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 Академик Благовест Сендов 
е почетен доктор на ПУ

 Посланикът на Кралство 
Белгия гостува в университета

 Мисия „Лондон“

 Пловдивски студенти бяха 
в Европейския парламент

 Защо учим български език – 
анкета с чешки студенти

В броя ще прочетете още:В броя ще прочетете още:

Първото заседание на ново-
избрания Академичен съвет се 
състоя на 21 март в 6. аудито-
рия, където присъстваха много 
гости, сред които и Негово 
Високопреосвещенство Пло-
вдивският митрополит Нико-
лай, представители на медии-
те и др.  То беше открито от 
ректора доц. Козлуджов, който 
заяви: „Почитаеми членове на 
АС, искам да ви поздравя, да ви 
честитя избора. Вие сте хората, 
получили доверието на факул-
тетите чрез номинациите от 
общите им събрания и избрани 
от Общото събрание на ПУ. Този 
избор е проява на отговорност, 
която вие ще носите. Убеден 
съм, че заедно с вас ще рабо-
тим ползотворно и плодотвор-
но за благото на Университета 
и за неговия просперитет. 

Заседанието бе разделе-
но на две части – тържестве-
на и работна. Тържествената 
включваше ритуала по преда-
ването на ректорската огър-
лица – символ на ректорската 
власт. Доц. д-р Запрян Козлу-
джов я получи от проф. дфн 
Иван Куцаров с думите: „Прие-
мам ректорската огърлица не 
само като символ на ректор-
ската власт. Тя в много по-голя-
ма степен е символ на една 
огромна отговорност, която 
ляга като бреме върху плещи-
те, и аз осъзнавам тази отго-
ворност. Оттук-нататък тази 

отговорност ще определя 
всяко едно мое решение, всяка 
една моя постъпка. Разбира се, 
вие сте хората, които ще споде-
ляте с мен тази отговорност, но 
имам ясното съзнание, че все 
пак тя остава основно моя. 

След това Негово Високоп-
реосвещенство Пловдивският 
митрополит Николай отслужи 
молебен и отправи благосло-
вия към новото университет-
ско ръководство и всички сту-
денти, преподаватели и служи-
тели от ПУ.

Работната част се про-
веде в Заседателната зала и 
най-важният момент от нея 
беше изборът на заместник-
ректори. По предложение на 
ректора доц. Козлуджов АС 
избра за негови заместници 
проф. дмн Георги Тотков – 
Информационно осигурява-
не, акредитация и система 
за качество; доц. д-р Жорже-
та Чолакова – Учебна рабо-
та, издателска дейност и кан-
дидатстудентска кампания; 
доц. д-р Невена Милева – 
Международно сътрудни-
чество, научноизследова-
телска и проектна дейност. 
Проф. дпн Веселин Маргари-
тов е функционален декан и 
ще отговаря за Спорт и соци-
ални дейности.

Успех в отговорната им 
работа!

Приключиха изборите Приключиха изборите 
за ръководни органи за ръководни органи 
на Университетана Университета

Откриване на първото заседание на новия Академичен съвет. 
Отляво надясно: доц. д-р Запрян Козлуджов, проф. дфн Иван 
Куцаров и митрополит Николай 
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витие на университета. Стиг-
на се до очаквания балотаж, 
а при гласували 356 души се 
получиха следните резултати: 
доц. З. Козлуджов – 139 
гласа; проф. А. Рахнев – 79; 
доц. Д. Лев терова – 71; 
доц. И. Иванов – 38; доц. Ж. Ива-
нов – 22. 

На втория тур гласуваха 346 
души, от които доц. Козлуджов 
получи вота на 203, а проф. Рах-
нев на 129, имаше 13 бели бюле-
тини и 1 недействителна.

В първото си обръщение 
като ректор доц. Козлуджов 
заяви: „Благодаря не само на 
тези, които ме подкрепиха, но 
и на всички вас, които почето-
хте този висш форум с присъст-
вието си. Истински съм развъл-
нуван, защото вие ми гласувахте 
един огромен кредит на дове-
рие. Отсега нататък предстои 
по-трудното – да оправдая това 
доверие. Казах, че няма да ви 
подведа, че ще направя всич-
ко, което зависи от мен, за да 
осигуря стабилност, под което 
разбирам не просто финансо-
ва стабилност – нея ще я оси-
гуря, знам с какво разполагаме, 
как да управляваме средствата. 
Под стабилност разбирам спо-
койствие – хората да идват с 
желание и увереност на работа. 
Да работят не само за себе си, но 
и за институцията Пловдивски 
университет, за нейния проспе-
ритет. Още веднъж ви благодаря 
– за подкрепата и за доверието.”

На новото ръководство 
пожелаваме много успехи, да 
съхрани най-доброто от акаде-
мичните традиции и да създаде 
нови, опирайки се на модерни 
и ефективни решения!

Тильо Тилев

Отчетите на ресорните 
заместник-ректори бяха публи-
кувани в брой 1 на вестника и 
сайта на ПУ и делегатите имаха 
възможност да се запознаят с 
тях предварително. Затова рек-
торът проф. дфн Иван Куцаров 
в своя отчет се спря поотделно 
на някои от най-важните анга-
жименти, заложени в програ-
мата му, и тяхната реализация 
през изминалите седем години 
и три месеца. Неговото обоб-
щение беше, че през двата ман-
дата мисията му е била да над-
гражда това, което са постиг-
нали предишните ректорски 
ръководства. Той благодари на 
членовете на неговия екип и 
на Академичния съвет, на пред-
седателя на Контролния съвет 
проф. дмн Тодор Желязков, на 
Студентския съвет, който през 
тези години наистина заработи 
ефективно и отстояваше права-
та на студентите. 

За възходящото развитие на 
ПУ говорят много факти – в хро-
нологически и в количествен 
аспект: предстоящият 50-годи-
шен юбилей, постоянно увели-
чаващият се брой студенти, раз-
криването на нови и актуали-
зацията на вече съществуващи 
специалности и магистратури, 
обновяващата се и разширява-
ща се (макар бавно и не спо-
ред потребностите) материал-
на база, нарастващият автори-
тет на нашето висше училище в 
страната и чужбина. За това раз-
витие говори дори един факт, 
който вероятно е важен само за 
статистиката и за историята, а 
именно броят на делегатите на 
Общото събрание. Списъчният 
състав през 1993 г. е бил 221 
души, 2003 – 268 души, 2007 – 
290 души, 2011 – 375 души. 

В положителна насока бяха 
изказванията при обсъжда-
нето на отчетите, а същевре-

Общото събрание беше свикано на 28 февруари за избори на 
нови ръководни органи на Пловдивския университет. Форумът се 
проведе в зала „Пловдив” на Новотела, защото в ПУ нямаше доста-
тъчно голяма зала, която да побере делегатите, които по списъчен 
състав бяха 375 души.

Общото събрание започна своята работа под ръководството 
на неговия председател проф. дмн Стоил Миховски. Дневният ред 
включваше избор на членове на комисиите, обезпечаващи работа-
та на събранието, доклад на председателя на Мандатната комисия, 
отчет на ректора, отчет на Контролния съвет, обсъждане на отчети-
те, избори за председател и заместници на Общото събрание, пред-
седател и членове на Контролния съвет, членове на Академичния 
съвет, избори за ректор. 

Момент от работата на Общото събрание

Изборите за ръководни органи 
на Пловдивския университет

менно бяха засегнати и важни 
въпроси. Най-големият про-
блем, който стои на дневен ред 
от години и ще стои и пред 
новото ръководство – недос-
татъчната материална база, 
отново беше поставен остро. 
Доц. д-р Веселин Кметов – 
заместник-декан на Химиче-
ския факултет, показа наглед-
но нуждата от нова сграда за 
факултета и заяви, че химици-
те поставят духа над материята, 
но искат новото ръководство 
така да преобразува материята 
в ПУ, че те да се гордеят и с нея. 
Доц. д-р Снежана Гочева пред-
ложи автори на проекти, които 
не са спечелили финансира-
не, но в тях има добри идеи, 
да получават известни бонуси, 
които да им позволят поне учас-
тие в конференции или пуб-
ликации. Доц. д-р Огнян Арги-
ров повдигна отново въпроса 
за названието на университета 
– към името на Паисий Хилен-
дарски да се добави „свети”.

След приемането на отче-
тите се премина към избори на 
новите ръководни органи. Пред-
седателят на Мандатната коми-
сия проф. дхн Георги Андре-
ев представи кандидатурите, а 

проф. дфн Никола Балабанов, 
в качеството си на председа-
тел на Комисията по избори-
те, обяви резултатите. За пред-
седател на Общото събрание 
беше избран проф. дфн Иван 
Куцаров, а за негови заместни-
ци – проф. дпс.н Веселин Васи-
лев и доц. д-р Минчо Сандал-
ски. За председател на Контрол-
ния съвет – проф. д-р Димитър 
Мекеров, а за негов заместник – 
проф. д-р Иван Стоянов. 

Гласуването за Академичен 
съвет беше предшествано от 
продължителен дебат за отпа-
дащия пети номиниран човек, 
предложен от факултетите от 
които имаше и кандидат-ректор. 
В Академичния съвет влизат 45 
души – ректорът, един предста-
вител на администрацията, по 
четирима от всеки факултет и 
седем представители на студен-
тите и докторантите.

След което дойде ред и на 
най-очаквания и коментиран 
избор – за ректор на Пловдив-
ския университет, който се про-
веде за 19-и път и трябваше 
да бъде избран деветият рек-
тор – след проф. Живко Лам-
брев, проф. Стефан Иванов, 
проф. Драгомир Поборни-
ков, проф. Павел Ангелов, 
проф. Цветан Обретенов, 
проф. Никола Балаба-
нов, проф. Огнян Сапарев и 
проф. Иван Куцаров. Както е 
известно, имаше петима кан-
дидати – проф. д-р Асен Рах-
нев, доц. дпн Дора Левтеро-
ва, доц. д-р Живко Иванов, 
доц. д-р Запрян Козлуджов и 
доц. д-р Иван Иванов. Всеки 
от тях представи своите виж-
дания за управление и раз-

Доц. д-р Запрян Козлуджов – 
ректор на ПУ
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Подкрепа за млади учени
в компютърните науки

Докторант Станка ХАДЖИКОЛЕВА

Тече втората година от изпъ-
лнението на проект „Подкре-
па на творческото развитие на 
докторанти, постдокторанти и 
млади учени в областта на ком-
пютърните науки“, финансиран 
от Европейския социален фонд 
(Оперативна програма „Разви-
тие на човешките ресурси“).

Проектът се изпълнява от 
консорциум, включващ висши 
училища и институти на БАН 
(Русенски университет „Ангел 
Кънчев“, Софийски универси-
тет „Св. Климент Охридски“, Пло-
вдивски университет „Паисий 
Хилендарски“, Технически уни-
верситет − гр. Варна, Технически 
университет − гр. Габрово, Тех-
нически университет − София и 
Институт по информационни и 
комуникационни технологии – 
БАН). Проектът се координира 
от Великотърновския универси-
тет „Св.св. Кирил и Методий“.

Целева група са 51 млади 
учени, докторанти и постдокто-
ранти от организациите парт-
ньори. Координатор от страна 
на ПУ „Паисий Хилендарски“ е 
проф. дмн Георги Тотков, а учас-
тници – докторантите Д. Благо-
ев, В. Сивакова, Н. Вълчанов, Хр. 
Инджов и Ст. Хаджиколева.

Работата по проекта стар-
тира през септември 2009 г. 
Основни резултати, получени 
към момента, са:

1. Проведени бяха два интен-
зивни цикъла от лекции през 
януари и септември 2010 г. По 
време на обучението младите 
учени не само обогатиха сво-
ите знания и се запознаха с 
нови методи и средства за про-
веждане на научни изследва-
ния, но имаха и възможността 
да се срещнат с изтъкнати спе-
циалисти от областта на ком-
пютърните науки и информа-
тиката − проф. Пл. Боровска, 
проф. Н. Синягина, проф. 
Т. Сто илов, Проф. Ст. Капралов, 
доц. М. Тодорова, доц. П. Мануи-
лов, доц. О. Асенов, доц. Кр. Сто-
илова, доц. О. Георгиева;

2. С цел подпомагане на 
научните изследвания, всички 
млади учени – участници в про-
екта, бяха абонирани за изда-
ния на престижни международ-
ни професионални организации 
от областта, като IEEE и ACM;

3. В партньорските органи-
зации се изградиха Лаборато-
рии на младия учен, оборудва-
ни със съвременна компютърна 
техника и друга специализирана 
апаратура. По заявки на отдел-
ни партньори беше закупено 
и инсталирано специализира-
но програмно осигуряване. По 
такъв начин се създадоха усло-
вия за провеждане на изследва-
ния и обработка на резултати от 
експерименти;

4. През първата година от 
изпълнението на проекта мла-
дите учени публикуваха пове-
че от 80 статии (вкл. участия на 
национални и международни 
конференции, подпо-
могнати финансово от 
Оперативна програма 
„Развитие на човешки-
те ресурси“);

5. Всеки млад учен 
получи и непосред-
ствена финансова под-
крепа под формата на 
допълнителна ежеме-
сечна стипендия за 
подпомагане на науч-
ноизследователската дейност.

6. Подготвя се провеждане 
на Кръгла маса с участие на мла-
дите учени и представители на 
бизнеса на тема „Проучване и 
анализ на състоянието на връз-
ките между науката и бизнеса, 
изясняване на нуждите на биз-
неса от иновационни продукти. 
Споделяне на опит в работата с 
ИТ сектора. Сближаване на ВУ и 
БАН с бизнеса“, и др.

Младите учени от ПУ, участ-
ващи в проекта, се включиха 
успешно във всички дейности. 
Радващо е, че 3-ма от тях (Д. Бла-
гоев, В. Сивакова и Н. Вълча-
нов) вече приключват подготов-
ката на своите дисертационни 
тези за защита през настояща-
та година, а 2-ма (Хр. Инджов и 
Ст. Хаджиколева) направиха 
първите си успешни разработки 
и публикации.

Управителният съвет на 
проекта и неговият ръководи-
тел доц. д-р Георги Тодоров са 
убедени, че подкрепата, която 
Оперативна програма „Разви-
тие на човешките ресурси“ оси-
гурява на докторантите и мла-
дите учени, е навременна и от 
съществена полза за развитието 
на българската наука.

Статистика за динамиката 

на научно-техническото 

развитие в световен мащаб
ни работници, а сега са около 
450000. В Китай всяка година 
броят на учените се е увелича-
вал с 9%, а в Русия е намаля-
вал с 2%.

Към важните тенденции 
трябва да се отнесе бързото 
развитие на международното 
научно сътрудничество. През 
1988 г. 8% от всички научни ста-
тии са били написани от меж-
дународни авторски колекти-
ви, докато през 2007 – вече ста-
ват 23 %.

Сред важните показатели 
за резултатите от научната дей-
ност е количеството на публи-
кациите в международни рефе-
рирани списания. Като цяло, 
броят на публикуваните статии 
ежегодно расте. През 1988 г. 
са публикувани около 460 000 
статии, а през 2008 – 760 000. 
Частта на статиите, публикува-
ни от учени в САЩ и Европей-
ския съюз, постепенно намаля-
ва: през 1995 г. на тях се падат 
69% от статиите, а през 2008 – 
59%. Частта на азиатските стра-
ни за този период е нарасна-
ла от 14 на 23%, като този ръст 
основно е обезпечен от китай-
ските учени, които са публи-
кували през 1988 г. само 1% от 
всички статии в света, а през 
2008 – 8%. Както сочат данни-
те, сред 45-те държави с най-
развита наука само при две има 
понижаване на броя на статии-
те – Русия и Украйна. Класация-
та се води от САЩ, като в десет-
ката са Китай, Япония, Велико-
британия, Германия, Франция, 
Канада, Италия, Испания, Южна 
Корея. Русия е на 14 място, като 
преди нея са Индия, Австралия 
и Холандия. За съжаление, Бъл-
гария е извън тези 45 държави. 
От бившите социалистически 
страни, освен Русия, са вклю-
чени: Полша – 20 място, Чехия 
– 31 място, Унгария – 37 място, 
Украйна – 39 място. От 42 до 45 
място се заемат съответно от 
Словения, Румъния, Хърватска 
и Сърбия. Най-голям процент 
на нарастване броя на статии-
те има при Иран (25,7%), който 
заема 27 място в класацията. 

Подробна статистика за 
динамиката на научно-тех-
ническото развитие в глоба-
лен мащаб за периода 1995-
2009 г. е публикуван от Наци-
оналния научен фонд на САЩ. 
Най-бързо се развива науката 
в Китай, който вече се сравня-
ва със САЩ по броя на научни-
те работници. В Западна Евро-
па, САЩ и Япония се запазва 
умерен ръст, докато в Русия се 
наблюдава спад на основните 
показатели за научно-техниче-
ско развитие.

Един от главните изводи 
от многобройните приведени 
данни и графики е, че безпре-
цедентните усилия на Китай за 
нарастването на научно-техни-
ческия потенциал през послед-
ните 15 години дават изклю-
чително впечатляващи резул-
тати. За първи път има стра-
на, в която разходите за наука 
10 години поред растат с пове-
че от 20% ежегодно. Резултати-
те от тези усилия се отразяват 
в стремителния ръст на такива 
ключови показатели като част-
та от брутния вътрешен про-
дукт, отделян за наука и обра-
зование, броят на завършващи-
те висше образование и про-
изводството, свързано с науко-
емка продукция. Китай вече е 
достигнал САЩ по количество 
на научните работници: в двете 
страни сега има по около поло-
вин милион учени. Приблизи-
телно толкова са и в страните 
на Европейския съюз. Бързо се 
увеличава броят на учените и в 
другите източноазиатски дър-
жави, особено в Южна Корея, 
Тайван и Сингапур. В Русия се 
наблюдава спад: през 1995 г. 
е имало около 600 000 науч-
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Акад. Благовест Сендов стана 
почетен доктор на Университета

Акад. Благовест Сендов е 
една от емблематичните фигу-
ри не само в областта на обра-
зованието и науката, но и в 
обществения и политическия 
живот на България. Както отбе-
ляза и ректорът проф. дфн 
Иван Куцаров, той е може би 
най-значимата личност, полу-
чила званието Доктор хонорис 
кауза на Пловдивския универ-
ситет.

Тържествената церемо-
ния по връчването на почет-
ния диплом се състоя на 1 фев-
руари в 6. аудитория. Удосто-
яването му с високото звание е 
по предложение на Факултета 
по математика и информатика. 
Акад. Сендов е свързан отдав-
на с Пловдивския университет, 
където през 1964 г. води пър-
вите лекции по числен анализ. 
Творческата биография и науч-
ните приноси на новия поче-
тен доктор бяха представени от 
декана на ФМИ проф. д-р Асен 
Рахнев. 

Акад. Благовест Сендов е 
роден на 8 февруари 1932 г. 
в Асеновград. Завършва висше 
образование по математика в 
Софийския университет през 
1956 г. 

Научните му интереси са в: 
Теория на приближенията, Ком-
пютърни науки, Математическо 
моделиране в биологията, Ком-
пютърна геометрия, Образова-

ние. Има над 300 научни пуб-
ликации, 7 монографии, над 30 
книги и множество цитирания. 
Само на хипотезата на Сендов са 
посветени над 80 научни публи-
кации от цял свят, а съвсем нас-
коро той откри решението на 
сложен алгебричен полином, 
чийто автор е известният бъл-
гарски математик акад. Любо-
мир Чакалов (1886 – 1963). 

