опитът му да
пред па зи се кун дан та си Конс -

- да ра бо ти за ква ли фи -
ка ци я та и прек ва ли фи ка ци -
я та на ра бо те щи те в сту де н -
тски те и уни вер си те тс ки те
ме дии;

- да ор га ни зи ра, подк ре -
пя и ко ор ди ни ра уси ли я та
на чле но ве те на сдру же ни е -
то за ре а ли зи ра не на об щи
ини ци а ти ви, кам па нии,
про ек ти и де ба ти;

- тър се не на въз мож нос -
ти за обу че ние, стаж и об -
мен в чуж де ст ран ни ме дии.

За ре а ли за ци я та на те зи
це ли ще бъ де изг ра ден уеб -
сайт, ще има елект ро нен ин -
фор ма ци о нен бю ле тин, ще
се ор га ни зи рат се ми на ри,
кон фе рен ции, лек ции, кръг -
ли ма си и др. Ще бъ де изг -
ра ден екс пер тен съ вет от
предс та ви те ли на во де щи
на ци о нал ни ме дии, ко и то
да под по ма гат дей но ст та на
АСУМ.

След ва ща та стъп ка в та -
зи по со ка е се ми нарът, кой -
то ще се про ве де през сре -
да та на ап рил в Со фия, на
кой то ще бъ дат по ка не ни
ка то лек то ри из ве ст ни бъл -
га рс ки жур на лис ти.

Тильо Ти лев 

тан тин Дан зас от прес лед ва ния
за то ва, че не е ка зал за гот ве -
щия се ду ел. По ду ми те на Се -
до ва пре ди смъртта си Пуш кин
из га ря ня кол ко до ку мен та,
сред тях и та ки ва, ко и то комп -
ро ме ти рат Дан зас. 

Раз би ра се ис ти на та ще ос та -
не не из ве ст на. На ис то ри ци те и
изс ле до ва те ли те предс тои да
пра вят са мо пред по ло же ния въз
ос но ва на до ку мен ти те, ко и то ще
бъ дат на ме ре ни в бъ де ще. Но ед -
но мо жем да ка жем със си гур -
ност – на 10 фев ру а ри 1837 г. Ру -
сия за губ ва своя най-ве лик по ет.

дии, и сту ден ти те по жур -
на лис ти ка и ма со ви ко му -
ни ка ции. Всич ки те мо гат
да се чувстват по ка не ни да
чле ну ват в асо ци а ци я та.
Сред це ли те, ко и то тя си
пос та вя, са:

- да функ ци о ни ра ка то
мре жа за об мен на опит, ин -
фор ма ция и ма те ри а ли;

- да съ дей ства за ре а ли -
за ци я та на сту ден ти те в
сфе ра та на жур на лис ти ка та
и ма со ви те ко му ни ка ции;

- да ра бо ти за съз да ва не
на партнь о р ства с про фе си -
о нал ни те ме дии;

ло 12 ча са. 
Дъл жи на та на ту не ла на

ус ко ри те ля LHC е 27 км. Раз -
по ло жен е на 100 м под зе мя -
та на гра ни ца та меж ду Фран -
ция и Швей ца рия. По план
ко лай дерът тряб ва да за поч не
ра бо та в края на 2007 г. Уче -
ни те се на дя ват, че екс пе ри -
мен ти те с ви со ко е нер гий ни
час ти ци ще по мог нат по-доб -
ре да се раз бе ре как е про тек -
ло об ра зу ва не то на Все ле на -
та, а съ що та ка да се отк ри ят
час ти ци, чи е то съ ще ст ву ва не
се предс каз ва в рам ки те на
стан да рт ния мо дел на еле -
мен тар ни те час ти ци. 

éí ëíê. 6

������ ��)�� ���
��+++

����	���	 �� 	����	��� �	 ��������
���
� ������������
��� ����� � ����	���

На ра бо тен се ми нар,
със то ял се на 24 и 25 фев ру -
а ри в Бла го е вг рад, бе ше уч -
ре де на Асо ци а ция на сту де -
н тски те и уни вер си те тс ки те
ме дии (АСУМ). Участ ва ха
предс та ви те ли на 12 ме дии
(вест ни ци, спи са ния, ра диа
и ед на те ле ви зия) от се дем
вис ши учи ли ща – Плов ди -
вс кия уни вер си тет, Со фийс -
кия уни вер си тет, Юго за пад -
ния уни вер си тет, Нов бъл -
га рс ки уни вер си тет, Уни -
вер си тета за на ци о нал но и
све тов но сто па н ство, Вар -
не нс кия сво бо ден уни вер -
си тет и до ма ки ни те от Аме -
ри ка нс кия уни вер си тет.  

В на ча ло то тряб ва ше
вся ка от ме ди ите да бъ де
предс та ве на, от го ва ряй ки
на тра ди ци он ни те жур на -
лис ти чес ки въп ро си: кой,
ко га, къ де, как, за що. Вест -
ник “Плов ди вс ки уни вер си -
тет” нап ра ви сил но впе чат -
ле ние и в спо де ле ни те по-
къс но мне ния бе ше оп ре де -
лен ка то мно го се ри оз но и
доб ре спис ва но из да ние. А
спе ци ал но за пре зен та ци я та
из каз вам лич на та си бла го -
дар ност на Да ни, Пе тя и
Яна – сту де нт ки от АУБ, с
ко и то за ед но нап ра вих ме

най-ху ба вия пос тер, предс -
та вящ да де на та ме дия. 

Се ми нарът, бла го да ре -
ние на пер фе кт ни те до ма -
ки ни и осо бе но на ли де ра
на про ек та Крис ти на Джад -
жа ро ва, се превър на в ис ти -
нс ки брейн стор минг. Из ра -
бо те на бе ше кон цеп ция за
ор га ни за ци я та, ней ни те це -
ли, за да чи, сред ства та за
пос ти га не то им, при ет бе ше
ус тав, про ве до ха се из бо ри
за ръ ко вод ни ор га ни. Ав -
торът на ста ти я та бе ше изб -
ран за член на Уп ра ви тел -
ния съ вет.

Дей но ст та на АСУМ е
на со че на към мла ди те хо ра,
ра бо те щи в ака де мич ни ме -

Стро и те л ство то на Го ле -
мия ад ро нен ко лай дер (LHC)
– ус ко ри тел за нас рещ ни час -
ти ци в Ев ро пейс кия център
за яд ре ни изс лед ва ния
(CERN), вър ви към прик люч -
ва не.

На 28 фев ру а ри в под зем -
ния ту нел на ус ко ри те ля на
дъл бо чи на око ло 100 м е би -
ла пос та ве на цент рал на та
част на де тек то ра за час ти ци
CMS (Compact Muon
Solenoid, ком пак тен мю о нен
со ле но ид), чи е то тег ло е
1920 то на. Мон ти ра не то на
де тек то ра с по мощ та на спе -
ци ал ни кра но ве е продъл жи -
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но продъл жа ват вза им но да
се лъ жат със сту ден ти те и да
се пра вят на две те доб ри
стра ни на един уче бен про -
цес.

От то ва, ка те го ри чес ки
твър дя, се изу мя вам ка то

Точ но та ка – на ме ст вал съм
сло во ред, по изг лаж дал съм
из ре че ния, завъ ршвал съм
смис ле но обър ка ни па са жи.
Да ос та вим то ва, че на мес та
съм до раз ви вал ав то ро ви те
те о рии, но уж та ка – на ив но,

ме мозъ ци, ма кар да са ги
изу ча ва ли от вто ра-тре та ръ -
ка, все мо гат да драс нат ня -
кой ред, ако се на ло жи. А по -
ве че то днеш ни сту ден ти не
мо гат. И как ще мо гат, след
ка то та ка ва е ин ти фа та –
дру ги да им пи шат до маш -
ни те, а уни вер си те тс ки и
инс ти ту тс ки дас ка ли да пос -
та вят най-ав то ри тет но оцен -
ки на фал ши фи ка ти те.

И как то съм се изу мя вал
от ця ла та та зи глу пост, съм
пи тал тук-та ме – за що, бе, се
до пус ка всич ко то ва. За що то
от те зи ре фе ра ти пре по да ва -
те ли те отк ро ве но пла ги а т -
стват, за да си на пи шат тру -
до ве те, са ми от го ва ря ли. Не
мо же да бъ де, си каз вам, чак
до там ли да стиг не Ал ма
Ма тер. Но се га, ка то си по -
мис ля що цен ни мис ли съм
изръ сил из ония ми ти есе та,
ре фе ра ти, кур со ви, че и дип -
лом ни ра бо ти, ви кам си: въз -
мож но е! И ме е яд, че по не
един док то рат не из ком пи ли -
рах за са мия се бе си. Да ре -
чем, на те ма “Ком пи ла ция на
ек лек ти ка та”.

