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*
Изс ле до ва те ли те въз ла гат

мно го на деж ди на ед но спе ци -
ал но нап рав ле ние на на но тех -
но ло ги ите – на но ме ди ци на та.

То ва изг леж да ка то сце на
от фан тас ти чен филм: мик рос -
ко пич ни час ти ци, сто ти ци пъ ти
по-мал ки от чо веш ка клет ка, се
ин жек ти рат в чо веш ко то тя ло и
нав ли зат в кръ во нос на та сис те -
ма, раз поз на ват и ула вят бол ни
клет ки и ги ле ку ват или уни -
що жа ват на мяс то, клет ка по
клет ка. То ва оба че не е Хо ли -
вуд, а ре ал на на уч на перс пек -
ти ва.

Изс ле до ва те ли те се на дя -
ват докъм 2020 г. да раз ра бо тят
и тест ват те зи фу ту рис тич ни
на но-сис те ми. При ус пех ще се
ус ко ри раз ви ти е то не са мо на
ме ди ци на та и би о ло ги я та, но и
на аст ро нав ти ка та – ще ста нат
въз мож ни пъ ту ва ния на хо ра
до Марс и Лу на та без риск за
здра ве то. 

На но-ле че ние на ра ка?

Един от най-важ ни те мо -
мен ти в изс лед ва не то е да се
“на у чат” на но кап су ли те да раз -
поз на ват и дос ти гат точ но оп -
ре де лен тип клет ки. То ва не е
тол ко ва труд но, кол ко то изг -
леж да, по не же мно го клет ки
имат на повъ рхно ст та си спе -
ци фич ни са мо за тях мо ле ку ли
– тях на та “ви зит на кар тич ка” –
по ко и то мо гат да бъ дат раз поз -
на ти.  

Мно го обе ща ва ща въз мож -
ност е нап ри мер та ки ва на но -
кап су ли да дос та вят ле ка р ства,
уби ва щи ту мо ри те, нап ра во в
ра ко ви те клет ки. По то зи на -
чин ще се из бег нат раз ру ши -

тел ни те стра нич ни ефек ти на
хи ми о те ра пи я та. На прак ти ка
то ва ще бъ де нов тип те ра пия.
На но час ти ци те ще нав ли зат в
ин ди ви ду ал ни те клет ки и ще
ги “ре мон ти рат” на мяс то –
или, ако на не се ни те пов ре ди са
ве че твър де го ле ми, ще ги уби -
ват. 

Друг въз мо жен на чин за на -
но-ле че ние на ра ка е спе ци а ли -
зи ра ни на но кап су ли да дос ти -
гат до кръ во нос ни те съ до ве,
зах ран ва щи ту мо ра, и да ги за -
пуш ват из би ра тел но. Та ка, ли -
шен от хра ни тел ни ве ще ст ва и
кис ло род, ту морът ще на ма лее
и из чез не, ще се спре и об ра зу -
ва не то на ме тас та зи.

Прос ти те сфе рич ни на но -
кап су ли ще бъ дат ин жек ти ра ни
в кръв та и ще цир ку ли рат до ка -
то не отк ри ят ту мор. Те ще бъ -
дат мар ки ра ни със спе ци ал ни
флу о рес це нт ни (све те щи) мар -
ке ри, та ка че ле ка ри те ще мо гат
да наб лю да ват тях но то дви же -

Гл. ас. Евелина Даскалова

Какво е нанотехнологията?

Нанотехнологията представлява изучаване и управление на
материални обекти с размери приблизително от 1 до 100
нанометра. В това измерение /нано-скáлата/ се случват
уникални феномени и материята има уникални физически,
химически и биологически свойства, които фундаментално се
различават от свойствата на макро-света. Изследванията и
изобретенията в областта на нанотехнологията са насочени
към разбиране на тези свойства и на базата на това – към
измерване, моделиране и манипулиране на материални частици с
нано-размери. Създават се нови материали, устройства и
системи, които работят на базата на нано-свойствата. 

ние и раз по ло же ни е то им в тя -
ло то на па ци ен та. На но-уст -
рой ства та са прог ра ми ра ни, ко -
га то дос тиг нат ту мо ра, да се
раз ши ря ват вне зап но и уве ли -
ча вай ки раз ме ра си, да за пуш -
ват ка пи ляр на та сис те ма на ту -
мо ра. Хи ля ди та ки ва “на но бо -
ти” се ин жек ти рат на ед на до за.
В сви та та си фор ма те са дос -
татъч но мал ки да цир ку ли рат
сво бод но в кръв та и да не за -
пуш ват нор мал ни те кръ во нос -
ни съ до ве. В под хо дя щия мо -

клет ки. За ра ко ви те клет ки то ва
ще бъ дат ис ти нс ки на но-бом би,
ко и то оба че ня ма да при чи ня -
ват ни как ва вре да на здра ви те
клет ки. При то ва па ци ентът ня -
ма да по чу в ства на прак ти ка
ни що – в най-ло шия слу чай ще
усе ти “на но-бол ка” – ка то
убож да не от кар фи ца. 

На “на но бом ба та” се въз ла -
гат го ле ми на деж ди, осо бе но
при ле че ние на ня кои ви до ве
рак, ка то ра ка на гър да та. Уче -
ни те смя тат, че удар на та въл на
на на но бом ба та не са мо ще
уби ва ра ко ви те клет ки, но и ще
раз ру ша ва би о ло гич ни те пъ ти -
ща, по ко и то се пре да ват
инструк ции за об ра зу ва не на
но ви ра ко ви клет ки, а съ що и
кръ во нос ни те съ до ве, изх ран -
ва щи ту мо ра. 

Фан тас тич ни

пъ те ше ст вия

Друг проб лем на на но-ме -
ди ци на та, свър за на и с ле че ни -
е то на ра ка, е как да бъ дат опа -
зе ни аст ро нав ти те в отк ри тия
кос мос и при екс пе ди ции до
Марс, Лу на та и дру ги пла не ти
в бъ де ще от смър то нос на та ви -
со ко е нер гий на кос ми чес ка ра -
ди а ция? В кос мо са те не са за -
щи те ни от мощ ния щит на маг -
нит но то по ле на Зе мя та и са
под ло же ни на тол ко ва сил на
ра ди а ция, че до ри най-съв ре -
мен ни те за щит ни ма те ри а ли не
мо гат напъл но да ги пред па зят.
Ви со ко е нер ге тич ни те фо то ни и
дру ги час ти ци про низ ват те ла -
та на аст ро нав ти те по доб но на
мик рос ко пич ни кур шу ми, раз -
ру ша вай ки мно го био-мо ле ку -
ли по пъ тя си. Ко га то ДНК бъ -
де пов ре де на, то ва чес то мо же
да до ве де до рак. То ва е ва жен
проб лем за бъ де ще то на кос ми -
чес ки те тех но ло гии. За то ва
уче ни те тър сят ал тер на тив ни
тех но ло гии, ко и то да по доб рят
ра ди а ци он на та за щи та на аст -
ро нав ти те. Ед но еле га нт но ре -
ше ние се пред ла га от на но тех -
но ло ги ите. Хи ля ди фи ни на но -
кап су ли с ди а метър ня кол кос -
то тин на но мет ра (по-мал ки от
най-мал ка та бак те рия), ще бъ -
дат ин жек ти ра ни на аст ро нав -

ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÎÒ ÁÚÄÅÙÅÒÎ:
ÍÀÍÎÒÅÕÍÎËÎÃÈÈÒÅ

мент, ко га то дос тиг нат ра ко ви -
те клет ки, те по лу ча ват ко ман -
да да се раз ши рят и да прекъс -
нат кръв на та цир ку ла ция на ту -
мо ра.

Раз лич ни гру пи уче ни тър -
сят ва ри ан ти и стра те гии за на -
но ле че ние на ра ка. Друг един
ва ри ант е “на но-бом ба та”, над
ко я то ра бо тят изс ле до ва те ли от
уни вер си те та в Де ла уеър,
САЩ. Пър во на чал но уче ни те
ра бо те ли над въз мож но ст та
въг ле род ни на нотръ бич ки да
дос та вят ле ка р ства из би ра тел -
но на от дел ни клет ки. Из не над -
ва що стра нич но отк ри тие оба -
че про ме ни ло на со ка та на изс -
лед ва не – ока за ло се, че при
наг ря ва не от ла зе рен лъч сноп -
че та та мик ротръ бич ки мо гат да
се взри вя ват ка то ми ни а тюр ни
ка сетъч ни бом би. Цен но то в
то ва отк ри тие е, че те зи взри во -
ве мо гат да бъ дат нап рав ля ва ни
и конт ро ли ра ни та ка, че да
взри вя ват точ но оп ре де ле ни çÄ ëíê. 3
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тов. А Мег ле на Злат ко ва за сег -
на въп ро са за градс кия па ли -
мп сест в Плов див и по-конк -
рет но в кв. Тра кия. Чрез мул -
ти ме дий на пре зен та ция тя ар -
гу мен ти ра и онаг ле ди сво и те
твър де ния. Ин те рес на ка то на -
чин на ор га ни за ция бе и про -
ве де на та кръг ла ма са. 

Зак лю чи тел но то пле нар но
за се да ние на те ма „Ху ма -
низмът към не чо веш ко то и
нек ла си чес ки ят проб лем за
со ци ал но то действие’’ се яви
ка то пла вен и ос мис лен завър -
шек на се си я та. Ре зул татът от
доб ра та ра бо та бе от че тен на
ча ша ви но пре ди за ми на ва не -
то на ко ле ги те за Со фия. Но
пре ди то ва, раз би ра се, доц. 
д-р Ма рия Шни тер - де кан на
Фи ло со фс ко-ис то ри чес кия
фа кул тет, из ка за удов лет во ре -
ни е то от доб ро то раз ви тие на
ИК СИ.

С бла го дар ност към
„Галъп Ин тер нешънъл’’ за фи -
нан си ра не то на то зи фо рум, с
по зи тив ни емо ции и ен ту си -
азъм част от участ ва щи те се
отп ра ви ха към сто ли ца та. Там
се про ве де окон ча тел но то зак -
ри ва не на то ва чест ва не с лек -
ция на проф. Моч ник. 
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поп ра вя щи ен зи ми, ко и то да
“ре мон ти рат” клетъч на та ДНК
и клет ка та да се вър не към нор -
мал на та си функ ция.   

На но ма ши ни в кръв та: все

още на уч на фан тас ти ка? 

Всич ки жи ви съ ще ст ва,
вклю чи тел но хо ра та, имат ес -
те ст ве ни за щит ни сис те ми –
ен зи ми, поп ра вя щи ув ре де на
ДНК. По ве че то та ки ва ен зи ми
оба че имат оп ре де лен ли мит на
ак тив ност и при мно го сил на
ра ди а ция не ус пя ват да се
спра вят с мно го то ув реж да ния.
Има оба че и ор га низ ми, ко и то
си жи ве ят нор мал но в екстрем -
но ви со ка ра ди а ция. Те ве ро ят -
но са раз ви ли мно го мощ ни
сис те ми за поп рав ка на ДНК.
Точ но та ки ва ен зи ми с ви со ка

ефек тив ност ще бъ дат раз на ся -
ни и дос та вя ни от на но час ти -
ци те.

На но тех но ло ги ите са ра -
ди кал но нов под ход в ме ди ци -
на та и би о ло ги я та. Ще бъ дат
не об хо ди ми още мно го го ди ни
на уси ле ни изс лед ва ния пре ди
те зи тех но ло гии да се усъвър -
ше н стват и да нав ля зат в ежед -
нев на та прак ти ка. Но все пак
то ва не е отв ле че на на уч на
фан тас ти ка. По ве че то еле мен -
ти на те зи идеи ве че са де мо н -
стри ра ни и изс лед ва ни по от -
дел но: ДНК-поп ра вя щи те ен -
зи ми, флу о рес це нт ни те мар ке -
ри, на но кап су ли те, на нотръ -
бич ки те. Ос та ва да се сгло би
от тях ця ло ст на сис те ма, ко я то
да ра бо ти дос татъч но си гур но.
Прог но зи те са, че до око ло
2020 г. ве че ще бъ дат тест ва ни
екс пе ри мен тал но и ще са го то -
ви за ма со во разп ро ст ра не ние

Спе ци а лен гост бе проф.
Раст ко Моч ник от Люб ля нс -
кия уни вер си тет – пре ди ня -
кол ко го ди ни той бе изб ран за
почетен доктор на Плов ди вс -
кия уни вер си тет. Със сво я та
лек ция “Ког ни тив ни ят ка пи -
та лизъм”, из не се на ден пре ди
на ча ло то на кон фе рен ци я та,
за да де вер ния тон как то на
бъл га рс ки те си ко ле ги, та ка и
на нас, бъ де щи те спе ци а лис -
ти. А със из ка за на та сен тен -
ция при отк ри ва не то на се си я -
та той ся каш ин ди ре кт но имп -
ли ци ра мо то то на те зи дни:
“Зна ни е то е ка то пти ца в го ра,
сам чо век не мо же да го хва -
не“. За що то об мя на та на опит,
кри ти ка та от ко ле ги ал на глед -
на точ ка, как то и обек тив на та
пре цен ка - всич ко то ва е ва -
жен по ка за тел за раз ви ти е то

ти на та. Ек зис тен ци ал но пог -
лед нат, то зи мо мент до ве де до
фор му ли ра не то на част от ис -
ти на та за жи во та, „че той си
има свой об ра зец, кой то след ва
да бъ де тър сен в ми на ло то’’ . 

Си мо на Тре не ва - док то -
рант към БАН, и Ми ле на Та -
ше ва - Со фийс ки уни вер си тет
„Св. Кли мент Ох ри дс ки’’,
разг ле да ха проб ле ми, ка са е щи
обу че ни е то на сту ден ти те в от -
дел ни те кур со ве. Мен лич но
мно го ме впе чат ли док ладът на
Тре не ва „Шютц, Парсънз и
проб лемът за ре ле ва нт но ст -
та’’. 

Един от изя ве ни те бъл га -
рс ки со ци о ло зи - Анд рей Рай -
чев, съ що удос тои с вни ма ние
и ак тив но учас тие то ва съ би -
тие. Той на со чи пог ле да ни
към екс пе ри мен ти те от сре да -
та на 80-те го ди ни вър ху все -
кид нев но то мис ле не на рес -
пон ден ти те. Из водът: „Хо ра та
раз поз на ват власт та’’ . 