Акад. Сендов е бил дългого-
дишен член и председател на 
СНС по математика при ВАК, 
участвал е в множество редко-
легии, организационни и про-
грамни комитети на национални 
и международни научни конфе-
ренции, симпозиуми и конгре-
си. Седем пъти е народен пред-
ставител, през 1995 г. е избран 
за председател на Народното 

събрание, а през следващия 
мандат е негов заместник-пред-
седател. От 2003 до 2009 г. е бил 
посланик на Република Бълга-
рия в Япония.

Акад. Сендов е инициатор 
и първи президент на първа-
та Международна олимпиада 
по информатика – 1989 г. в гр. 
Правец. (21-та Международна 
олимпиада по информатика се 
проведе в Пловдив през август 
2009 г. и нашият ФМИ беше 
основен съорганизатор.) 

Член-кореспондент на Бъл-
гарската академия на науки-
те от 1974, академик от 1981, 
няколко години е заместник-
председател и научен секретар, 
председател е на БАН от 1988 
до 1991 г.

Ректор на Софийския уни-

Отляво надясно: доц. З. Козлуджов, акад. Б. Сендов, проф. И. Куцаров, 

проф.  Д. Мекеров и проф. А. Рахнев

верситет в периода 1973-1979 г. 
Член на Британската ком-

пютърна асоциация, чуждес-
транен член на Сръбската ака-
демия на науките и Украинска-
та национална академия на нау-
ките, почетен член на Между-
народна за висшето образова-
ние академия на науките. През 
1977 г. е избран за почетен док-
тор на Московския държавен 
университет.

От 1980 до 1985 г. е вице-
президент и действащ прези-
дент на Международната асо-
циация на университетите (IАU), 
а от 1985 г. – почетен президент 
на организацията. 

Вицепрезидент и президент 
на Международната федерация 
за обработка на информация 
(IFIP). 

В периода 1986–1990 г. е 
член на Изпълнителното бюро 
и Генералния комитет на Меж-
дународния съвет на научните 
съюзи (ICSU). По същото време 
заема поста вицепрезидент на 
Международната програма по 
информатика на ЮНЕСКО.

През 1986–1987 г. е член на 
Комитета за оценка на дейност-
ите към Университета на Обе-
динените нации. А от 1988 до 
1992 г. е член на Изпълнителния 
комитет и Борда на директори-
те на Международната фонда-
ция за оцеляване и развитие на 
човечеството. 

Уважаеми, господин Рек-
тор и членове на Академичния 
съвет, драги преподаватели и 
студенти. Сърдечно благодаря 
за високата чест, която ми оказ-
вате днес.

Вековните университетски 
традиции повеляват, по време 
на този тържествен ритуал, да 
кажа ясно и откровено какво 
е за мен науката, поради която 
стоя сега пред вас.

Математиката има специал-
но място сред другите науки, 
защото тя е език, който обслуж-
ва не само всички науки, но 
и връзките между хората. Тя 
е съществена част от грамот-
ността.

Математиката има една 
основна характеристика. Даде-
но твърдение е част от мате-

матиката, ако то е доказано. 
Разбира се, както и в други-
те науки, математиците изказ-
ват хипотези и се стремят да ги 
докажат или да ги опровергаят. 
Но има една коренна разлика. 
Изследванията в другите науки 
водят до създаване на теории, 
които се подкрепят чрез екс-
перименти. Тази подкрепа в 
един момент може да престане 
и съответната теория дава път 
на друга теория. В математика-
та това, което е доказано, оста-
ва в нея вовеки .

Умението да се доказва, 
което се развива чрез обуче-

нието по математика от най-
ранни години, е от голямо зна-
чение за развитие на интеле-
кта. То е най-важно за подго-
товката на професионалните 
математици.

Възможностите за прило-
жение на математиката силно 
нараснаха с появата на ком-
пютрите, които наистина пре-
образиха света. Голяма наша 
национална гордост е, че синът 
на Иван Атанасов от село Боя-
джик, Ямболско, професорът 
по математика и физика Джон 
Атанасов, е в основата на този 
колосален прогрес. 

Но, за съжаление, името 
на Джон Атанасов все още не 
заема заслуженото си място в 
йерархията на великите учени 
и откриватели в света. Този 
проблем ме вълнува от преди 
40 години и днес ще се опитам 
да дам едно обяснение защо 
това е така, без да се впускам в 
подробности.

За да искаме нещо да се 
докаже, трябва най-напред 
да формулираме точно какво 
ще доказваме. Ентусиазирани 
защитници на Джон Атанасов 
го обявяват за баща на ком-
пютъра. Но това среща много 
силни и аргументирани възра-
жения, защото съвременните 
компютри са резултат от дълга 

Академично слово на 
акад. Благовест Сендов

на стр. 5
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еволюция и следователно ком-
пютърът има много на брой 
именити бащи.

Трябва точно да формули-
раме какъв е приносът на Джон 
Атанасов в тази еволюция, а той 
е следният.

Всички устройства за смята-
не до Джон Атанасов използват 
механичен носител на цифри-
те за запис на числата, с които 
се смята. Това са камъчета в 
древния абак, зъбчати колелца 
и котви на електрически реле-
та. Джон Атанасов анализира 
всички съществуващи средства 
за смятане и ги разделя на два 

типа: цифрови и аналогови. По 
негово време има вече елек-
тронни аналогови устройства 
за решаване на диференциал-
ни уравнения, но той правил-
но ги определя като безперс-
пективни, поради ограничена-
та им точност.

Великото прозрение на 
Джон Атанасов е, че трябва 
да се намери друг носител на 
цифрите в цифровите устрой-
ства за смятане, който да поз-
волява по-голяма скорост от 
механичния. В своя сравни-
телно непретенциозен компю-
тър Джон Атанасов за пръв път 
използва електронен носител 
на цифрите за представяне на 

числата, с които се смята. Тази 
фундаментална идея е присво-
ена, без да се признае нейно-
то авторство, от създателите на 
знаменития ENIAC, в Пентаго-
на. Тази колосална машина е 
обявена след Втората световна 
война за първия модерен ком-
пютър и влиза във всички учеб-
ници.

За да заеме българинът 
Джон Атанасов полагащото му 
се място сред великите умове 
на човечеството, не е необхо-
димо да се доказва, че той е 
единственият баща на компю-
търа. Бащите са много. Доста-
тъчно е да се оцени това, което 
той действително е направил.

Всъщност, Джон Атанасов 
отвори вратата на човечество-
то към информационната ера. 
Представянето на информаци-
ята в цифров вид чрез елек-
тронни носители води начало-
то си от Джон Атанасов. Бла-
годарение на тази електрон-
на цифровизация, която позво-
лява автоматична преработка 
на информацията, днес имаме 
изключително удобни кому-
никации, мобифони, интернет, 
цифрови фотоапарати и какво 
ли не.

Можем да сме горди, че 
Джон Атанасов е българин, но 
от нас зависи това да не е един-
ствената ни гордост.

Белгийският посланик Марк Михилсен и доц. Валентин Петрусенко

Посланикът на Кралство Белгия 
изнесе лекция пред студенти от ПУ

От самото създаване на спе-
циалност История в Пловдив-
ския университет се появява 
традицията да се канят инте-
ресни лектори отвън и чужби-
на, които в изнесените акаде-
мични лекции отварят широко 
хоризонта на студентите и им 
дават възможност за пряк кон-
такт с различни гледни точки 
и дискутиране на проблеми-
те на глобалния свят. Принос в 
тази насока дава доц. д-р Вален-
тин Петрусенко от Катедрата по 
обща история и археология, 
който в рамките на водения от 
него отворен лекторат по евро-
пеистика „Жан Моне” вече от 
десетина години кани послани-
ците на различни страни, акре-
дитирани в България. 

Сред тези дипломатически 
представители студентите на 
ПУ са имали възможност да се 
срещнат с лектори от Испания, 
Унгария, Южна Африка, Изра-
ел, Палестина, Великобритания, 
Франция и др. Една от целите 
на лектората „Жан Моне” е да 
даде възможност студентите да 
чуят основните приоритети на 
общоевропейската политика от 
посланиците на страни, пред-
седателстващи ЕС. Последната 
такава лекция бе проведена от 
Н.Пр. Марк Михилсен, посла-
ник на Кралство Белгия. Нато-
вареният график на посолства-
та често не позволява изяви 
извън столицата, но послани-
кът на Белгия настояваше да 

ството на ЕС в период на сери-
озна вътрешнополитическа 
криза и липса на избрано пра-
вителство. Както и често спеку-
лираните прогнози за евентуал-
ното разпадане на Белгия като 
държава. С присъщата за всеки 
посланик изтънчена диплома-
тичност Марк Михилсен показа 
на студентите интересни детай-
ли от кухнята на водените в 
Брюксел преговори и начини-
те за постигане на политически 
компромиси. Именно на базата 
на такава политика се постига 
балансът между противоречи-
вите партийни или националис-
тични конфликти и можем да 
бъдем съвсем сигурни, че Бел-
гия ще съхрани своя уникален 
модел на конструктивно съжи-
телстване на двете основни 
национални общности – валон-
ската и фламандската.

Като заключение може да 
се каже, че подобни ерудира-
ни лекции са изключително 
важни и за действащите поли-
тици и горещо ги препоръчва-
ме като домашно за български-
те управници – необходимо е 
да бъдем подготвени за очак-
ваното изпитание България да 
председателства ЕС, което ще 
дойде, все някога... 

от стр. 4 

представи лекцията си въз-
можно най-скоро, през януари 
2011 година, и това се превър-
на повече в своеобразен отчет 
на дейността на страната му в 
периода на белгийскoто пред-
седателство.

Доста млад и съвсем непри-
нуден в обноските си, Марк 
Михилсен веднага спечели ауди-
торията. Но това, което най-мно-
го впечатли пловдивските сту-
денти, бе неговата висока еру-
дираност и достъпната форма 
при поднасянето на сложната 
политическа материя.

С образованието му по 
право и политически науки 
това не е толкова трудно, но 
наистина забележителна бе 
възможността да се демонстри-
ра по достъпен начин кухнята 
на политиката и международ-
ните отношения, където с ака-
демична прецизност бяха пред-
ставени важните особености на 

Анонс: Очаквайте през пролетния семестър нови изяви и 

публични лекции, провеждането на отворения лекторат по 

европеистика „Жан Моне” и съпътстващите с него организира-

ни посещения в Дипломатическия институт към МВнР и Пред-

ставителството на ЕС в България.

„Пловдивски университет”

формирането и изпълнението 
на политическите решения по 
време на отговорното предсе-
дателстване на Евросъюза.

Похвална бе и активната 
ангажираност на аудиторията 
и зададените интересни и дори 
деликатни въпроси. Сред пър-
вата група въпроси домини-
раха темите как Лисабонският 
договор се отрази на континю-
итета на европейската външна 
и вътрешна политика и ролята 
на „европейското трио” в гра-
фика на председателстване на 
Съюза. 

Сред деликатните теми 
фигурираха въпросите как Бел-
гия успешно се справи с отго-
ворностите на председател-
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Към положителните емо-
ции, които преживявахме по 
това време, се прибави още 
една – научихме, че от БАН 
се готви да постъпи на рабо-
та при нас професор по орга-
нична химия, доктор на хими-
ческите науки. В Пловдивския 
университет ”голям доктор” все 
още нямаше и с интерес очак-
вахме неговата поява. Интере-
сът се подсилваше от обстоя-
телството, че специалността 
„химия”, която през 60-те годи-
ни се беше развивала добре, 
през второто десетилетие бук-
вално осиротя. Почина титуля-
рът на катедрата по органич-
на химия проф. Асен Гълъбов; 
пенсионираха се професорите 
Иван Попов (биохимия) и Нико-
ла Ганчев (аналитична химия); 
професор Младен Генчев – съз-
дателят на Катедрата по обща и 
неорганична химия, беше при-
нуден да напусне заради опет-
нили името му скандали. 

След няколко месеца, през 
1974 година новият профе-
сор Моллов постъпи при нас 
на работа и в продължение на 
почти 20 години беше една от 
водещите фигури във факулте-
та и Университета.

БИОГРАФИЯ

Никола Моллов е роден в 
Бургас през 1926 г. Интересът 
му към химията се е форми-
рал не без влиянието на него-
вия гимназиален учител Мла-
ден Генчев – по-късно профе-
сор в нашия университет. После 
и двамата – учител и ученик, 
потеглят към столицата – пър-
вият, за да започне научната си 
кариера в Софийския универ-
ситет, а Н. Моллов – да след-
ва химия. (По ирония на съд-
бата, точно когато двамата 
щяха да слеят биографиите си, 
вече като колеги – професо-
ри в нашия университет, проф. 

литират и след няколко годи-
ни се завръщаха в столицата, 
проф. Н. Моллов остана верен 
на Пловдивския университет и 
на града ни. Тук той се задоми и 
се ожени. Не мога да не споделя 
с удоволствие, че взе за съпру-
га моята очарователна съуче-
ничка Анито Тонева (За разлика 
от признанията на Бранислав 
Нушич в своята „Автобиогра-
фия”, смятам, че след женитба-
та си Н. Моллов преживя нов 
творчески и житейски подем.)

НАУЧНИТЕ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ 

НА ПРОФ. Н. МОЛЛОВ

са основно в химията на при-
родните и синтетичните био-
логично-активни вещества. 
Тази дейност включва изслед-
вания на химическия състав на 
български растения, най-често 
билки – изолиране и иденти-
фициране на съдържащите се в 
тях алкалоиди. Това са широко 
разпространени в природата 
азотосъдържащи съединения, 
които изпълняват важна роля 
като молекули с биологична 
активност. Интересът към тези 
съединения се определя и от 
широкото приложение, което 
те намират най-вече в медици-
ната, а също и в хранителната 
промишленост.

В Софийския университет 
и ИОХ, под ръководството и 
съвместно с проф. Б. Куртев, 
Н. Моллов разработва и изпит-
ва нови методи за синтезира-
не и идентифициране на алка-
лоиди, благодарение на което 
са открити десетки нови съеди-
нения от този тип. Един от ори-
гиналните синтетични методи, 
разработени от двамата учени, 
е популярен сред специалисти-
те като „Реакция на Куртев-Мол-
лов”.

Особен интерес пред-
ставляват изследванията на 
Н. Моллов върху растенията от 
рода Таликтрум („Обичниче”). В 
тези изследвания са открити 20 
неописани дотогава алкалоида 
и още толкова познати, но за 
първи път установени в българ-
ски растения. В изследвания на 

М. Генчев подаде оставка и се 
прехвърли в ХТИ – Бургас.)

След завършване на висше-
то си образование (1951 г.) 
Н. Моллов постъпва като асис-
тент в катедрата по органич-
на химия във Физико-мате-

матическия факултет. Бях сту-
дент през онези години, а за 
известно време и асистент, в 
същия факултет и имам някак-
ви преки впечатления за среда-
та, в която е израснал Н. Мол-
лов като учен.

В кадрово отношение специ-
алността химия беше сред най-
силните в Софийския универ-
ситет. В нея работиха известни 
учени: проф. Димитър Иванов 
(наследил катедрата по орга-
нична химия от Асен Златаров; 
избран през 1961 г. за акаде-
мик), проф. Ростислав Каишев 
(физикохимик, от 1961 г. акаде-
мик), проф. Никола Пенчев (ана-
литична химия, от 1961 г. член-
кореспондент), проф. Димитър 
Баларев (неорганична химия) и 
др. Това бяха все учени с меж-
дународен авторитет, създали 
талантлива генерация от специ-
алисти по химия. Към тази гене-
рация принадлежи и проф. Нико-
ла Моллов.

Н. Моллов се развива в 
школата по органичен синтез 

на проф. Д. Иванов под пря-
кото ръководство на доц. Бог-
дан Куртев. Той е известен като 
създател на стереохимично-
то направление в България. 
През 1961 г. е избран за про-
фесор, през 1974 г. – за акаде-
мик, а през 1968 г. е назначен за 
директор на Института по орга-
нична химия (ИОХ) към БАН.

Професионалната ориента-
ция на Н. Моллов до голяма 
степен се определя от специа-
лизациите му във Всесъюзния 

химико-фармацевтичен инсти-
тут (Москва, 1961 г.) и в Хими-
ческия факултет на Университе-
та в Отава (Канада, 1967 г.). През 
1957 г. той защитава дисертация 
за степента „кандидат на хими-
ческите науки”, а през 1961 г., 
следвайки своя патрон, се прех-
върля на работа в ИОХ, къде-
то е избран за старши научен 
сътрудник. В продължение на 
12 години работи в групата по 
химия на алкалоидите към сек-
ция „Химия на природните орга-
нични съединения”. През 1972 г. 
Н. Моллов защитава дисерта-
ция за получаване на научната 
степен „доктор на химическите 
науки”. Това е първата в Бълга-
рия защита на голяма доктор-
ска степен по химия.

Както вече стана дума, през 
1974 г. Н. Моллов беше избран 
за професор в нашия универ-
ситет и пое ръководството на 
Катедрата по органична химия. 
За разлика от много други 
софийски колеги, които прис-
тигаха в Пловдив, за да се хаби-
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Професор Никола Моллов Портрети

Проф. дфн Никола БАЛАБАНОВ

Есента на 1973 година беше богата на хубави събития за Пло-
вдивския университет: открихме две нови филологически специал-
ности, започна проектирането на университетския комплекс; Общи-
ната ни предостави блок с 60 ведомствени апартамента и др. Това 
бяха все придобивки, които потвърждаваха признанието и нарасна-
лия авторитет на университета. 
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растения от други видове гру-
пата на Н. Моллов установява 
присъствието на още 27 алка-
лоида, от които 14 са устано-
вени за първи път. Тези при-
носи са описани в монографи-
ята „Таликтрум алкалоиди”, с 
водещо авторство на Н. Мол-
лов, издадена от Унгарската 
академия на науките. Споме-
натите изследвания и прино-
сите в тях са защитени в док-
торската дисертация на Н. Мол-
лов: „Върху алкалоиди на рода 
Таликтрум” (1972 г.)

Идвайки в Пловдив, проф. 
Н. Моллов продължи сътруд-
ничеството с ИОХ-БАН като 
привлече в него и част от 
сътрудниците на катедрата. 
Той не наложи своята темати-
ка на всички асистенти, защото 
някои от тях имаха вече 10-12 
години стаж, свои научни инте-
реси и утвърдени направле-
ния. Постепенно около профе-
сора се обособи група, която 
възприе неговата тематика – 
химия на природните и синте-
тични вещества.

През пловдивския пери-
од на проф. Моллов под него-
во ръководство бяха разрабо-
тени нови синтетични методи 
за получаване на съединения, 
влизащи в структурата на реди-
ца важни алкалоиди. В резул-
тат на тази дейност са полу-
чени няколко хербицида, за 
които заедно с Базата за раз-
витие и внедряване на химиче-
ския завод „Агрия” бяха разра-
ботени лабораторни и произ-
водствени технологии. Получе-
ни са и много нови вещества с 
пестицидна активност.

Научната стойност на тези 
изследвания е защитена с две 
докторски дисертации и мно-
жество дипломни работи. 
Много от резултатите са публи-
кувани в медицински и фарма-
цевтични списания. Проф. Мол-
лов има участия в 14 авторски 
свидетелства.