Ге ор ги НИ КО ЛОВ
Не знам да ли то ва заг ла -

вие е пре тен ци оз но, тав то ло -
гич но или ок си мо рон но. Все
ед но. Прос то та ка на ри чам
ед но свое вре мен но, не мно -
го дос той но за ни ма ний це –
да пи ша за уче ни ци и сту -
ден ти есе та, ре фе ра ти, кур -
со ви, че и дип лом ни ра бо ти.
Ре фе ра т ствал съм вър ху как -
во ли не – ико но ми ка, фи ло -
со фия, ис то рия (до ри на ре -
ли ги ите). За пси хо ло гия да
не го во рим, пси хо ло ги я та ми
е пър ва спе ци ал ност – кол ко
му е би ло веднъж да ком пи -
ли рам не що от те о ри ите на
Пи а же и Ви го тс ки за шес ти -
ца и то не за къ де да е, а за
СУ-то. Оба че съм прек ро я -
вал за сту де н тски нуж ди и
текс то ве по кри ми на лис ти -
ка, в част ност и по ба лис ти -
ка, за про вин ци ал ни те 
ВУЗ-ове, сти га да съм имал
под ръ ка съ от вет на та “слам -
ка”, т. е. пре поръ ча ния от
пре по да ва те ля ка то нас тол на
кни га учеб ник.

И по-го ле ми прег ре ше -
ния имам в тая моя ли те ра -
тур на негър щи на. Прест ру -
вал съм се на тий нейджър, та
да мо га да си предс та вя своя
ки тен град в Ев ро пейс кия
съ юз, къ де то аз мно го-мно го
не го виж дам ско ро. Пре ли -
вал съм от пус то в праз но по
ония из мис ле ни, префър цу -
не ни фи ло со фс ко-нрав стве -
ни те ми в при мер ни те тес то -
ве за кан ди дат-сту ден ти. И
есе та съм пи сал за ос мок лас -
ни ци, пра вей ки се на един
невръс тен Сте фан Про дев,
Еф рем Ка ран фи лов, Бо го -
мил Но нев и кой още… Аз,
де то нав ре ме то есе то го смя -
тах за не що го ля мо, еру ди тс -
ко, не пос ти жи мо.

Ви на ги съм из кар вал. Не
са ме къ са ли, ни то са ми пи -
са ли по-мал ко от чет вор ка. И
как да не из ка рам, ко га то в
по ве че то слу чаи ком пи ла ци -
я та ми на ек лек тич ни учеб -
ни ка рс ки текс то ве се е свеж -
да ла чис то и прос то до еле -
мен тар но то им ре дак ти ра не.
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осе нен от фун да мен тал ни те
идеи на на у ко об раз ни те тру -
до ве… А, разсъж да вал съм
и вър ху втроп че ни на сту -
ден та мо ног ра фии, със то я -
щи се ед ва ли не от ци тат до
ци та та, без ни какъв ко мен -
тар, по не за спой ка по меж ду
им.

Изу мя ва ли са ме оба че
не тол ко ва на пи са ни те от те -
бе ра учеб ни ци и кни ги, кол -
ко то ака де мич на та прак ти ка
да се изиск ват пис ме ни ра -
бо ти вър ху тях. Изу мя вал
съм се от то ва, поч ти как то
ве ли ки ят немс ки фи ло соф
Ема ну ел Кант се е изу мя вал
ед нов ре мен но от звезд но то
не бе над не го и от мо рал ния
за кон в не го. Впро чем и то ва
ми е вли за ло в ра бо та при
хал ту ра та. Но ако тая ра бо та
от моя стра на не е би ла съв -
сем поч те на, то как во му е
поч те но то на един де ка нат,
па и рек то рат, да си зат ва рят
очи те пред яв на та из ма ма с
тия сту де н тски ре фе ра ти и
про чие пис ме на. Пре по да ва -
те ли те ли не зна ят кой те хен
въз пи та ник как во мо же да
на пи ше. Зна ят, ес те ст ве но,

Кант… Фих те и Шле гел ги
из по лз вам за дру ги при ме ри.
Оба че и за Фих те-Мих те,
Шле гел-Мле гел, та ки ва ка то
мен, с про ми ти от оно ва вре -

�	���������	�����	�����	�
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Те ат рал на та 2007 го ди на
в Плов ди вс кия уни вер си тет
се очер та ва да бъ де на си те на
с но ви и с утвър де ни ве че
спек так ли. След пре ми ер но -
то предс тав ле ние на тре ти
курс, с ху до же ст вен ръ ко во -
ди тел проф. На деж да Сей ко -
ва, ни очак ват по ре ди ца от
предс тав ле ния на детс ка та
при каз ка “Пе пе ляш ка” и
фолк лор ния спек такъл “Ха
да ви дим кой ко го!”. Въз пи -
та ни ци те на проф. Сей ко ва
под гот вят за сре да та на май
пре ми е ра на пи е са та “Гняв”
по Стивън Кинг.

Зри те ли те мо гат все още
да по се тят “Виш не ва гра ди -
на” от Че хов, а в най-ско ро
вре ме и аб сол ве н тския спек -
такъл “Доб ро то на стра на та
ни” на анг лийс ка та ав тор ка

Тимбър лейк Уъртън бейкър -
про из ве де ни е то се пос та вя
за пър ви път в Бъл га рия.

В на ча ло то на ап рил тре -
то ку рс ни ци ще участ ват в
те ат ра лен фес ти вал в Па за -
рд жик с “Ко ме дия от греш -
ки” на Шекс пир. 

Два та учеб ни спек такъ -
ла, с ко и то ще завър шат кла -
со ве те на проф. Ди мит ри на
Гю ро ва и доц. Иван Нал бан -
тов, ще мо гат да се ви дят в
края на се местъ ра на сце на та
на Учеб ния те атър. 

Всич ки предс тав ле ния
ще бъ дат иг ра ни и в се ло Па -
та ле ни ца ка то част от лят на -
та учеб на прак ти ка на сту -
ден ти те по акть о рс ко майс -
то р ство.

“Плов ди вс ки

уни вер си тет” 
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би ра и тях изу ча ва. 
- А ти са ми ят от бил ки не

раз би раш ли? – обър на се към
ке ха я та Уру мов и му по да де ня -
кол ко па ке та тю тюн. – Взе ми,
са мо че и той е мокър, тряб ва да
се из су ши.

- Тю тюн! – за рад ва се ка ра -
ка ча нинът. – Тък мо то ва най-
мно го ми липс ва ше, има сед ми -
ца, от как сме го свър ши ли. –
Той сло жи вни ма тел но скъ по -
цен ни те па ке ти на ед но стол че
бли зо до огъ ня и ка то гле да ше с
неск ри то лю бо пи т ство дас ка ла,
допъл ни: - А от бил ки все не що
зная. Ние ту ка са ми се це рим –
и се бе си, и ов це те. Док тор в
бал ка на ня ма.

- Тък мо та ки ва хо ра ми
тряб ват – за рад ва се на свой ред
Уру мов.

След ка то се сгря ха и из су -
ши ха доб ре, Уру мов от во ри бо -
та ни чес ка та си ку тия, из ва ди
съб ра ни те рас те ния и за раз пит -
ва ке ха я та кои от тях те зна ят за
бил ки, как им ви кат, сре щу как -
ви бо лес ти ги из по лз ват, къ де
се сре щат и т.н. Щом се убе ди,
че дас калът на ис ти на е твър де
вещ по тия ра бо ти, ке ха я та се
от пус на, каз ва ше как во знае и
сам пи та ше за ня кои бил ки и
бо лес ти. Ув ле че ни в та зи тъй
ин те рес на и за два ма та те ма, те
до къс но раз го ва ря ха ожи ве но
край до га ря щия огън в ко ли ба -
та.

През нощ та дъждът съв сем
спря, не бе то се изяс ни и на дру -
гия ден Бал канът от но во бе ше
за лят от майс ко то слън це. Су хи
и от по чи на ли, Уру мов и во -
дачът му стег на ха ба га жа си и
тръг на ха към Тро я нс кия ма нас -
тир. Ка ра ка ча нинът сам по же ла
да ги изп ра ти до някъ де и да им
по ка же пре кия път за ма нас ти -
ра. След око ло час те се раз де -
ли ха при я те лс ки и продъл жи ха
са ми на татък по пъ те ка та. Тя
ми на ва ше точ но под вр. Ам ба -
ри ца и там пре си ча ше из во ри те
на р. Чер ни Осъм, ко и то още
бя ха пок ри ти с лед. Щом стиг -
на ха тук, те се стъ пи са ха пред
та зи не о чак ва на опас на прег ра -
да и дъл го се чу ди ха как во да

веднъж в да ле чи на та се до чу
ку чеш ки лай и те нап рег на то се
ос лу ша ха. Ла ят се пов то ри, се -
га го чу ха по-яс но, оба ди ха се и
дру ги ку че та.