Вто ра та част на кон фе рен -
ци я та да де мно го впе чат ле ния
имен но вър ху съв ре мен ни те
проб ле ми на об ще ст во то в
гло ба лен ас пект. Градът бе
пос та вен под ме то до ло ги чес -
ки мик рос коп от То дор Хрис -

на един учен в об ла ст та на об -
ще ст ве ни те на у ки.

Пол зот вор ни ят де бат, кой -
то се по лу чи в пър вия ден на
кон фе ре ци я та, за ся га ше ос -
нов но въп ро си те за ис тин но -
ст та във всич ки те й фор ми.
Учас тие взе ха пре по да ва те ли
от Фи ло со фс ко-ис то ри чес кия
фа кул тет на Плов ди вс кия
уни вер си тет - Де ян Де я нов,
То дор Пет ков, Стой ка Пен ко -
ва, Свет ла на Съ бе ва и др. С
док лад на те ма „Тем по рал ни -
ят об рат в съв ре мен ни те те о -
рии за ис ти на та’’ се предс та ви
Ди митър Ва цов - пре по да ва -
тел в Нов бъл га рс ки уни вер -
си тет. То зи въп рос той разг ле -
да, ка то под чер та екс по ст на та
му по зи ция, застъ пи пра вил -
но ст та ка то ин тен ция и мис -
ти фи ци ра на та същ ност на ис -

ти те. Веднъж по пад на ли в
кръв ния по ток, на но кап су ли те
ще из по лз ват ес те ст ве на та сис -
те ма за сиг на ли за ция меж ду
клет ки те на тя ло то, за да на ме -
рят пов ре де ни те от ра ди а ци я та
клет ки. 

Три ли о ни те клет ки в чо -
веш ко то тя ло се раз поз на ват и
об щу ват по меж ду си чрез
слож ни мо ле кул ни сис те ми,
раз по ло же ни по външна та им
об вив ка. Те зи мо ле ку ли – глав -
но раз лич ни ре цеп то ри, поз во -
ля ват на клет ка та да при е ма
сиг на ли от дру ги клет ки (хор -
мо ни и др.) и да про ме ня по ве -
де ни е то си в синх рон с нуж ди -
те на це лия ор га низъм. 

Ко га то клет ки те са ув ре де -
ни от ра ди а ция, те про из веж -
дат осо бен тип белтъ ци-мар ке -
ри, на ре че ни CD-95 и ги раз по -

ла гат вър ху външна та си повъ -
рхност. Та ка те сиг на ли зи рат
на дру ги те клет ки, че имат
проб лем. Чрез имп лан ти ра не
към на но кап су ли те на мо ле ку -
ли, спе ци фич но раз поз на ва щи
CD-95 мар ке ри те, уче ни те мо -
гат да съз да дат на но кап су ли,
спо соб ни да отк ри ват ув ре де ни
от ра ди а ци я та клет ки. Отк ри -
вай ки ги, те нав ли зат в клет ки -
те, след ко е то са въз мож ни два
сце на рия. Ако клет ки те са сил -
но ув ре де ни и не мо гат да се
възста но вят, на но час ти ци те ще
ак ти ви рат ес те ст ве на та
клетъч на прог ра ма за са мо раз -
ру ше ние (са мо у бий ство) –
апоп то за. Ако клет ки те все
още мо гат да бъ дат спа се ни,
на но кап су ли те мо гат да им
дос та вят допъл ни тел ни ДНК-
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Рая ЙОР ДА НО ВА
Във връз ка с 15-го диш ни на та на Инс ти ту та за кри ти чес -

ки со ци ал ни изс лед ва ния към Плов ди вс ки уни вер си тет “Па и -
сий Хи лен да рс ки” и към Фон да ция “Кри ти ка и ху ма низъм” бе
ор га ни зи ра на  на уч на се сия на те ма: “Ху ма ни тар ни те на у ки
под ме то до ло ги чес ки мик рос коп” с во дещ  гл. ас. Де ян Де я нов. 

За се да ни я та по тра ди ция се със то я ха в Ста рия град
(Дан чо ва та къ ща). На отк ри ва не то присъ ства и рек торът на
ПУ проф. дфн Иван Ку ца ров, кой то позд ра ви участ ни ци те и
отп ра ви по же ла ния за бъ де що то раз ви тие на ИК СИ. 
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Със те за те ли те оце ня ва ше
жу ри в със тав: доц. д-р Ог нян
Ар ги ров  – пред се да тел, д-р
Пла мен Пен чев, Сте фан Ни -
ко лов, фи зик, и Хрис ти на Та -
се ва, уче нич ка от СОУ „Св.
Кли мент Ох ри дс ки”. Под -
борът на раз но об раз но то по
ква ли фи ка ция и ком пе тен ция
жу ри – от ве че утвър де ни уче -
ни до все още изг раж да щи се
та ки ва, потвъ ржда ва ше на ме -
ре ни я та на ор га ни за то ри и
участ ни ци да по ка жат, че са
го то ви да опъ нат чер ве но то
ки лим че за все ки лю бо пи тен
но во дошъл. Под зор кия пог -
лед на жу ри то от пър вия ред
на де ве та ау ди то рия “Не ко” и
“Кю ри” де мо н стри ра ха спо -
кой ствие и же ла ние за са мо и -
зя ва, до ка то по лу ча ва ха въп -
рос след въп рос, по ве че то оп -
ре де ле ни от са ми те тях ка то
твър де лес ни. Те ус пя ва ха да
да дат от го во ра си на жу ри то в
рам ки те на поз во ле на та им за
мис ле не ед на ми ну та, ка то
ряд ко из по лз ва ха по мощ та на
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ки и фи ло со фи я та, а имен но
проф. дфн Иван Ла лов, Фи зи -
чес ки фа кул тет на СУ “Св.
Кли мент Ох ри дс ки”, кой то
каз ва: „На у ка та слу жи за за до -
во ля ва не на чо веш ко то лю бо -
пи т ство” и Фран сис Бейкън:
„На у ка та ни слу жи за удо во л -
ствие, ук ра ше ние и ре ша ва не
на проб ле ми”.

След та зи раз мя на на ост -
ро у мия, от ко я то се впе чат ли ха
как то пуб ли ка та, та ка и участ -
ни ци те, во де щи те обя ви ха на -
ча ло то на със те за ни е то. То
продъл жи око ло час, ка то на
ня кол ко пъ ти в про меж дутъ -
ци те при я те ли и чле но ве на
“Им пулс”, сред ко и то и не го -
ви ят пред се да тел Ге ор ги Влай -
ков, позд ра ви ха всич ки присъ -
ства щи с прек рас ни му зи кал -
ни изпъл не ния на Джордж
Майкъл, Скор пи онс, Щур ци -
те.

Въп ро си те, ко и то се за да -
ва ха на със те за те ли те, бя ха от
об ла ст та на тех ни те спе ци ал -
нос ти, с уме ре на труд ност и с
ло ги чес ка на со че ност. Из гот -
ве ни бя ха от Пла мен Пен чев,
Сте фан Ни ко лов, Юри Хоп те -
ри ев, Дел ка Ка рагь о зо ва, как -
то и спи са ние „Кос нос”, чи е то
име е сан ти мен тал на преп рат -
ка към лю би мо то им рус ко из -
да ние „Кос мос”, от дав на спря -
ло да из ли за.

В край на смет ка наг ра да та
отмък на, съв сем зас лу же но,
от бор “Не ко”. Не го ви те чле -
но ве се на ло жи ха над рав нос -
той ни те съ пер ни ци от “Кю ри”
и та ка се за пи са ха в ис то ри я та
на Клуб “Им пулс” ка то по бе -
ди те ли в пър во то със те за ние
на зна е щи те. Из да те л ство
“Прос ве та” бе ше оси гу ри ло
наг ра ди за със те за те ли те.

Та ка всич ки чле но ве и при -
я те ли на Клуб “Им пулс”, до -
вол ни и ле ко за ма я ни от емо -
ци ите, на раз дя ла се за ре ко ха,
че то ва със те за ние е обе ща ние
към всич ки със стре меж за
поз на ние и от во ре но об щу ва не
да се превър не в тра ди ци он на
сце на за изя ва и сре ща на вся -
как ви та лан ти.

Нап ред! На у ка та е слън це,
ко е то във ду ши те грей!
Нап ред! На род но ст та не па да
там, где то знань е то жи вей!

В ду ха на свет лия химн за
све ти те бра тя Ки рил и Ме то -
дий се про ве де пър во то сту де -
н тско със те за ние на зна е щи те
от Клуб “Им пулс”. Участ ни ци
и гос ти се съб ра ха ве чер та на
15 март в 9. ау ди то рия на
Плов ди вс кия уни вер си тет
„Па и сий Хи лен да рс ки”, за да
пос та вят на ча ло то на ед на
тра ди ция – сре ща на ен ту си ас -
ти с раз но род ни ин те ре си и с
жаж да за раз ви тие, уто ле на с
кок тейл от зна ния, ло ги ка и за -
бав ле ния.

Ини ци а ти ва та бе на уч ре -
де ния в края на ми на ла та го -
ди на в ПУ Клуб на зна е щи те
“Им пулс”. За им ства ли при ме -
ра на сво и те при я те ли от ве че
утвър ди лия се в те зи сре ди
Клуб “Квант”, към Об щи нс ки
детс ки комп лекс, „зна е щи те”
са ре ши ли да ор га ни зи рат ре -
дов ни сре щи от то зи тип, ка то
не спи рат да при кан ват все
по ве че участ ни ци и пуб ли ка
от всич ки сфе ри на точ ни те и
ху ма ни тар ни те на у ки да се
присъ е ди ня ват към тях.

Ор га ни за ци я та бе ше осъ -
ще ст ве на от Клуб “Им пулс”,
Клуб “Квант” и Сту де н тския
съ вет към уни вер си те та. Пос -
лед ни ят се изя ви и ка то ге не -
ра лен спон сор на съ би ти е то.

Сту ден ти от фа кул те ти те
по фи зи ка, ма те ма ти ка и ин -
фор ма ти ка, хи мия и би о ло гия
бя ха ос нов ни те участ ни ци в
със те за ни е то – шест ду ши,
раз де ле ни в два от бо ра: „Не -
ко” и „Кю ри”. Със те за те ли те
от от бор “Не ко”: Ни ко ла Та сев
– ка пи тан, Де ни ца Беш ко ва и
Ивай ло Стан ков, кой то впос -
ле д ствие бе ше за мес тен от Ра -
дос лав Ка рад жов, се на ре ди ха
до сво и те ко ле ги от от бор

От ръ ко во д ство то на уни -
вер си те та присъ ства ше един -
стве но проф. дхн Ге ор ги Анд -
ре ев, за ме ст ник-рек тор по на у -
ка и меж ду на род но сът руд ни -
че ст во, кой то подк ре пя ше с
ус мив ка сво и те сту ден ти.

Със те за ни е то бе ше во де но
мно го про фе си о нал но от Ни -
ко ле та Стам бо лд жи е ва (ОМГ-
Плов див) и Ани Рой де ва
(специалност Пе да го ги ка, го -
во ри тел на клуб “Им пулс”).
След ка то те отк ри ха ве чер та,
ду ма та бе ше да де на на пред се -
да те ля на жу ри то. Той, от своя
стра на, про во ки ра пуб ли ка та с
на ме ре ни е то си да я под гот ви
за предс то я що то съ би тие, ка то
за пи та: „Що е на у ка и за що ни
тряб ва зна ни е то?” Ма кар че
ве ро ят но очак ва ше да чуе сти -
хо ве те от хим на на све ти те
бра тя, проф. дхн Анд ре ев и 
гл. ас. д-р Ве се лин Кме тов от
ка тед ра та по ана ли тич на хи -
мия да до ха дру ги две пред ло -
же ния. Те ци ти ра ха мис ли от
предс та ви те ли на точ ни те на у -

Еми лия  Ханд жийс ка
Сту ден ти от Уни вер си те та и тех ни пре по да ва те ли се

съб ра ха, за да де мо н стри рат как ви зна ния за фи зи чес кия свят
ни да ват точ ни те на у ки и как те ги ин те рп ре ти рат по най-
ост ро у мен и за ба вен на чин. На аре на под нас лов „Със те за ние
на зна е щи те” те пре ме ри ха ло ги ка и поз на ния, за да по ка жат
що за “мус кул” е мозъкът.
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жо кер за допъл ни тел но вре ме
и друж но за щи та ва ха те за та
си. Все ки, с дос татъч но
чувстви тел ни сен зо ри за
възпри я тия, мо же ше да уло ви
виб ра ци ите на съп ри час тие,
гор дост и за до во л ство от стра -
на на жу ри то. Въз пи та ни ци те
на раз лич ни те фа кул те ти по
точ ни на у ки към ПУ ус пя ха да
от во рят ши ро ко вра ти те на то -
зи вид зна ния пред чо век ка то
мен – предс та ви тел на ху ма ни -
та рис ти ка та, ка то под не со ха
ма те ри а ла по най-достъ пен и
ув ле ка те лен на чин.

“Кю ри”, в чий то със тав вля зо -
ха Вик то рия Вън де ва – ка пи -
тан, Све то зар Ди мит ров и Ан -
тон Мла де нов. Те съ що не ос -
та на ха в пър во на чал ния си
със тав и на два пъ ти ня кои от
тях бя ха сме не ни по вре ме на
със те за ни е то. 
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Измерения на техническата комуникация
Еми лия Ханд жийс ка
Ако тряб ва да де фи ни ра ме 20-ти век с ед но един -

стве но оп ре де ле ние, то ня ма съм не ние, че то ва ще е ду -
ма та „лю бо пи т ство”. Имен но бла го да ре ние на ог ром -
но то лю бо пи т ство на чо ве че ст во то ще за пи шем в
учеб ни ци те по ис то рия, че 20-ти век е бил най-бър зо
про ме ня щи ят се от всич ки до се га. Се га оба че изг ле ди -
те са та ки ва, че ще ос та не та ка са мо за из ве ст но вре -

Не у то ли мо то лю бо пи т ство
продъл жа ва и до ден дне шен, в
21-ви век, но с един се ри о зен
спът ник до се бе си, с ко го то
продъл жа ват тур бу ле нт но да
про ме нят жи во та ни. То зи
спът ник е тех но ло ги я та. И по-
точ но ин фор ма ци он ни те тех -
но ло гии. Бла го да ре ние на тях
светът се сма ля ва. На ша та
пла не та се ви до из ме ня гла во -
лом но, ка то все по ве че се пре -
мах ват вся как ви фи зи чес ки и
до ри пси хо ло ги чес ки ба ри е ри.
По ня ти е то „мал ка” пла не та
при до би ва все по-ре ал но зву -
че не. Но лю бо пи т ство то ве че
по-труд но се за до во ля ва имен -
но за ра ди кръ го зо ри те, ко и то
но ва та тех но ло гия отк ри ва
пред нас.