Важно е да се знае, че зна-
чителна част от изследванията 
не са просто върху оригинал-
ни, но абстрактни и безполез-
ни съединения, а такива, които 
намират приложение в храни-
телната промишленост, както 
и в производството на лекар-
ства. Някои от тези съедине-
ния са важни за борбата с при-
чинителите на болести, а също 
и за унищожаване на нежела-

ната растителност (напр. пле-
вели).

Под научното ръководство 
на проф. Моллов израснаха 
много добри специалисти. На 
първо место трябва да спомена 
покойния колега Атанас Венков, 
който защити докторска дисер-
тация и беше избран за профе-
сор. В катедрата получи своята 
професионална квалификация 
и доц. Людмил Луканов, понас-
тоящем декан на Факултета по 
фармацевтика към Медицин-
ския университет Пловдив.

Заедно с авторитета си на 
учен, проф. Моллов стана обра-
зец и със своята

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА 
ДЕЙНОСТ

В продължение на близо 20 
години той четеше лекциите по 
органична химия. Тази дисци-
плина се смята за една от най-
трудните в специалността, но 
професорът успя да преодолее 
предубежденията към нея и да 
приобщи студентите към сво-
ята наука. И сега, много годи-
ни след неговото пенсионира-
не, студентите от онези випуски 
говорят с голямо уважение за 
преподавателските му качест-
ва. Благодарение на голямата 
си научна ерудиция и професи-
онален опит, проф. Моллов си 
спечели авторитет на перфек-
тен лектор. През 1981 г. двама-
та с доц. Г. Папанов издадоха 
учебник по органична химия, 
претърпял второ издание праз 
1988 г. През 1994 г. професорът 
издаде самостоятелно учебник 
по тази дисциплина.

Проф. Моллов с удоволст-
вие предаваше своите знания и 
опит на по-младите си сътруд-
ници. Под негово ръководство 
бяха защитени много дисер-
тации и дипломни работи. Той 
участваше в организираните 
от факултета научно-методич-
ни конференции. Включи се и в 
разработването на някои част-
но-методични проблеми (съв-
местно с доц. Б. Матеева).

Утвърдил се като учен и 
университетски преподавател, 
естествено беше професорът 
да бъде привлечен и в

АДМИНИСТРАТИВНИ 
ДЕЙНОСТИ

Основното си задълже-
ние – ръководител на Катедра-

та по органична химия, проф. 
Моллов изпълняваше през всич-
ките години на пребиваването 
си в университета (1974-1992 г.) 
Освен това, през 80-те години 
той беше избран един мандат 
за заместник-декан и един за 
декан на Химико-биологиче-
ския факултет.

В края на 70-те години в 
Пловдив беше създадена мрежа 
от научно-приложни звена на 
БАН. Едно от тях беше Лабора-
торията по биологично-актив-
ни вещества. От самото й съз-
даване за неин ръководител 
беше назначен проф. Моллов. 
Това осигуряваше още по-ефек-
тивно сътрудничество на кате-
драта с Академията на науки-
те. На всички административни 
длъжности професорът успява-
ше да създаде условия за спо-
койна и делова работа. Негови-
ят авторитет, основан на науч-
ната му ерудиция и положител-
ните му личностни качества, го 
правеха харизматичен ръково-
дител. Като признание за всич-
ки свои дейности той получи 
ордени и медали, а през 1987 г. 
беше удостоен с високото зва-
ние „Заслужил деятел на нау-
ката”.

Иска ми се в заключение да 
спомена нещо и за

ЧОВЕШКИТЕ 
КАЧЕСТВА НА 

ПРОФЕСОР МОЛЛОВ

Няма да скрия личните си 
пристрастия към него и ще 
споделя мои лични впечат-
ления, дори с риск да сбър-
кам с оценките и сравненията. 
Още при първите ми контак-
ти с професора видях в него 
физическа и духовна прилика 
с един от любимите ми герои 
от класическата литература – 
Пиер Безухов („Война и мир”). 
Частично това стана под вли-
яние на образа, изграден от 
Сергей Бондарчук в едноимен-
ния съветски филм. Но аз виж-
дах главно нравствено-психо-
логическата прилика с героя 
на Толстой. Не зная какво е 
потеклото на проф. Моллов, но 
ми се струва, че той притежа-
ва онаследено благородство, 
мекота и доброта. Без да съм 
бил много близък с него, вина-
ги ми е било приятно да общу-
ваме. Спокойните очи, с които 
гледа през очилата събеседни-

ка си, излъчват топлина, която 
предразполага към открове-
ние и уважение.

За да разведря сериозна-
та характеристика, която правя 
(макар и напълно заслужена), 
искам да посоча някои „второ-
степенни” качества на професо-
ра. Той е много добър стопанин 
и домакин, грижовен съпруг и 
родител. Умее да приготвя вкус-
ни специалитети (имал съм въз-
можността да ги опитвам), може 
би защото знае какви билки 
и алкалоиди да прибавя към 
ястията.

Като имам пред вид успеш-
ния старт на проф. Моллов в 
БАН, благоприятната среда, в 
която се е развивал, си мисля, 
дали идвайки в Пловдив той 
не е пожертвал академичната 
си кариера. Дори и да е така, 
струва ми се, че съдбата го въз-
награди и в професионален, и 
в житейски план. Той ще бъде 
запомнен от стотици и хиляди 
негови студенти и сътрудници 
като преподавател и учен, зат-
върдил авторитета на Пловдив-
ския университет.

Известно време работих 
заедно с академиците Евге-
ний Головински (биоорганик 
и фармакобиохимик) и Васил 
Големански (зоолог). Те бяха 
членове на Комисията по при-
родни науки към Национал-
ната агенция за оценяване и 
акредитация, която аз кури-
рах. И двамата са били него-
ви студенти и с огромно ува-
жение говореха за качества-
та на своя някогашен препо-
давател. Това е високо призна-
ние от високо място. Не по-
малко ме впечатли възторгът, 
с който сегашният ръководи-
тел на Катедрата по органич-
на химия доцент Стела Стат-
кова говори за професора. За 
нея той е образец за препода-
вател, перфектен в отношени-
ята с хората, пример за етично 
поведение и висок морал.

Ще направя още една ана-
логия с литературата, като при-
помня гордостта, с която ста-
рият майстор от драмата на 
Рачо Стоянов прави равносмет-
ка на стореното от него: „Каква 
радост е за майстора, майсто-
ри да прави”.

Мисля, че професор Никола 
Моллов с не по-малко достойн-
ство може да произнесе тези 
думи.
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тояние на материята” – заяви 
ръководителят на Експеримен-
та CMS Гидо Тонели. 

Ускоряването и сблъскване-
то на оловни йони принципно 
не се отличава от това на про-
тоните, но е малко по-трудно 
(това са по-скоро технически 
детайли, а не принципни). Раз-
ликата е в това колко частици 
се сблъскват наведнъж – при 
протонните сблъсъци имаме 
три кварка в единия протон и 
три в другия. Обикновено взаи-
модействието става между два 
кварка, а останалите четири са 
само „наблюдатели” на събити-
ето. В този смисъл, протонни-
те сблъсъци са почти „точко-
ви” – двата взаимодействащи си 
кварка са двете точки, които се 
сблъскват. Резултатите от сблъ-
съците на протони се „разлитат” 
свободно след взаимодействи-
ето и детектори ги регистрират 
и измерват. Когато сблъсква-
ме оловни йони, положението 
е по-различно. Всяко от двете 
оловни ядра носи по 208 нук-
леона (82 протона + 126 неу-
трона), опаковани плътно един 
до друг. При сблъсъка с друго-
то ядро всеки нуклеон може да 
се сблъска с един от насрещни-
те 208, което прави вероятност-
та за взаимодействие много по-
голяма. Освен това продукти-
те от отделните взаимодейст-
вия не се разлитат свободно, 
както при протонните сблъсъ-
ци, а продължават да взаимо-
действат със заобикалящия ги 
облак от нуклеони, в резултат 
на което се получава един вид 
„супа” от несвързани кварки и 
глуони, или т.нар. „кварк-глуон-
на плазма” – субстанцията, от 
която се е състояла Вселена-
та веднага след Големия взрив, 
преди кварките да успеят да 
се групират в адрони (протони, 
неутрони, пиони и пр.). В този 
смисъл, сблъсъците на олов-
ни йони ни приближават пове-
че до началото на Вселената, 
отколкото протонните сблъсъ-
ци. 

В съответствие с предва-
рителния план, сблъсъците с 
тежки йони бяха регистрира-
ни до 06.12.2010 г., което даде 
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2010 – една успешна година за
СМS експеримента на LHC в CERN

На международната кон-
ференция по физика на висо-
ките енергии (ICHEP), състоя-
ла се през месец юли в Париж, 
физиците от CMS експеримен-
та представиха множество нови 
резултати от взаимодействия-
та на сноповете ускорени про-
тони с енергия 3.5 TeV на Large 
Hadron Collider (LHC) в CERN. От 
30.03.2010 г. на LHC се осъщест-
вяват 7 TeV сблъсъци, в резул-
тат на което бяха непосред-
ствено получени и детектира-
ни много от „старите ни прия-
тели”, като „неутралния пион”, 
открит през 1950 г. От тогава 
интензивността на сноповете 
на LHC непрекъснато се пови-
шава, което е основен фактор 
за осъществяването на били-
они сблъсъци. Това означа-
ва, че „необикновени” части-
ци, такива като преносители-
те на слабите взаимодействия – 
W и Z бозоните (регистрирани 
за първи път през 1983 г. в CERN) 
бяха „произведени” в значител-
но количество. Разпадите на 
W и Z бозоните до стабилни 
частици като електрони, мюони 
и струи („jets”) от адрони (части-
ци, съдържащи кварки), които 
бяха впоследствие детектирани 
от CMS и идентифицирани като 
оригинални W и Z бозони. На 
CMS бяха регистрирани също 
така и тежки адрони, съдържа-
щи „странни” („strange”), „оча-
ровани” („charm”) и „прелест-
ни” („beauty”) кварки. Получени 
бяха и неопровержими данни 
за раждането и на най-тежки-
те „топ” („top”) кварки. Тези час-
тици са повече от хиляда пъти 
по-тежки от неутралните пиони 
и са регистрирани преди това 
само на колайдера Tevatron във 
Fermilab, Чикаго, САЩ. Тяхното 
откриване през 1995 г. запъл-
ни липсващото място в Стан-
дартния модел, математическо 
описание на фундаменталните 
частици и техните взаимодейст-
вия. Способността за открива-
не и изучаване на тези екстре-
мални и необикновени събития 

изучава горещата материя при 
много по-високи температури, 
отколкото при получаваните 
преди това. Горещото и плътно 
състояние на материята, интер-
претирано като „кварк-глуонна 
плазма”, беше наблюдавано в 
експериментите на RHIC. Очак-
ва се, че при сблъскванията на 
тежките йони на LHC подобна 
материя ще се образува при 
значително по-високи енергии. 
CMS ще изследва раждането на 
хилядите частици и тяхното раз-
пределение в пространството. 
Ъгловите асиметрии, подобни 
на откритите на RHIC, така наре-
чените „елептични потоци” час-
тици, ще бъдат използвани за 
характеризиране на силата на 
взаимодействие в плазмата.

„Качеството на получените 
данни е толкова високо, че ние 
много скоро ще можем да пуб-
ликуваме резултатите от пър-
вите измервания. Наличието 
на данни, натрупани на един 
и същи детектор (експеримент) 
както на протон-протонни, така 
също и на тежкойонни стълкно-
вения, е сигурно свидетелство 
за откриването на ново със-

Илюстрация на 7 TeV сблъ-

съци, регистрирани от CMS

Доц. д-р Ваньо ЧОЛАКОВ

Измина почти една година (30.03.2010 г.) от първия сблъсък на 
двата снопа ускорени протони до рекордните 3,5 TeV. Получени бяха 
първите физически резултати при 7 TeV енергия на взаимодействие, 
които напълно оправдаха надеждите не само на членовете на CMS 
колаборацията, а и очакванията на научната общност от целия свят.

с участието на топ кваркa е въз-
можно само с добре изучена и 
настроена апаратура и добре 
разработени алгоритми и про-
грами за физически анализ на 
експерименталните резултати, 
адаптирани напълно с възмож-
ностите на разработената апа-
ратура. На ICHEP конференци-
ята, CMS колаборацията пред-
стави около 30 значими физич-
ни резултата в рамките на Стан-
дартния модел, получени от 
анализа на експерименталните 
данни, натрупани при рекорд-
ните енергии на LHC.

„От старта на 7 TeV сблъ-
съци, в рамките на изминали-
те няколко месеца, екипите на 
CMS колаборацията детекти-
раха и селектираха най-добри-
те сблъсъци с висока ефектив-
ност и разпределиха експери-
менталните данни между гру-
пите за физически анализ в 
целия свят в режим на реал-
но време (което вече е типич-
но за експериментите на колай-
дера LHC), които бяха анализи-
рани със забележителна ско-
рост. Анализите на тези ранни 
резултати ме карат да се гордея 
като научен ръководител на 
CMS”, заяви Guido Tonelli (Гидо 
Тонели), коментирайки забеле-
жителния прогрес, достигнат в 
първите няколко месеца на нат-
рупване на експериментални 
данни с последващата им обра-
ботка и изследвания на съби-
тия, съдържащи топ кварки.

В експеримента CMS на 
LНС в CERN през месец ноем-
ври бяха зафиксирани пър-
вите стълкновения на олов-
ни ядра със сумарна енер-
гия на всяка нуклонна двойка 
2,76 TeV, с което стартира про-
грамата за изследвания на 
физиката на тежките йони. 
Физиците от целия свят очак-
ват богата „реколта” от нови 
резултати и явления при тези 
рекордни енергии, които са 14 
пъти по-високи от вече достиг-
натите по-рано на колайдера 
за релативистични тежки йони 

(RHIC, Брукхейвън, САЩ).
Центърът за управление на 

LНС обяви на 08.11.2010 г. за 
достигнати стабилни стълкно-
вения на сноповете тежки йони. 
CMS веднага зафиксира първи-
те сблъсъци, всеки от които се 
съпровождаше с раждането на 
хиляди частици, чиито траекто-
рии се реконструираха в сили-
циевите детектори на CMS, а 
енергиите им се измерваха в 
калориметрите. Малко по-къс-
но данните бяха проанализира-
ни и получени първите изобра-
жения на тези събития. Полу-
чените данни позволят да се 
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възможност на CMS да натру-
па достатъчно данни, за да се 
осъществяват нови тестове 
(изследвания), например обра-
зуването на адронни снопове, 
раждане на ипсилон мезони и 
Z, W бозони. Новите резулта-
ти ще дадат възможност да се 
изучава природата на силни-
те взаимодействия и състояни-
ето на нашата Вселена в пър-
вите микросекунди след Голе-
мия взрив.

Съчетанието на изследвани-
ята в продължение на много 
месеци на протон-протоните и 
следващите едномесечни теж-
койонни сблъсъци определя 
научната програма и за насто-
ящата година.

2010 година бе невероят-
но успешна година за CMS, LHC 
и цялото съобщество специ-
алисти в областта на физика-
та на частиците. След първите 
сблъсъци при 7 TeV в края на 
март, интензитетът на снопове-
те на LHC бързо нарасна, което 
даде възможност да се „преот-

крият” всичките известни час-
тици на Стандартния модел – от 
обикновения неутрален пион 
до J/psi (Джи/пси) и Ипсилон 
мезоните, като кулминацията се 
оказа детектирането на хиляди 
W и Z бозони и стотици много 
тежки топ кварки. CMS колабо-
рацията вече публикува десет-
ки научни работи с данни както 
за работата на детектора, така 
също и за физическите измер-
вания.

В допълнение към всичко 
това започна и търсенето на 
нови физични явления и час-
тици, като лептокварки, със-
тавната (вътрешна) структура 
на кварките, суперсиметрия-
та и други, за чието възмож-
но съществуване CMS установи 
нови граници и ограничения. 
През септември CMS публику-
ва работа, описваща неочакван 
резултат – двучастични корела-
ции в протон-протонни сблъсъ-
ци. Сред новите частици, които 
се зараждат при сблъсъка на 
протоните, са открити части-

ци, които са свързани помеж-
ду си, т.е. частиците се раждат 
близо една до друга без значе-
ние какви са. Самият факт, че не 
се „разхвърчат” произволно, а 
се групират по двойки, е нещо, 
което не е наблюдавано в такъв 
тип взаимодействия и за което 
все още няма ясно обяснение. 
Този резултат напомня за подо-
бен ефект, открит в тежкойон-
ните сблъсъци на RHIC, което 
определя вълнуващи научни 
изследвания в близко време на 
CMS.

 2011 година обещава още 
по-висок интензитет на снопо-
вете на LHC, което ще даде въз-
можност на CMS да придвижи 
границата на физиката на еле-
ментарните частици и е въз-
можно да открие нещо съвсем 
ново. 

2010 година беше много 
успешна и за колектива от 
Физическия факултет на 
ПУ „Паисий Хилендарски”, участ-
ващ в изследванията на CMS 
експеримента. Бяха осъществе-

ни една четиримесечна (Мирчо 
Родозов) и две едномесечни 
командировки (Мариана Вуто-
ва и Стоян Гинев) в CMS-CAF 
(CERN Analysis Facility) центъ-
ра в CERN, където тези студен-
ти натрупаха опит и експери-
ментален материал, необходим 
при разработването на диплом-
ни работи, които те защитиха 
отлично (Мариана Вутова и 
Стоян Гинев в бакалавърската 
степен през септември 2010, а 
Мирчо Родозов в магистърска-
та през февруари 2011 г.). 

През месец септември 
доц. д-р Ваньо Чолаков и Мирчо 
Родозов бяха приети за равноп-
равни членове на CMS колабо-
рацията, което е един добър 
атестат за тяхното участие в ком-
плексната работа на CMS експе-
римента (поддържане и тества-
не на детектора, натрупване на 
експериментални данни и тех-
ния физически анализ).

(Снимки, анимации и илюс-
трации на първите сблъсъци 
и регистрирани събития може 
да намерите на открития за 
широката публика сайт на 
CMS: http://cms.cern.ch)

Пловдивският универси-
тет за поредна година имаше 
свое представителство в Евро-
пейския парламент. Но не като 
евродепутати, каквито така 
или иначе нашият универси-
тет е „дал” на Европа. От 1 до 3 
март група студенти от няколко 
български университета посе-
ти Европейския парламент в 
Брюксел по покана на евроде-
путата Ивайло Калфин. По тра-
диция студенти и ученици посе-
щават европейските структу-
ри всяка година, като целта е 
младите хора да се запознаят 
с работата на парламента и да 
видят „отвътре” как функциони-
ра Евросъюзът.

Тази година студентите, 
които представиха Пловдивския 
университет, бяха от различни 
факултети: Анна Генова (ЮФ), 
Веселина Джингарова (ФилФ), 
Росица Костадинова (ФилФ), 
Ивайло Любенов (ФизФ) и Енчо 
Тилев (ФилФ). Първия ден в сто-
лицата на Обединена Европа 
нашите студенти прекараха в 
Европарламента и имаха въз-

можност да посетят заседател-
ната зала на парламента, да се 
запознаят със сътрудниците на 
г-н Ивайло Калфин и да се раз-
ходят из сградата, която освен с 
важните си политически функ-
ции е интересна и от архите-
ктурна гледна точка. Студентите 
се запознаха накратко и с исто-
рията, функциите и целите на 
Европейския съюз. Домакинът 
на българската група – Ивай-

ло Калфин – посрещна своите 
гости и в официална и неприну-
дена атмосфера обсъди поло-
жителните и отрицателните 
страни на програмите за сту-
дентски обмен, в които участ-
ват повечето висши училища в 
България. Студентите изказаха 
своето мнение и предложиха 
също така възможни решения 
на проблемите, засягащи учас-
тниците в програмата. Вечер-

та завърши с честване и кок-
тейл по случай Трети март, на 
който присъстваха много гости 
от България и всички български 
евродепутати.