- То ва са ка ра ка ча ни! – из -
ви ка во дачът. – Те имат тук
някъ де под Ам ба ри ца ла ге ри.
Да вър вим на там, не е да ле че!
На там! Ина че сме за гу бе ни!

Те мет на ха ба га жа на ко ня,

пок ри ха го с плат ни ще то и
забър за ха в тъм ни на та към спа -
си тел ния ку чеш ки лай. Бе ше
труд но да се вър ви на го ре без
път, те чес то се препъ ва ха и па -
да ха вър ху под гиз на ла та зе мя,
де ря ха дре хи те и ръ це те си по
ост ри те камъ ни и из храс та ла -
ци те. След дъл го лу та не най-
пос ле отк ри ха ко ли би те, но ко -
га то ги наб ли жи ха, нас ре ща им
на изс ка ча ха го ле ми ов ча рс ки
ку че та, за о би ко ли ха ги и зап -
лаш ва ха да ги разкъ сат, ако
мръд нат нап ред. На сил ни те им
ви ко ве от ла ге ра се оба ди ня -
как ва ста ра же на, ала за прок ле -
тия тя не зна е ше бъл га рс ки и

������� ��	��
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ко ли би те са са мо же ни, стра ху -
ват се от не поз на ти хо ра – мал -
ко сму те но ка за ке ха я та, ся каш
се из ви ня ва ше за де то два ма та
са ча ка ли отвън на дъж да. – А
вие по как ва ра бо та сте тръг на -
ли и как тъй сте замрък на ли по
туй ло шо вре ме в Бал ка на? –
чу де ше се той.

- Гос по динът е дас кал и изу -
ча ва рас те ни я та по ту каш ни те
мес та, а аз го съп ро вож дам, ба -
га жа ка рам с ко ня си – отвър на
во дачът, ка то сва ля ше сед ло то,
и щом ви дя не до у мя ва щия пог -
лед на ке ха я та, побър за ся каш
за оп рав да ние да допъл ни: - Той
по тия на у ки е завър шил в стра -
н ство, а и от бил ки те мно го от -

след ка то не мо же ха да се раз -
бе рат с нея, те пак ос та на ха
навън, мок ри и премръз на ли,
заг ра де ни от озъ бе ни те ку че та.
За щас тие ско ро от някъ де се
завър на ке ха я та на ла ге ра, раз -
го ни ку че та та и ги по ка ни да
вля зат. Ка то ви дя ока я ния им
вид, той бър зо се раз по ре ди да
нак ла дат го лям огън и да при -
гот вят не що за яде не.

- Ме не ме ня ма ше тук, а в

Иван Уру мов
(10.V1856 – 9.Х.1937)
Ро ден в Ло веч. Учи в Ап ри -

ло вс ка та гим на зия (Габ ро во) и
кла си чес ка та гим на зия в 
гр. Пи сек (Че хия). След ва ес те -
ст ве ни на у ки във Ви е на и Хай -
дел берг (1879-1885). От 1885 г.
в продъл же ние на бли зо 40 го -
ди ни е учи тел, ди рек тор и учи -
ли щен инс пек тор в Ло веч, Ру -
се, Ве ли ко Тър но во, Пле вен,
Со фия и др.

Един от пър ви те на ши ви -
со ко об ра зо ва ни учи те ли ес те ст ве ни ци, Уру мов има го ле ми
зас лу ги за раз ви ти е то на прос вет но то де ло в Бъл га рия. През
1881 г. из да ва във Ви е на пър ви те учеб ни ци по бо та ни ка, зо -
оло гия и ге о ло гия на бъл га рс ки език, ко и то пре веж да от из -
ве ст ния то га ва учеб ник по ес те ст ве на ис то рия на д-р Ало -
ис По кор ни.

На ред с прос вет на та си дей ност Уру мов мно го ак тив но
се за ни ма ва и с про уч ва не то на бъл га рс ка та фло ра. Пуб ли ку -
ва над 60 (пре дим но фло рис тич ни) ста тии и съ об ще ния,
опис ва ре ди ца но ви за на у ка та и ус та но вя ва мно го но ви за
Бъл га рия рас те ния. Член на Бъл га рс ко то кни жов но дру же -
ст во (БАН) от 1904 г. През 1924-1925 г. е пред се да тел на
При ро до-ма те ма ти чес кия клон на БАН.

През най-ран на про лет по
влаж ни те и ка мен ли ви мес та в
пла ни нс ки те го ри чес то мо же
да се срещ не не ви со ко жи ла во
храст че, об си па но с ро зо во чер -
ве ни цве то ве, ко и то пок ри ват
не раз лис те ни те още клон ки.
Кра си во рас те ние, но и опас но,
за що то ця ло то е сил но от ров -
но, осо бе но при мам ли ви те му
яр ко чер ве ни плод че та. На уч -
но то име на храст че то е
Daphne mezereum, а на родът го
на ри ча бяс но дър во, бяс но
дръв че, въл че ли ко, въл ча яго -
да – все стра хо ви ти име на, от -
ра зя ва щи от ров ни те му свой -
ства, и са мо ед но от тях – див
лю ляк – ху бо ст та и аро ма та му.

Срав ни тел но ши ро ко разп -
ро ст ра не но в стра на та, от чис -
то бо та ни чес ка глед на точ ка
рас те ни е то не предс тав ля ва
осо бен ин те рес. Ала от съ щия
то зи род Daphne1 у нас рас тат
още 5 ви да – дреб ни веч но зе -
ле ни храст че та с бе ли, ро зо ви,
чер ве ни или жъл те ни ка ви аро -
мат ни цве то ве, ед но от дру го
по-ху ба ви и по-ред ки, за то ва и
всич ки те за щи те ни. Най-ряд -
ко то от тях е Daphne blagayana
(бла га е во бяс но дръв че). То е
би ло на ме ре но в Бъл га рия през
да леч на та 1895 г. от учи те ля
бо та ник Иван Уру мов.

***

Над ве чер пръс на ти те дъж -
дов ни об ла ци бър зо се сля ха,
не бе то потъм ня, зас вят ка, зат -
ре щя и рук на про ли вен дъжд.
От до ло ве те се на диг на ха гъс -
ти, раздър па ни та ла зи мъг ла,
запъл зя ха на го ре по скло но ве те
и ско ро це ли ят Бал кан потъ на в
неп рог лед на бя ла пе ле на. Иван
Уру мов и во дачът му инс ти нк -
тив но се при тис ка ха до ска ла та
при все ки нов трясък на ос ле -
пи тел ни те мъл нии и тре вож но
се взи ра ха пред се бе си. След
час мъг ла та се по раз сея, ала
дъждът не прес та ва ше да ва ли
и те доб ре раз би ра ха, че ос та -
нат ли през нощ та под отк ри то
не бе, без да се из су шат и стоп -
лят някъ де, из ла га ха жи во та си
на най-го ля ма опас ност. Из -

Проф. д-р Сте фан СТА НЕВ

çÄ ëíê. 10
1 Oт гръц. фай но май – кра сив, блес тящ, уси ле но с предс тав ка та “да”.
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твои тре ви по бал ка ни те. Вче ра
дъжд и студ, днес то зи лед...
Умен чи ляк си, пък и ми пла -
щаш да ти ка рам ба га жа, за то ва
не е моя ра бо та да при каз вам
мно го, ама все се пи там за що и
ти ка то дру ги те дас ка ли не си
гле даш жи во та и спо кой стви е -
то, ами...

Уру мов ни що не от го во ри.
Не за пръв път той чу ва ше по -
доб ни при каз ки,
и то от да леч по-
об ра зо ва ни хо -
ра. Бе ше свик -
нал с уп ре ци те,
с по диг рав ки те
и с иро нич ни те
ус мив ки. Не им
обръ ща ше вни -
ма ние и те най-
мал ко го тре во -
же ха. Ве че 6-7
го ди ни ми на ха,
от как се бе ше
за ло вил да про -
уч ва бъл га рс ка -
та фло ра. Оби -
ка лял бе ше со фийс ки те окол -
нос ти, ру се нс ки те, ло веш ки те,
пос лед ни те ня кол ко го ди ни ид -
ва ше в Тро я нс кия бал кан, съб -
рал бе ше мно го ма те ри а ли и ве -
че се ка не ше да ги пуб ли ку ва.
Труд нос ти те не го пла ше ха, ма -
кар че по ня ко га след случ ка ка -
то днеш на та сам се пи та ше къ -
де е тръг нал и се за кан ва ше, че
та зи му екс кур зия ще е пос лед -
на та, но ско ро заб ра вя ше ло шо -
то и “бесът на екс кур зи ите” от -
но во го хва ща ше. Съ би ра не то и
хер ба ри зи ра не то на рас те ни я та
бя ха ста на ли не го ва страст и
осо бе но мно го се рад ва ше, ко -
га то на ме ре ше ня кои ред ки и
ин те рес ни ви до ве. А без та ки ва
ни ко га не ми на ва ше, ще ше да
има си гур но и от се гаш но то му
бо та ни зи ра не.