Изс ле до ва те лите твър дят,
че ис то ри я та на съ об щи тел -
ни те ком пютър ни сис те ми да -
ти ра от не по ве че от пет де сет
го ди ни. За бол ши н ство то от
нас се га е труд но да си предс -
та вим вре ме на та, ко га то ком -
пют ри те не са би ли та ка ва съ -
ще ст ве на част от жи во та. На -
ис ти на за пос лед ни те два де сет
го ди ни те са се превър на ли от
ви со ко тех но ло гич на и достъп -
на са мо за спе ци а лис ти тех ни -
ка в та ка ва за лич но и ма со во
полз ва не.

Ако в на ча ло то е би ло сло -
во то, то се га кла ви а ту ра та го -
во ри. В ми на ло то е от не ма ло
вре ме и уси лия, за да се осъ -
ще ст ви връз ка с ня кой на да -
леч но разс то я ние от нас. Чо век
е тряб ва ло да предп ри е ма дъл -
ги и умо ри тел ни пъ те ше ст вия,
за да се свър же с предс та ви тел
на раз лич на от не го ва та кул ту -
ра. Днес с по мощ та на гло бал -
ни те ком пютър ни мре жи ние
мо жем с ня кол ко уда ра по кла -
ви а ту ра та да се свър жем поч ти

миг но ве но с дру га та кул ту ра.
Ве че не ни се на ла га фи зи чес -
ки да се прид виж ва ме, а вмес -
то то ва мо жем да пъ ту ва ме по
елект ро нен път през ин тер нет
прост ра н ство то и да участ ва -
ме в нов вид об щу ва не.

В днеш ни вре ме на сме
сви де те ли на ре во лю ци я та на
тех но ло ги ите, ко я то офор мя
нас то я ще то и бъ де щи те по ко -
ле ния и за о би ка ля щия ги свят.
Ма кар че видът и достъп но ст -
та до ин фор ма ци он ни те тех -
но ло гии не са ед нак ви за всич -
ки, би би ло труд но да си
предс та вим днеш но то ежед не -
вие без мо бил ни те ле фо ни,
ком пют ри и ин тер нет. Ве че
все ки предс та ви тел на мла до -
то по ко ле ние пре тен ди ра да е
мо би лен, свър зан или в мре жа. 

„Уж мла ди и сво бод ни, пък
при ко ва ни към нас тол ния ком -
пютър” -  та ко ва е днеш но то
мое ком пютър но по ко ле ние.
Склон ни сме да се оп ре де ля ме
ка то сил но не за ви си ми и ав то -
ном ни, по-от во ре ни емо ци о -
нал но и ин те лек ту ал но, из ра -
зя ва ме сво бод но виж да ни я та
си, про я вя ва ме го лям ин те рес
към тех но ло ги я та и усет към

ду от дел ни те кул ту ри, ко я то
все по-осе за е мо усе ща ме и
към ко я то за поч ва ме да раз ви -
ва ме не то ле ра нт ност.

По ра ди те зи при чи ни хо -
ра та с раз лич но кул тур но нас -
ле д ство са все по-от во ре ни
към предс та ви те ли на дру ги те
об ще ст ва. Два де сет и пър ви
век се изп ра вя пред мощ на
въл на от со ци ал ни, кул тур ни и
тех но ло гич ни пре диз ви ка те л -
ства. Бър зо то раз ви тие на
всич ко в те зи вре ме на изиск ва
от нас да пог лед нем на не ща та
през очи те на дру ги те и да ус -
во им нов под ход към съв мес -
тен жи вот. Такъв гло ба лен ин -

об щи те де ла. Имен но по ра ди
те зи пред пос тав ки съв ре мен -
но то об ще ст во за поч ва да се
пи та да ли но ви те ком пютър ни
ко му ни ка ци он ни тех но ло гии,
и по-конк рет но ин тер нет, спо -
ма гат за съ ба ря не то на сте на та
от ет но це нт ризъм, пред -
разсъдъ ци и не раз би ра не меж -

те лект мо же един стве но да се
раз вие чрез доб ра ко му ни ка -
ция меж ду предс та ви те ли на
най-раз лич ни кул ту ри. Та ка
нуж да та от за си ле но меж ду -
кул тур но об щу ва не при до би ва
изк лю чи тел но важ но зна че ние
за ус пех в днеш ния свят.

Раз би ра се съ ще ст ву ват
проб ле ми за та ка ва връз ка, но
те са пре о до ли ми. Те най-чес то
се про я вя ват в раз лич ни те на -
чи ни на мис ле не и сти ла на из -
ра зя ва не, в усе ща не то за бли -
зост или от да ле че ност спря мо
съ бе сед ни ка, в лип са та на ви -
зу а лен кон такт. Ако въз ник нат
по доб ни усе ща ния, тряб ва да
се опи та ме да се за поз на ем по-
отб ли зо с дру ги те, с тех ни те
нра ви и тра ди ции. Да по ка жем
раз би ра не към при ли ки те и
раз ли чи я та меж ду две те стра -
ни. С дру ги ду ми, пред пос тав -
ка за пъл но цен но об щу ва не
меж ду раз лич ни те кул ту ри е
поз на ние за дру га та стра на и
то ле ра нт ност към нея.

Тен ден ци я та към гло бал на
вза и мо за ви си мост е съз да ла
ед на пос то ян но про ме ня ща се
кул тур на, ико но ми чес ка, де -
мог ра фс ка и тех но ло ги чес ка
ре ал ност, ко я то оп ре де ля сма -
ля ва не то на све та на 21-ви
век. За да оце ле ем в то зи веч -
но сма ля ващ се гло ба лен свят,
тряб ва да се на у чим да гле да -
ме през очи те и умо ве те на хо -
ра та от дру ги те кул ту ри и да
мис лим гло бал но, ако ис ка ме
да жи ве ем пъл но цен но и про -
дук тив но.

Ко ле ги, бих те ли же ла ли да спо де ли те сво е то мне ние във вест -
ни ка за проб ле ми те на меж ду кул тур на та ко му ни ка ция? Ето ня кол -
ко при мер ни  те ми ка то на со ка за дис ку сия:

- Рискът от online ин фор ма ци я та. Дос то вер ност на из точ ни ци -
те. До кол ко мо жем да се ос ла ня ме на ин тер нет ка то по мощ но
сред ство при об ра зо ва ни е то?

- Въп росът за ра ве н ство в ин тер нет прост ра н ство то. Да ли лип -
са та на фи зи чес ки кон такт пре мах ва пси хо ло ги чес ки те ба ри е ри
при об щу ва не то чрез тех но ло ги ите.

- Ин тер нет и ду хов ност. Ко му ни ка ци я та чрез ком пютър за паз -
ва ли всич ки ас пек ти на лич но ст та; проз рач ност и усе ща не за дру -
гия “по жи ца та”.  
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Ор га ни за то ри те, ко и то бя -
ха и на ши до ма ки ни, ни пос -
рещ на ха топ ло и ни нас та ни ха
в изк лю чи тел но уют ни те
ВИП стаи в ед но от тех ни те
сту де н тски об ще жи тия “Ри -
фат Бурд жо вич”. Все ки от
сту ден ти те  по лу чи и сти пен -
дия.

Бе ше ни пре дос та ве на
въз мож но ст та да по се ща ва ме
лек ции на ред с ре дов ни те
сту ден ти в уни вер си те та, как -
то и за ин ди ви ду ал ни кон сул -
та ции с про фе со ри те в тех ни -
те при ем ни ча со ве. Все ки от
нас има ше пра во то да из би ра
как ва лек ция да слу ша, т.е
линг вис тич на или ли те ра ту -
ро ве дс ка (раз би ра се при же -
ла ние мо же ше и два та про фи -
ла), ка то нап ри мер: Ис то рия
на сръбска та ли те ра ту ра –
проф. Ми хай ло Пан тич,
Сръбска ли те ра ту ра на XX
век – проф. Йо ван Де лич,
Фолк лор – проф. Со ня Пет -
ро вич, Ак цен то ло гия на съв -
ре мен ния сръбски език –
проф. Йе ли ца Йо ка но вич,  ча -
со ве по пис ме ни уп раж не ния
и кон вер за ция, пред наз на че -
ни за чуж ден ци. 

Още пър вия ден проф.
Пан тич лич но ни прие в своя
ка би нет, къ де то по го во рих ме
и по лу чих ме ка то по дарък
цен ни кни ги. В Ка тед ра та за
сръбска ли те ра ту ра и сръбски
език офи ци ал но ни пос рещ на
проф. Бо жо Чо рич, кой то е
един от ини ци а то ри те за съз -
да ва не на сър бо-хър ва тис ти -
ка та в ПУ “Па и сий Хи лен да -
рс ки”. С го лям ин те рес по се -
тих ме Инс ти ту та за сръбски

език, му зея на Иво Анд рич,
Анд ри че ва та за дуж би на - тук
съ що по лу чих ме да ре ние от
кни ги за на ша та ка тед ра, му -
зея на Вук Ка рад жич (съз да -
те ля на съв ре мен на та сръбска
аз бу ка) и До си тей Об ра до вич
(сръбски пи са тел, по ет, на ро -
ден бу ди тел и кни жов ник),
ка тед рал ния храм св. Са ва, а
съ що та ка и Ет ног ра фс кия
му зей, къ де то ус пях ме да
разг ле да ме ко лек ци я та от раз -
но об раз ни но сии от всич ки
об лас ти на Ре пуб ли ка Сър -
бия, ма ке ти те на ти пич ни те
сръбски селс ки къ щи, инстру -
мен ти те, из по лз ва ни ня ко га
от хо ра та, и по то зи на чин да
до би ем по-под роб на ин фор -
ма ция за сръбския на род и не -
го вия на чин на жи вот в ми на -
ло то.

Ес те ст ве но не про пус нах -
ме и раз ход ка та с про фе си о -
на лен гид по Ка ле мег дан - из -
ве ст на кре пост и парк в

Свет ла Рус ко ва-Джер ма но виЧ
сту де нт ка  -  V курс, Славянска филология
В на ча ло то на ме сец март та зи го ди на със съ дей стви -

е то на про фе сор Со ня Пет ро вич (про фе сор по фолк лор във
Фи ло ло ги чес кия фа кул тет, Белг ра дс ки уни вер си тет) и
съг ла си е то на де ка на на Фи ло ло ги чес кия фа кул тет в Белг -
рад бе ше ор га ни зи ра на ед но сед мич на екс кур зия за гру па
сту ден ти от III, IV и V курс, спе ци ал ност Сла вя нс ка фи -
ло ло гия – сър бо-хър ва тс ки език, во де на от лек то ра по
сръбски език в Плов ди вс кия уни вер си тет Да ни е ла Йе лич.
Екс кур зи я та има ше за цел да усъвър ше н ства ези ко ви те ко -
му ни ка тив ни уме ния на сту ден ти те. Те по се ти ха линг -
вис тич ни и ли те ра ту ро ве дс ки лек ции в Белг ра дс кия уни -
вер си тет, има ха въз мож ност по-задъл бочeно да се за поз -
на ят със сръбска та кул ту ра, ис то рия, тра ди ци он на кух ня.

центъ ра на Белг рад. Та зи кре -
пост е ед на от ос нов ни те за -
бе ле жи тел нос ти на гра да,
раз по ло же на на дес ния бряг
на р. Са ва при вли ва не то й в
Ду нав. Стро е на е меж ду 13. и
19. век, ка то все ки от за во е ва -
те ли те на гра да е дост ро я вал
от дел ни час ти.

Въп ре ки че прес то ят в
Белг рад бе ше кратък, не про -
пус нах ме да оти дем на те -
атър, къ де то гле дах ме пре ми -
е ра на пос та нов ка та “На ду та -
та тик ва” – ед на от най-из ве -

При след ва ща та ни сре ща
на ши те при я те ли ни за ве до ха
в Зе мун – квар тал на Белг рад,
кой то ня ко га е бил от дел но
се ли ще, но по-къс но е присъ -
е ди нен към сто ли ца та. След
та зи оби кол ка, ко я то за по ре -
ден път разк ри пред нас кра -
со та та на гра да, всич ки за ед -
но оти дох ме на ве че ря в един
от мно гоб рой ни те рес то ран ти
с тра ди ци он на сръбска кух ня,
къ де то опи тах ме т.нар. плес -
ка ви ца, ве ша ли ца, кай мак и
др. Не у сет но то ва за поз на н -
ство пре рас на в ед но но во
при я те л ство меж ду бъл га ри и
сър би. Раз де лих ме се с обе -
ща ни е то съв сем ско ро да се
ви дим от но во, то зи път мо же
би в Бъл га рия.

Ден пре ди връ ща не то ни в
Бъл га рия по се тих ме и Но ви
Сад – вто рия по го ле ми на
град в Сър бия. Тук ни пос -
рещ на ха проф. Свет ла на То -
мин и ас. На та ша По ло ви на от
Фи ло ло ги чес кия фа кул тет на
Уни вер си те та в Но ви Сад, ко -
и то ни по ка за ха най-го ле ми те
за бе ле жи тел нос ти на гра да –
На род ния те атър, ка то ли чес -
ка та ка тед ра ла в центъ ра на
гра да, га ле ри я та “Ми ле на
Пав ло вич–Ба ри ли” – сръбска
ху дож нич ка и изк лю чи тел на
же на, жи вя ла през пър ва та
по ло ви на на XX век. По-го ля -
ма та част от де ня пре ка рах ме
на кре по ст та Пет ро ва ра дин,
раз по ло же на на дес ния бряг
на р. Ду нав, в са мо то на ча ло
на Но ви Сад, на ри ча на още
”Гиб рал тар на Ду на ва”. Кре -
по ст та е за па зе на из ця ло, по -
ра ди ко е то ус пях ме да пре ми -
нем през ед на част от тайн -
стве ни те под зем ни га ле рии,
дъл ги 16 км. Имен но тук вся -
ка го ди на през ме сец юни се
про веж да Меж ду на род ни ят
поп, рок и джаз фес ти вал
EXIT. 