На следващия ден групата 
се запозна с работата на Евро-
пейския център на фондации-
те, който координира работа-
та на фондациите в различни-
те европейски страни и съще-
временно е посредник при 
осъществяването на проекти 
и инициативи. Следобед сту-
дентите присъстваха на откри-
та дискусия на тема „Европей-
ска добавена стойност”. Про-
грамата завърши с вечеря по 
покана на Ивайло Калфин, на 
която още веднъж студентите 
разказаха за впечатленията си 
от Брюксел и работата на Евро-
пейския съюз.

Студентите от Пловдивския 
университет благодарят на 
г-н Ивайло Калфин за поканата 
за посещение на Европейския 
парламент и за отличната орга-
низация на събитието!

Енчо Тилев

2010 – една успешна година...от стр. 8

Петима студенти от Университета бяха 
на посещение в Европейския парламент



ñòð. 10  ÏËÎÂÄÈÂÑÊÈ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒñòð. 10  ÏËÎÂÄÈÂÑÊÈ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ

чаване на заем за обучение при 
добри условия; право на работа 
20 часа седмично; голяма част от 
студентите вече са посещавали 
Великобритания като участни-
ци в схемата за сезонна селско-
стопанска работа, като по този 
начин вече са станали част от 
мигрантските мрежи. 

По данни на UCAS (Британ-
ската централизирана служба за 
прием на студенти) над 1600 бъл-
гари са кандидатствали в уни-
верситети във Великобритания 
през 2009 г., като 1226 от тях са 
били приети. Това означава ръст 
с около 1/3 в сравнение с 2008 
година. Ръстът през 2008 година 
е още по-значителен в сравне-
ние с 2007 г. – над 100%. 

Българските студенти не са 
равномерно разпределени в 
различните региони във Вели-
кобритания. Лондон е на второ 
място по брой на български-
те студенти след Югоизточ-
на Англия, където се намират 
няколко университета с много 
активна политика за набира-
не на международни студенти: 
Univerity of Kent, Christ Chirch 
University Canterbury, Greenwich 
University. Абсолютен фаворит 
(както сред мъжете, така и сред 
жените) са специалностите в 
областта на мениджмънта и биз-
неса, следват социалните науки, 
компютърни науки, право, изку-
ства и дизайн.

В моето проучване реших 
да включа не само българите, 
които са пристигнали в Лондон 
като студенти, приети в британ-
ски висши училища, но и онези, 
които са дошли в Лондон с друг 
статут (посетители/туристи, 
работници по различни сектор-
ни схеми), но към момента на 
пристигането си са били запи-
сани като студенти в български 
висши училища. Макар и пред-
ставящи различен тип миграция 
(в първия случай – образовател-
на, във втория случай – иконо-
мическа), всички тези българи 
имаха студентски статут. 

Анализът на резултатите от 
направените 189 анкети и 54 
интервюта с български студен-
ти в Лондон показа, че полови-
ната от респондентите в про-
учването са пристигнали със 

Мисия „Лондон” 

 Професионалният живот 
на моето поколение универси-
тетски преподаватели започна 
във време, когато се прекроява-
ха границите ни в Европа. Едни 
врати за международни контак-
ти се затваряха, а други – нови 
– се отваряха пред академична-
та общност в България. Издъх-
на така нареченият безвалутен 
обмен между висшите учили-
ща на „социалистическия блок”. 
Неподновени останаха държав-
ни културни спогодби, по силата 
на което секнаха възможности-
те за научни специализации и 
обучение в Русия и други бивши 
социалистически страни. Нови 
програми, които ни приобщиха 
към научноизследователското 
и образователно пространство 
на разширяващия се Европей-
ски съюз, поощриха интереса 
на западноевропейски универ-
ситети към нас. Станахме част 
и от Болонския процес. Промя-
ната на посоките се отрази и на 
изискванията към университет-
ските преподаватели и студен-
ти и очакваната от тях компе-
тентност, в това число езикова. 
Руският език се оказа задълго 
изваден от учебните планове на 
много факултети и беше заменен 
от английския. За тази цел в дви-
жение се квалифицираха и прек-
валифицираха кадри.

Преподавателската и изсле-
дователската ми работа във 
Филологическия факултет от 
1993 година насам (годината, в 
която станах заместник-декан 
„по международната дейност” 
на Филологическия факултет) се 
оказа обвързана с образовател-
ната мобилност. Използвахме 
съществуващите и създадохме 
нови възможности за междуна-
роден студентски и преподава-
телски обмен. Наблюдавах ефек-
та, който обучението в чужбина 
оказва върху мобилните студен-
ти. Тези мои наблюдения проник-
наха в лекционните ми курсове 
и изследванията ми, в които все 
повече място заемаха проблеми-
те на идентичността и адаптация-
та в междукултурна среда. 

ситети. Там се зароди и идеята 
ми за проучването на български-
те студенти в Лондон в периода 
1999 – 2009, с която кандидат-
ствах в конкурса „Сабатична 
година – 2009” на Националния 
фонд „Научни изследвания”. 
Полу ченото финансиране ми 
даде възможност да осъщест-
вя проучването и да видя меж-
дународната студентска мобил-
ност/миграция от различна 
гледна точка.

Следването в чужбина до 
началото на 90-те години на 
миналия век някои определят 
като „привилегия на една поли-
тически лоялна прослойка”1. 
Това твърдение е в различна сте-
пен вярно за различните „чужби-
ни”. Неоспорим е обаче фактът, 
че след края на 90-те следване-
то в чуждестранни университети 

България е стабилен интересът 
към САЩ. През един дълъг пери-
од особено силно е присъствие-
то на българските студенти в Гер-
мания. Връх бележи 2004/2005 
година, когато българските сту-
денти там се оказват на второ 
място по брой след студентите 
от Китай и на първо място сред 
студентите от други европейски 
държави.

Германия продължава да 
бъде сред най-популярните стра-
ни, към които се насочват бъл-
гарските студенти, но в годините 
след присъединяването на Бъл-
гария към ЕС се наблюдава „пре-
ливане” на интереса на студен-
тите (и техните родители) към 
следване във Великобритания. 
Причините: българите получават 
правото да плащат такса за обу-
чение, равна на заплащаната от 
местните студенти и съизмери-
ма със заплащането на обучени-
ето в други европейски страни; 
реална е възможността за полу-

За образователната мобилност и за едно проучване на българските 

студенти в Лондон, финансирано по конкурс „Сабатична година – 2009” 

на Национален фонд „Научни изследвания”
Доц. д-р Ирина ЧОНГАРОВА*

Какво се случва с мобилни-
те студенти, чиито документи по 
различни програми за обучение 
или работа в чужбина подпис-
вахме? Колко от тях заминаваха, 
за да не се върнат? Колко от тях 
се връщаха, за да заминат отно-
во? Това бяха някои от въпро-
сите, с които навлязох в про-
блематиката на миграционните 
изследвания. Специализацията 
ми в CRONEM през 2008 годи-
на ме срещна с българите в Лон-
дон, част от които бяха пристиг-
нали по време на следването си 
в различни български универ-

придобива все по-масов харак-
тер. Данни на различни соци-
ологически проучвания показ-
ват, че всеки четвърти българ-
ски студент днес се насочва към 
следване в чужбина. Разнообра-
зява се и географията на следва-
нето в чужбина, множат се посо-
ките, в които заминават да след-
ват български студенти. Въпре-
ки това, ясно се разграничават 
направления-фаворити в раз-
лични времеви периоди. Петте 
най-популярни направления в 
световен мащаб са Съединени-
те щати, Великобритания, Гер-
мания, Франция и Австралия. За 

* Д-р Ирина Чонгарова е доцент във Филологическия факултет 
на Плодивския университет и сътрудник в Центъра за изследване 
на национализма, етничността и мултикултурализма при универ-
ситетите Съри и Рохамптън (CRONEM), Лондон. 

Български студенти в Лондон

на стр. 11
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„Тайнствената поетика” 
на християнския реализъм

Много се радвам, че руски-
ят читател получи възможност-
та да се запознае с книгата на 
талантливия български изсле-
довател Николай Нейчев. Това 
е удивителна книга. Учени-
ят разглежда Достоевски така, 
както все още никой не го е 
разглеждал нито в Русия, нито 
по света. Той не просто декла-
рира, че руският писател е вко-
ренен в духовното простран-
ство на хилядолетната христи-
янска традиция – той се опитва 
да докаже (бих казал, с особена 
интелектуална дързост) нещо 
повече. Знаменитото Петокни-
жие на Достоевски в съвсем 
буквален смисъл е съборно: не 
само замисълът, но и поетиката 
на неговия метароман се опре-
делят от догмато-мистичната 
ортодоксия; храмовата архитек-

на Достовески, един принцип-
но полифоничен свят. Наисти-
на, Бахтин е бил принуден да 
„обвини” Църквата още в след-
ващия абзац на „Поетиката на 
Достоевски”, заявявайки: „...но 
и образът на Църквата остава 
само образ, който не обясня-
ва нищо в самата структура на 
романа”. Цялата книга на Ней-
чев е сякаш призвана да опро-
вергае това отправено насила 
„обвинение”... 

(публикува се със съкращения)

тоника и литургичният прин-
цип на православното богослу-
жение естетически се проявя-
ват буквално на всички равни-
ща на текста. Трябва да при-
зная, че дори за мен, автора на 
книга за съборността в руска-
та литература и на цикъл тру-
дове, опитващи се да разкрият 
художествените принципи на 
скрития пренос на православ-
ната литургия върху поетика-
та на руската словесност, едно 
толкова тотално изявяване на 
скритите християнски смисли в 
поетиката на Достоевски беше 
един вид изненада, дори смея 
да кажа – откровение... 

Бахтинската концепция за 
полифонията се оказва онто-
логично родствена на иде-
ята за православната събор-
ност – и затова едва ли може 

да бъде адекватно възприе-
та без отчитане на това срод-
ство. Не случайно все пак за 
Бахтин „Църквата като обще-
ние на неслети души, къде-
то ще се съберат и грешници-
те, и праведниците” се явява 
именно такъв образ „към който 
сякаш се стреми целият ... свят” 

студентски статут, а останалите 
са имали друг статут – посети-
тел/турист, работещ по сектор-
на схема и др. Около половина-
та от пристигналите в Лондон с 
незавършено висше образова-
ние бяха успели да го завършат. 
Всеки пети от пристигналите с 
друг статут продължава обуче-
нието си в британско висше учи-
лище. 72% работят, като само 
16% от онези, които не работят, 
са издържани изцяло от роди-
телите си. Останалите си тър-
сят работа и част от тях се инте-
ресуват и от работа в България. 
Това обаче се оказва не по-мал-
ко сложно в условията на све-
товна финансова криза, осо-
бено за някои професионални 
направления. 

Не си струва да преувели-
чаваме значението на факта, че 
40% от студентите в проучва-
нето отговарят с твърдо „Да” на 
въпроса, дали биха се завърна-
ли в България. Запитани „Кога 
бихте се върнали?”, голяма част 
от тях отговарят: „На пенсионна 
възраст”. Желанието на студен-
тите, обучаващи се в Лондон, за 
международна кариера е понят-
но. Проучвания показват, че все 
повече европейци живеят и 
работят в повече от една страна, 
в този смисъл ние съвсем не сме 

* Таинственная поетика Ф. М. Достоевского, Екатеринбург, 
изд. Уральского университета, 2010 – 316 с.

Проф. дфн Иван ЕСАУЛОВ
Книгата на доц. д-р Нико-

лай Нейчев „Ф. М. Достоев-

ски – тайнствената пое-

тика” (2001 г.) беше изда-

дена на руски език. Пред-

лагаме ви част от предго-

вора към книгата*, отпе-

чатана в издателството 

на Уралския университет 

в Екатеринбург, Русия.

Мисия „Лондон” 
от стр. 10

изключение. Според различни 
източници, във Великобритания 
живеят около 60 – 70 000 бълга-
ри, като още около 30 000 пре-
карват само част от времето си 
във Великобритания. След вре-
мето, прекарано между Пловдив 
и Лондон, си мисля че „завръ-
щането” може да има много раз-
лични измерения. Срещнах се 
с хора, които бяха станали по-
полезни за България, след като 
бяха заминали. 

Свидетели сме на това как 
„академичният портал“ се пре-
връща в един от основните кана-
ли на миграцията на висококва-
лифицирани работници. Евро-
пейските страни, заплашени от 
застаряване, са конкурентки в 
разрастващия се международен 
пазар на висшето образование. 
Емпирични изследвания сочат, 
че периодът на обучение на сту-
дентите в чужбина за опреде-
лена част от тях се превръща в 
изпитателния срок, през който 
той/тя проверяват възможности 
за работа в чужбина2. Означа-
ва ли това, че поощрявайки сту-
дентската мобилност, поощрява-
ме децата си да търсят работа и 
да живеят извън България? 

В своето проучване се при-

съединявам към мнението, че 
процесите на „изтичане на мозъ-
ци” и на външна „загуба на мозъ-
ци” (случаите, в които българ-
ските студенти работят под рав-
нището на квалификацията си) 
могат да бъдат частично компен-
сирани от процеси като „цирку-
лация на мозъци”3. Не драмати-
зирам несигурността, че мла-
дите хора, с които се срещнах, 
ще се завърнат в България вед-
нага след като завършат обра-
зованието си във Великобрита-
ния. По-голямо беше огорчени-
ето ми от тяхното разочарова-
ние от българското висше обра-
зование. Студентите споделя-
ха не общи слухове, а конкрет-
ни случаи на корупция. Срав-
няваха опита си от българското 
висше образование с индиви-
дуалния подход при обучение-
то им във Великобритания, дос-

тъпността на преподавателите 
им, дори на големи „величия”. 
Твърде добре познавам реал-
ността, в която сме поставени 
като университетски препода-
ватели в България, и виждам 
основателни причини за раз-
личията в българската и бри-
танската образователни систе-
ми дори без да броим години-
те, които стоят зад всяка една 
от тях. Дали можем обаче да 
оправдаем всички свои неус-
пехи с неудовлетворението от 
заплащането на труда ни, лоша-
та материална база и влошено-
то качество на средното обра-
зование в България?

Мисля, че това, което можем 
да продължаваме да правим и 
което не бива да спираме да пра-
вим, е да търсим начини за подо-
бряване на професионалното 
ни общуване със студентите ни. 
И да не се обезкуражаваме от 
трудностите, с които се сблъска-
ваме по този път. 

1 Лякова, М. (2008) Хибридният свят на българските студенти в Германия. Кри-
тика и хуманизъм, кн. 25, бр. 1/2008, 45-64

2 Wolfeil, N. (2009) Student Mobility from New to Old Member States in the 
European Union – Changing Patterns after 1st of May 2004? CMR Working 
Papers, Nr 42/(100). Warszawa.

3 Макни, В. (2009) Студентският миграционен потенциал на примера на 
български студенти от ключови специалности.//Makni, Valentina Genova, 
Student Migration Potential: The Case of Bulgarian Students in Key University 
Subjects (March 17, 2009). http://ssrn.com/abstract=1573658
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1. Доволни ли сте от пред-

ставянето си на олимпиадата 

по българска морфология?

Таня Пеева: – Да, много се 
радвам на наградата си. Смя-
там обаче, че човек трябва да се 
стреми най-много да бъде адек-
ватен на собствените си крите-
рии – аз не удовлетворих себе 
си при постигането на „олим-
пийско темпо”. Може би нямах 
нагласата за това, за мен олим-
пиадата беше проверка на зна-
нията и логичното мислене, а не 
състезание. Но по своята същ-
ност тя е по-скоро последно-
то и бързината е изключител-
но важна.

Димитрия Иванова: – Да, 
доволна съм от второто си място, 
още повече, че съвсем не съм 
очаквала да бъда сред награ-

дените. Усещането, че успях да 
покажа знанията си на такова 
високо ниво, е несравнимо.

Десислава Црънкова: – 
Доволна съм, разбира се. В инте-
рес на истината не очаквах, че 
ще съм сред наградените учас-
тници. Може би трябва повече 
да вярвам в себе си. Бях много 
изненадана, но в крайна сметка 
бях подготвена и щях да съжа-
лявам, ако представянето ми не 
бе минало добре.

2. Коя задача от олимпий-

ския тест се оказа най-труд-

на за Вас?

Т. П.: – Парадоксално, не 
образуването на аорист и 
имперфект. За мен самата беше 
изненада, че докато работех 
върху задачата, разбрах как се 
образуват тези форми (и това е 

моята първа – в хронологиче-
ски план – награда) – вероят-
но тук ми е помогнал адренали-
нът. Истинското предизвикател-
ство бяха задачите, които изис-
кваха повече време за структу-
риране на добре аргументиран 
отговор.

Д. И.: – Задачите не бяха 
трудни. Проблем ми създаде 
единствено задачата, в която 
трябваше да се идентифици-
рат грешките при употребата 
на причастни форми. Дори си 
мисля, че трудността на въпро-
сите би могла да се увеличи, 
например при морфологичния 
анализ на изречението, както и 
при определянето на морфем-
ния строеж на думите.

Д. Ц. – Мислех, че не съм 
отговорила на теоретичните 

въпроси, явно това ми е било 
най-трудно. Затрудних се също 
на задачата, в която трябваше да 
поставим определителен член, 
и на морфологичния разбор, 
макар че това бяха едни от най-
лесните въпроси. Работих върху 
тях последно и сигурно това е 
причината.

3. С какво явяването на 

олимпиада се различава от 

традиционния изпит?

Т. П.: – Олимпиадата е раз-
лична от изпита първо по своя 
формат – 20 задачи върху цяло-
то учебно съдържание на дис-
циплината. Второ, по степен-
та на трудност на въпросите – 
повечето от тях изискват кон-
кретни и задълбочени позна-

на стр. 13

ление в залата, а емоционални-
те моменти по традиция бяха 
запечатани в снимки. 

Резултатите от олимпиада-
та по българска морфология 
могат да послужат като обек-
тивен показател за извеждане-
то на общи заключения относ-
но езиковите познания на сту-
дентите филолози. Наблюде-
нията върху изпитните тесто-
ве показват, че най-чести са 
затрудненията при употребата 
на пълен и кратък определи-
телен член, при използването 
на глаголните форми, при пре-
цизното определяне на грама-
тичните категории на българ-
ския глагол. Сравнително слаба 
се оказва и теоретичната подго-
товка на участниците по някои 
от зададените въпроси, както и 
успеваемостта при решаването 
на „олимпийската” кръстосло-
вица. От друга страна, отворе-
ният характер на част от въпро-
сите в теста предостави въз-
можност за свободен отговор, 
при който всяка допълнител-
на информация носи съответен 
брой бонус точки за студенти-
те. Така филолозите с най-висок 
резултат получиха своите отли-
чия и най-вече удовлетворение 
от свършената работа. Честито 
на победителите!