Щом се по ус по кои мал ко от
пре жи ве ни те стра хо ве, Уру мов
ста на и се ог ле да на о ко ло. На
мес та все още има ше мал ки
прес пи сняг, дру га де ли че ше,
че те съв сем ско ро са се сто пи -
ли и при все то ва дос та рас те -
ния цъф тя ха ве че – бе ше сре да -
та на май.

- Аз ще се по раз хо дя да ви -
дя как во рас те на о ко ло – ка за
той и на га зи из храс та ла ци те от

ти мно го ра но, по ня ко га пре ди
още да се е сто пил снегът – по -
пи та той во да ча си.

- Не го го зная. То ся каш по в
нис ко то се сре ща. От ров но, до -
битъкът не го хап ва. Са мо ко зи -
те по ня ко га бел ват от ко ра та му
и пос ле ста ват ка то бес ни. За то -
ва и бяс но дръв че му ви ка ме.

- Ха, съ що то! Ня кои му каз -
ват и въл че ли ко. Ей то ва храст -
че е ка то не го. По на уч но му и
две те се на ри чат даф не.

Во дачът се на ве де към рас -
те ни е то.

- Че аз не виж дам мно го да
си при ли чат, ама... – ко леб ли во
ка за той. – Ей, вяр но бе, и то ка -
то бяс но то дър во та ка сил но
ми ри ше и та ка е жи ла во. Бра во,
дас ка ле! Бак шишът от те бе.
Ако не бях те при ду мал да ми -
нем през ле да...

Съ щия ден те на ме ри ха
храст че то и из хвой но ви те
храс та ла ци по скло но ве те на
близ кия вр. Доб ри ла. Ко га то се
завър на в Ло веч, от справ ки те в
оскъд на та си бо та ни чес ка ли те -
ра ту ра и след кон сул та ци ите с
из ве ст ния ви енс ки бо та ник 
Е. фон Ха ла чи Уру мов се убе ди,
че храст че то от Ам ба ри ца и
Доб ри ла е Daphne blagayana –
ряд ко рас те ние, не из ве ст но до -
то га ва за бъл га рс ка та фло ра.
Той съ об щи за не го в пър ва та
своя ста тия, озаг ла ве на “Ма те -
ри а ли за фло ра та на Лов ча нс -
кия окръг”, ко я то из ле зе през
1897 г. През по-на татъш на та си
дъл го го диш на бо та ни чес ка
дей ност Уру мов ще ше да на ме -
ри още мно го но ви за Бъл га рия
и но ви за на у ка та рас те ния, но
за пър ви те де се ти на го ди ни, от -
как то се бе ше за ел да про уч ва
фло ра та ни, даф не то с бе ли те
цве то ве бе ше ед но от най-ин те -
рес ни те му отк ри тия. Че ти ри
го ди ни по-къс но той го на ме ри
и по си пе и те на Ко зя та сте на.

Те зи три ста роп ла ни нс ки
вър ха – Ам ба ри ца, Доб ри ла и
Ко зя та сте на, ос та ват и до днес
един стве ни те на хо ди ща у нас
на Daphne blagayana. Извън
Бъл га рия то рас те още са мо по
ня кои от пла ни ни те на съ сед ни -
те нам бал ка нс ки стра ни, на се -
вер до Сло ве ния и Юж ни те
Кар па ти.

нис ка хвой на на го ре по скло на.
- Доб ре, доб ре – отвър на му

во дачът. – Аз пък ще при гот вя
не що за яде не, плад не е ве че. 

След два де се ти на крач ки
вни ма ни е то на Уру мов вед на га
бе ше прив ле че но от ня как во
нис ко храст че с ко жес ти, веч но -
зе ле ни съц ве тия по вър хо ве те на
клон ки те. “Как во ли ще е то ва?”
– за пи та се той и по чу в ства как

поз на та та трес ка
бър зо го зав ла дя -
ва. – За пръв път
виж дам по доб но
храст че!”. Той
прик лек на до не -
го и дъл го му се
лю бу ва, ка то от
вре ме на вре ме
вдъх ва ше от сил -
ния му аро мат.
“Как во ли е то -
ва? – продъл жи
да се пи та Уру -
мов. – Те зи цве -
то ве с че ти ри де -
лен око лоц вет -

ник и дъл га тръ би ца ми на пом -
нят не що поз на то, но кое, кое
мо же да бъ де то?”. Той пре сег на
да от чу пи клон ка от храст че то и
ос та на учу ден от жи ла ви на та й.
“Съ щи нс ко ли ко” – ка за си той и
из веднъж, ка то се се ти не що,
поч ти из ви ка:

- Ама, раз би ра се, че е въл че
ли ко! Ето на как во ми при ли ча –
на даф не ме зе ре ум. Цве то ве те
му са бе ли, но и то ва е даф не, не
мо же да е дру го!

- Как во има, дас ка ле? – до -
ти ча запъх тян во дачът. – Да не
би усой ни ца та да те клъв на?

- Как ва усой ни ца бе, чо век!
Виж то ва ху ба во храст че! Ето
на, и там, и там – нав сякъ де по
скло на. Не си ли го виж дал
някъ де на дру го мяс то в Бал ка -
на, не зна еш ли име то му?

- То ва ли? – по бут на с крак
храст че то во дачът. – Май че не
съм го виж дал

Уру мов от ря за ня кол ко клон -
ки и вни ма тел но ги пос та ви в
бо та ни чес ка та си ку тия. Той
съв сем заб ра ви за стра хо ве те си
при из во ри те на Осъ ма и це ли ят
си я е ше.

- Ами не си ли виж дал по не
ед но дру го, пак нис ко, жи ла во
храст че с ро зо ви цве то ве? Цъф -

предп ри е мат. Ледът изг леж да -
ше де бел и все пак да ли ще ше
да издър жи те же ст та им? Под
не го во да та глу хо бум те ше и
Уру мов потръп на при мисъл та
как во мо же да ста не, ако ледът
се стро ши. Ами ако се подхлъз -
не на до лу?...

- Май ще е по-доб ре да се
вър нем и да за о би ко лим – ка за
той. – Ще за гу бим ня кой час,
ама тук мо же да за гу бим и гла -
ви те си.

Во дачът му продъл жа ва ше
да се ко ле бае. Най-пос ле той
все пак се ре ши да опи та и
тръг на бав но нап ред, ка то во де -
ше ко ня за юз да та и опит ва ше
здра ви на та на ле да с де бе лия си
кри вак. В един миг ко нят се
подхлъз на и оп ря зад ни ца та си
о ле да. Уру мов не вол но из ви ка
и зак ри очи те си с ръ ка...

- Хай де, дас ка ле, ми на вай! –
под ка ни го во дачът, кой то бла -
го по луч но се доб ра с ко ня до
дру гия бряг. – Ледът е мно го де -
бел, не бой се! – продъл жа ва ше
да го уве ща ва той, ала Уру мов
сто е ше на ед но мяс то и не се ос -
ме ля ва ше да нап ра ви ни крач ка
по глад ка та зе ле ни ка ва повъ -
рхност. То га ва во дачът раз ви
дъл го то въ же от са ма ра и хвър -
ли към не го еди ния му край.

- Вър жи се здра во през
кръс та – вик на той. – Аз ще
дър жа. На, взе ми и кри ва ка,
под пи рай се с не го. Не бой се
бе, дас ка ле, ня ма страш но! –
оку ра жа ва ше го той. – Ха та ка!
Да вай се га по ле ка нап ред, да -
вай! Мал ко ос та на още, още
мал ко, хай де го то во!

Уру мов нап ра ви пос лед на
крач ка и стъ пи на бре га. Дъл бо -
ка въз диш ка на об лек че ние се
изтръг на от гър ди те му и ка то
развър за въ же то, той се от пус на
на зе мя та. От страх и нап ре же -
ние кра ка та му тре пе ре ха, кап -
ки сту де на пот бя ха из би ли по
че ло то му.

- Ако не бе ше въ же то, ще ше
да ме тър сиш при ма нас ти ра –
опи та се да се по ше гу ва той, а
во дачът му, съ що преб лед нял, с
укор кла те ше гла ва.