То ва бе ше и пос лед но то
мяс то, по се те но от нас по вре -
ме на ед но сед мич на та ни екс -
кур зия в Сър бия. Ня ма съм не -
ние, че ус пях ме да съ че та ем в
ед но по лез но то с при ят но то.
За ре де ни с но ви зна ния и
изпъл не ни с по ло жи тел ни

ст ни те ко ме дии на сръбския
пи са тел Йо ван Сте рия По по -
вич. Ви дях ме и най-но вия
сръбски филм “Клоп ка”, кой -
то, как то по-къс но разб рах ме,
по то ва вре ме е бил про жек -
ти ран  в Плов див и е по лу чил
наг ра да та на Со фия Филм
Фест за най-добър филм.

Въл ну ва ща бе ше сре ща та
ни със сту ден ти те от Белг ра -
дс кия уни вер си тет, ед на част
от ко и то изу ча ват бъл га рс ки
език и ли те ра ту ра, а дру га -
сръбски език и ли те ра ту ра.
Ин те ре сен е фактът, че през
ця ло то вре ме, до ка то бях ме
за ед но, се придър жах ме към
ед но ус ло вие: те да го во рят
на бъл га рс ки, а ние съ от вет но
на сръбски. Ве чер та оти дох -
ме да се по чер пим на из ве ст -
на та бо хе мс ка ули ца “Ска -
дар лия”, свър за на с име на та
на ве ли ки те сръбски пи са те -
ли Джу ра Да ни чич, Ла за Кос -
тич, Сте ван Сре мац. 

�
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се вклю чи в на уч на та ра бо та,
бе ше спе ци а лист по сег не то е -
ле кт ри ци и по лу ча ва ше ви со -
ка оцен ка от полс ки те ни ко ле -
ги. Кольо Ка лайд жи ев, прис -
тиг на от Инс ти ту та на твър до -
то тя ло при БАН  и един ствен
се бе ше за ни ма вал с кри о ген -
на тех ни ка. Съ ща та те ма ти ка
той продъл жи и в Плов ди вс -
кия уни вер си тет, къ де то пос -
тиг на от лич ни ре зул та ти. Към
учеб на та ра бо та се от на ся ше
от го вор но, лек ци ите му се
про веж да ха на ви со ко ни во.
Съв ме ст но с Мит ко Ми хай лов
на пи са ха учеб ни ка ”Фи зи ка
на кон ден зи ра ни те сре ди”. 

Мал ко вре ме след отк ри -
ва не на инс ти ту та прис тиг на
Ни ко ла Ба ла ба нов,  кой то бе -
ше ра бо тил ка то учи тел в 
г. Съ е ди не ние и след ус пеш но
издър жан кон курс ста ва асис -
тент в Со фийс кия уни вер си -
тет. Той вед на га се вклю чи в
учеб на та ра бо та, бла го да ре ние
на опи та, кой то има ше ка то
пре по да ва тел. В на уч но-изс ле -
до ва те лс ка та ра бо та се вклю -
чи под ръ ко во д ство то на проф.
Жив ко Ламб рев по изу ча ва не
ра ди о ак тив но ст та на рас те ния
и жи вот ни.  През 1971 г. Н. Ба -
ла ба нов постъ пи на ра бо та в
ОИ ЯИ-Дуб на, в Ла бо ра то ри я -
та по не ут рон на фи зи ка, ко я то
се ръ ко во де ше от Иля Ми хай -
ло вич Франк, ла у ре ат на Но бе -
ло ва наг ра да. По-къс но бя ха
вклю че ни и дру ги ко ле ги от
ка тед ра та по Атом на фи зи ка:
доц. Ан гел Ан то нов, доц. Сав -
ка Ма ри но ва, доц. Ми ха ил
Мит ри ков, съп ру га та му доц.
Ру мя на Мит ри ко ва. Мно го
доб ре в ра бо та та на ка тед ра та
се вклю чи Агоп Сренц, кой то
по лу чи зва ние до цент по би о -
фи зи ка. В ка тед ра та бя ха
прив ле че ни но ви кад ри: Хрис -
то Хрис тов, Ге ор ги Бе лев и
дру ги мла ди мом че та.

С раз ра ст ва не то на уни -
вер си те та се съз да до ха но ви
фи ло ло ги чес ки, ико но ми чес -
ки и юри ди чес ки спе ци ал нос -
ти. Изг ра ди ха се но ви фа кул -
те ти, за ръ ко во д ство то на ко и -
то бя ха прив ле че ни та ла нт ли -
ви пре по да ва те ли и уче ни.

ва ря ше за на уч на та част. Ра бо -
та та в рек то рс кия съ вет се
про веж да ше на ви со ко ни во,
дреб ни спре чк ва ния има ше
са мо с Ма рин Пех ли ва нов.

Да фи на Щър бо ва, пре ми -
на ла през шко ла та на ВИХВП,
къ де то ра бо те ше проф. То дор
Ва си лев, при те жа ва ше пре -
циз ност в пре по да ва те лс ка та
ра бо та. Сте фан Мир чев, пре -
ми нал през съ ща та шко ла,
има ше от лич на под го тов ка,
съ че та на с прак ти чес ки те
уме ния на ла бо ра тор на та ра -
бо та. С не пов то ри мо уме ние
той съз да ва ше но ва апа ра ту ра,
не об хо ди ма за на уч ни те и ла -
бо ра тор ни изс лед ва ния. Нес -
лу чай но през 1983 г. бе ше изб -
ран за де кан на фи зи чес кия
фа кул тет, а след то ва по мое
пред ло же ние ме за мес ти ка то
ди рек тор на Ла бо ра то ри я та по
при лож на фи зи ка.

Мит ко Ми хай лов, завър -
шил Со фийс кия уни вер си тет,
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Уни вер си тетът от на ча ло
се по ме ща ва ше в сгра да та на
Пър ва де ви чес ка гим на зия на
Джам бас те пе и ня кои  ос во -
бо де ни по ме ще ния от
ВИХВП. Пър ви ят рек тор бе -
ше проф. Жив ко Ламб рев,
про фе сор по об ща би о ло гия,
кой то дой де от  Вис шия ме ди -
ци нс ки инс ти тут, къ де то дъл -
ги го ди ни бе ше рек тор и пре -
по да ва тел с  опит в ад ми ни ст -
ра тив на та, пе да го ги чес ка та и
на уч но-изс ле до ва те лс ка ра бо -
та. За ме ст ник-рек тор бе ше То -
дор Ва си лев, кой то съ що има -
ше бо гат опит ка то пре по да ва -
тел в Со фийс кия уни вер си тет
и ВХВП. Те бя ха но си те ли на
ста ри те ака де мич ни тра ди -
ции, нас ле де ни от най-ста ро то
вис ше учеб но за ве де ние в
Бъл га рия - Со фийс кия дър жа -
вен уни вер си тет “Кли мент
Ох ри дс ки”. За съ жа ле ние по-
къс но се по я ви ха но ви ръ ко во -
ди те ли, ко и то въ ве до ха пар -
тий ния стил на ра бо та и го из -
по лз ва ха за лич ни це ли. В
пър вия ака де ми чен съ вет вли -
за ха проф. Жив ко Ламб рев,
проф. То дор Ва си лев, проф.
Злат ко Бо нев и доц. Бо рис
Джурд жев, ко и то бя ха прив ле -
че ни от Селс кос то па нс кия
инс ти тут, проф. Асен Гълъ бов
от Ме ди ци нс кия инс ти тут,
доц. Йор дан Дуй чев от Со -
фийс кия уни вер си тет. По вре -
ме на мо е то сту де н т ство доц.
Дуй чев во де ше уп раж не ния
по Вис ша ал геб ра, Ди фе рен -
ци ал но и ин тег рал но смя та не
и пре по да ва ше та ка, ся каш на -
би ва ше мис ли те си в съз на ни -
е то на сту ден ти те. 

По-къс но ка то пре по да ва -
те ли бя ха прив ле че ни проф.
Иван По пов, проф. Ни ко ла

Ган чев и проф. Мла ден
Ген чев, ко и то дой до ха от
раз лич ни учеб ни за ве де -
ния. 

При раз ра ст ва не на
уни вер си те та за спе ци ал -
нос ти те хи мия, би о ло гия,
фи зи ка, ма те ма ти ка има -
ше нуж да от мла ди кад ри
и бя ха обя ве ни мес та за
асис тен ти, до цен ти и про -
фе со ри. След кон курс бя -
ха наз на че ни Ге ор ги Пас -
ка лев, по-къс но про фе -
сор, доц. Бо рис Пол на рев,
по-къс но про фе сор, доц.
Ни ко ла Янев, доц. Сте -
фан Ива нов, по-къс но
про фе сор, проф. Джал де -
ти, доц. Не о фит Чо ла ков
и др.

Аз ус пеш но издър -
жах кон кур са за до цент и след
ня кол ко ме се ца през 1962 г. за -
ми нах за Моск ва на спе ци а ли -
за ция, за ед но с ко леж ка та Ев -
ге ния Ад жа ро ва от ка тед ра
”Би о ло гия”.

След завръ ща не от спе ци -
а ли за ци я та от на ча ло че тях
всич ки раз де ли на Те о ре тич -
на та фи зи ка. Лек ции че тя ха и
ня кои от асис тен ти те, по ра ди
лип са на ха би ли ти ра ни пре по -
да ва те ли. Кръстьо Ива нов  че -
те ше Ма те ма тич ни ме то ди на
фи зи ка та. Ге ор ги Ге ор ги ев,
завър шил Хар ко вс кия уни вер -
си тет, че те ше лек ции по Тер -
мо ди на ми ка и ста тис ти чес ка
фи зи ка, има ше от лич на те о ре -
тич на под го тов ка. В не го во
ли це аз виж дах прог ре си ращ
на у чен ра бот ник и пре по да ва -
тел, но ран на та му смърт
завър ши твор чес ки те му ус пе -
хи. 

През 1968 г. бях изб ран за
за ме ст ник-рек тор на уни вер -
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С указ на  Дър жав ния съ вет   през ав густ 1961 г. бе
съз да ден Плов ди вс ки пе да го ги чес ки инс ти тут, по-къс -
но пре и ме ну ван в Плов ди вс ки уни вер си тет ”Па и сий Хи -
лен да рс ки”. Аз, ка то ре до вен ве че стар ши асис тент, си
спом ням офи ци ал но то отк ри ва не, про ве де но на 15 сеп -
те мв ри. Всич ко бе ше мно го тър же ст ве но, наст ро е ни е -
то на пре по да ва те ли те бе ше при пов диг на то. Присъ -
ства ха за ме ст ник-ми ни ст ри, предс та ви те ли на ми -
нис те р ство то на прос ве та та и от го вар ни де я те ли на
град Плов див.

си те та, от го ва рях за учеб на та
ра бо та в еки па на Сте фан Ива -
нов - рек тор по то ва вре ме. С
не го се поз на вах ме още от
сту де н тски те го ди ни и се га
слу жеб ни те проб ле ми раз ре -
ша вах ме с раз би ра те л ство. За -
ме ст ник-рек тор по кад ро ви те
въп ро си бе ше Ма рин Пех ли -
ва нов, а Па вел Ан ге лов от го -
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лан же за поч ва и се рия от на -
ци о на лис ти чес ки из каз ва -
ния, на со че ни сре щу Гер ма -
ния, с ко и то при зо ва ва
фран цу зи те за ре ванш, то ва
е и при чи на та през 1887 г.
да бъ де сва лен от пос та си.
След отстра ня ва не то си Бу -
лан же за поч ва да обе ди ня ва
кон сер ва то ри, ра ди ка ли и

дос та теж ка со ци ал на и ико -
но ми чес ка кри за (без ра бо ти -
ца, па да не на БВП, ви со ка
инф ла ция). Все пак в ре зул -
тат на го ле ми со ци ал ни ог ра -
ни че ния и не по-мал ки за е ми
от САЩ и МВФ инф ла ци я та

Урок І 

Фран ция. Тре та та
Френс ка ре пуб ли ка, съз да -
де на по вре ме на Френс ко-
прус ка та вой на (1870-71 г.),
има ос нов на цел да възста -
но ви уни же на Фран ция. Но
още в са мо то си на ча ло тя се
изп ра вя пред го ля мо раз де -
ле ние на об ще ст во то на мо -
нар хис ти и ре пуб ли кан ци,
на при ми ри ми и ми ли та рис -
ти, на кле ри ка ли и ли бе ра ли.
Тък мо се превъз мог не ед но
раз де ле ние и се по я вя ва дру -
го. То ва оказ ва вли я ние и
вър ху по ли ти чес ка та обс та -
нов ка – чес та та смя на на
пра ви те л ства та и преж дев -
ре мен ни те пре зи де н тски ос -
тав ки ста ват не що оби чай но.
Пар ти ите в пар ла мен та са
сил но ра зе ди не ни (чес то по
лич ни при чи ни), об ра зу ват
се мно зи н ства без ус та но ве -
на прог ра ма, ко и то чес то се
ме нят. Въп ре ки то ва, един
ог ра ни чен кръг от по ли ти ци
се сме нят на дър жав ни те
пос то ве. Из бор на та де мок -
ра ция гу би сво я та стой ност.
Ко руп ци он ни те скан да ли се
превръ щат в ежед не вие, а
ста ра та по ли ти чес ка кла са
не взи ма ни как ви мер ки, с
ко и то да ги ог ра ни чи. В то зи
мо мент на по ли ти чес ка та
сце на на Фран ция се по я вя -
ва ген. Жорж Бу лан же. Той е
ге рой от вой ни те в Ал жир,
Ита лия и с Пру сия. През
1884 г. е наз на чен за ко ма нд -
ващ ко ло ни ал на та ар мия в
Ту нис. 1886 г. е го ди на та за
нав ли за не в по ли ти ка та на
ген. Бу лан же, той ста ва ми -
нистър на вой на та. Ка то ми -
нистър Бу лан же ня ма да се
за пом ни с поч ти ни що, но
той из по лз ва мак си мал но
ре сур си те на своя пост за ре -
ди ца по пу ли ст ки жес то ве –
по доб ря ва не по ло же ни е то в
ка зар ми те, сре щи с ве те ра -
ни, по мо щи за си ра ци. Бу -

УРОЦИТЕ НА ИСТОРИЯТА
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бо на пар тис ти в ав то ри тар -
но-на ци о на лис ти чес ко дви -
же ние. Той нас то я ва за то -
тал на смя на на по ли ти чес -
кия елит, за раз пус ка не на
пар ла мен та, за ог ра ни ча ва -
не на де мок ра тич на та сис те -
ма, ко я то спо ред не го е в ос -
но ва та на нес та бил но ст та и
ко руп ци я та. През яну а ри
1889 г. ген. Бу лан же под гот -
вя дър жа вен прев рат, но в
пос лед ния мо мент се раз ко -
ле ба ва и ре ша ва да из бя га в
Брюк сел. Опитът за прев рат
се ри оз но накър ня ва ав то ри -
те та на ге не ра ла във Фран -
ция и на пар ла мен тар ни те
из бо ри през ля то то на след -
ва ща та го ди на дви же ни е то
му претър пя ва пъ лен про -
вал. Из пад нал в по ли ти чес -
ка не ми лост, през 1891 г.
Жорж Бу лан же се са мо у би -
ва. 