Олимпиадата по морфология

Членовете на клуба отбеля-
заха и значително квесторско 
присъствие в изпитните зали. 
С кратко приветствие към учас-
тниците се обърна доц. Чакъ-
рова, а след това двукратни-
ят носител на титлата „Студент 
на годината” Енчо Тилев (РЕНЕ, 
4 курс) също поздрави дошли-
те да преборят изпитния тест и 
им пожела успех. Така в следо-
бедния януарски ден в продъл-
жение на 3 часа „олимпийците” 
трябваше да приложат знания-
та си по морфология при реша-
ването на специално създаден 
за целта тест, а като допълни-
телен бонус се считаше по-ран-
ното приключване на работата. 
Освен присъждане на титлата 
„Морфолог на годината” състе-
зателният характер на олимпи-
адата предвиждаше и освобож-
даване от семестриален изпит 
по морфология на най-успеш-
но представилите се участници. 
След проверката на „олимпий-
ските” тестове и обработката на 

щрителни награди:
Георги Георгиев, СФ; Елица 

Маринова, СФ; Ивелина Ата-
насова, БФ; Веселина Ермова, 
БЕРЕ; Мария Гугова, СФ; Петя 
Петрова, Балканистика;

След обявяването на резул-
татите членовете на изпитна-
та комисия съобщиха имената 
на онези участници в олимпи-
адата, които се освобождават 
от изпита по българска морфо-
логия с отлични и много добри 
оценки заради успешното си 
представяне. Хубавите новини 
предизвикаха радостно ожив-

Таня Пеева – 

Морфолог на годината

Виолета ГЕОРГИЕВА

Специален ден за Пловдивската филология се оказа 15 януари. 
Емблематичните 8-ма и 10-а аудитория в сградата на Ректората при-
еха над 50 участници от всички филологически специалности в тра-
диционната олимпиада по морфология на съвременния български 
език. Основен организатор на мероприятието отново бе Лингвис-
тичният клуб „Проф. Борис Симеонов” с ръководител доц. д-р Кра-
симира Чакърова. 

резултатите на 19.01.2011 г. в 
9. аудитория на Ректората се 
състоя и церемонията по наг-
раждаването. На нея присъст-
ваха членовете на научната 
комисия – доц. д-р Красимира 
Чакърова, доц. д-р Константин 
Куцаров и гл. ас. Мария Павло-
ва, всички участници и членове-
те на Лингвистичния клуб, дошли 
да подкрепят колегите си. След 
кратко приветствено слово, 
което обобщаваше резултатите, 
доц. Чакърова обяви побе-
дителите. Титлата „Морфолог 
на годината” бе присъдена на 
студентката Таня Пеева (БФ, 
3 курс), която освен диплома и 
книги получи и специална „купа” 
във формата на сова и цвете 
от миналогодишната носител-
ка на титлата Павлина Петкова 
(БЕАЕ, 4 курс). С втора награда 
бе отличена Димитрия Ивано-
ва (БЕАЕ, 3 курс), а трета награ-
да спечели Десислава Црънко-
ва (СФ). По преценка на коми-
сията бяха връчени и шест поо-

Блицинтервю с победителите в 
ХІІІ олимпиада по българска морфология
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ния не само в областта на мор-
фологията, а на езикознание-
то изобщо. Самото явяване, тъй 
като не е задължително, се раз-
личава от редовния изпит като 
емоция – напрежението липс-
ва, както и общото настроение 
на нервност от безсъние сред 
студентите. А най-хубавата част 
е церемонията по награждава-
нето, де да имаше такава след 
всеки изпит! Шегувам се, мисля, 
че няма невъзнаграден труд.

Д. И.: – При традиционния 
изпит липсва състезателни-
ят елемент, който обаче изваж-
да наяве най-доброто от чове-
ка. Освен това при обикновения 
изпитен вариант нерядко тряб-
ва да си наизустил теми, за да 
успееш, докато на олимпиадата 

студентът разкрива усета си към 
езика и способността да разли-
чава езиковите явления.

Д. Ц. – За разлика от изпита 
явяването на олипиада има със-
тезателен характер. Не губиш 
нищо, ако се явиш, няма двойки 
и поправки. Знаеш, че дори и да 
не се справиш добре, след това 
имаш шанс – на изпита, и отиваш 
само заради идеята. Харесва ми 
замисълът, дано и по други дис-
циплини започнат да се провеж-
дат такива олимпиади.

4. Бихте ли призовали 

бъ дещите си колеги филоло-

зи да се включат в олимпий-

ската надпревара и защо?

Т. П.: – Разбира се, това във 
всички случаи е полезно. Само 

че не е необходимо да го правя, 
защото нашите преподаватели 
успяват да ни мотивират доста-
тъчно за постигане на филоло-
гически успехи и съм сигурна, че 
и занапред ще бъде така. Благо-
даря – от свое име и от името на 
всички участници – на доц. д-р 
Кр. Чакърова, доц. д-р К. Куца-
ров и гл. ас. М. Павлова, както 
и на колегите от Лингвистичен 
клуб „Проф. Борис Симеонов” 
за организацията на това тол-
кова стойностно събитие, което, 
както чухме непосредствено 
преди началото му тази година, 
няма аналог в цяла Европа.

Д. И.: – Всъщност на мен ми 
се наложи да убедя една колеж-
ка да се яви на олимпиадата. 

Тя непрекъснато повтаряше, че 
няма да може да се справи, а аз 
я призовавах да опита. Накрая 
също успя да си извоюва шести-
ца, което показва, че най-важно 
е да се опиташ, защото никога 
човек не може да е сигурен на 
какво е способен.

Д. Ц.: – Ако имат желание, 
ако морфологията им е интерес-
на и ако искат да се докажат на 
себе си най-вече – нека участ-
ват! И ако позволите… Искам да 
благодаря на гл. ас. Мария Пав-
лова, защото ако не беше стра-
хотен преподавател, аз може 
би нямаше да участвам в тази 
олимпиада, а също и да поздра-
вя всички колеги от СФ, които се 
представиха отлично!

Интервюто проведе 

докторант Виолета Георгиева

от стр. 12 Блицинтервю с победителите...

Япония – една страна, която 
е разположена далече от Бъл-
гария, а същевременно свърз-
ваме с толкова много емблема-
тични неща: Страната на изгря-
ващото слънце, страната на 
бойните изкуства, с филми като 
„Седемте самураи” или „Голи-
ят остров” (превърнат в пре-
красна метафора от поета Вале-
ри Петров), романa  „Златни-
ят храм” на Мишима, впечатля-
ващата природа, изобретател-
ността на японците във всички 
посоки...

И същевременно всичко 
това на фона на настоящата тра-
гедия след земетресението и 
цунамито, както и една друга 
трагедия, сполетяла страната 
преди 65 години – бомбарди-
рането на Хирошима и Нагаса-
ки от американците, при което 
загиват над 140 000 души. „Оце-
ляването след атомната бомба” 
беше темата на web конферен-
цията, проведена с директна 
видео-връзка между японския 
град Хирошима и Пловдивския 
университет. Тя бе организира-
на от Философско-историче-
ския факултет, Българския клуб 
за приятелство с Япония, Фон-
дация „Hiroshima Peace Culture” 
и се проведе на 18 март в Засе-
дателната зала на ПУ. Събитие-
то предизвика интереса на пре-
подаватели, студенти, ученици, 

Да оцелееш след атомната бомба
Web конференция, проведена онлайн между японския град Хирошима 

и Пловдивския университет

отразено беше в националните 
и местни медии.

Видео-мостът започна с при-
ветствие към участниците на 
ректора доц. д-р Запрян Козлу-
джов, който подчерта уникалния 
характер на тази конференция 
не само защото е онлайн, но и 
затова, че не бе отложена, въпре-
ки сложната ситуация в Япония, 
което говори за манталитета на 
японеца и за неговия дух. 

От японска страна в конфе-
ренцията участваха оцелелият 
след атомната бомбардировка 
в Хирошима Такаши Терамото 
и Стийв Липър – председател 
на Фондация „Hiroshima Peace 
Culture”. Фондацията е създаде-

на с цел да напомня за после-
диците от ядрената атака през 
1945 г. над Хирошима и Нагаса-
ки и да се бори за пълна забрана 
на ядрените оръжия. Разпадане-
то на Съветския съюз и отслабе-
ната роля на САЩ, като основ-
ни ядрени сили, които поддър-
жаха баланса в това отношение, 
доведоха до увеличаването на 
страните, притежаващи ядрено 
оръжие от 5 на 9 – факт, който 
тревожи пацифистите. 

Г-н Терамото разказа исто-
рията на своето оцеляване след 
бомбардировката над Хироши-
ма, по време на която е бил на 
11 години. Видял е с очите си 
трагедията на хиляди хора, уми-

ращи в разрушения град, смър-
тта на майка си, на близки и 
приятели, починали по-късно 
от лъчева болест. Именно зато-
ва се е посветил на борбата про-
тив ядрените оръжия. 

Американецът Стийв 
Липър, който е първият чужде-
нец председател на Фондация 
„Hiroshima Peace Culture”, обяс-
ни, че идеята е да се пропаган-
дира „култура на мира” и да се 
напомня винаги за случилото се 
в двата японски града. Web кон-
ференции с оцелели от Хиро-
шима и Нагасаки се организи-
рат по целия свят от 2007 годи-
на, а от 1986 в Музея на мира 
в Хирошима (Hiroshima Peace 
Memorial Museum) са записани 
спомените на около 300 оце-
лели от бомбардировките, съх-
раняват се снимки, артефакти, 
видео клипове, книги и филми 
по темата.

Сред участниците в конфе-
ренцията бяха и ученици от СОУ 
„Софроний Врачански”, които 
изучават японски език. Те се 
представиха и зададоха към г-н 
Терамото въпроси на японски.

Накрая деканът на Фило-
софско-историческия факултет 
доц. д-р Мария Шнитер поздра-
ви организаторите и им пожела 
нови успешни съвместни ини-
циативи.

Тильо Тилев

Доц. д-р Запрян Козлуджов поздравява участниците в конференцията
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и Корана, за да подкрепят раз-
съжденията си с цитати. Само-
то позоваване в Корана на 
„Книгата”, „Писанието” насочва 
към преките съответствия и в 
имената, и в сюжета. Мойсей 
– Муса, Ной – Нух, Авраам – 
Ибрахим, Дева Мария – Мехре-
ма майка. 

Взаимодействията се откро-
иха и в новозаветните библей-
ски притчи, и в християнски-
те блаженства, и в Господнята 
молитва , и в Символа на вяра-
та. Подчертаха се общите и за 
християните, и за мюсюлмани-
те нравствено-етични норми за 
равноправието между хората, 
за милосърдието, за уважени-
ето към възрастните, за цело-
мъдрието, за неприемането на 
завистта, лицемерието, преда-
телството и изкушението.

Допирните точки в двете 
религии се интерпретираха и 
от гледна точка на равнопо-
ставеността във вярата – и за 
мъжете, и за жените, награда-
та за праведниците и смире-
ните, наказанието при неспаз-
ването на религиозните норми 
в „последните дни”. Пътят на 

но от танца на водните нимфи 
на лечебните минерални изво-
ри. 

Откритият урок продължи 
два часа и показа сериозна-
та работа на г-жа Димитрова в 
продължение на много време. 
Учениците се откроиха със зна-
ния, ентусиазъм и с творчески 
идеи. Приложен беше интерак-
тивният метод, като децата бяха 
разделени на четири екипа. 
Участваха ученици от V, ІХ, Х, ХІ 
клас. На мултимедия се изпис-
ваха задачите за интерпрета-
ция, сравняване и обобщава-
не. Темите обхващаха общи-
те места между двете свещени 
книги и синкретичните местни 
фолклорни празници, обусло-
вени от многовековното мирно 
съвместно живеене.

Корпусите от въпроси бяха 
структурирани по следните 
тематични кръгове: Сътворени-
ето на света, мотивът за първо-
родния грях, наказание и спасе-
ние, Вавилонската кула, Йосиф 
и неговите братя, спасяването 
на евреите от Египет, Десетте 
божи заповеди.

При тълкуването на основ-

Село Баните, Смолянско, 
е уникално селище с древ-
на история, съчетало старин-
ната романтика на традици-
онните къщи и съвременните 
вили хотели. Амфитеатралните 
улици, външните тераси между 
тях говорят и за нелекия бит на 
тамошното население. 

Средно общообразова-
телно оздравително училище 
„Христо Ботев” ни посрещна 
като бяла птица на знанието и 
изкуствата. Чистотата и богата-
та подредба на учебните каби-
нети, етнографската изложба и 
ученическият препис на Паиси-
евата „История славянобългар-
ска” ни смаяха.

Директорът на училище-
то г-н Токучев (преподавател 
по български и руски език) и 
г-жа Маргарита Димитрова 
– главен учител по български 
език и литература, с техните 
колеги и ученици ни потопиха 
в истинското родопско госто-
приемство.

Масата в учителската стая бе 
препълнена с вкусни традици-
онни родопски специалитети – 
пататници, клинове и пити.

В училищния стол се про-
веде методическа конферен-
ция на тема: „Взаимодействието 
между Библията и Корана”.

Преди открития урок, пос-
ветен на нормите на поведе-
ние и Свещените книги, уче-
ници представиха урок спекта-
къл под надслов: „Ние и гости 
от бъдещето”. Младите хора на 
това отдалечено селище пока-
заха истинско родолюбие, 
познаване на родния фолклор 
и история. Символът на село-
то – бял фонтан на светлосин 
фон – бе представен артистич-

Христос към Голгота обобщи 
идеята на Бога за изкупването 
на човешките грехове от Бого-
човека.

Проблемът с жертвоприно-
шението с цел изчистването на 
първородния грях намери пара-
лели и в двете религии – христи-
янската евхаристия – символно-
то опрощение с хляба и виното – 
Христовите плът и кръв, и закол-
ването на жертвеното животно 
на Курбан Байрям.

На проблемния въпрос към 
учениците: „Кои от религиозни-
те норми приемате и кои – не?” 
се получи дискусия по темата за 
двойнственото отношение към 
жената в Свещените книги – 
поставена на второ място след 
мъжа. Съвременността вече не 
дава подобни основания.

Празниците на прошката и 
духовното пречистване също 
са водещи и при двете религи-
озни общности – Сирни Заго-
везни и Байрям.

Преходът към общите праз-
ници се осъществи чрез асоци-
ативни задачи – представители 
от различните екипи си избра-
ха различни цветни листове и 
на тях, според цветовата сим-
волика, написаха разбирането 
си за връзката с родното място. 
Преобладаваха светлосини-
те послания за вечния живот 
на водата, на спокойствието и 
миролюбието. Розовите мечти 
за красиво бъдеще се препле-
тоха с топлината на оранжевото 
родопско слънце на живота и 
любовта, със зелените четири-
листни детелини за щастие.

Ролята на морално-етични-
те норми се проследи и при 
синкретичните фолклорни 
празници от региона. Дими-
тровден (Касим) – празник на 
овчарите, на края на земедел-
ската година, Гергьовден (Адре-
ле) като възхвала на пролетта и 
плодородието с красивите мест-
ни обичаи – валяне в роса за 
здраве. Задължително на двата 
най-големи празника – Коле-
да и Великден и двата Байря-
ма – Рамазан и Курбан, хора-

Трети март – 
празник и на толерантността

на стр. 15

Участници в пътуващия методически семинар

Канелия КОЛЕВА

Превърналият се в прекрасна традиция пътуващ методически 
семинар, организиран от доц. д-р Соня Райчева, тази година посрещ-
на Трети март – националния ни празник на българското освобожде-
ние от турско иго, по нетрадиционен начин.

В заснежените дълбоки пазви на Родопите пълният автобус с 
ентусиасти и авантюристи за духовни приключения университетски 
преподаватели, базови учители и студенти бавно танцуваше между 
спираловидните завои. Зимната красота на легендарната планина ни 
издигна високо над ежедневието и умората. Избродираните сребър-
ни шевици по клоните на боровете ни подготвиха за приказни впе-
чатления.

ните религиозни постулати уче-
ниците от всички екипи рисува-
ха посланията си на постер на 
човечността.

Основните изводи за нрав-
ствените послания в двете Све-
щени книги се насочиха към 
хуманизма, толерантността, 
смирението, взаимопомощта.

Пред учениците имаше 
избрани текстове от Библията 
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Гл. ас. Младен Влашки – пре-
подавател по Антична и Запад-
ноевропейска литература, полу-
чи наградата „Сирак Скитник” 
за 2010 г. за воденото от него 
предаване по Радио Пловдив 
„Преге”. Ежегодните награди, 
носещи името на известния бъл-
гарски интелектуалец и първи 
директор на националното 
радио, бяха връчени на специ-
ална церемония, посветена на 
76-годишнината от създаването 
на Българското национално радио. 

Предаването „ПРЕГЕ – Светът на Книгите”, с 
водещ Младен Влашки, бе отличено в катего-
рията информационни и тематични програми. 
То е насочено към популяризирането на лите-
ратурата в най-широкия смисъл на думата, 
което го прави уникално не само за Пловдив. 
Предаването информира за процесите на бъл-
гарския книжен пазар, стреми се да формира 
определен висок вкус към четивото, да про-
вокира публиката към четене и да популяри-
зира пловдивската литература. В 60-те мину-
ти на ПРЕГЕ има анотации на книги, рецензии 

на нашумели заглавия от книжния 
пазар, разговори с авторитети в 
бранша и издатели, както и кален-
дарна библиографска информа-
ция.

Основно внимание се обръща 
на българската книга, но се споме-
нават и произведенията на светов-
ната класика, като целта е по този 
начин да се построи контекст на 
световната литература с опростен 
образователен характер.

Приоритет в ПРЕГЕ имат съби-
тията и литературният живот на Пловдив – 
книги, срещи, представяния и проекти. Излъч-
ва се всяка неделя от 11.00 до 12.00 часа, а 
повторението му е в понеделник от 23.00 до 
полунощ.

Освен с отворен за слушателите телефон, 
както и ФОРУМ на уеб сайта на Радио Пловдив 
www.radioplovdiv.bg, предаването има и е-mail 
адрес /prege2011@abv.bg/, за да бъде връзка-
та с аудиторията му още по-продуктивна.

ПРЕГЕ е носител и на наградата „Осма муза” 
за 2007 година, с която бе удостоено на Наци-
оналния медиен фестивал.

Младен Влашки и негово 
предаване бяха отличени 

с национална награда

Младен Влашки

та от двата етноса празнуват 
заедно с хора и веселие, разме-
нят си обредни хлябове, яйца и 
печено.

Червеният булчин воал, 
бебето в ръцете на младожен-
ката, газенето за здраве от пре-
облечен човек мечка – са все 
типично синкретични родопски 
обичаи.

Училищният спортен отбор 
по хокей на трева носи името 
„Мечките” – за момчета и моми-
чета, спечелили множество 
купи и награди от състеза-
ния. Този символ на региона се 
свързва със силата и устойчи-
востта. Не случайно и на праз-
ниците всеки си взема влакно 
от преоблечения човек мечка 
за здраве през цялата година.

Бяха разгледани и топони-
мите в региона – имената на 
местности с различен произход 
– връх Курт (от езическо време), 
Св. Илия, Хасан паша...

Открои се и голямата все-
обща почит на двете етниче-

ски общности към Божията 
майка – най-вече като закрилни-
ца и покровителка на родилки-
те. Всички пред подобно пред-
стоящо събитие й даряват сапун, 
бяла кърпа и дрехи за лесно 
раждане.

Този особено наситен със 
знания, емоции и творчество 
урок завърши с космическата 
родопска песен на Валя Бал-
канска „Излел е Дельо хайду-
тин” и с поетичното послание 
на ентусиазираната литератор-
ка с призив да пребъде „лудост-
та на честните и искрените” като 
„път към хуманизма”. „Розата на 
Екзюпери да е в мечтите ни, тук 
възможно е да се живее, добро-
то ще успее!”