- Дас ка ле, про ща вай, ама
ще си до ка раш ня коя бе ля с тия
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Ини ци а тор на кон фе рен -
ци я та бе ше Центърът за на уч -
ни изс лед ва ния по на ци о на -
лизъм, ет нич ност и мул ти кул -
ту ра лизъм (CRONEM) към
Уни вер си те та Съ ри във Ве ли -
коб ри та ния, с кой то Плов ди -
вс ки ят уни вер си тет има ин -
тен зив ни на уч но-изс ле до ва те -
лс ки връз ки от ня кол ко го ди -
ни чрез учас тие в про ек ти и
ор га ни зи ра не на ака де мич ни
фо ру ми ка то „Сблъсъкът на
ци ви ли за ци ите” през 2005 г. и
„Ет ни чес ки мал ци н ства, на -
ци о нал ност и ис то рия” през
2006 г., ко ор ди ни ра ни от 
доц. д-р Жив ко Ива нов и 
доц. д-р Ири на Чон га ро ва.

Меж ду на род на та кон фе -
рен ция в По со л ство то на Ре -
пуб ли ка Бъл га рия в Лон дон,
осъ ще ст ве на с подк ре па та на
Бри та нс ка та ака де мия на на -
у ки те, пре дос та ви въз мож -

ност за дис ку сия по ак ту ал ни
ас пек ти от меж ду на род но то
сът руд ни че ст во меж ду две те
дър жа ви в кон те кс та на мно -
го об ра зие от ака де мич ни и
по ли ти чес ки перс пек ти ви
към ди на мич но раз ви ва щи те
се инс ти ту ци о нал ни и про -
фе си о нал ни кон так ти чрез
док ла ди те на д-р Да ря на Ко -
це ва, ата ше по въп ро си те на
тру да и со ци ал на та по ли ти ка
при по со л ство то ни във Ве -
ли коб ри та ния, „Съв ре мен но -
то раз ви тие на миг ра ци он на -
та по ли ти ка на Бъл га рия”; на
д-р Да ни Срик сан да ра жах
„Под ходът на Ве ли коб ри та -
ния към присъ е ди ня ва не то
на Румъ ния и Бъл га рия”;
Йор дан ка Въл ка но ва от Уни -
вер си те та Ро хамптън „Да си
rara avis: об ра зо ва тел ни ят
опит на бъл га рс ки те де ца в
учи ли ща та във Ве ли коб ри та -
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ния” и д-р Ев ге ния Мар ко ва
„Бъл га рс ки те имиг ран ти и
ко хе зия на общ нос ти те в
Лон дон и Брайтън”.

Плов ди вс ки ят уни вер си -
тет бе ше предс та вен на фо -
ру ма чрез учас ти е то на 
доц. д-р Ири на Чон га ро ва и
гл. ас. Ми ле на Ка ца рс ка с
док лад на те ма „Бри тан ци те
в Бъл га рия: ме дий ни реп ре -
зен та ции”, кой то ана ли зи ра
ре зул та ти те от про уч ва не,
про ве де но с учас ти е то на
гру па сту ден ти-ма ги ст ри от
Фи ло ло ги чес кия и Фи ло со -
фс ко-ис то ри чес кия фа кул тет
вър ху бъл га рс ка та пре са от

пос лед ни те пет го ди ни.
По ду ми те на изпъл ни -

тел ния ди рек тор на Центъ ра
за на уч ни изс лед ва ния по
на ци о на лизъм, ет нич ност и
м у л  т и  к у л  т у  р а  л и з ъ м
(CRONEM), д-р Джон Ийд,
безс пор ни ят ус пех на кон фе -
рен ци я та е не са мо ре зул тат
от пло дот вор на тра ди ция на
съв мес тен на уч но-изс ле до -
ва те лс ки опит, но и за лог за
бъ де що то ака де мич но сът -
руд ни че ст во меж ду Уни вер -
си те ти те Съ ри и Ро хамптън
и ПУ „Па и сий Хи лен да рс -
ки”.  

Гл. ас. Ми ле на Ка ца рс ка
На 28 фев ру а ри 2007 го ди на По со л ство то на Ре пуб -

ли ка Бъл га рия в Лон дон от во ри вра ти за предс та ви те -
ли на ра бо то да те ли те, про фе си о нал ни те ор га ни за ции,
ака де мич ни те и дип ло ма ти чес ки те кръ го ве във Ве ли -
коб ри та ния, за предс та ви те ли на биз не са и ме ди ите,
как то и на ши ро ка та об ще ст ве ност, за дис ку си о нен
фо рум на те ма „Бъл га рия и Ве ли коб ри та ния – про ме ня -
щи се вза и мо от но ше ния”.
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Меж ду на род на кон фе рен ция в Лон дон с учас ти е то на ПУ

Акад. Ни ко ла По пов, 
пред се да тел на Сла вя нс ко то
дру же ст во в Бъл га рия:

Да за па зим сла вя н ство то 
в гло ба ли зи ра щия се свят 

меж ду на ро ден фо рум, къ де то
взе мат учас тие ми ни ст ри те
на кул ту ра та на сла вя нс ки те
стра ни, а предс та ви тел на
Бъл га рия е бил акад. По пов.
Пос ла ни ци те на сла вя н ство -
то са при е ти и от рус кия пат -
ри арх Алек сей. В продъл же -
ние на трий сет ми ну ти той
го во ри за сла вя нс ка та ка у за и
сти гат до обоб ще ни е то, че
гло ба ли за ци я та е ак ти вен
про цес, кой то ще се раз ви ва и
за нап ред, но съх ра ня ва не то

на спе ци фич но то сла вя нс ко е
мно го важ ни ят мо мент в нея.
Де ле га ци я та, гос ту ва ща в Ру -
сия, е има ла и ви зи та при
пре зи ден та Вла ди мир Пу тин,
с ко го то акад. По пов про веж -
да ди а лог, ак цен ти рай ки вър -
ху до ми ни ра ща та ро ля на Ру -
сия за за паз ва не на сла вя н -
ство то. 

Ос вен пред се да тел на
Сла вя нс ко то дру же ст во у
нас, Ни ко ла По пов ог ла вя ва и
Дру же ст во то за бъл га ро-ки -

тайс ка друж ба. За Ки тай ака -
де микът от бе ля за во де що то
мяс то на стра на та по пре ки
чуж ди ин вес ти ции и при ве де
дос татъч но ста тис ти чес ки
по ка за те ли, потвъ ржда ва щи
по зи тив но то й ико но ми чес ко
раз ви тие.

Ста на и яс но, че в мо мен -
та ак тив но се ра бо ти по ли -
ни я та на на ци о нал ни те връз -
ки меж ду от дел ни те сла вя нс -
ки дър жа ви.

Тен чо Де ре кюв ли ев 

Ака де микът гос ту ва в
уни вер си те та на 15 фев ру а ри,
за да се срещ не с предс та ви -
те ли на плов ди вс кия клон на
Сла вя нс ко то дру же ст во,
пред се да те л стван от 
доц. д-р Кра си ми ра Чакъ ро -
ва, с пре по да ва те ли и сту ден -
ти от раз лич ни те фа кул те ти.

Те ма на съ би ти е то бя ха
две те ско рош ни по се ще ния
на Ни ко ла По пов в Ру сия и
Ки тай. В на ча ло то на но емв -
ри в Моск ва се e със то ял
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Ако Бог заб ра ве ше за мо -

мент, че съм ед на пар ца ле на
кук ла и ми по да ре ше къс че
жи вот, мо же би ня ма ше да
каз вам всич ко, ко е то мис ля,
но със си гур ност щях да
мис ля всич ко то ва, ко е то
каз вам тук. 

Бих при да вал стой ност
на не ща та не спря мо то ва
кол ко стру ват, а спря мо то ва,
ко е то оз на ча ват. 

Щях да спя мал ко, да
меч тая по ве че, за що то за
вся ка ми ну та, ко га то зат ва -
ря ме очи те си, гу бим 60 се -
кун ди свет ли на. Бих продъл -
жил, ко га то дру ги те спи ра т,
бих се съ буж дал, ко га то дру -
ги те спя т. Бих слу шал, ко га -
то дру ги те го во рят и кол ко
бих се нас лаж да вал на един
ху бав шо ко ла дов сла до лед! 

Ако Бог ми по да ре ше
къс че жи вот, бих се об ли чал
прос то, бих ле жал по очи
пред слън це то, ос та вяй ки
не пок ри то не са мо тя ло то,
но и ду ша та си. 