Урок ІІ 

Чи ли. До 1973 г. та зи ла -
ти но а ме ри ка нс ка дър жа ва е
срав ни тел но спо кой на в сво -
е то по ли ти чес ко раз ви ти те,
на ме са та на во ен ни те е све -
де на до ми ни мум, за раз ли ка
от съ се ди те си. Чи ли за ед но с
Уруг вай са по соч ва ни ка то
“доб ри те при ме ри” в Ла ти нс -
ка Аме ри ка. Вът реш но по ли -
ти чес ка та обс та нов ка се ха -
рак те ри зи ра със срав ни тел но
чест ни и ре дов ни из бо ри,
мно го пар тий на сис те ма, доб -
ре раз ви ва ща се ико но ми ка.
През 1970 г. за пре зи дент е
изб ран Сал ва дор Али ен де,
кой то за поч ва да уп рав ля ва с
ле вия На ро ден фронт. Ка то
ця ло по ли ти ка та на Али ен де
е дос та про ти во ре чи ва в сво -
и те ре зул та ти. Пра ви те л ство -
то на ци о на ли зи ра клю чо ви
от рас ли. Не пос ре д ствен ре -
зул тат от действи я та на уп -
рав ля ва щи те е из па да не то на
Чи ли в теж ка ико но ми чес ка
кри за, на ра ст ва не на инф ла -
ци я та над 300% и лип са на
ин вес ти ции в стра на та. На
11.09.1973 г. во ен ни те, на че -
ло с ген. Ау гус то Пи но чет и
подк ре пе ни от САЩ, ре ша -
ват да сло жат “ред в дър жа -
ва та”. Али ен де е “са мо у бит”
в пре зи де н тския дво рец, за -
поч ват ма со ви пог ро ми в
стра на та, са мо в Сан тя го са
уби ти 2 796 ду ши. Пи но чет
на ла га ре жим, в кой то ос нов -
на ро ля иг рае по ли ти чес ка та
по ли ция ДИ НА, ка то ре зул -
тат от ней на та дей ност 1 068
ду ши са уби ти те, а 957 ду ши
са из чез на ли в пе ри о да 1973-
1989 г. Изос та вят се т. нар.
“ре гу ли ра щи” со ци ал ни
прак ти ки и се въ веж да чист и
твърд ка пи та лизъм. Та зи не -
го ва по ли ти ка пре диз вик ва

Ас. д-р Си ме он КА ЦА РОВ 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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се ов ла дя ва и за поч ва един
пе ри од на ико но ми чес ка ста -
би ли за ция. Те зи ре зул та ти са
пос тиг на ти и с при ла га не то
на все по-го ля ма ико но ми -
чес ка сво бо да на па за ра. То -
ва, от своя стра на, во ди до
на ра ст ва не то на ис ка ни я та и
за по ли ти чес ка сво бо да.
През юни 1983 г. из бух ват
об що на ци о нал ни въл не ния,
ко и то се жес то ко по ту ше ни.
Все пак ре жимът е сме нен
чрез из бо ри през 1989 г., от
та зи го ди на за поч ва и не -
виж да ни ят до то зи мо мент
ико но ми чес кия бум на Чи ли.
БВП  дос ти га бърз рас теж:
6% през 1991 г., 10% през
1992 г. и 6% през 1993 г. Чи -
ли от но во се превръ ща в ста -
би лен по ли ти чес ки и ико но -
ми чес ки център на Юж на
Аме ри ка.
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Плов ди вс кия уни вер си тет
през пос лед ни те го ди ни. Са ма
участ нич ка в че ти ри от конг -
ре си те на Меж ду на род но то
об ще ст во за изу ча ва не на
детс ка та ли те ра ту ра (IRSCL) –
в Австра лия, Юж на Аф ри ка,
Шве ция и Нор ве гия, тя убе ди
Бор да на ди рек то ри те на ав то -
ри тет на та све тов на ор га ни за -
ция, че Бъл га рия и Плов ди вс -
ки ят уни вер си тет са мяс то то,
на ко е то мо же да се про ве де
по ред ни ят меж ду на ро ден фо -
рум под не го вия пат ро наж. Ре -
зул татът бе, че през май 2004
го ди на тук се със тоя Меж ду -
на род на на уч на кон фе рен ция
по проб ле ми те на адап та ци я та
в детс ка та ли те ра ту ра, пос ве -
те на на 180-го диш ни на та на
“Риб ния бук вар” на д-р Петър
Бе рон. На нея си да до ха сре ща
предс та ви те ли от Бъл га рия,
Ру сия, Ук рай на, Пол ша, Гър -
ция, Анг лия, Ир лан дия, Ка на -
да, Япо ния, ко и то в ка че ст во то
си на изс ле до ва те ли, из да те ли,
илюст ра то ри, пе да го зи об ме -
ни ха мне ния и дис ку ти ра ха
проб ле ми на ху до же ст ве но то
твор че ст во за де ца и изиск ва -
ни я та, ко и то предс та вя пред
не го съв ре мен на та ау ди то рия.

Че ти ри кни ги, по ве че от
50 пуб ли ка ции в на шия и меж -
ду на род ния на у чен пе чат, де -
сет ки учас тия в све тов ни на -
уч ни фо ру ми, ед на спе ци а ли -
зи ра на биб ли о те ка по ли те ра -
ту ра за де ца и юно ши в Плов -
ди вс кия уни вер си тет и сто ти -
ци – на ис ти на сто ти ци ча со ве
ау ди тор но об щу ва не с мла ди -
те хо ра: всич ко то ва ни как не е
мал ко. То рес пек ти ра, но е са -
мо ста тис ти ка. А зад нея – зад
вся ка на пе ча та на стра ни ца,
зад вся ко из ре че ние, ко е то
тряб ва да прив ле че вни ма ни е -
то на сту ден ти те – стои един
слън чев чо век с нес кон ча е ма
енер гич ност, с под куп ва ща не -
пос ре д стве ност и аван тю рис -
ти чен дух: стои Мар га ри та. На
ко ле га та, на пре по да ва те ля, но
пре ди всич ко – на при я те ля:
ЧЕС ТИТ ЮБИ ЛЕЙ, МАР ГО! 

Аде ли на

Стра нд же ва

През 1992 го ди на пред
сту ден ти и пре по да ва те ли от
град На гоя тя из на ся лек ция за
бъл га рс ка та детс ка ли те ра ту ра
– кла си чес ка и мо дер на, ко я то
ста ва по вод за пуб ли ку ва не на
три би ли нг во ви (на японс ки и

анг лийс ки) пе чат ни из да ния
на Ост ро ва на изг ря ва що то
слън це: на са мия текст на лек -
ци я та, на порт рет на Мар га ри -
та Сла во ва ка то пре по да ва тел
и учен и предс та вя не на стра -
на та Бъл га рия - ка то ис то рия,
ге ог ра фия и кул тур ни пос ти -
же ния.

В Лон дон тя оти ва ка то но -
си тел на грант на Бри та нс ка та
ака де мия. Там прес тиж ни ят
На ци о на лен център за изс лед -
ва не на ли те ра ту ра та за де ца
ста ва три бу на за лек ци я та й
вър ху рус ки те илюст ро ва ни
детс ки кни ги в ев ро пейс ки
кон текст. Из борът на проб ле -
ма е мо ти ви ран от тре вож на та
конс та та ция, че За падът поч ти
не поз на ва сла вя нс ки те детс ки
текс то ве и още по-мал ко – изс -
лед ва ни я та вър ху тях. Предс -
та вя не то прив ли ча вни ма ние
към са ма та ав тор ка в та зи об -
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Че ти ри го ди ни (1998-2002)
доц. Сла во ва е лек тор по бъл -
га рс ки език и ли те ра ту ра в Ки -
евс кия на ци о на лен уни вер си -
тет “Та рас Шев чен ко” и ра бо -
ти за ка у за та на бъл га рис ти ка -
та в Ук рай на. Ежед нев ни те
пре по да ва те лс ки ан га жи мен ти
в чуж до е зи ко ва сре да не отк -
ло ня ват вни ма ни е то й от ли те -
ра ту ра та за де ца. Там из ли зат
кни ги те й “Пе пе ляш ка та на
ли те ра ту ра та” на ук ра и нс ки,
пос ве те на на иг ра та и фан таз -
ния еле мент в твор би те за де -
ца, и “Въл шеб но то ог ле да ло
на детство то” на рус ки език,
съб ра ла ста тии вър ху по е ти ка -
та на детс ки ху до же ст ве ни
текс то ве.

Тък мо меж ду на род ни ят
ав то ри тет на уче ния Мар га ри -
та Сла во ва ста на при чи на за
ед на от прес тиж ни те ин тер -
дис цип ли нар ни изя ви на

ласт и през 1999 г. ре но ми ра -
но то спи са ние за све тов на
детс ка ли те ра ту ра Bookbird
от пе чат ва от зи ви за две от
ней ни те кни ги – “Бъл га рс ка та
пе пе ляш ка” и “Пре сеч на точ -
ка”.

Все ки юби лей е по вод да
те пос та вят под сил на та свет -
ли на на про жек то ри те и да
нап ра вят пре цен ка на де ла та
ти (та зи, ко я то си пра виш сам,
тя мо же да е про во ки ра на и от
съв сем не ю би лей ни съ би тия).
Зад гър ба на доц. Сла во ва сто -
ят на ис ти на зна чи ми пос ти же -
ния, ко и то би би ло чу дес но да
на ме рят ес те ст ве но то си
продъл же ние и за нап ред в го -
ди ни те на ней на та ак тив ност. 

Пър во, тя е пос ве ти ла из -
ця ло съз на тел ния си на у чен и
пре по да ва те лс ки жи вот на ри -
ца рс ка та ми сия да отс то я ва
ли те ра ту ра та за де ца и юно ши
не са мо ка то ака де мич на дис -
цип ли на, а и ка то кул тур но и
ли те ра тур но поп ри ще. Поз на -
вам Мар га ри та отб ли зо и
знам, че за нея то ва е ка у за, на
ко я то ни ко га не би из ме ни ла.
По ве че от три де се ти ле тия
(две от тях - в Плов ди вс кия
уни вер си тет) тя не са мо пре -
по да ва пред ме та ис то рия на
детс ко-юно шес ка та ли те ра ту -
ра, но и бра ни мяс то то му във
фи ло ло ги чес кия и пе да го ги -
чес кия курс на об ра зо ва ние в
бъл га рс кия уни вер си тет. 

Вто ро, със съ ща та пла мен -
ност доц. Сла во ва е про па ган -
да тор  на род на та детс ка ли те -
ра ту ра зад гра ни ца. На ис ти на
мно гоб рой ни те й меж ду на -
род ни изя ви са ос мис ле ни от
стре ме жа за бъл га рс ка та ли те -
ра ту ра да се чуе и го во ри, да
се по пу ля ри зи рат пос ти же ни -
я та на на ши пи са те ли, в край -
на смет ка - да се прив ли ча
вни ма ни е то към Бъл га рия и
ней на та кул ту ра. Мал ци на са
уни вер си те тс ки те пре по да ва -
те ли, ко и то мо гат да ка жат, че
са го пра ви ли от три бу ни и ка -
тед ри с та ка ва кар тог ра фс ка
от да ле че ност – от Япо ния
през Ук рай на до Ве ли коб ри та -
ния и от Австра лия през Юж -
на Аф ри ка до Шве ция и Нор -
ве гия. И то ва е част от ге ог ра -
фи я та на пуб лич ни те изя ви на
Сла во ва, ко я то съ би ра в се бе
си ду ха на се ри оз ния на у чен
изс ле до ва тел с ду ха на не у -
мор ния пъ те ше ст ве ник.

Из не над ва що, но факт! Ко леж ка та ни доц. Мар га -
ри та Сла во ва е навър ши ла го ди ни, ко и то са по вод за
юби лей. Ста нах сви де тел как по ве че то уве до ме ни се
учу ди ха на циф ра та и след пре о до ля ва не на смай ва не -
то си поч ти всич ки побър за ха да ка жат, че не й ли чи
– ви тал но ст та на действи тел ния об раз труд но се
свързва с броя на рож де ни те дни.

$�������������%������
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чат ле ние ка то “не о бик но вен
мла деж с ре леф но из ра зе на
ин ди ви ду ал ност”.

По вре ме на уче ни че ст -
во то си в Плов див Дим чо
Де бе ля нов е сил но впе чат -
лен от пи е са та на Мак сим
Гор ки “На дъ но то”, иг ра на
тук от тру па та на Ма тей
Ико но мов. Пе сен та “Солн -

на бо хе ма та от ли те ра тур -
ния кръг “Зве но”, съ би ра ща
се в сто лич на та би ра рия
“Ба тен берг”, пок рай об ще -
ст во то на мла ди те по е ти са
и дру ги плов ди вс ки поз най -
ни ци: жур на листът Лу ка
Гру ев, за ги нал на фрон та,
на ту ра ли зи ра ни ят бъл га рин
(не мец по про из ход) – пуб -
ли цистът и про за икът Кос та
Кна у ер, съ що за ги нал съв -
сем млад, сту дентът юрист
Ата нас Бу ко рещ ли ев – пле -
мен ник на ком по зи то ра Ан -
гел Бу ко рещ ли ев и ба ща на
пи а нис та Анд рей Бу ко рещ -
ли ев.

По етът оби ча Плов див и
не про пус ка въз мож ност да
дой де в гра да, къ де то се
сре ща и с пре би ва ва щия тук
ка то учи тел Ни ко лай Ли ли -
ев. Днес учи ли ще и ули ца
но сят име то на “най-неж -
ния бъл га рс ки ли рик”, как -
то гла си оби чай но то оп ре -
де ле ние за сим во лис та.