Емоционално наситеният 
открит урок приключи с въз-
торжено обсъждане за пътища-
та и методите да се ентусиази-
рат младите хора и да учат не 
за училището, а за живота, да 
живеят в хармония и толерант-

ност със себе си и другите.
Мъдрите хуманистични 

послания на Библията и Кора-
на показаха, че и на Трети март 
може да се празнува и като при-
зив към обединение на хора-
та, като се познават и отстояват 
родните корени, ще се приемат 
с разбиране и любов и различ-
ните, защото земята ни е кръс-
топътна и само в мирно един-
ство хората са оцелявали.

Интересен факт е, че родо-
любивите литератори в с. Баните 
са външни, създали семейства в 
това селище, и се превръщат в 
най-ревностните му почитатели, 
изследователи, съхраняващи и 
разпространяващи богатството 
на народните обичаи.

Историческият музей в село-
то преоткрива римските си екс-
понати като тракийски, което 
показва, че от най-древни вре-
мена тези прекрасни места са 
населявани и от най-старите 
жители на Балканите.

На другия ден посетихме и 
църквата „Успение на Св. Бого-
родица”, възстановена пак с 
неуморния възрожденски енту-
сиазъм на учителите по българ-
ски език и литература. Кацнала 
на най-високия склон до село-
то, представя от там най-краси-
вия изглед към Баните. 

Хората в малките селища, 
където животът е труден, съх-
раняват и оценяват корените 
си, за да пребъдат. И въпреки 
че голям процент от учениците 
стават студенти и не се завръ-
щат по родните места, имен-
но този най-чист патриотизъм и 
ентусиазъм ще ги запази.

Обогатени с прекрасните 
чувства на преподаването като 
празник, методистите решихме, 
че е необходимо този урок (на 
запис) да се представи и пред 
пловдивските базови учители. 
Трудната тема за Библията в 
ІХ клас несъмнено ще задълбо-
чи нейното представяне и чрез 
този поглед на съпоставката, 
взаимодействието и толерант-
ността.

от стр. 14 Трети март...

Вестник „Пловдивски универси-

тет“ обявява конкурс за:

ПОЕЗИЯ – до пет стихотворе-
ния;

ПРОЗА – до три разказа. За 
всеки от двата раздела ще бъдат 
раздадени съответно по три парич-
ни награди.

В конкурса могат да участват 
всички студенти от Пловдивския 
университет, които не са по-въз-
растни от 35 години. Материалите 
трябва да бъдат напечатани в два 
екземпляра (на тях да са написани 
трите имена на студента, специал-
ността и курса, е-mail, както и теле-
фон, ако желаете).

Крайният срок за получаване 
на творбите е 29 април 2011 годи-
на на адрес: Пловдив, 4000, ул. „Цар 
Асен“ №24, в. „Пловдивски универ-
ситет“ или направо в редакцията 
(първата барака в южния двор на 
ректората), всеки работен ден от 
10 до 14 ч. Отчитането на резулта-
тите ще бъде около 24 май 2011 г.

Наградените и някои от непре-
мираните творби, направили добро 
впечатление на журито, ще бъдат 
отпечатани на страниците на вест-
ника.

Студентски 
литературен 

конкурс
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Преподаватели от Катедрата по 
обща история и археология 

представиха свои нови книги

Доц. д-р Иван Джамбов – 
ръководител на катедрата и 
заместник-декан на Философ-
ско-историческия факултет, 
представи накратко всяко от 
заглавията, а и самите автори 
споделиха някои факти, свърза-
ни с подготовката и издаването 
на книгите.

Към най-широк кръг от чита-
тели са адресирани двете книги 
на гл. ас. д-р Стоян Попов – 
„Камбанариите в средновеков-
ните български земи” и Замъкът 
в Европа и България през сред-
ните векове”. Първата е напи-
сана в съавторство с извест-
ния архитект проф. Николай 
Тулешков, като в нея се раз-
глежда в исторически и в архи-
тектурен план появата и типо-
логията на българските кам-
банарии в периода от края на 
ІХ до началото на ХV век. Ана-
лизирани са около 60 средно-
вековни камбанарии от бъл-
гарските земи, илюстративни-
ят материал включва графични 
възстановки, чертежи, архивни 
снимки и документи. 

Втората книга на д-р Попов 

е неговият дисертационен 
труд. „Замъкът в Европа и Бъл-
гария през средните векове” 
представя систематизирани и 
обобщени данни за възниква-
нето и архитектурата на замъ-
ците в българските земи през 
ХІІ - ХІV век, техните военно-
административни и резиденци-
ални функции. Те се разглеждат 
на фона на замъците в Запад-
на, Централна и Източна Евро-
па, като е обърнато внимание и 
на терминологията, обознача-
ваща замъка. Направен е опит 
за по-точно определение на 
замък, крепост, дворец, цитаде-
ла. Също богато илюстрирана с 
чертежи и снимки.

„Пътека към началото” от 
проф. Димитър Киров включва 
текстове за студенти и канди-
дат-студенти по теология. Кни-
гата има шест раздела – Стар 
Завет, Нов Завет, Притчи на 
Иисус Христос, Християнство 
и морал, Църква и общество и 
Християнството е вяра, в които 
са включени богословски теми, 
елементи от библейското и сис-
тематическото богословие.

В „Справочник по история 
на балканските народи” гл. ас. 
д-р Тодор Бистрашки предста-
вя под формата на таблици све-
дения за балканските държави, 
включващи съответния време-
ви период и неговите характе-
ристики, формата на управле-
ние, политически партии и лич-
ности. Приложени са множество 
исторически карти и Речник на 
някои рядко срещани думи и 
термини по история на балкан-
ските народи ХV–ХХ век. Втора-
та негова книга беше „България 
в Балканската политика на Ита-
лия”, която е дисертационният 
му труд. Д-р Бистрашки изнена-
да и своите колеги като пока-
за пред аудиторията току-що 
излязлата „Човек и общество”, 
която също е учебно помага-
ло, предназначено за студенти-
те по история.

Изключително полезен е 

и подготвеният от доц. Иван 
Джамбов „Кратък библиограф-
ски указател по археология”. Той 
беше представен от г-жа София 
Владимирова. Указателят има 
два основни дяла: „Обща архе-
ология”, включващ Първобит-
на археология, Археология на 
стария свят (древни цивилиза-
ции), Славянска археология, и 
„Археология на България” със 
следните раздели: Обща архео-
логия на България, Първобитна 
археология на България, Класи-
ческа и Средновековна архео-
логия на България. Обособен е 
и раздел „Теория на археологи-
ята”. С изключение на послед-
ния раздел, указателят посоч-
ва заглавия предимно на бъл-
гарски език.

Присъстващите имаха въз-
можност да зададат въпроси 
към авторите и издателите.

„Пловдивски университет” 

Доц. Иван Джамбов представя новата продукция на катедрата

На 22 февруари в читалнята на Университетската библиотека бяха 
представени няколко нови книги, излезли през 2010 и 2011 година, 
чиито автори са преподаватели в Катедрата по обща история и архео-
логия. Представянето беше съпътствано от мултимедийната презен-
тация „Университети – партньори на Пловдивския университет „Паи-
сий Хилендарски”, подготвена от доц. д-р Валентин Петрусенко, който 
отговаря и за международното сътрудничество в катедрата. Дирек-
торът на библиотеката г-жа Милка Янкова изрази задоволството си 
от срещата, на която, освен авторите, бяха също някои от издателите, 
колеги. Най-радостното в случая е присъствието на голям брой сту-
денти, тъй като изданията в основната си част са учебни помагала. 

На 19 януари в Пловдивския 
университет беше организирана 
Вечер на руската музика – заклю-
чителен етап от благотворител-
ната акция, проведена по иници-
атива на Центъра за руски език 
и култура, Катедрата по руска 
филология и студенти русисти, в 
помощ на нуждаещия се от про-
дължително и скъпоструващо 
лечение студент от Философско-
историческия факултет Красимир 
Теохаров. Присъстваха повече от 

100 студенти, в това число и чуж-
дестранни, преподаватели и при-
ятели на Центъра, които за поре-
ден път демонстрираха идеята за 
обединяване на младите хора в 
името на доброто.

Директорът на Центъра 
гл. ас. д-р Надя Чернева припом-
ни старта на акцията, започна-
ла на 13 и 14 декември 2010 г. 
в Ректората и Нова сграда като 
Рождественски благотворите-
лен базар. Студенти от специал-

ностите Руска филология, Руски 
език и български език, Руски 
език и западен език приготви-
ха по рецепти от руската кухня 
вкусни ястия, които можеха да 
се опитат или да бъдат закупени. 
Благородното начинание про-
дължи на 21 декември. 

Д-р Чернева благодари на 
всички за съпричастността им 
към идеите и ценностите на Фонд 
„Руский мир”, за отзивчивостта 
към чуждата болка, за ентусиазма 

и готовността за участие в благо-
родната инициатива, която кара 
хората да се чувстват по-добри и 
по-силни.

Своеобразна кулминация на 
вечерта беше изненадата, под-
готвена за Красимир Теохаров от 
членовете на Студентския съвет. 
Веселина Джингарова, студент-
ка в 4. курс, РЕЗЕ, му подари 
тениска, на която бяха написа-
ни пожелания към него от при-
състващите.

Вечер на руската музика и 
благотворителен жест на студентите
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В конференцията взеха 
участие студенти от пет уни-
верситета: ПУ „Паисий Хилен-
дарски, СУ „Св. Климент Охрид-
ски”, Нов Български универси-
тет, Университет по библиоте-
кознание и информационни 
технологии и ЮЗУ „Неофит Рил-
ски”. Организатори на конфе-
ренцията бяха преподаватели и 
студенти от катедра „Етнология” 
към Философско-историческия 
факултет. 

Темите бяха разделени в 
няколко панела, част от обща-

та идея на конференцията, но 
и предоставящи възможност 
за различен, интересен и друг 
поглед към общата тема „Тере-
нът – пространства и хора”. 
Модулите, в които бяха про-
четени 37 доклада на студен-
ти, бяха: Теренът – методи и 
етика, Теренът – стереотипи 
и политики, Теренът – места 
и общности, Теренът – раци-
онално и ирационално, Видове 
терени и техните употреби. 

Сред слушателите на сре-
щата бяха известни български 

учени като доц. д-р Красими-
ра Кръстанова – ръководител 
на катедра „Етнология” към ПУ, 
доц. д-р Веселин Тепавичаров – 
ръководител на катедра „Етно-
логия” към СУ, проф. д-р Вале-
рия Фол от катедра „Културно-
историческо наследство” на 
УниБИТ. 

Докладите ще бъдат събра-
ни в електронно издание. 

За пореден път българската 
наука доказа своята лeгитим-
ност и сериозност в полето 
на етнологията и антрополо-
гията. Пловдивският универ-
ситет може и трябва да се гор-
дее със своите възпитаници и 
преподаватели, които изграж-
дат облика на една модерна, 
развиваща се и перспектив-
на наука! 

Работен момент от етноложките четения

Представители на пет университета
участваха в студентските четения,

организирани от катедра „Етнология”
Свобода СТОЕВА

На 11 и 12 март Пловдивският университет, в лицето на катедра 
„Етнология” към ФИФ, бе домакин на Студентски етноложки срещи 
„Теренът – пространства и хора”. Етноложките срещи продължават 
традицията на ежегодните Четения на младите фолклористи, етно-
лози и антрополози, провеждани в нашия университет до 1999 годи-
на, и имат за цел да предоставят на студентите по етнология и антро-
пология от всички университетски центрове в България поле за 
среща и дискусии върху основни за тези науки проблеми.

Центърът за руски език и 
култура към Пловдивския уни-
верситет „Паисий Хилендар-
ски” и Авиобаза Граф Игнати-
ево отбелязаха с авиошоу на 
17.03.2011 г. знаменателни юби-
леи: 60-годишнина от създава-
нето на базата и 50-годишнина 
от първия полет на човек в кос-
моса. С автобуса на Университе-
та беше осигурено участието на 
всички желаещи студенти, пре-
подаватели и служители. 

Програмата на авиошоуто 
включваше тържествена цере-
мония с връчване на отли-
чия на заслужили офицери и 
почетни знаци на командира на 
Авиобаза Граф Игнатиево бри-
гаден генерал Цанко Стойков, 
показ на авиационна, специал-
на, самолетообслужваща, РТВ и 
КИНтехника, самолети от лека-
та авиация и комплекси от ЗРВ, 

Студенти и авиатори отпразнуваха 
заедно петдесетгодишнината от 

първия полет на човек в космоса

Студенти и преподаватели от ПУ заедно с командира на Авиобаза 

Граф Игнатиево

представяне на местата и ета-
пите на организиране и про-
веждане на полети в сграда-
та на КДП, посещение на музея 
на базата.

Директорът на Центъра за 
руски език и култура гл. ас. д-р 
Надя Чернева връчи Поздра-

вителен адрес на командира 
на авиобазата, като увери, че 
това добро начало е гаранция 
за общи бъдещи успехи и поже-
ла мирно небе, нови висоти и 
хоризонти.

След официалната част бяха 
поднесени цветя на паметника 

на летеца, беше предоставе-
на възможност за разглежда-
не на всякакъв вид авиацион-
на техника и разрешено фотог-
рафирането в нея. Най-атрак-
тивната част от мероприятие-
то бяха полетите на изтреби-
тели МиГ-21 и МиГ-29, на лека-
та авиация, както и футбол-
на среща между отборите на 
летателния и техническия със-
тав за Купата на Командира 
на авиобазата. Най-удовлетво-
рени бяха студентите от 3 и 4 
курс РФ и БЕРЕ, които с лекота 
превеждаха от руски на коле-
гите си инструкциите за упра-
вление на самолетите и забра-
ните към тях. Срещата завър-
ши с обща снимка с команди-
ра на Авиобаза Граф Игнати-
ево, който раздаде автографи 
с пожелания „за изтребителен 
успех в живота”.
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Защо учим български език?1 

Тези студенти споделиха с 
нас защо избираха да учат бъл-
гарска филология (или изобщо 
– български език), какви са тех-
ните мотиви, тъй като следване-
то на т. нар. „малки“ филологии 
изисква определена нагласа и 
специфично отношение както 
към самия език, така и към сре-
дата, народа, манталитета, кул-
турата, държавата, към целия 
български микрокосмос. Реши-
хме чрез анкета да се опитаме 
да установим основните моти-
ви за това студентите да започ-
нат, а и да продължат да изуча-
ват български език. Интересу-
ваха ни дали изобщо са имали 
някакви предварителни позна-
ния и представа за държавата и 
езика, който започват да учат и, 
най-общо казано, защо са пред-
почели именно българския, а 
не някой друг „малък“ европей-
ски език. Също така искахме 
да установим техните нагласи, 
очаквания и желания за профе-
сионалната им реализация. 

 На студентите 1. и 4. курс 
българска филология през ака-
демичната 2009/2010 годи-
на зададохме следните въпро-
си: Защо избрахте да учите 

български език?; Знаехте ли 

нещо за България преди да 

започнете да учите българ-

ски език (ако да, отговорете 

накратко какво); Български-

ят език труден ли ви се стру-

ва? Ако да – защо?; Искате ли 

Вашата професионална реа-

лизация да бъде свързана с 

българския език? (ако е така, 

каква е Вашата представа?).

Не при всички, но при голям 
процент от студентите се срещ-
нахме с предварителни позна-

ния за България и българското, 
за конкретен допир до Бълга-
рия и българите и оттук поро-
дена мотивация за следване 
именно на тази специалност. Тук 
можем да уточним, че първи-
те контакти на чешките сту-
денти с българското (при тези, 
които не са от български про-
изход и нямат никакви родстве-
ни връзки в България, които 
да опосредстват приемането и 
самия контакт с българското) 
са се осъществили главно бла-
годарение на посещението им 
в България като туристи. Раз-
бира се, често срещан отговор 
на първия ни въпрос е посо-
чването на факта, че българ-
ският език е един от „малките“ 
европейски езици, че е екзоти-
чен език и че на пазара на труда 
няма толкова много специали-
сти и затова студентите пред-
полагат, че ще намерят начин 
за професионална реализа-
ция (като отново посочват най-
често областта на туризма и 
преводите). Друг фактор, който 
студентите посочват като при-
влекателен, е, че не са необхо-
дими никакви предварителни 
познания, за да се започне уче-
нето на български език – това 
е другата прагматична гледна 
точка. Някои студенти посочват 
общия си интерес към славян-
ските езици, който е подбудил 
интереса им и към българския 
език. Във всеки курс българска 
филология има студенти от сме-
сени бракове или чистокръвни 
българи, при които мотивация-
та за следването им е прозрач-
на. Някои от тези студенти дори 
посочват конкретните хора (от 
семейството си и т.н.), които са 

послужили за импулс да избе-
рат тази специалност (родни-
ни, познати и т.н.), или факти от 
ежедневния живот (харесване 
на българската кухня или дори 
куриозно (или не чак толкова 
куриозно) се появява отговорът 
за популярността на телевизи-
онния канал Планета). 

На въпроса Знаехте ли 

нещо за България преди да 

започнете да учите българ-

ски език? (ако да, отговоре-

те накратко какво) студен-
тите посочиха доста едно-
типни отговори без конкрет-
ни данни, въпреки експлицит-
ното ни желание да посочат с 
какви именно знания са дошли 
в университета. Болшинството 
от студентите казват, че са зна-
ели малко неща, които са нау-
чили от часовете по география 
и история в средните училища 
(за съжаление малко от отгово-
рите съдържат нещо конкрет-
но, само един студент посочва, 
че знае повече за земеделието 
и за розовото масло, друг спо-
менава единствено кирилицата 
като графична система). Други 
споделят, че знаят основната 
информация за България, тъй 
като вече са я посетили (отно-
во без да посочат конкретни 
факти). Някои от студентите от 
българска филология посочват, 
че са знаели, че това е стра-
на с красива природа, отлична 
кухня и морски курорти. Един 
от студентите отговаря, че не е 

знаел нищо, само че при отго-
вори „да“ и „не“ българите кимат 
„на обратно“ и това му се е сто-
рило симпатично. Експлицит-
но някои посочват, че са знае-
ли само основните географски 
данни, но нищо за езика, кул-
турата, традициите, обичаите. 
В някои от отговорите е посо-
чено, че студентите са познава-
ли българската култура и ман-
талитет и знаят, че българите са 
много мили и сърдечни. Разби-
ра се, съвсем различна е ситуа-
цията при студентите от смесе-
ни бракове или български про-
изход – техните познания за 
България и българското са обу-
словени от семейната среда.

Интересни са отговорите 
на въпроса Българският език 

струва ли ви се труден? Ако 

да – защо? Очаквахме, че пове-
чето студенти ще дадат поло-
жителен отговор, имайки пред-
вид главно граматичните кате-
гории, с които се срещат в про-
цеса на обучение и които нямат 
еквивалент в чешкия език. Нито 
един от студентите не каза, че 
изучаването на българския 
език го затруднява много. След 
първоначалната необходимост 
да се привикне към новата гра-
фична система (която се пре-
одолява изключително бързо), 
разбира се, повечето студен-
ти посочиха като проблемати-
чен вечния „препъникамък“ – 

Студенти българисти, 2010 година

Изучаването на български език в Масариковия университет в 
Бърно има дългогодишна традиция, като специалност българис-
тиката съществува повече от 50 години във Философския факул-
тет. За този почти половин век има доста голям брой чешки сту-
денти, които са изучавали български език под някаква форма – 
или в специалността българска филология, или като факултативен 
предмет в рамките на друга специалност, а през последните годи-
ни и като задължителен предмет в рамките на специалността бал-
канистика. 