Бо же, ако мо жех, бих из -
пи сал ом ра за та си вър ху ле -
да и бих ча кал да изг рее
слън це то. Бих из ри су вал
вър ху звез ди те с вдъх но ве -
ни е то на Ван Гог ед но сти -
хот во ре ние на Бе не дит, а пе -
сен на Ше рат би би ла се ре -
на да та, ко я то бих по да рил
на Лу на та. Бих по ли вал със
съл зи те си ро зи те, за да по -
чу в ствам бол ка та от
прегръд ка та им... 

Бо же, ако имах ед но къс -
че жи вот... Ня ма ше да ос та -
вя да пре ми не до ри един
ден, без да ка жа на хо ра та,
че оби чам, че ги оби чам.
Бих на ка рал все ки мъж и
же на да по вяр ват, че са мои
лю би ми и бих жи вял влю бен
в лю бов та. 

На хо ра та бих по соч вал
кол ко греш ки пра вят, ка то
мис лят, че спи рат да се
влюб ват, ко га то ос та ре ят,
без да раз би рат, че ос та ря -
ват, ко га то спи рат да се

влюб ват! На мал ко то де те
бих дал кри ла, но бих го ос -
та вил са мо да се на у чи да
ле ти. На въз ра ст ни те бих
по ка зал, че смъртта не
настъп ва в ре зул тат на прек -
лон на та въз раст, а в ре зул тат
на заб ра ва та. На у чих тол ко -
ва не ща от вас, хо ра та... На -
у чих, че всич ки ис кат да жи -
ве ят на вър ха на пла ни на та,
без да зна ят,че ис ти нс ко то
щас тие се на ми ра в на чи на,
по кой то из кач ваш стръм ния
склон. На у чих, че ко га то но -
во ро де но то за пър ви път
стис не в мал ка та си длан
пръста на ба ща си, го пле ня -
ва за ви на ги. 

На у чих, че чо век би ва
оп рав дан за то ва да гле да
дру гия от ви со ко, са мо ко га -
то тряб ва да му по мог не да
ста не. 

Ви на ги тряб ва да каз ваш
то ва, ко е то чувстваш, и ви -
на ги да пра виш то ва, ко е то
мис лиш. Ако зна ех, че днес
би бил пос лед ни ят път, ко га -
то щях да те гле дам как
спиш, бих те прегър нал и
бих се по мо лил на Гос под да
мо га да ста на па зи тел на ду -
ша та ти. Ако зна ех, че то ва
ще бъ де пос лед ни ят път, ко -
га то те гле дам как из ли заш
от вра та та, бих те прегър нал
и бих ти по да рил це лув ка.
Ако зна ех, че то ва е пос лед -
ни ят път, ко га то ще чуя гла -
са ти, бих за пис вал вся ка
твоя ду ма, за да мо га да ги
слу шам от но во и от но во.
Ако зна ех, че те зи са пос -
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Аме ри ка нс ки ят линг вист

Дей вид Ха рисън от ко ле жа
Су орт мор (САЩ) твър ди, че
уми ра щи те ези ци на ко рен -
ни те жи те ли на раз лич ни об -
лас ти во дят до за гу ба на
уни кал ни тра ди ци он ни зна -
ния за рас те ния и жи вот ни.

Око ло по ло ви на та от съ -
ще ст ву ва щи те се га 7000 ези -
ци и на ре чия мо гат да из чез -
нат към сре да та на нас то я -
що то сто ле тие. Съх ра ня ва -
не то им е труд но по ра ди
мал ка та чис ле ност на тех ни -
те но си те ли – по ня ко га хо ра -
та, ко и то мо гат сво бод но да
раз го ва рят на тях, не
надхвър лят ня кол ко де сет ки. 

Съ щев ре мен но в продъл -
же ние на ве ко ве в те зи ези ци

лед ни те мо мен ти, ко га то те
виж дам, щях да ти каз вам
“оби чам те” и ня ма ше глу па -
во да мис ля, че ти ве че го
зна еш. 

Ви на ги има ед но ут ре и
жи вотът ни да ва и дру ги
удоб ни въз мож нос ти, за да
нап ра вим не ща та та ка, как то
тряб ва, но в слу чай, че нап -
ра вя греш ка и ни ос та ва са -
мо днес, бих ис кал да ти ка -
жа кол ко те оби чам и че ни -
ко га ня ма да те заб ра вя. 

Ут ре-то не е га ран ти ра но
за ни ко го - ни то млад, ни то

стар. Днес мо же да е пос лед -
ни ят път, ко га то виж даш хо -
ра та, ко и то оби чаш. За то ва
не ча кай по ве че, нап ра ви го
днес, за що то ако ут ре-то ни -
ко га не дой де, със си гур ност
ще се раз кай ваш за де ня, ко -
га то не на ме ри вре ме за ед на
ус мив ка, ед на прегръд ка и
бе ше мно го за ет, за да нап ра -
виш действи тел ност пос лед -
но то им же ла ние. Дръж те -
зи, ко и то оби чаш, бли зо до
се бе си, ка жи им шеп неш -
ком кол ко мно го имаш нуж -
да от тях, оби чай ги и се от -
на сяй с тях доб ре, на ме ри
вре ме да им ка жеш “из ви ня -
вай”, “прос ти ми”, “мо ля
те”, “бла го да ря” и всич ки
ду ми, из ра зя ва щи лю бов,
ко и то зна еш. 

Ни кой ня ма да се се ти за
скри ти те ти мис ли. По ис кай
от Гос под си ла та и мъд ро ст -
та, за да ги из ра зиш. По кажи
на при я те ли те си как во оз -
на ча ват за теб. 

се е нат руп ва ла ин фор ма ция
за мест ния жи во ти нс ки и
рас ти те лен свят, чес то не из -
ве ст на за на уч ни те ра бот ни -
ци. Нап ри мер ду ма та “че ри”
на ези ка на си би рс ко то пле -
ме Тод жу в пре вод оз на ча ва
“дву го ди шен не ка ст ри ран
се ве рен елен мъж кар за ез -
да”. Гъ се ни ци те на пе пе ру -
ди, ко и то по външност са
прак ти чес ки не раз ли чи ми,
но спо ред ана ли за на ДНК
при над ле жат към 10 раз лич -
ни ви да, в ези ка на пле ме от
Кос та-Ри ка за вся ка от тях
има от дел но наз ва ние. Спо -
ред Ха рисън из чез ва щи те
ези ци мо гат да съдър жат до
80% ин фор ма ция, ко я то е
не из ве ст на на уче ни те.

Ко лум бийс ки ят пи са тел Габ -
ри ел Гар сия Мар кес е ро ден на 6
март 1927 го ди на в град че то
Ара ка та ка. Той е ав тор на за бе -
ле жи тел ни ро ма ни, сред ко и то
са “Ни кой не пи ше на пол ков ни -
ка” (1961), “Сто го ди ни са мо та”
(1967), “Есен та на пат ри ар ха”
(1975), “Лю бов по вре ме на хо ле -
ра”(1985), пре ве де ни и на бъл га -
рс ки. Мар кес е но си тел на Но бе -
ло ва наг ра да за ли те ра ту ра.
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Мъл ча но ви но 

СТУ ДЕ Н ТСКИ
ЛИ ТЕ РА ТУ РЕН

КОН КУРС
Вест ник “Плов ди вс ки

уни вер си тет” обя вя ва кон -
курс за:

ПО Е ЗИЯ – до пет сти -

хот во ре ния;
ПРО ЗА – до три раз ка за.

За все ки от два та раз де ла
ще бъ дат раз да де ни съ от вет -
но по три па рич ни наг ра ди.

В кон кур са мо гат да
участ ват всич ки сту ден ти от
Плов ди вс кия уни вер си тет
“Па и сий Хи лен да рс ки”, ко и -
то не са по-въз ра ст ни от 35
го ди ни. Ма те ри а ли те тряб ва
да бъ дат на пе ча та ни в два ек -
зе мп ля ра (на тях да са на пи -
са ни три те име на на сту ден -
та, спе ци ал но ст та и кур са,

как то и до ма шен те ле фон, ако
же ла е те).

Край ни ят срок за по лу ча -
ва не на твор би те е 27 ап рил
2007 го ди на на ад рес: Плов -
див, 4000, ул. “Цар Асен”
№24, в. “Плов ди вс ки уни вер -
си тет” или нап ра во в ре дак -
ци я та (пър ва та ба ра ка в юж -
ния двор на рек то ра та) все ки
ра бо тен ден от 10.00 до 14.00
ча са. От чи та не то на ре зул та -
ти те ще бъ де око ло 24 май
2007 го ди на.

Наг ра де ни те и ня кои неп -
ре ми ра ни твор би, нап ра ви ли
доб ро впе чат ле ние на жу ри -
то, ще бъ дат от пе ча та ни на
стра ни ци те на вест ни ка.