Съ ще ст ву ват сви де те л -
ства, че Де бе ля нов още
твър де млад пе че ли вни ма -
ни е то на ду хов ни те си
връстни ци. Той участ ва в
ли те ра тур ния кръ жок на
гим на зи я та, сдру жа ва се с
Люд мил Сто я нов (Ге ор ги
Зла та рев, 1886–1973), кой то
по-къс но пи ше: “Дим чо Де -
бе ля нов жи вя са мо тен и та -
зи са мо та той но се ше ка то
бре ме още от дни те на сво -
е то детство. Още в Плов -
див зна ех, че той опит ва си -
ли те си в сти хот во р ство -
то, но то ва се смя та ше от
всич ки нас ка то ня как ва ло -
ша орис и ние кри ех ме та зи
своя “сла бост” от окол ни -
те”. Сре щи те на два ма та
продъл жа ват и в Со фия, къ -
де то Де бе ля нов завъ ршва
гим на зи ал но то си об ра зо ва -
ние. (Лю бо пи тен факт е, че
тук учи в един клас с пи са те -
ля Чав дар Му та фов,
1889–1954). А в ком па ни я та
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120 години от рождението на Димчо Дебелянов
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Доц. д-р Вла ди мир ЯНЕВ

це всхо дит и за хо дит” от
пи е са та пот рес ла юно ша та.
Връстни ци те пом нят час ти
от сти хот во ре ни е то му, пос -
ве те но на Мак сим Гор ки:
Из смрад ний кал и ти ня та

во не ща
из ле зе ти със свет на ло 

ли це,
ка за ни що въл ну ва и 

пов ди га
бо сяш ко то сър це...

Те зи сти хо ве по каз ват,
че часът на изящ ни те еле -
гич ни отк ро ве ния не е
настъ пил. Но по сви де те л -
ство на Гун ка Ал вад жи е ва
още през те зи го ди ни мла -
дежът поз нал тя го ст ни те
пристъ пи на са мо та та. Бра -
тов чед ка та при те жа ва ла и
ав тог раф (за жа лост про -
пад нал) от прек рас на та му
еле гия – со не та „Плов див”.

Из «Пъ те во ди тел на кни жов но ст та и ху до же ст ве на та ли -
те ра ту ра в Плов див от ХІХ век до на ши дни».

Димчо Дебелянов
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Дим чо Де бе ля нов за ед -
но с ця ло то си се мей ство се
пре ме ст ва от род на та Коп -
рив щи ца в Плов див след
смъртта на ба ща та през
1896 г. Издръж ка та им по е -
ма най-го ле ми ят брат Иван
– по ще нс ки чи нов ник в гра -
да. Твър де раз ли чен изг леж -
да мал ки ят Дим чо сред де -
ца та от тър го вс ка та ма ха ла.
Той завъ ршва в “Жъл то то
учи ли ще” четвър то от де ле -
ние и пър ви про гим на зи а -
лен клас, след ко е то се мей -
ство то му се прехвър ля в
Их ти ман.

През го ди ни те на уз ря -
ва не то, ко га то от 1900 до
1904 г. е гим на зист в “Алек -
сандър І”, Де бе ля нов е за бе -
ля зан от учи те ля Сте фан
Мин чев, кой то от ра но оце -
ня ва дар ба та му. Конс тан -
тин Гълъ бов предс та вя мла -
дия по ет ка то “не из чер па ем
ше гад жия”, чи ито “ше ги се
превръ ща ха в ху мо рис тич -
ни сти хот во ре ния”. Ме мо а -
ристът уве ря ва – “уче ни ци -
те от плов ди вс ка та мъж -
ка гим на зия зна е ха на и зуст
и дру ги сти хот во ре ния от
Дим чо Де бе ля нов, осо бе но
не го ви сти хот во ре ния, пи -
са ни за по диг рав ка на ня кои
учи те ли, из ве ст ни със сво я -
та пре ка ле на стро гост.
От то ва се виж да, че по е -
ти чес ко то да ро ва ние на
Дим чо Де бе ля нов е на ми ра -
ло още то га ва приз на ние не
са мо от учи те ля му Сте -
фан Мин чев, но и от съ у че -
ни ци те му”. Един от тях –
бъ де щи ят про фе сор по ма -
те ма ти ка Лю бо мир Ча ка -
лов, пом ни по е та ка то
“мом че с по-ви сок умствен
уро вен от уро ве на на дру га -
ри те си”; той пра вел впе -
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Под де ви за “Зна ни е то
раж да по бе ди те ли – бъ ди
един от тях” пре ми на и 
V меж ду на ро ден па на ир на
об ра зо ва ни е то. Еже год ни ят
об ра зо ва те лен фо рум, ор га -
ни зи ран от Ев ро пейс кия ко -
леж по ико но ми ка и уп рав ле -
ние и Меж ду на ро ден па на ир
– Плов див, бе ше отк рит от
кме та на гра да д-р Иван Чо -
ма ков.

От 16 до 18 март в об но -

се ри о зен ин те рес.
Офи ци ал но то отк ри ва не

за поч на с ре вю-спек такъл на
сту ден ти и пре по да ва те ли от
спе ци ал нос ти те “Мо ден ди -
зайн” и “Хо ре ог ра фия” на
Вар не нс кия сво бо ден уни -
вер си тет. Ка то част от съпъ т -
ства ща та прог ра ма ор га ни за -
то ри те от Ев ро пейс кия ко -
леж по ка за ха ре а лен уче бен
про цес с майс то рс ки кла со ве
на тех ни пре по да ва те ли по

пят кри ла та.
Са мо след ня кол ко ме се ца

и ние – пър ви ят ви пуск на
спе ци ал ност “Акть о р ство за
дра ма ти чен те атър” в Плов ди -
вс кия уни вер си тет “Па и сий
Хи лен да рс ки”, ще по ле тим
след сво и те меч ти. Ня кои ще
ус пе ят, дру ги мо же би ще про -
ме нят по со ка та и пъ тя. Но
днес, на то зи 27 март, пред
пра га на про фе си о нал на та си
ка ри е ра из пит ва ме пот реб -
ност да из ка жем ня кол ко ду ми
на бла го дар ност към те зи, ко -
и то сво ев ре мен но оце ни ха
въз мож нос ти те и пре и му ще -
ст ва та на Плов див да въз пи та -
ва свои акть о ри в ат мос фе ра -
та на сво и те кул тур ни тра ди -
ции и своя дух. Бла го да рим на
ръ ко во д ства та на Уни вер си те -
та и Пе да го ги чес кия фа кул -
тет, пре неб рег на ли всич ки
труд нос ти и пре пя т ствия. Бла -
го да рим на то зи, кой то още ни
се ус мих ва оку ра жи тел но от
порт ре та си на сте на та и ся -
каш ни пи та: Разб рах те ли
как во е те атърът? На у чих те
ли се да действа те? Дру го то
име на те атъ ра е действие. А
да действаш зна чи да вяр ваш.
Как то аз вяр вам в бъ де ще то
на акть о рс ка та спе ци ал ност в
Плов ди вс кия уни вер си тет.

Чес тит 27 март!
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ве на та шес та па ла та се
предс та ви ха 112 вис ши и
сред ни учи ли ща, инс ти ту -
ции, свър за ни с раз ви тие на
об ра зо ва ни е то, мла деж ка та
за е тост, на уч ния об мен.
Чуж де ст ран ни те участ ни ци
бя ха 35 – от Ве ли коб ри та -
ния, Хо лан дия, Гър ция, Гер -
ма ния, Фран ция, Швей ца -
рия, САЩ и др. За пър ви път
има ше от Шве ция и Люк сем -
бург. 

Плов ди вс ки ят уни вер си -
тет “Па и сий Хи лен да рс ки,
как то и три от фа кул те ти те –
Пе да го ги чес ки ят, Фа кул -
тетът по ма те ма ти ка и ин -
фор ма ти ка и Фа кул тетът по
ико но ми чес ки и со ци ал ни
на у ки, бя ха под гот ви ли свои
екс по зи ции, към ко и то кан -
ди дат-сту ден ти те про я ви ха

ме ниджмънт, кор по ра тив ни
фи нан си, сче то во д ство, ев -
ро пе ис ти ка, РR и рек ла ма. 

Връ че ни бя ха и наг ра ди те
в два та кон кур са за есе. По -
бе ди тел в на ци о нал ния кон -
курс на те ма “Ли ца та на Бъл -
га рия в Ев ро пейс кия съ юз” е
Ма ри е ла Доб ре ва, а в ре ги о -
нал ния кон курс “Градът, в
кой то ис кам да жи вея” пър -
во то мяс то зас лу жи Ни ко лай
Вър ши лов. Наг ра да та е екс -
кур зия до Брюк сел, къ де то
два ма та ще по се тят ев ро -
пейс ки те инс ти ту ции и офи -
са на Об щи на Плов див в Къ -
ща та на ев ро пейс ки те гра до -
ве. В на ци о нал ния кон курс
участ ни ци те бя ха 132, а в ре -
ги о нал ния – 28. 

“Плов ди вс ки

уни вер си тет”

Проф. д-р Ели са ве та Со ти ро ва
ху до же ст вен ръ ко во ди тел на ІV курс,
спе ци ал ност “Акть о р ство за дра ма ти чен те атър”

В на ве че ри е то на 
27 март – Меж ду на род ния
ден на те атъ ра, в те ат -
рал на та за ла на НАТ ФИЗ
“Кръстьо Са ра фов” сту -
ден ти от спе ци ал но ст та
“Акть о р ство за дра ма ти -
чен те атър” към Пе да го -
ги чес кия фа кул тет бя ха
от ли че ни с го ля ма та наг -
ра да от меж ду на род но то
жу ри на Обе ди не ни хо ла н -
дски фон да ции и Фон да -
ция “Ла ле” за про ект на
го ди на та “На шен ци за
Бъл га рия”. Наг ра да та бе
връ че на от анг лийс кия
акть ор Бен Крос.

Та зи ве чер, пре ди да се
вдиг не за ве са та във всич ки
те ат ри в по ве че от 120 стра ни
от раз лич ни кра и ща на све та,
акть о ри те от но во ще спо де -
лят със зри те ли те своя праз -
ник – 27 март, Меж ду на род -
ния ден на те атъ ра. Един от
най-ху ба ви те праз ни ци в ка -
лен да ра на пос лед ни те 46 го -
ди ни.

Иде я та за 27 март ид ва от
ед на от но си тел но мал ка ев ро -
пейс ка стра на, с мал ко из ве ст -
на те ат рал на би ог ра фия – от
фин лан де ца Ар ви Ки ви маа. И
то ва не е слу чай но. Как то не е
слу чай но и на ше то учас тие в
при каз ка та за то зи праз ник.
Бъл га рия не е и не мо же ше да
бъ де ед на от щаст ли ви те 6
стра ни, под пи са ли Римс кия
до го вор, чи я то 
50-го диш ни на чест вах ме са -
мо пре ди ня кол ко дни. Но
мал ка Бъл га рия е ед на от 8-те
стра ни уч ре ди тел ки на пър во -
то меж ду на род но те ат рал но
сдру же ние Societe Universelle
du Theatre, ос но ва но в Па риж
още в да леч на та 1927 го ди на.
Ко е то не са мо пред ше ст ва и
пред пос та вя днеш ния Меж -
ду на ро ден те ат ра лен инс ти -
тут към ЮНЕС КО, а пред -
виж да най-важ ни те му за да чи
и це ли, вклю чи тел но и нуж -
да та от спо де ле ни праз ни ци
на “Со ли дар ност и сът руд ни -
че ст во в име то на прог ре са”.
Меч ти те и на на ши те акть о ри
от оно ва вре ме, акть о ри те от
“Съз вез ди е то”, как то ги на ри -
ча Ма са ли ти нов, меч ти те им
за “Еди не ние в раз но об ра зи е -
то и сво е об ра зи е то на твор че -
ст во то” ес те ст ве но се впле то -
ха в ос но ви те на днеш ния Ев -
ро пейс ки съ юз (в кой то и ние
ве че чле ну ва ме) и не го ви те
прин ци пи за пъл но цен но кул -
тур но раз ви тие на но во то об -
ще ст во. Ни що чуд но – по ли -
ти ци те вър вят, а твор ци те ле -
тят, ма кар и са мо в меч ти те
си, ма кар и по ня ко га да си чу -
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Пре ди трий се ти на го ди ни

имах въз мож ност да по се тя
Бу да пе ще нс кия ес те ст ве но ис -
то ри чес ки му зей и да разг ле -
дам ори ги нал ни хер ба рий ни
об раз ци от бъл га рс ки рас те -
ния, на чи ито ети ке ти е на пи -
са но: “Ру ме лия, Фи ли по пол”,
“над гр. Ка ло фир” (Ка ло фер),
“Кар ло ва” (Кар ло во) и др. С
въл не ние че тях те зи име на на
поз на ти и близ ки мес та, по
ко и то пре ди 160 го ди ни са
бро ди ли съ би ра чи те на Им ре
Фри ва л дски, а 30 го ди ни след
тях е ми нал и Вик тор Ян ка. В
му зея ми по ка за ха и пис ма та
до Фри ва л дски от пра те ни ци -
те му на Бал ка ни те, пи са ни на
плът на, пожъл тя ла от вре ме то
хар тия и за пе ча та ни с чер вен
восък. Меж ду тях бя ха и пис -
ма та на Карл Хин ке от Плов -
див, в ко и то той с не ра вен го -
ти чес ки немс ки опис ва при -
ро да та на по се те ни те мес та и
жи во та в пъстрия Фи ли по пол.
В края на пис ма та под под пи -
са на Хин ке стои не из мен но и
под писът на К. Ма но лес ку –
мал ко кръстче, на чер та но от
не у ве ре на та ръ ка на нег ра -
мот ния, но пре дан на Фри ва л -
дски мла деж.

Ори ги нал ни те хер ба рий -
ни об раз ци и пис ма та, по ко и -
то Фри ва л дски е пуб ли ку вал
бе леж ки за екс пе ди ци ите си,
ми по мог на ха да си изяс ня
един въп рос, кой то то га ва жи -
во ме ин те ре су ва ше – къ де за
пръв път е би ла на ме ре на про -
чу та та ро до пс ка ха бер леа
(Haberlea rhodopensis), или
си лив ряк, как то я на ри чат на
ня кои мес та в стра на та.

Ма кар за то ва рас те ние да
се спо ме на ва ше в де сет ки ста -
тии и “фло ри”, мне ни я та на
бо та ни ци те за кла си чес ко то
му на хо ди ще ос та ва ха не яс ни
и про ти во ре чи ви. Лич но Фри -
ва л дски през 1835 г., ко га то
съ об щил ха бер ле а та ка то нов
род и вид за на у ка та, за на хо -
ди ще то й съв сем яс но е от бе -
ля зал: “Ру ме лия, пла ни на та
Ро до пи”. Учуд ва що бе ше за -
що то га ва мно го бо та ни ци
след не го по соч ва ха рас те ни е -
то не за Ро до пи те, а за Ста ра

пла ни на над Ка ло фер? Кое им
е да ло ос но ва ние да не се до -
ве ря ват на Фри ва л дски и кои
но ви све де ния са при е ма ли за
дос то вер ни?