1 Пълният текст на изследването е публикван в сборника „Обучението по 
български език като чужд в славянски и неславянски контекст‘‘, Бърно 
2010 г.

Резултатите от анкета със студенти 
в Масариковия университет – Бърно, Чехия
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Конференцията ще се про-
веде на 19 и 20 май 2011 г. в 
гр. Пловдив (Дом на учените, 
ул. „Митрополит Паисий” № 6). 
Заседанията ще се организират 
в две основни секции – по ези-
кознание и по литературозна-
ние (за бакалаври, магистри и 
докторанти). Текстовете на док-
торантите, както и всички отли-
чени доклади ще бъдат публи-

кувани в сборник. В рамките на 
форума ще бъде обособена и 
трета секция – Дебюти, в която 
ще бъдат представяни доклади 
на ученици от средните учили-
ща по въпроси, свързани с раз-
лични езици и литератури.

Обемът на представени-
те научни разработки не тряб-
ва да надвишава 10 стандартни 
машинописни страници, а вре-

мето за устно резюме – 15 мину-
ти. Срокът за заявяване на теми-
те е 10.05.2011 г.

Форма за заявка за участие 
онлайн може да намерите на 
адрес http://lingvclub.slovo.uni-
plovdiv.bg .

Заявките изпращайте на 
адрес:

4000 Пловдив, ул. „Цар Асен” 
24, ПУ „Паисий Хилендарски”, 

Катедра по български език, доц. 
д-р Красимира Чакърова, е-mail: 
Linguistic.Club@gmail.com, тел. 
032/ 261 250 (за секция „Езикоз-
нание”); 

или Катедра по история на 
литературата и сравнително 
литературознание, доц. д-р Татя-
на Ичевска, тел.: 0889 28 62 48, 
е-mail: Ichevska@yahoo.com, (за 
секция „Литературознание”).

Тринадесета национална научна конференция 

за студенти, докторанти и средношколци

„СЛОВОТО – МИТОВЕ И (БЕЗ)КРАЙНОСТИ”

членната форма, или богатата 
система на глаголните време-
на. Поне от техните отговори 
можем да съдим, че граматич-
ната структура на българския 
език не ги затруднява и бързо 
свикват с характера и особено-
стите на един славянски, но все 
пак аналитичен език.

Като отговор на въпроса 
на студентите от магистърска-
та степен Защо решихте да 

продължите изучаването на 

български език? вече наблю-
даваме много силен елемент на 
лична мотивация и интерес към 
самия език. Най-често е жела-
нието за усъвършенстване на 
придобитите до момента зна-
ния, като доста отговори съдър-
жат продължението – защото 
изучаването на български език 
ми харесва. Студентите споде-
лят факта, че след преминава-
нето на известна степен на вла-
деене на български език за тях 
светът, който се открива чрез 
българския език, става много 
по-привлекателен – самото 
опознаване на България, бъл-
гарската литература, култу-
ра, обществен живот вече не 
представляват проблем за тях. 
И съответно опознавайки бъл-
гарското, желанието да се усъ-
вършенстват в езика нараства. 
Разбира се, много от студентите 
посочват и изцяло лични при-
чини, а именно новосъздадени-
те познанства и контакти в Бъл-
гария, и това ги мотивира да се 
усъвършенстват за по-нататъш-
ната комуникация. Разбираемо 
е, че се появява и прагматична-
та нотка – получаване на титла-
та магистър. Може да се каже, 
че мотивираността на студенти-

те в магистърската степен опре-
делено преобладава над, меко 
казано, неутралното отношение 
в бакалавърската степен, което, 
разбира се, доста улеснява рабо-
тата на техните преподаватели.

За нас беше интересно да 
установим как виждат бъдеща-
та си професионална реализа-
ция самите студенти. На въпро-
са Искате ли Вашата профе-

сионална реализация да бъде 

свързана с българския език? 

Ако да – каква е Вашата пред-

става? получихме интересни 
отговори. Някои от тях посоч-
ват, че нямат конкретна пред-
става как биха могли да се реа-
лизират, че биха искали да 
работят по специалността си, 
но не знаят дали ще имат тази 
възможност. В повечето случаи 
студентите искат да работят в 
областта на туризма или да ста-
нат преводачи, като не посочват 
превод на художествена лите-
ратура, а реализация на придо-
битите преводачески умения в 
частния сектор – като превода-
чи към преводачески агенции 

или в бизнес контактите както 
между България и Чехия, така 
и в рамките на международ-
ни корпорации (посочени са 
Lufthansa, IBM, Motorоlа). Някои 
студенти (най-вече от българ-
ски произход) виждат своя-
та реализация и в областта на 
дипломацията – като служите-
ли в чешкото посолство в Бъл-
гария или в българското посол-
ство в Чехия. Интересно е, че 
студентите не посочват никак-
ви други области от социалния 
или културния живот, които са 
привлекателни за тях при бъде-
щата им работа – само един път 
срещаме отговор журналисти-
ка, но и той е по-скоро свър-
зан с превода, а не със самата 
журналистическа работа (сту-
дентката иска да превежда от 
български на чешки новини от 
България). Една от студентки-
те иска да бъде преподавател 
по чешки език в български уни-
верситет, никой друг не свърз-
ва професионалното си попри-
ще с преподавателската про-
фесия. Интересна е представа-

та на една от студентките, която 
като второ висше образование 
следва специалност дентал-
на хигиена и тя представи най-
конкретно виждане за това как 
би могла да съчетае двете (при-
видно отдалечени на светлин-
ни години) специалности – като 
сътрудник на чешки произво-
дители на материали за ден-
тална хигиена и тяхното пуска-
не на пазара в България, което 
е свързано с преводи, достав-
ка, презентация на продуктите, 
а също и желанието си да рабо-
ти в някоя дентална клиника в 
България. 

Студентите от специалност 
българска филология използ-
ват сътрудничеството на Маса-
риковия унерситет с Пловив-
ския университет най-вече в 
рамките на програмата Еразъм 
и на междууниверситетския 
договор. По време на своето 
обучение в България те посе-
щават лекции и упражнения, 
предназначени за слависти и 
българисти, проявяват интерес 
и към специализирани курсо-
ве, отговарящи на съвремен-
ните нужди за професионална 
комуникация между европейци 
от различни страни: европей-
ска терминология на български, 
езикът на бизнеса и туризма, 
езикът на медиите, юридическа 
терминология, специализиран 
превод. Нашето искрено жела-
ние като преподаватели е уве-
личаването на броя на „лобисти-
те” на българската култура чрез 
изучаването на нейния език, на 
създаването на пропагандато-
ри на България и българското в 
тяхната родина – Чехия. 

Елена Крейчова, 

преподавател по български 

език, Масариков университет

На стаж в Пловдивския университет

Защо учим български...
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„С посрещането на Първа 
пролет ние изразяваме надеж-
дата си, че красивите неща 
винаги ще се завръщат при нас” 
– с тези думи Десислава Дими-
трова откри вечерта, посветена 
на поета Добромир Тонев. Съби-
тието, организирано от Линг-
вистичния клуб „Проф. Борис 
Симеонов”, се състоя на 22 март 
в емблематичната за пловдив-
ската филология 10. аудитория.

Сред присъстващите имаше 
видни пловдивски писате-
ли, журналисти от различни 
медии, много студенти и учени-
ци – най-радостното в случая, 
защото организирането на тази 
среща целеше именно млади-
те хора да се запознаят с твор-
чеството на починалия преди 
десет години Добромир Тонев, 
който е и възпитаник на Пло-
вдивския университет. 

Водещата и сценарист на 
събитието Десислава Димитро-
ва  покани първи на трибуната 
един от най-изтъкнатите специ-
алисти по съвременна българ-
ска литература – доц. д-р Вла-
димир Янев, който представи 
няколко фрагмента, свързани и 
с последното четене на Добро-
мир Тонев в Университета през 
2001 г.

Творби на Добромир Тонев 
бяха изпълнени от Иво Ганчев, 
студент по английска фило-
логия и член на Лингвистич-
ния клуб, и гл. ас. Ивана Коле-
ва, преподавател в Катедрата 

по естетическо възпитание на 
Педагогическия факултет. 

За студентските години на 
Добромир Тонев разказа проф. 
дфн Огнян Сапарев, който тога-
ва е бил ръководител на Лите-
ратурния клуб „Гео Милев”. 
Писателят Здравко Попов спо-
дели някои от многобройните 
им истории, свързани с „Кри-
стал” и други сакрални места 
за пловдивската бохема. Поетът 
Иван Вълев припомни момен-
ти около работата в Издател-
ство „Христо Г. Данов”, където 
е и редактор на първата книга 
на Д. Тонев „Белег от подкова”. 
Настоящият ръководител на 
Поетическа академия „Добро-
мир Тонев” Николай Гюлев и 
София Несторова от ИК „Жанет 
45” също бяха сред специалните 
гости на вечерта. Поради невъ-
зможност да присъства писате-
лят Христо Карастоянов беше 
изпратил свой текст, посве-
тен на първата публикация за 
Добромир Тонев в ямболския 
вестник „Народен другар”, къде-
то става дума за негови успе-
хи по конна езда. Текстът беше 
прочетен пред аудиторията от 
студентката Таня Пеева.

Организаторите от Лиг-
вистичния клуб с ръководи-
тел доц. д-р Красимира Чакъ-
рова заслужиха поздравления-
та на препълнената аудитория 
за прекрасната поетична вечер, 
която подариха на Пловдив. 

Иво Ганчев

Поетична вечер в памет на 
ТЕЗА 

След тебе злото диша като хрътка.
(Доброто е обществено понятие.)
Разтвориш ли ръцете за прегръдка,
ти вече си удобен за разпятие. 

* * *
Веднъж ли сме умирали от жажда,
докато сме се давели на плитко?
Животът ражда първите миражи
в мъглицата над детското корито.

Човекът има правото на полет,
дори когато тялото му крета.
Аз неведнъж съм хващал морска болест
от плуване в измислени морета.

И кръговете сини под очите ми
не са от нощни пирове със музи,
а белег от биноклите, с които
поддържам денем своите илюзии.

Усилията винаги си струват,
дори когато раждат нова жажда.
Колхида може би не съществува,
но тихо, да не чуе екипажа.

Петър Кацаров

ИЗ „РЕДЗЕНЗИЯ НАД НИЩОТО“

На Добромир Тонев

* * *

„...Навярно ще се съберем след време –
     след век или след ери...”

Стихът за шестоъгълното ехо...,
камилата..., пустинята от злато...
и всяко тайнство  на Сесар Валехо
терзаеха тогава мисълта ти.

Сега – в пръстта открил квадратна нула, 
с която всичко почва отначало –
възпяваш от въздушната си кула
самия Бог, елейното му тяло.

И Онда-та  те свежда  там, където
проглеждат всички  с хляба ни насъщен
и рибите... 
А твоят род, поете...? – 
към своя първообраз да се връща.

Мая Дългъчева 

ДОВИЖДАНЕ В КОЛХИДА 
„Ще ти дам една кожа, през която

хората да те виждат отвътре. И да нямаш 
никакви тайни. Ти принадлежиш на всички.

Ти си само светлина.”
Одисеас Елитис

С този цитат започва поемата си „Арго на светлината” Добро-
мир Тонев. Последните й строфи са: 

„Под сметките на свойте биографи
поетът ще постави сам чертата
на хоризонта. И ще отпътува
да търси пристани за светлината. 
Над златното й руно ще будува,
под сребърната завист на луната.”

Така преминава Поетът през живота си - сам, болезнен, гол и 
уязвим. Загледан в някакво свое Някъде, търсещ своето златно 
руно. Споделя с нас пътя си чрез словото. Думите му ни правят по-
малко самотни и малко по-добри. Той отминава още по-сам. Трупа 
болки, изплаква светлина... Додето премине чертата на хоризонта. 

Тогава гръмват възгласите: „Поетът е мъртъв. Да живее Поетът!” 
Тогава славата се спуща като ореол над главата му. Тогава се сеща-
ме, че сме оцелявали с неговите стихове, че любопитно сме оглеж-
дали умисления му силует, че е бил на един дъх разстояние... А не 
сме му казали, че е нужен. 

Дано ни прости мълчанието и самотата си. И дано е по-щаст-
лив там, в своята Колхида. А ние ще продължим да търсим пътя, 
следвайки дирята светлина и поезия... С един поет по-сами. С един 
поет по-близо. 

Добромир Тонев
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Владимир Янев

На 29 януари 2001 в претъпканата 8-ма 
аудитория на университета се състоя пое-
тическа вечер на Добромир Тонев. Кой да 
е подозирал, че е последната?! Сега откри-
вам в архивата си някои наброски от каза-
ното тогава. Те послужиха за основа на 
по-обширната портретна статия за поета, 
включена в книгата ми „Българска литера-
тура след Първата световна война”.

* * *
Ужасът от смъртта го преследва. (За 

този ужас Хайдегер отбелязва, че е в нас 
и само спи.) Поетът непрекъснато събуж-
да ужаса, съживява смъртта. Опасна е тази 
игра – обратна на древната ритуалност при 
погребването на мъртвите с оставяне на 
предмети от техния бит, за да им служат 
в отвъдния живот. При Добромир Тонев е 
иначе – предметите на смъртта се редят в 
отсамното, те са одухотворени от дихание-
то на живота. Не бих казал, че е много успо-
кояващо. Но е привличаща тази способ-
ност за одухотворяване на небитието.

* * *
В поезията на Тонев смъртта е „обек-

тивният корелат”, събитието, преподреж-
дащо бита в битийната многозначност на 
лирическите внушения. Тя е всеобе маща 
категория – „нищо повече от смъртта”; 
естетизиран ужас – „ще дойде мойта черна 
хрътка – със мириса на восък и на чам и с 
хладна станиолова прегръдка”; критерий 
за доброто и истинското, „щом ни размно-
жи тревата със безшумните си версии”; 
натрапчива конста тация – „Погребаната 
мисъл за смъртта възкръсва, за да напом-
ни, че оттатък няма нищо.”

Дори любовният екстаз поражда такъв 
въпрос:

Смъртта ли ни държи за раменете
и ни задвижва, за да я зачеваме?

* * *
Рефлексите „memento mori” са повто-

рително разпластени в стиховете на Тонев. 
Разбира се, темата за смъртта е изкон-
но поетическа и все пак едва ли някой 
от съвременните автори след Алексан-
дър Геров я е разработвал така настойчи-
во. При поета от 40-те години на ХХ век 
ужасът е интимизиран, небитието е дълго 
обжи вявано и затова лишено от сакрал-
ност, докато при Тонев смъртта буди любо-
питство – по-скоро страхливо, откол кото 
доверчиво. Честото прескачане на ограда-
та между Отсам и Отвъд не успокоява. Не 
утешават сентенции от рода на „О, гробът е 
една квадратна нула, с която всич ко почва 
отначало”. Твърде крехки са и упования-
та в кръговрата на битието, така красиво 
изразени в „Ако решиш да ме извадиш пак 
от нищото”.

* * *
А може би чрез красотата се спасяваме 

от ужаса, че сме смъртни?
В този смисъл един много характерен 

за Тонев мотив е мотивът за голотата. Раж-
дането, любенето и смъртта – най-важни-
те в човешкото битие – са и най-”го лите”. 
Към тях Тонев прибавя и голотата на твор-
чеството. И не е чудно, че подобно съчета-
ние на голостта се наблюдава в най-напрег-
натите му творби. Ето един пример:

Днес думите са само облекло,
което ни съблича неусетно.
И затова на смъртното легло
е гол като новороден поета.

Голотата е страдание, но тя е и исти-
на. Не трябва да се плашим от нея, но и не 
си заслужава излишно да се прехласваме 
пред формите й. Тук е необходимо проник-
ване, живеене в нейните обеми. А иначе 
„обличането” за Тонев винаги е свързано с 

ритуала на смъртта. Така е в поемата „Арго 
на светлината”, където прозрачната и свет-
ла кожа поставя живия поет в ужасна опо-
зиция спря мо „облечения” мъртъв свят.

Всъщност, не е ли поетът един гол цар? 
Разбира се – той е и детето, което вика, че 
царят е гол...

* * *
Тайният говор на поезията, нейно-

то „арго” е задължително многозначен. И 
самото заглавие на стихосбирката „Арго” 
пресича две значения - на тайния говор 
и на явното аргонавство. Двете значения 
са обединени в образа на Словото. То е, 
което надделява над Смъртта, без да има 
нахалната претенция да я зачеркне. Слово-
то е едничкото оправдание на СЕГА, защо-
то има магическото предназначение да го 
изпълни със същините на ПРЕДИ. Култура-
та не признава поражението си пред циви-
лизацията, поетическата интуиция отказва 
да се подчини на рационализиращия сци-
ентизъм. 

“Корабите снажни на Словото с без-
крайното се срещат” – ето го отново въз-
родения свят на приказното и романтич-
ното, свят, в който животът тържествува 
в най-истинските си и вълнуващи форми. 
Подобно на къпещото се в реката „русо 
схващане за нещата”, такова слово не при-
знава властта на „логиката и предразсъдъ-
ците”, то е „варварско”, тоест естествено и 
първично. То е изходът от мрачната пеще-
ра, в която се провиждат само сенките на 
идеите, към жаркото слънце на идеала.

Явно е, че в случая перифразирам сим-
воликата на Платон, макар че философът е 
отказал място на поетите в своята идеална 
държава. Може би е имал основание – те са 
държава в държавата. Ако създанията им 
са като тези на Добромир Тонев, тя няма да 
остане без доброволни поданици.

Добромир Тонев
Роден в Ямбол, той е сред лидери-

те на студентския литературен клуб „Гео 
Милев”. Повече от двадесет години е 
редактор в ДИ „Христо Г. Данов”. Първата 
му стихосбирка „Белег от подкова” (1979) 
е посрещната възторжено от читатели-
те и критиката, отличена е с национална 
награда за дебют, поетът е приет в Съюза 
на българските писатели. Утвърждава се 
като самобитен лирик чрез стихосбир-
ките „Нежна машина” (1984, награда на 
СБП за поезия), „Свиждане със светли-
ната” (1990), „Арго” (1994, награда „Плов-
див” за литература). Той превежда сти-
ховете на Владимир Висоцки, издадени 
в книгата „Нерв” (1984).

Творческите му изяви са свърза-

(1955–2001)

та новела „Крахът на един кокошарник” 
(2000), „Голямата лудница” (2002) – лири-
чески злободневки, печатани в редовно 
поддържаната литературна страница във 
вестник „Пловдивски новини” и издаде-
ни посмъртно. Посмъртно излиза и книга-
та с фрагменти „Обратната страна на ико-
ната” (2001). Поетът редактира множество 
книги, съставител е на „Антология на пло-
вдивската любовна лирика” (1996), „Поети-
чески сборник” (1998), „Друга вода” (1998), 
ръководи литературен клуб „Гео Милев“, 
основава и ръководи Националната мла-
дежка поетична академия в Пловдив, днес 
носеща неговото име. Почти всичко, съз-

дадено от Добромир Тонев, е предста-

вено в тома „Събрано” (2008).

Няколко фрагмента за Добромир Тонев

ни и с хумора и сатирата: „Под седлото 
на Пегаса” (1998) – поетически шаржо-
ве на известни пловдивчани, смешна-
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Десислава ДИМИТРОВА

Роман Якобсон е роден на 
11.10.1896 година в Москва „на 
няколко крачки от Кремъл”.