�����	 ���
��	/
Бъл га рс ка фи ло ло гия, ІІI курс

ЩЕ БЪ ДА

Аз ще бъ да въз духът във теб,
кръв та във ве ни те ти.
Ще се раз хож дам по мозъч ни те ти браз ди,
ска ни рай ки всич ко и все ки.
Ще съм пър ва та сут реш на во да.
Ще бъ да вятър – ще те га ля,
це лу вам, оби чам – без да зна еш.
И нак рая /са мо ако по же ла еш/

ЩЕ БЪ ДА ЖЕ НА ТА

***

Жи вот но то в мен е пти ца
опит ва ща се да ле ти в зла тен ка фез
жи вот но то в мен е тигър
ог лад нял и са мо тен на пла жа

Жи вот но то в ме не дре ме
усе щам, знам – по ня ко га ръм жи – 
ще се съ бу ди /и ка то в ед но вре ме/
ще за поч не да ру ши

Жи вот но то в ме не ще раз ру ши
всич ко – са мо мъл ча ни е то ще ос та ви
и мен – безмъ лвни ят чо век

***
В па мет на ба ща ми

Бо ли ко га то те си оти ват. 
Тъ га и от ча я ние се сли ват
и се превръ щат в не що,
ко е то не мо жеш да раз бе реш.
/Не що, ко е то при ли ча на про бож да не с нож.
Не що, ко е то не е ка то стра да ни е то пос ред нощ./

То ва не що те изяж да
или пък те ка ра да го риш.
Раз би раш, че за теб ня ма глад, ни то жаж да,
а са мо се мо лиш: “Тат ко, да но се пре ро диш!”

*Ав тор ка та е по лу чи ла По ощ ри тел на наг ра да от ли те ра тур ния кон курс на
вест ни ка.

Слън че ва сест ра ли бе? 
По ме се чи на
бил ки къ са ше 
и га ле ше сър на.
В глу хи до би зър нах те. 
И те под ми нах.
Вих ро гон ка ли бе? 
Или бе же на?

За да не прих ва на бо лест са мо ди вс ка,
пих от ко зи рог мъл ча но ви но. 
Сам. 
Раж дах пламък с ост рие на клет ва змийс ка
и шеп тях лю бов как ис кам да ти дам.

Ча ках вся ка ве чер луд Пе гас да дой де,
къ сах об ла ци те с кос те ни сло ва.
Го нех се бе си ли, 
дя во ла ли,
кой ли!
И пи ян съ ну вах ог не на тре ва.

Най-нак рая ме до го ни ти - 
по изг рев.
Пом ня две очи, 
ус мив ка и гър ди.
Пос ле ни що. 
Пос ле ста нах приз рак.
Пос ле ка то че жи вотът по бе ди.

Го ли - по щу рях ме сред по ле то жит но.
Със ка ше ро са та от жа рав на плът.
Пи ех и мъл чах те - 
ви нен, не на си тен....

Ви но то мъл ча но пре и зб рах за път.

* Ки рил Ки ри лов, ІV курс акть о р ство за дра ма ти чен те атър в Плов ди -
вс кия уни вер си тет, бе ше от ли чен с ІІІ наг ра да на Четвър тия меж ду на -
ро ден кон курс за по е зия „Же ни и ви но, ви но и же ни“, ор га ни зи ран от
фон да ция „Бук ви те“. 
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Ко га то ба ба по лу чи

арт рит, тя не мо же ше по -
ве че да се на веж да и да си
ла ки ра нок ти те на кра ка та.
От то га ва дя до пра ви то ва
вмес то нея ви на ги, до ри
след ка то и той по лу чи
арт рит на ръ це те. То ва е
лю бов.

Ре бе ка - 8 го ди ни
Ко га то ня кой те оби ча,

той про из на ся име то ти
раз лич но. Ти прос то зна -
еш, че име то ти е чис то,
про из не се но от не го.

Би ли - 4 го ди ни
Лю бов е, ко га то ед но

мо ми че си сла га пар фюм и
ед но мом че си сла га
афтър шейв и те из ли зат
за ед но и се ми ри шат.

Карл - 5 го ди ни
Лю бов е, ко га то ти оти -

ваш да си ку пиш не що за
яде не и да ваш на ня ко го
по ве че от твоя чипс, без да
ис каш той да ти да ва изоб -
що от своя.

Кри си - 6 го ди ни
Лю бов е то ва, ко е то те

ка ра да се ус мих ваш, ко га -
то си тъ жен.

Те ри - 4 го ди ни
Лю бов е, ко га то ма ма

пра ви ка фе на тат ко и
сръб ва от ча ша та му, пре -
ди да му я да де, за да е си -
гур на, че е ху ба во и не па -
ри.

Да ни - 7 го ди ни
Лю бов е, ко га то се це -

лу ваш с ня ко го през ця ло -
то вре ме и ко га то се умо -
ри те да се це лу ва те, ти ис -
каш още да бъ деш с не го и
да си го во ри те още. Ма ма
и тат ко са та ки ва. Те изг -
леж дат неп ри лич но, ко га -
то се це лу ват.

Еми ли - 8 го ди ни
Лю бов е то ва, ко е то е в

ста я та с теб на Ко ле да, ако
ти спреш да от ва ряш по -
даръ ци те си и се зас лу -
шаш.

Бо би - 7 го ди ни (О-о-о-о)

Ако ис каш да се на у -
чиш да оби чаш по-доб ре,
тряб ва да за поч неш с при -
я те ли те, ко и то мра зиш.

Ни ка - 6 го ди ни
(ние има ме нуж да от

дях тат ко, кой то ми мах на с
ръ ка и ми се ус мих на. Той
бе ше един стве ни ят, кой то
нап ра ви то ва. По ве че не се
стра ху вах. То ва е лю бов.

Син ди - 8 го ди ни

Ме ри-Ан - 4 го ди ни
Зная, че по-го ля ма та

ми сест ра ме оби ча, за що -
то ми да ва всич ки те си
ста ри дре хи, а пос ле тряб -
ва да из ле зе и да си ку пи
но ви.

Ло рен - 4 го ди ни
Ко га то оби чаш ня ко го,

кле па чи те ти подс ка чат
на го ре и на до лу и очи те ти
излъч ват звез дич ки.

Ка рен - 7 го ди ни (как ва
предс та ва!)

Лю бов е, ко га то ма ма
виж да тат ко сед нал на то а -
лет на та, и не мис ли, че то -
ва е срам но.

Марк - 6 го ди ни
На ис ти на не тряб ва да

каз ваш на ня ко го „Оби чам
те“, ако не мис лиш та ка.
Но ако го мис лиш, то тряб -
ва да му го каз ваш мно го
пъ ти. За що то хо ра та заб -
ра вят.

Дже си ка - 8 го ди ни
И фи нал но то. Пи са те -

лят и пре по да ва те лят Лео
Бас ка лия раз каз ва за един
кон курс, в кой то тряб ва ло
да жу ри ра. За да ча та на
кон кур са би ла да се оп ре -
де ли най-гри жов но то де те.
По бе ди те лят би ло ед но 
4-го диш но  мом чен це,
чий то въз рас тен съ сед нас -
ко ро из гу бил съп ру га та
си. Ко га то ви дя ло, че
мъжът пла че, мал ко то де те
отиш ло в дво ра на гос по -
ди на, по ка те ри ло се в ску -
та му и ос та на ло сед на ло
там. Ко га то се вър на ло
при май ка си, тя го по пи -
та ла как во е ка за ло на съ -
се да, а мал чу ганът ка зал:
„Ни що, са мо му по мог нах
да си поп ла че.“

ня кол ко ми ли о на по ве че
Ни ки на та зи пла не та)

Лю бов е, ко га то каз -
ваш на ед но мом че, че ха -
рес ваш ри за та му, ко га то
го виж даш с нея все ки ден.

Но ил - 7 го ди ни
Лю бов е, ко га то ед на

ста ра же на и един стар
мъж са още при я те ли, ма -
кар че се поз на ват мно го
доб ре.

То ми - 6 го ди ни
По вре ме на моя ре ци -

тал по пи а но, ко га то из ля -
зох на сце на та, мно го се
стра ху вах. Ви дях кол ко
мно го хо ра има в за ла та!
Всич ки ме гле да ха. И ви -

Ма ма ме оби ча по ве че
от все ки друг. Ни кой друг
не ме це лу ва, пре ди да си
лег на.

Клер - 6 го ди ни
Лю бов е, ко га то ма ма

да ва на тат ко най-ху ба во то
пар че от пи ле то.