Да се от го во ри на те зи
въп ро си се га, след тол ко ва
вре ме, не бе ше лес на ра бо та.
Тряб ва ше да се пра вят справ -
ки в кни ги, ста тии и съ об ще -
ния, пи са ни пре ди 100-150 го -
ди ни, да се “вър ви” от ав тор
към ав тор в об ра тен ред, да се
прег леж дат хер ба рий ни ма те -
ри а ли... Но след ка то всич ко

та пос ле до ва тел но.
Пра те ни ци те на Фри ва л -

дски – К. Хин ке и К. Ма но -
лес ку, прис тиг на ли в Плов див
в ран на та про лет на 1834 г. и
ос та на ли в гра да до края на
го ди на та. Ос вен по те пе та та
те съ би ра ли рас те ния и по
дру ги мес та на о ко ло, съ що и
из Ро до пи те. Тук през юни,
някъ де из сен чес ти те ска лис -
ти до ло ве над Асе но вг рад, те
по пад на ли на ха бер ле а та. Ко -
га то Фри ва л дски по лу чил ма -
те ри а ли те, след из ве ст ни съм -
не ния и ко ле ба ния стиг нал до
убеж де ни е то, че се от на ся до

за то ва в ста ти ите си. Прег ле -
дат ли се всич ки те, срав нят
ли се марш ру ти те на пра те ни -
ци те му по го ди ни и ме се ци,
не мо же да ста ва и ду ма за ня -
как ва греш ка или не точ ност в
дан ни те му. Ето са мо един
твър де по ка за те лен ци тат:
“Най-ин те рес ни те ре зул та ти
се по лу чи ха от пла ни нс ка та
ве ри га меж ду Ро до пи те и Ста -
ни ма ка (Асе но вг рад – б.м.),
ко я то е от да ле че на от Фи ли -
по пол на 4-6 ча са път. Тук
меж ду дру ги те ред ки и но ви
ви до ве бе на ме рен и то зи вид
рас те ние, ко е то аз през 1835 г.
на ре кох Haberlea rhodopensis.

През след ва ща та го ди на
К. Хин ке и К. Ма но лес ку се
прехвър ли ли от Плов див в
под но жи е то на Ста ра пла ни на
при Кар ло во. В окол нос ти те
на близ кия Ка ло фер те на ме -
ри ли съ що то рас те ние и ко га -
то Фри ва л дски по лу чил но ви -
те ма те ри а ли от не го, ста ти -
ите му с опи са ни е то на ха бер -
леа ро до пен зис ве че би ли из -
лез ли в ун га рс ко и немс ко
при ро до на уч но спи са ние. И
тъй ка то нав ре ме то той пуб -
ли ку вал са мо списъ ци на но -
ви те за на у ка та или не поз на ти
за Тра кия и Ру ме лия рас те -
ния, за не го ха бер ле а та от
Ста ра пла ни на в то зи смисъл
ве че не предс тав ля ва ла осо -
бен ин те рес. В хер ба рия му
оба че ос та на ли ек зе мп ля ри и
от две те на хо ди ща със съ от -
вет ни ети ке ти, ко и то мо жах
лич но да ви дя в Бу да пе ще нс -
кия му зей. На ед ни от тях е
на пи са но: “Ру ме лия, Ро до пи”,
а на дру ги “Над гр. Ка ло фер”.

Ка то се има пред вид то ва,
как то и фактът, че Фри ва л -
дски е про да вал дуб ли ка ти от
ма те ри а ли те си на спе ци а лис -
ти от дру ги стра ни, ста ва яс но
за що де се ти на го ди ни по-къс -
но го ле ми ят немс ки бо та ник
Ау густ Гри зе бах в сво я та кни -
га “Spicilegium Florae
Rumelicae et Bithynicae”
(“Сбор ник на фло ра та на Ру -
ме лия и Би ти ния”) пи сал за
на хо ди ще то на ин те рес ния
вид на Фри ва л дски след но то:
“В пла ни на та Ро до пи, над гр.
Ка ло фер” (!). Оче вид но Гри -

Еме рих (Им ре)Фри ва л дски
(6.ІІ.1799 – 20.Х.1870)
Ро ден в се ли ще то Бач ко

край Ко ло зач (Ун га рия). Още
през уче ни чес ки те си го ди ни се
за поз на ва с из ве ст ния ле кар
на ту ра лист Й. Сад лей и с го -
ле мия ун га рс ки бо та ник П.
Ки тай бел, ко и то оказ ват ре -
ша ва що вли я ние вър ху це лия
му по-на татъ шен жи вот.
През 1822 г. завъ ршва ме ди ци -
на, но не прак ти ку ва ле ка рс ка -
та си про фе сия, а постъп ва на
ра бо та в ес те ст ве но ис то ри -
чес кия от дел на Бу да пе ще нс -
кия на ро ден му зей и се за е ма с про уч ва не то на ун га рс ка та
фло ра и фа у на. През 1851 г. на пус ка му зея и се от да ва на
част ни при ро до на уч ни изс лед ва ния.

От 1833 до 1870 г. Фри ва л дски ор га ни зи ра 7 при ро до на уч -
ни екс пе ди ции на Бал ка ни те, от ко и то пър ва та (1833) и по-
го ля ма та част от вто ра та (1834-1837) са по на ши те зе ми.
Въз ос но ва на съб ра ни те ма те ри а ли пуб ли ку ва ня кол ко ста -
тии, съдър жа щи опи са ни е то на де сет ки но ви за на у ка та
рас те ния и жи вот ни, ко и то са най-съ ще ст ве ни ят при нос
за опоз на ва не то на бъл га рс ка та при ро да през пър ва та по ло -
ви на на ХІХ век. 

то ва е ве че сто ре но, мо же с
по ло жи тел ност да се ка же, че
ха бер ле а та е би ла на ме ре на за
пръв път действи тел но в Ро -
до пи те, меж ду Асе но вг рад и
Бач ко во, и че Фри ва л дски я е
опи сал и съ об щил по ма те ри -
а ли, про из хож да щи имен но
от тук. В Ста ра пла ни на рас те -
ни е то е би ло отк ри то ед на го -
ди на по-къс но и ав то ри те, ко -
и то са по соч ва ли то ва на хо ди -
ще за кла си чес ко, не са би ли
дос татъч но доб ре ос ве до ме ни
и са до пус ка ли греш ка. Впро -
чем не ка прос ле дим съ би ти я -

нов род и вид рас те ние, ко е то
в чест на своя учи тел, бо та ни -
ка Карл Ха бер ле, и пла ни на та
Ро до пи на рекъл с име то
Haberlea rhodopensis. Ма кар
че най-за бе ле жи тел ни те ка че -
ст ва на ха бер ле а та (ре ли кт на -
та й при ро да, ен де мич но то й
разп ро ст ра не ние на Бал ка ни -
те и продъл жи тел на та й ана -
би о тич на1 су хо ус той чи вост)
ста на ли из ве ст ни дос та по-
къс но, още то га ва Фри ва л -
дски я смя тал за ед но от сво и -
те най-го ле ми бо та ни чес ки
отк ри тия и чес то спо ме на вал

Проф. д-р Сте фан СТА НЕВ
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1 Aна би о за та е със то я ние, при ко е то ин тен зив но ст та на жиз не ни те функ -
ции на ма ля ва до кра ен ми ни мум и съ от вет ни ят ор га низъм външно се на -
ми ра в със то я ние на мни ма смърт.
2 Oсвен R. nathaliae на Бал ка нс кия по лу о ст ров, вклю чи тел но и в Бъл га рия,
се сре ща и видът R. serbika.
3 Bсич ко 5 ви да от 3 ро да. От тях са мо един вид – Ramonda myconi рас те
извън пре де ли те на Бал ка нс кия по лу о ст ров.

зе бах ло гич но ком би ни рал
дан ни те от ети ке ти те на по лу -
че ния хер ба ри ен лист (“над
гр. Ка ло фер”), не до пус кай ки,
че ста ва ду ма за две раз лич ни
на хо ди ща. Го ле ми ят му ав то -
ри тет на ка рал уче ни те след
не го безк ри тич но да при е мат
ука за ни я та му за мес то на хож -
де ни е то на рас те ни е то и да го
пов та рят в сво и те кни ги и ста -
тии. Ко га то по-къс но се изяс -
ни ло, че Ка ло фер и Кар ло во
не са в по ли те на Ро до пи те, а
в Ста ра пла ни на, бо та ни ци те
се ко ри ги ра ли и за поч на ли да
се по я вя ват ци та ти от ро да на
“Ста ра пла ни на, гр. Ка ло фер”
или “Тра кия, пла ни на та Бал -
кан (ня ко га Ро до пи)”(!). А след
ка то и В. Ян ка през 1871 г. на -
ме рил рас те ни е то край Кар ло -
во и Ка ло фер, всич ко изг леж -
да ло ся каш съв сем яс но: Ро -
до пи те не са мо че не са кла си -
чес ко то на хо ди ще на ха бер леа
ро до пен зис, но и че тя се сре -
ща един стве но в Ста ра пла ни -
на. В Ро до пи те би ла “отк ри -
та” от чеш кия про фе сор Й.
Ве ле но вс ки, кой то по то зи по -
вод до ри от бе ля зал, че ако до -
то га ва име то “ро до пен зис” е
мо же ло да се смя та за греш но,
то с но во то на хо ди ще на рас -
те ни е то греш ка та е поп ра ве -
на. Пос ле ха бер ле а та би ла на -
ме ре на от бо та ни ци те Й. Ке -
ле рер, К. Ре хин гер и Б. Ки та -
нов на ня кол ко мес та в Гър -
ция (пла ни ни те Боз даг, Куш -
ни ца и в Ро до пи те при 
гр. Ксан ти), а през про лет та
на 1972 г. аз имах щаст ли вия
шанс да я на ме ря и в Из точ на
Сред на го ра, над с. Дом лян,
Плов ди вс ко.

Та ка ва е ис то ри я та на ро -
до пс ка та ха бер леа. А се га да
раз ка жа нак рат ко за ней на та
за бе ле жи тел на ана би о тич на
су хо ус той чи вост и ре ли кт но-
ен де мич на при ро да, ко и то
мно го по ве че са въл ну ва ли
бо та ни ци те.

През 1928 г. П. Чер ня вс ки
пуб ли ку вал в спи са ни е то на
Рус ко то бо та ни чес ко дру же -
ст во ста ти я та “Ана би оз
Ramondia nathaliae Panč. et
Petr”, в ко я то съ об ща ва след -
ния уди ви те лен факт: при изс -
лед ва ни я та му вър ху би о ло ги -
я та на рас те ни е то на та ли е ва
ра мон да (Ramondia nathaliae),
разп ро ст ра не но в Юж на Сър -
бия, Ма ке до ния и Се вер на
Гър ция, се ус та но ви ло, че ня -

кои ек зе мп ля ри, из су ше ни и
прес то я ли в хар ба рий 18 ме -
се ца, след за саж да не и ов лаж -
ня ва не от но во се раз ви ва ли
нор мал но. Из ве ст но би ло, че
мно го во до рас ли, ли шеи и мъ -
хо ве при те жа ват по доб на спо -
соб ност, но при цвет ни те рас -
те ния то ва бил вто ри ят съ об -
ща ван слу чай в ли те ра ту ра та.

Ка то се знае родство то на
ра мон да та с ха бер ле а та (и
две те са от ед но се мей ство –
Gesneriaceae) и близ ки те им
мор фо ло гич ни и еко ло гич ни
осо бе нос ти, ло гич но е би ло да
се до пус не, че и ха бер ле а та
мо же да има съ ща та спо соб -
ност. Екс пе ри мен тал но то ва
би ло потвър де но пре ди око ло
50 го ди ни от бъл га рс кия бо та -
ник Иван Ган чев. Ре зул та ти те
от не го ви те изс лед ва ния над -
ми на ли всич ки очак ва ния –
ек зе мп ля ри, прес то я ли 31 (!)

ме се ца в хер ба рий, не за губ ва -
ли сво я та жиз не ност и спо соб -
ност да продъл жат раз ви ти е то
си! Ко га то то зи нов “ре корд”
ста нал из вес тен на на уч ния
свят, от мно го бо та ни чес ки
гра ди ни за поч на ли да ид ват
пис ма с мол би да им се изп ра -
ти от то ва чуд но рас те ние. И
вмес то се ме на, как то е при е то
в та ки ва слу чаи, от Со фия те
по лу ча ва ли... хер ба ри зи ра ни
лист ни ро зет ки, ко и то след

по саж да не и по ли ва не ожи вя -
ва ли.

Би о ло ги чес ки ят смисъл на
ана би о за та, наб лю да ва на при
ра мон да та2 и ха бер ле а та, е
пре жи вя ва не на фи зи чес ка та и
фи зи о ло ги чс ка та су ша, т.е. на
продъл жи тел ни те лет ни за су -
ша ва ния и зим ни те сту до ве,
ко га то по ра ди нис ки те тем пе -
ра ту ри на лич на та во да в поч -
ва та е прак ти чес ки не из по лз -
ва е ма от рас те ни я та. Ако се
разг ле да въп росът от ево лю -
ци он на глед на точ ка, той тряб -
ва да се свър же с древ ния про -
из ход на те зи ви до ве. През
тер ци е ра при ус ло ви я та на по-
топъл и вла жен кли мат ра мон -
да та, ха бер ле а та и дру ги
предс та ви те ли от сем. Гес не -
ри е ви ве ро ят но са би ли ши ро -
ко разп ро ст ра не ни в Ев ро па и
Азия. С настъп ва не на ква тер -
нер ни те за ле дя ва ния мно го
ви до ве за ги на ли, дру ги, как -
ви то са те зи две рас те ния, сил -
но раз покъ са ли и стес ни ли
аре а ли те си, за паз вай ки се са -
мо на от дел ни мес та, къ де то
мик рок ли ма тич ни те ус ло вия
по каз ват сход ство с тер ци ер -
ния кли мат (закъ та ни сен чес -

ти ска лис ти скло но ве, влаж ни
дъл бо ки до ло ве и дру ги по -
доб ни). В бор ба та за съ ще ст -
ву ва не при но ви те ус ло вия ра -
мон да та и ха бер ле а та си из ра -
бо ти ли спе ци фич ни фи зи о ло -
гич ни прис по соб ле ния (из па -
да не през най-неб ла гоп ри ят -
ни те пе ри о ди в ана би о за), бла -
го да ре ние на ко и то те продъл -
жа ват да жи ве ят и се га. Кол ко -
то се от на ся до твър де ни е то,
че ха бер ле а та, ра мон да та и
дру ги те ев ро пейс ки предс та -
ви те ли на сем. Гес не ри е ви3 са
тер ци ер ни ре лик ти, по ка за -
тел ни за то ва са пре ди всич ко
тях на та сис те ма тич на изо ли -
ра ност сред ос та на ли те рас те -
ния на ев ро пейс ка та фло ра и
родстве ни те им връз ки с близ -
ки ви до ве и ро до ве, разп ро ст -
ра не ни в тро пи чес ки те и субт -
ро пи чес ки те час ти на Азия.
Ана то мич но то уст рой ство на
ха бер ле а та с яс но под чер та на
хиг ро мо рф ност съ що го во ри
за ви до об ра зу ва не при ус ло -
вия на вла жен и мек кли мат,
какъв то е бил свой ствен на зе -
ми те на Ев ро па, Азия и Се вер -
на Аме ри ка през тер ци е ра.