Завършва елитния Лаза-
ревски лицей за източ-
ни езици, където се зараж-
да интересът му към славян-
ския фолклор. По-късно ще 
разработи статии, посветени 
на проблемите на езика на 
народното творчество, в това 
число и за българския епиче-
ски стих.

През 1915 година се запис-
ва в Московския универси-
тет, където се среща с двама 
велики филолози: езиковеда 
Филип Фортунатов и палео-
графа Вячеслав Шчепкин.

 Приносът на Якобсон в 
световната хуманитаристи-
ка не би бил същият, ако не 
съществуваше Московският 
лингвистичен кръжок. Включ-
ващ в себе си не само линг-
вистите Н. С. Трубецкой и 
Н. Ф. Яковлев, но и поетите 
Маяковски, Хлебников, Пас-
тернак, както и етнографи и 
философи, Московският кръ-
жок изиграва огромна роля 
във формирането на разнос-
транните интереси на Якоб-
сон. Приятелството му с 
поетите футуристи го подтик-
ва към писането на стихотво-
рения. Макар и да не остава в 
културното наследство на два-
десети век като поет, той все 
пак написва няколко творби, 
под които поставя псевдони-
ма „алЯгров”.

По това време в Санкт 
Петербург се събира и 
ОПОЯЗ – предимно литера-
туроведи, които търсят отго-
вори на въпросите, свърза-
ни с поетическия език. Якоб-
сон прекарва един семес-
тър в университета в Санкт 
Петербург и активно участ-
ва в срещите на ОПОЯЗ. Тога-
ва, около края на войната, 
той пише статиите си „Футури-
змът”, „Задачите на художест-
вената пропаганда”, „Ново-
то изкуство на Запада”, „Дада”, 
както и първата си славистич-
на работа „Бележка за старо-
българското стихосложение”.

С рухване-
то на няколко 
големи евро-
пейски импе-
рии се поста-
вя началото на 
независимо-
то съществува-
не на нови сла-
вянски държа-
ви. Интересът 
към слависти-
ката е съжи-
вен. Нейни 
дейци се орга-
низират в кръ-
гове, които модерно поглеж-
дат към завещаното от Шафа-
рик и Добровски.

През 1920 година Якобсон 
напуска Русия и се установява 
в новата Чехословашка репу-
блика. Среща се с В. Матези-
ус и заедно с други изтъкна-
ти филолози и изкуствоведи 
през 1926 създават известния 
Пражки лингвистичен кръ-
жок. Методът на кръжока се 
определя от самите му члено-
ве като функционално-струк-
турен, защото се изгражда 
върху разработката на поня-
тията „функция” и „структура”. 
От 1929 г. започват да се изда-
ват и „Трудове на Пражкия 
лингвистичен кръжок”, които 
са спрени през 1939 г.

В Прага през 1921 г. Якоб-
сон издава своята известна 
книга „Най-новата руска пое-
зия”, в която дава израз на ран-

ните си аван-
г а р д и с т к и 
идеи за пое-
тическия език, 
здраво свър-
зани с идеи-
те на Москов-
ския лингвис-
тичен кръжок 
и ОПОЯЗ. Успо-
редно с непо-
средс твени-
те си езико-
ведски зани-
мания учени-
ят продължа-

ва изследванията си върху 
старославянската поезия, 
редактира чешкия превод на 
Пушкиновите съчинения и 
пише няколко забележител-
ни статии за поета, анализира 
българския петостъпен ямб в 
сравнение с руския.

В проведения през 1929 г. 
в Прага Първи международен 
конгрес на филолозите сла-
висти Якобсон взема участие 
в литературноисторическата 
секция, където представя иде-
ите си по проблема за лите-
ратурознанието и лингвисти-
ката.

Благодатната обстанов-
ка в Чехословакия обаче е 
нарушена от предстоящата 
нова война. Якобсон емигри-
ра последователно в Дания, 
Норвегия и Швеция, където 
се занимава усилено с източ-
ни езици и общо езикознание 

и издава труд върху афазията. 
В Дания се среща и с Л. Йелм-
слев.

През 1941 г. отпътува за 
САЩ. От 1942 до 1946 е профе-
сор по общо езикознание в Ню 
Йорк. Там чете лекции наред 
с големия реформатор в кул-
турната антропология Клод 
Леви-Строс. В 1943 г. е осно-
ван и Нюйоркският лингвис-
тичен кръжок, чиято дейност 
се съотнася с тази на Москов-
ския и Пражкия лингвистичен 
кръг, и благодарение на Роман 
Якобсон поддържа континуи-
тета на световната езиковед-
ска мисъл. В САЩ ученият 
живее и работи в продълже-
ние на много години. От 1949 
до 1967 г. преподава после-
дователно в Харвардския уни-
верситет и в Масачузетския 
технологически институт. Тук 
той отделя особено внима-
ние върху връзките на линг-
вистиката с другите науки. С 
дейността си в САЩ Якобсон 
допринася много за развити-
ето на филологията и славис-
тиката зад океана. Последни-
те години от живота си пре-
карва в Кеймбридж, където 
през 1982 умира. Погребан е 
там, а на плочата му е поставе-
на кратка, но достойна епита-
фия на английски език: „Роман 
Якобсон, руски лингвист”. Спо-
ред негови изследователи с 
кончината му филологията 
навлиза в своя fin dе sіéсlе. 

Портрети Роман Якобсон Портрети

* На конгрес на 
славистите във Вар-
шава се случило да го 
блъсне кола. Паднал на улицата и завикал 
„Помощ” на седем езика.

* Докато Ана-Мария Тотоманова превеж-
дала текстове на Якобсон от английски, през 
цялото време имала впечатлението, че го 
прави от руски. Руски изрази ехтели в глава-
та й. След като споделила с професор Рикар-
до Пикио впечатлението си, той й отгово-
рил: „А-а, Якобсон говореше всички езици 
на руски”.

* Имал е съпруги от всички по-предста-
вителни славянски нации, с изключение на 
българската.

* Веднъж Якобсон бил поканен от Дора 
Габе в толбухинските й вилаети. Искала 
жената, както казваме у нас, да се пред-
стави. Показала му домашни гъски. Той й 
отвърнал нещо, след което тя се сконфузи-

ла и никога не отго-
ворила на картич-
ките, които й пра-

щал по някакви празници и тържестве-
ни поводи. Едва трийсет години по-късно 
разбрал какво е означавало онова, което 
казал. „Имате хубав гъс” бил казал, предпо-
лагайки евентуалното множествено число 
на гъска. Получило се леко недоразумение. 
Но той имал смелостта да опитва да гово-
ри български.

* Ето и една негова реч, посветена на 
Набоков – не на творчеството на писателя, 
а против назначаването му за професор по 
руска литература в Харвард: „Слонът е огро-
мно животно, но това не е достатъчно, за да 
бъде назначен като професор по зоология!”, 
произнесъл се остроумно филологът. Сиреч, 
какъв е този Набоков, че да бъде назначен за 
професор по руска литература само защото е 
руснак и е написал няколко книги.

Някои куриозни моменти 
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Нашите социални роли – всичко, 
което ни свързваЦветелина МАНТАРОВА

Човекът е като глината – 
способен е да приеме причу-
дливи форми, изваяни от соци-
алните роли, които той прие-
ма при взаимодействието си 
с другите около него, модели-
ран от законите, принципите и 
идеите на своето съвремие, от 
обществото, което го е създало, 
отгледало и възпитало.

Концепцията за Аз-образа и 
неговата същност се разстила 
в многобройните роли, които 
той играе на сцената на театъ-
ра, наречен живот. Именно тези 
социални роли, водени от вза-
имодействието на социалното, 
психичното, онтогенeтичното и 
културно-историческото разви-
тие, са тези, които ни свързват и 
режисират спектакъла. 

Социалната роля е като 
пашкул, който обгръща чове-
ка и чието разтваряне придава 
привкус и структуриран модел 
на поведение и съществуване. 
В работата си ние сме служи-
тели и тази роля ни свързва с 
нашите колеги. Извън работно-
то място ние сме членове на 
нашето семейство и този ста-
тус ни свързва с нашите деца, 
съпруг или съпруга, братовчеди 
и родители. Освен това, разхож-
дайки се по улицата, ние често 
се срещаме с различни хора, 
които също са част от наше-
то ежедневие или приятелско 
обкръжение; водейки кучето си 
на ветеринар, ние изпълняваме 
ролята си на добросъвестен и 
загрижен собственик на дома-
шен любимец; обаждайки се на 
полицията по повод на случва-
ща се нередност пред блока, 
в който живеем, ние обличаме 
ролята на отговорен и изпълни-
телен гражданин; давайки своя 
глас по време на изборите за 
президент, ние се превръща-
ме в родолюбец, на който му 
пука за бъдещето и благосъсто-
янието на семейството и стра-
ната му.

Нашите социални роли 
са палитрата, която оцветя-
ва нашето съвремие, прида-
ва му различни нюанси и оба-
гря пъстротата на взаимоот-
ношенията помежду ни. Имен-
но затова „истински показател 
на цивилизацията не са раз-
мерът на богатството, степен-
та на образованието, големи-
ната на градовете или обили-
ето на реколтата – а обликът 
на човека, който се възпитава 

в тази страна”**. И моите роли 
са плод на социума, с който си 
взаимодействам и който опре-
деля моето поведение, който 
ни свързва и ни прави зависи-
ми един от друг и значими един 
за друг.

Днес светът прогреси-
ра, развива се, преминава от 
форма във форма, променя се, 
понякога се връща назад, после 
стремглаво се впуска напред, 
но никога не спира – върви, 
прогресира, създава, свързва 
миналото с настоящето и бъде-
щето, свързва поколенията, 
свързва житейските ни истории 
в спектакъла, наречен живот. 
Да, това е моят свят – едно без-
спирно движение, една лудни-
ца. И аз съм като него, защо-
то съм неделима част от него, 
защото имам роля, която целе-
насочено и устремено изпъл-
нявам и която ме свързва със 
всичко в нето.

Всичко, което ни свързва, 
са нашите социални роли – на 
работното място, в училище, 
сред семейството, на среща с 
приятели или на гости у съседи-
те, в клуба по тенис или танци, 
или когато ходим на кино, кога-
то определяме relationship ста-
туса си във facebook или изразя-
ваме предпочитанията си към 
определена марка, изпълнител 
или музикален жанр, дори кога-
то определяме своите ценнос-
ти. Социалната мрежа дефини-
ра нашата групова идентичност 
и ни обвързва с нейните цели, 
идеи и нагласи.

Аз съм роб на своето време, 
частица, без която молекулата 
би се разпаднала, аз съм всич-
ко, което се очаква да бъда – 
покорен гражданин на своето 

съвремие. Това е моята граж-
данска и обществена същност, 
тази роля е част от моя колори-
тен Аз-образ, роля, която задо-
волява моите потребности и 
която ме прави част от тълпа-
та, в която се чувствам жива и 
щастлива.

Азът е единство от тяло и 
богат вътрешен опит, той не 
е просто свободен електрон, 
лутащ се из пространството, 
той е неизменна част от света. 
Азът е значим за другите и за 
обществото и е зависим от тях, 
той изпълнява своя собствена 
роля в незабравимо лудия теа-
тър, наречен живот.

Социалните роли съществу-
ват още от времето на „бандата 
на тримата” – Сократ, Платон и 
Аристотел, и рисуват облика на 
нашето съвремие. Те са връз-
ката между минало, настояще 
и бъдеще – строят и задвиж-
ват съвременния свят, свързват 
отделните звена и управляват 
машината на живота.

Мой съвременник е не този, 
който се нарежда като потреби-
тел на всичко ново, а който сам 
участва в създаването на ново-
то време, който се въплъща-
ва в ролята на иноватор, създа-
тел и буден деец, който успява 
да изгради взаимоотношения с 
хората около него и да свърже 
живота си с тях.

Всеки от нас е търсач на 
отговора на един от най-зна-
чимите въпроси – Кое е това, 
което ни свързва? Но отговорът 
не е еднозначен, той варира, 
изменя се, потапя се в матри-
цата на относителността и пре-
минава от форма във форма в 
зависимост от облика на роля-
та, която изпълняваме в кон-
кретната ситуация. Да, всичко, 
което ни свързва, се крие в нас 
и в същността на това „Кой и 
какъв съм аз?”. 

И ако не беше словото, 
нямаше да можем сега да гово-
рим за всичко, което ни свързва 
и да се свържем с тези, с които е 
свързан живота ни.

И „В началото бе Словото”.

И „В началото бе Словото”*

Цитатите, използвани в есето, са из: 
* Евангелие на Йоан    ** Мисли на Ралф Уолдо Емерсън

Усилията на Емил Стоянов за общоевропейско 
образование се увенчаха с успех 

Днес, представител на Европейската Комисия отговори на 
запитване на евродепутата Емил Стоянов от 16.03.2011 г., че след 
приемането на изменение в бюджета за 2011 г. внесено от Емил 
Стоянов и Андрей Ковачев, относно въвеждането на гражданско 
обучение по Европейски съюз в средните училища, ще бъдат пред-
приети няколко мерки в тази насока. Първата е, че Европейската 
Комисия предвижда да публикува през месец май  в рамките на 
Програмата “Обучение през целия живот”, и в частност програма-
та “Jean Monnet”, покана за представяне на предложения с цел да 
се подпомогнат проекти за развитието на обучението по Европей-
ски съюз в училищата. 

Следваща мярка ще бъде предприета през втората половина 
на 2011 г., когато Комисията ще направи проучване, което да уста-
нови в кои държави-членки такова обучение вече съществува, до 
каква степен и под каква форма то е въведено в националните 
образователни системи. 

Това показва, че инициативата, предприета от Емил Стоянов 
придобива институционален характер и може да се очаква, че 
през идните години учениците в средните училища на държавите-
членки ще започнат обучение по Европейски съюз. 

По този повод евродепутатът заяви следното: “Смятам, че е 
изключително важно младите европейци първо да научат в учили-
ще за предимствата на Европейския съюз, а чак по-късно да чуват 
популистките и ксенофобски изказвания за вредите от него. Така 
те ще си изградят по-вярна представа за смисъла на общоевро-
пейската политика.”
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1. Големият равностранен три-

ъгълник е разложен на 36 малки рав-
ностранни триъгълника, всеки от 
които е с лице 1. Колко е лицето на 
триъгълника LMN? 

M

L

N

а) 11, б) 12, в) 13, г) 14, д) 15.

2. Коварен въпрос. Цифрите са: 
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Страниците на кни-
гите номерираме с числа: еднознач-
ни – 9 на брой, двузначните са всич-
ко 90 и т.н. Учителят казал, че за номе-
риране страниците на една книга са 
използвани общо 387 цифри. Колко 
страници има книгата?

а) 612, б) 387, в)165, г) 120, д) 100.

ОТГОВОРИ НА ЗАДАЧИТЕ 

ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ

1. Четирима туристи се нареж-
дат в колона по 24 различни начина: 
първият се избира от четирима въз-

можни; след това за втория остават три 
възможности за избор; за третия – 2. 
Тогава получаваме 4.3.2 = 24. В мате-
матиката това се нарича: пермутации 
от 4 елемента. P4 = 4.3.2.1. 

2. Баркод. Черните и бели ленти 
се редуват, като броят на черните 
ленти е с 1 по-голям. Следователно 
общият им брой е нечетен. Сумата от 
ширините им е 12, а всяка лента има 
ширина 1 или 2. Разглеждаме всички 
разлагания на 12 като сума от нечетен 
брой числа 1 или 2. Има само 3 въз-
можности.

а) 11 ленти: 1 с ширина 2 мм и 10 с 
ширина 1мм. Тази с ширина 2мм може 
да се постави на 11 различни места, 
което прави 11 различни бар-кода.

б) 9 ленти: 3х2 мм и 6х1 мм.

Начините са 
9 8 7

3 2
84

. .

.
=  бар-кода. 

В математиката това се нари-
ча: комбинации от 9 елемента трети 
клас.

в) 7 ленти: 5х2 мм и 2х1 мм.
7 6

2
21

.
=

Общият брой е: 11+84+21=116 
различни бар-кода.

В магазина: на всеки бар-код 
отговаря определена цена!

Подготвил:  доц. д-р Георги КОСТАДИНОВ

реждат Технически универси-
тет – София, Софийски универ-
ситет и Нов български универ-
ситет. 

Студентската зимна балка-
ниада уважиха доц. Лазар Каме-
нов – заместник-министър на 
Министерството на физическо-
то възпитание и спорта, и Любо-
мир Василев – главен секретар 
в същото министерство, Краси-
мир Вълчев – главен секретар 
на Министерството на образо-
ванието, младежта и науката, 
Владислав Горанов – заместник-
министър на Министерството 
на финансите, проф. Лъчезар 
Димитров – ректор на НСА. 

С любезното съдействие на 
домакините от Бороспорт бал-
каниадата се превърна в едно 
незабравимо изживяване. 

Самуил ЦВЕТКОВ

От 1 до 5 март в к.к. Боро-
вец се проведе Студентската 
зимна балканиада, организира-
на от Националното представи-
телство на Студентските съве-
ти (НПСС). Студентските зимни 
игри се организират за трета 
поредна година, като се радват 
на все повече участници. Тази 
година в Балканиадата имаше 
над 300 представители от 28 
университета, в това число и 
6 чуждестранни – от Републи-
ка Сръбска, Сърбия, Косовска 
Митровица, Македония, Гър-
ция. Участниците се състезава-
ха в 5 дисциплини – ски слалом, 
сноуборд, ски щафета, ски рали 
и шейни.

В рамките на състезателни-
те дни се проведе и Държавно-
то първенство по ски алпийски 

Призьори от балканиадата

дисциплини, в което взеха учас-
тие спортисти, състезавали се 
в Универсиадата в Турция през 
тази година. 

Представителите на ПУ „Паи-
сий Хилендарски” – Крум Савов 
и отборът на Петьо Бързаков и 

Марчо Паунов, завоюваха два 
бронзови медала съответно в 
дисциплините сноуборд и шей-
ни-отборно. Така ПУ се нарежда 
на 8-мо място сред всички учас-
тници в Балканиадата. 

На челните позиции се под-

Имаме два бронзови медала от 
Студентската зимна балканиада

Âèöàðèÿ
Изпит по електротехника. Доцентът пита студент:
– Какво е това променлив ток?
– Ами то е един такъв ток... ъ-ъ-ъ... абе няма го, няма го, 

и после изведнъж като те тресне!

* * *
Двама студенти пият:
– Не се притеснявай толкова, ако ни изгонят от универ-

ситета ще върнем бутилките и ще се запишем платено.

* * *
Един студент дълго уговарял своя колежка да му 

дойде на гости:
– Ела у нас, да пийнем чай?
– Не искам.
След някой-друг ден пак:
– Ела у нас да пием чай?
– Не искам.
Най-накрая един ден колежката се съгласила. Тръгна-

ли към квартирата на студента и минали покрая една апте-
ка. Колежката казала:

– Я дай да влезем за малко в аптеката?
– Защо?
– Ами да купим нещо за чая...

* * *
Професор изпитва бъдещ юрист.
– Разяснете ми понятието „измама” – казва професорът.
– Измама ще бъде, ако ме скъсате, господин профе-

соре.
– Какво искате да кажете?
– Ами, според закона, всеки, който използва незнанието 

на другия в негова вреда, може да бъде обвинен в измама...

(математика за всички)
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