Илейн - 5 го ди ни
Лю бов е, ко га то ма ма

виж да тат ко мръ сен и по -
тен, и въп ре ки то ва му каз -
ва, че е по-ху бав от Робърт
Ред форд.

Крис - 7 го ди ни
Лю бов е, ко га то ку чен -

це то те близ ва по ли це то
до ри то га ва, ко га то си го
ос та вил цял ден са мо.

На ма ле те тем по то са мо за три ми ну ти, за да
се до кос не те до мъд ро ст та на де ца та. Стру ва си
да се вслу ша те в ду ми те им.

Гру па от про фе си о на лис ти за да ли на де ца от 
4 до 8 го ди ни въп ро са: „Как во спо ред теб зна чи
ЛЮ БОВ?“

От го во ри те, ко и то по лу чи ли, би ли по-смис ле -
ни и по-дъл бо ки, от кол ко то ня кой е мо жел да
очак ва. Виж те и ка же те как во мис ли те:

�	����	�	
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1. Ято гълъ би ле ти. Част от не го
ка ца на кло ни те на ед но дър во, а дру га
част – на зе мя та под дър во то. Ако един
гълъб от до лу се ка чи на кло ни те, бро ят
на гор ни те гълъ би ще ста не 3 пъ ти по-
го лям от те зи на зе мя та. Ако един гълъб
от кло ни те пък сле зе на зе мя та, бро ят
на ед ни те и на дру ги те ще се из рав ни. Кол ко пър во на чал но са
гълъ би те на кло ни те и кол ко – под дър во то?

2. За да ча от Древ ния Рим. Вдо ви ца тряб ва да раз де ли нас ле -
д ство от 3500 ди на ра с де те то, ко е то предс тои да се ро ди. По
римс ки те за ко ни, ако то е мом че, май ка та по лу ча ва по ло ви на та от
нас ле д ство то на мом че то, но ако е мо ми че, май ка та по лу ча ва два
пъ ти по ве че. Ро ди ли се близ на ци – син и дъ ще ря. Как да се раз -
де ли нас ле д ство то, ка то се спа зят всич ки изиск ва ния на за ко на?

�������������	��	��	��������������	��������,
1. На вър ха на пи ра ми да та стои чис ло то пет.
2. През 2007 г. въз ра ст та на ли це то е 23 го ди ни. Ще от бе ле -

жим, че да леч не във вся ка го ди на съ ще ст ву ват ли ца с по со че но -
то свой ство на рож де на та го ди на.

3. От го вор б) 28 г. На чер тай те в кръг дни те от сед ми ца та. За 
4 го ди ни 1-ви март се из ме ст ва с 5 дни нап ред: от по не дел ник в
съ бо та. След се дем “завър та ния” по па да ме от но во в по не дел ник.
От тук пра вим из вод за 29 фев ру а ри.

Под гот вил: 

доц. д-р Ге ор ги КОС ТА ДИ НОВ
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Гл. ас. д-р Со ня Рай Че ва
2007 го ди на е обя ве на за

го ди на на рус кия език и рус -
ка та кул ту ра. Ед на от по ред -
ни те ини ци а ти ви на ка тед ра
“Рус ка фи ло ло гия” бе ор га -
ни зи ра на та на 5 март т.г. ве -
чер на Рус кия шан сон под
пат ро на жа на ръководителя
на  ка тед ра та доц. д-р Стеф ка
Ге ор ги е ва. Тя отк ри ве чер та с

дру ги, чи е то ха рак тер но
изпъл не ние – ка то уни кал ни
текс то ве и му зи ка, развъл ну -
ва фе но ве те и бъ де щи те по -
чи та те ли на рус ка та ду шев -
ност и кул ту ра. “Ду ша с ду -

ша се сля”, как то оп ре де ля
въз дей стви е то на рус кия
шан сон по етът Евг. Ев ту шен -
ко. Ако рег ла ментът на вре -
ме то не бе та ка ог ра ни чен,

позд ра ви тел но сло во. След
не го д-р Со ня Рай че ва въ ве де
пуб ли ка та в емо ци о нал ния
свят на Б. Окуд жа ва, по е та с
ки та ра, кой то е част от рус -
кия шан сон. Во де щи ят То дор
Би ков за поз на  ау ди то ри я та
със  спе ци фи ка та на рус кия
шан сон, с ха рак те ро ло гич ни -
те осо бе нос ти на рус ка та ду -
шев ност, сът во ря ва ща уни -
кал на та рус ка кул ту ра. По -
етът бард Ан гел Хад жи поп -
ге ор ги ев, кой то при те жа ва
ко лек ция от над 3000 шан со -
на, нап ра ви мул ти ме дий на
пре зен та ция с по мощ та на
сту ден ти те – Сил вия и Глеб
от ПУ ”Па и сий Хи лен да рс -
ки”. Мно гоб рой на та пуб ли ка
от сту ден ти, пре по да ва те ли и
гос ти шум но ап ло ди ра ше
вся ко изпъл не ние, все ки
клип, за ко и то А. Хад жи поп -
ге ор ги ев да ва ше из чер па тел -
на про фе си о нал на ин фор ма -
ция. Чу ха се изпъл не ния на
М. Круг, А. Толь ков, В. Ви -
соц ки, не го вия при ем ник –
гру зи не ца Гр. Лебс и мно го

ве чер та ще ше да продъл жи с
по ве че изпъл ни те ли, ко и то
жад на та пуб ли ка пред ва ри -
тел но очак ва ше.

Бе нап ра ве но пред ло же -
ние нак рая от доц. д-р Ст. Ге -
ор ги е ва да се ос но ве фенк луб
на Рус кия шан сон, кой то би
имал свои го ре щи по чи та те -
ли и в Плов див. Ка то пър ва
про я ва на то зи клуб е под го -
тов ка та и на след ва ща ве чер
на Рус кия шан сон, ко я то ще
бъ де ор га ни зи ра на със съ дей -
стви е то на Т. Би ков, за ме ст -
ник-пред се да тел на Дружест-
вото за при я те л ство и сът руд -
ни че ст во меж ду Бъл га рия и
Ру сия.

По доб ни ини ци а ти ви се
при е мат мно го ра душ но от
мла ди те хо ра. За поз на н ство -
то с чуж да та кул ту ра, как ва то
е рус ка та, ще ро ди по ве че хо -
ра, привър же ни ци на ви со кия
вкус. Ще утвър ди трай но от -
но ше ние към рус ка та ду шев -
ност, сро де на чрез об щи те
сла вя нс ки ко ре ни с бъл га рс -
ка та.

лек ция ве че ня кол ко ча са на -
ред. 

- Из ви не те, че го во ря тол -
ко ва под роб но, но ня мам ча -
сов ник - каз ва той. 

- Зад гър ба ви ви си ка лен -
дар - чу ва се глас от ау ди то -
ри я та.

• На сту дент му провър вя -
ло. Ус пял да на ме ри ху ба ва
квар ти ра с нисък на ем. Ко ле -
ги те му ид ват на гос ти и той
ги раз веж да из жи ли ще то.

- То ва е кух ня та, то ва е
спал ня та, то ва е холът...

- А то зи чук и та зи тенд -
же ра, за ка че на на сте на та, за
как во са ти? - пи та един от ко -
ле ги те.

- То ва е го во рящ ча сов -
ник.

- Аз ни ко га не съм виж дал
такъв. Ще ми по ка жеш ли как
ра бо ти?

- Гле дай, - ка зал сту -
дентът, взел чу ка и с всич ка
си ла уда рил по тенд же ра та.

От дру га та стра на се чу -
ло:

- Ве че е два и по ло ви на,
ма мич ка та ти да е.....!

(��	������	�	���������!�$� ��� • Два ма сту ден ти се дят в
слад кар ни ца та. Еди ни ят бу та
дру гия:

- Ей, виж на оная ма са -
две го ти ни ма да ми. Дай да
идем при тях?

- Доб ре, ама из ча кай да си
пла тят смет ка та.

• Сту дент оби чал да иг рае
бридж с един про фе сор.
Отишъл на из пит при про фе -
со ра. Из тег лил въп рос, но не
зна ел. То га ва про фе сорът му
ка зал:

- Го во ри бе! Имаш
партнь ор отс ре ща.

• Из пит. В за ла та вли за
доб ре по чер пен сту дент, под -
пи ра се на ма са та на про фе со -
ра и каз ва: 

- Г-н пр-р-ро фе сор-ре, н-
н-на-пи ти из-з-пит ва те ли?

Про фе сорът:
- По прин цип не, но за вас

ще нап ра вя изк лю че ние. 
Сту дентът се про вик нал

през ра мо: 
- Мом че-е-е-та, вне се те

го!
• В ед на уни вер си те тс ка

ау ди то рия про фе сорът че те
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