*
На вяр но ня кои чи та те ли,

ко и то не поз на ват ро до пс ка та
ха бер леа (си лив ря ка), ще по -
же ла ят да ви дят то ва за бе ле -
жи тел но рас те ние. Не е не об -
хо ди мо за та зи цел да предп -
ри е ма те да леч ни екс кур зии в
Ро до пи те или в Ста ра пла ни -
на. Дос татъч но е да ми не те по
шо се то от Асе но вг рад до Бач -
ко вс кия ма нас тир и да се вгле -
да те във влаж ни те сен чес ти
ска ли пок рай р. Чая или из
близ ки те де ре та. Мно го от тях
са пок ри ти с тъм но зе ле ни те
ту фи на ха бер ле а та, ко я то от
края на ап рил докъм края на
май цъф ти с неж ни те си бле -
до ро зо ви до тъм но ли ла ви фу -
ни е вид ни цвет че та. Спре те ли
да им се по лю бу ва те, спом не -
те си още веднъж, че сто и те
пред уни кал но при род но тво -
ре ние, пред ед но от най-древ -
ни те и най-ред ки рас те ния във
фло ра та на Ев ро па, за па зи ло
се до на ши дни един стве но на
ня кол ко мес та в пла ни ни те на
Бал ка ни те.
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В Плов ди вс кия уни вер си -
тет “Па и сий Хи лен да рс ки”
за поч на кан ди да тс ту де н тска -
та кам па ния за учеб на та
2007/2008 го ди на. Пред ва ри -
тел ни из пи ти ще има по осем
пред ме та. За пър ви път по
вре ме на пред ва ри тел ни те из -
пи ти ще има и про вер ка на го -
вор ни те и ко му ни ка тив ни те
спо соб нос ти на кан ди да ти те
в Пе да го ги чес кия фа кул тет.
Край ни ят срок за по да ва не на

лийс ки език, хи мия, ма те ма -
ти ка и ин фор ма ти ка. На пред -
ва ри тел ни те из пи ти мо гат да
се явят всич ки же ла е щи, а по -
лу че ни те оцен ки са аб со лют -
но рав нос той ни на те зи от ре -
дов на та кан ди да тс ту де н тска
кам па ния.

Ака де мич но то ръ ко во д -
ство е пред ло жи ло на Ми нис -
те р ство то на об ра зо ва ни е то и
на у ка та в Плов ди вс кия уни -
вер си тет да бъ дат разк ри ти
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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.

Свет ла ПАВ ЛО ВА*

(�(�(
�)��*��+&�,)�,-��&.
*��	������������������"

�
��������������
/����%� �	�
�0�����������
����

�������	���������% �����
1������	����	��������

�
�������	���������������
2���������
���������������
�����

�������������
,��������	��������������

�����������'��������
����������

(�(�(
3�����
�������������
����	�����	

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

������������
�����������������������

���������
$
 ����
���	����������������"

����������0��
��'����������

����
������

�)1�+&�4-3�*5�/-6
3���������"����	�������������� ���

6%���������������
�� �����"
��
��� ���������

����������'������
3�����
����
��������

&����
�����'�������������� ���

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

до ку мен ти те е 23 май.
Пър ви ят из пит е нас ро чен

на 2 юни и е по би о ло гия. Ос -
та на ли те из пи ти ще се про ве -
дат от 3 до 8 юни в след на та
пос ле до ва тел ност – бъл га рс -
ки език, ис то рия на Бъл га рия,
бъл га рс ка ли те ра ту ра, анг -

че ти ри но ви ба ка лавъ рски
спе ци ал нос ти – “Ин фор ма ци -
он на фи зи ка и ко му ни ка ции”,
“Со ци ал ни дей нос ти”, “Изоб -
ра зи тел но из ку ст во”, “Джаз и
поп изпъл ни те лс ко из ку ст во”.
Очак ва се одоб ре ни е то на
МОН.
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1. Май ка та и мал ко то кен -
гур че Скокльо ска чат око ло
ста ди он с оби кол ка 330 м.
Вся ка се кун да мал ко то пра ви
1 скок от 2 м, а май ка та – от 5
м. Тръг ват от ед но и съ що мяс -
то в ед но нап рав ле ние. След
25 се кун ди Скокльо се умо ря ва и спи ра да по чи не, до ка то май ка -
та продъл жа ва да ска ча. След кол ко вре ме тя ще нас тиг не от зад
сво е то бе бе?

а) 15 с. б) 24 с. в) 51 с. г) 66 с. д) 76 с.
2 Сре щу по лож ни те

стра ни на все ки зар
имат об ща су ма 7. Един
зар се тър ка ля по по со -
че ния път. В точ ка та на
тръг ва не S от го ре е чис ло то 3. Кое чис ло ще бъ де от го ре в край -
на та точ ка F. 

а) 2, б) 3, в) 4, г) 5, д) 6.

���������	�����������	������	�����	
����,
1. Ято гълъ би. На дър во то са кац на ли 5 гълъ ба, а на зе мя та

– 3 гълъ ба. 
2. За да ча от Древ ния Рим. Синът ще по лу чи 2000 ди на ра,

май ка та – 1000 ди на ра, а дъ ще ря та – 500 ди на ра.
Под гот вил: 

доц. д-р Ге ор ги КОС ТА ДИ НОВ

����
��
Саш ко Пав лов
*
Пред ла гам про мя на в на чи -

на на про веж да не на пре зи де н -
тски те из бо ри. Пър во да се каз -
ват пре зи де н тски Из би ри. Вто -
ро, все ки кан ди дат-пре зи дент
да си из бе ре ед на мар ка би ра.
След то ва се про веж дат ис ти -
нс ки те из би ри – все ки гла со по -
да ва тел си из Би ра би ра та (и си
я пие, безп лат но). Пус ка си съ -
от вет ния брой ка пач ки (или
ети ке ти) в из би ра тел на та ур на
(мо же и с раз дел но съ би ра не –
в ед на ур на – ка пач ки, в дру га
– ети ке ти, да сме в тон с Ев ро -
па та. След преб ро я ва не то да се
пре да дат за вто рич ни су ро ви ни
и пак мал ко па ри ци да се спес -
тят), пос ле се преб ро я ват. И ко -
я то би ра спе че ли най-го лям
брой лю би те ли, оп ре де ля пре -
зи ден та. Хем все на род ни праз -
не н ства, Ок то бер Биър фес та в
Гер ма ния ще блед нее, хем пре -
зи дент ще си из би ра ме. И по-
ев тин ко ще из ле зе – рек ла ми те
на би ри те ще се по я вя ват с ли -
ца та на съ от вет ни те кан ди да ти
и би ре ни те ком па нии ще си ги
по е мат, а за 10 – 15 ми ли о на
лв. (кол ко то смя там, че ще
стру ва кам па ни я та ми ни мум)
на все ки гла со по да ва тел се па -
дат по 5 -6 би ри.  

Ей, дру го си е биз нес мис -
ле не то.

Ще се пре мах не и гад на та
на ред ба в де ня пре ди из би ри те
да не се про да ва би ра и друг
ал ко хол. Ще бъ де за ме не на от
Би ред ба № 5 (не по ве че от 5
би ри на би ро пи е ща гла ва от
на се ле ни е то, но и не по-мал -
ко).

По-на татък мо же да се пре -
ми не и към бир ла мен тар ни из -
би ри за из Би ра не на бир ла -
мент. Все ки ще гла су ва съг лас -
но сво и те бир тий но-по ли ти -
чес ки прист рас тия. И ще нас -
та нат ед ни все на род ни бир ше -
ст ва... 

Пък и по-обек тив ни ще бъ -
дат ре зул та ти те, за що то ка за но
е: По Би ра та ще ги поз на е те.

*
Раз ра ст ва ме се. И в Ки тай

ве че има об ласт Доб руд жа.
Доб ру-Джа и ви кат. И фа сул
отг леж дат. Днес ба ба та си ку -
пи ла доб руд жа нс ки фа сул (по -
не та ка пи ше с го ле ми те бук -
ви), а с мал ки бук вич ки от зад

пи ше: внос от Ки тай. На фир -
ма Izzy (ако не ми вяр ва те, да
про ве ри те). Очак ва се в Ки тай
да отк ри ят и но ва об ласт – Сми
Лян.

Гле дай те мал ки те бук вич -
ки, кой знае как ви но ви отк ри -
тия ни очак ват.

*
За бе ля за ли ли сте кол ко

оби чат бъл га ри те да из по лз ват
гла го ла вди гам? Вди гат ни це -
ни те на всич ко, вди гат данъ ци -
те, так си те, то ка, пар но то, вди -
гат ни кръв но то, вди га ме шум,
вря ва, оле лия, вди га ме ги ри, но
не се вди га ме на крак, пос ле
вди га ме ръ це от всич ко и нак -
рая май ще взе мем да си вдиг -
нем гълъ би те и да отп ра шим из
Ев ро па та. Да ви дим на кой ще
го вди гат то га ва.

Бъл га ринът оба че оби ча и
да сва ля – мац ки.

В ли чен план как во мо га да

ва диш оная ра бо та, и то къ де
му ос та ва на чо век да се по чу -
ст ва мъж? А? А в об ще ст ве ния
ке неф хем си ва диш оная ра бо -
та, хем се чуст ваш мъж. По де -
фи ни ция.

*
Да жи вей ком шийс ко то съ -

се д ство! И обе ди не ния съ е ди -
ни те лен ев ро пейс ки съ юст. Де -
то вля зох ме. И мно го сме вът -
ре!

Срещ на ли се един ден Ев -
ро пейс ки ят Съ юз и Обе ди не на
Ев ро па. Пог ле да ли се, пог ле -
да ли се, ми при ли чат си ка то
две кап ки во да, ка то ед но яйч ни
близ на ци си при ли чат. А те на -
ис ти на би ли близ на ци, са мо че
ги раз де ли ли при раж да не то и
жи ве ели при раз де ле ни те си
ро ди те ли (по ли тик и жур на ли -
ст ка). 

По-на татък продъл жа ва ка -
то по Ерих Кест нер, ако сте чу -
ва ли за не го (Двой на та Лот хен
се каз ва про из ве де ни е то). Ма -
кар че, как то е ка зал по етът:

Кой не знай Ери ха Кест нер,
Кой не е чу вал за не го?
Ми май ве че ни кой (по не в

Бъл га рия). Че тя щи поч ти не
ос та на ха. Виж, за Азис всич ки
са чу ва ли. 

Тук му е мяс то то да спо ме -
нем двой на та ре дуп ли ка тив на
ку чеш ка псув ня:

Баф ма аму, баф!

све та, ей!
*
Тия дни се за мис лих за

фран ко фо ни я та. Кой ли пък ги
из мис ля тия ду ми? Фран ко фон,
ка то те ле фон, гра мо фон, маг не -
то фон, ка се то фон - фран коз вук.
Мо же би тряб ва да се по у чат от
ве ли кия френс ки пи са тел Габ -
ри ел Ше ва лие, кой то в хро ни ки -
те си за сел це то Клош мерл ан
Бо жо ле опис ва как по по вод
пост ро я ва не то на селс кия пи со -
ар жи те ли те се раз де лят на две
фрак ции, за и про тив, ури но фи -
ли и ури но фо би съ от вет но. Та
фран ко фи ли ми зву чи къ де по-
доб ре от фран ко фо ни. Ос вен то -
ва, ка то се има пред вид, че
фран цу зи те са Га ли, и се нап ра -
вят рес пек тив ни те субс ти ту ции
(кви слож ни ду ми мо ем упот ре -
бя ам, а? Тре бе асъ м мноо хин ти -
ли ген тен), ще се по лу чи га ло фо -
ни, или, за по-крат ко, гал фо ни.

*
За об ще ст ве ни те ке не фи и

мъ же те. 
Аз, ка то ви дя да пи ше „Мъ -

же”, ка то вля за, и се чуст вам
мъж. То къ де ли дру га де да се
чуст ваш мъж? В къ щи ко кош ка
куд ку дя ка, пе телът не пее, ами
ку ку ри га, до ка то съв сем не из -
ку ку ри га. На ра бо та си ед но
асек су ал но го ве до, що то на -
род на та по го вор ка каз ва там
къ де то си ва диш хля ба да не си

ка жа: Вди гам го (все още).
Еей, тва мръс но подсъз на -

ние бее. Вди гам го наст ро е ни е -
то, раз би ра се. 

*
Пла тон и той бил бъл га рин.

Отишъл към то гръц ко да ди ри
по-добър жи вот, по и зу чил се, и
по не же бил умен, про чул се,
до ри си отк рил собстве на шко -
ла. Фи ло со фс ка. 

Но, тъй ка то в оне зи вре ме -
на още не би ли отк ри ли гин ко -
би ло ба та, Пла тон бил мно го
раз се ян, как то по до ба ва на
един ис ти нс ки про фе сор.

Пос то ян но заб ра вял раз ни
не ща и пи тал на раз ва лен бъл -
га рс ки: А ка де ми я ту ни ка та, а
ка де ми я кни га та, аа, ка де ми я
тва, а ка де ми я оно ва. За то ва
уче ни ци те му за поч на ли да на -
ри чат шко ла та А ка де ми я.
Пос ле се ока за ло по-лес но да
го пи шат сля то. Ака де мия.

И ний сме да ли не що на
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