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Скъпи читатели!
В ръцете ви е втората книжка на “Докторантски бюлетин”. През
изминалия месец се случиха много неща, които ни дадоха основание да смятаме, че нашият бюлетин е една добра инициатива, която
стартира успешно. Докторанти от БАН ни пишеха, че нашето издание е много добре прието от колегите им и от академичната общност
в университетите (СУ “Св. Климент Охридски”, ПУ “Паисий Хилендарски” и др.). “Докторантски бюлетин” – по тяхно общо мнение –
“наистина е много интересно издание” и като едно от предимствата
му се изтъкваше това, че в него има място за литературно творчество. От друга страна бюлетинът беше високо оценен както от
членове на ръководството на БАН, така и от други видни представители на научната мисъл у нас (от Съюза на учените в България,
НБКМ, СУ “Св. Климент Охридски”, ЮЗУ “Неофит Рилски”).
“Докторантски бюлетин” за май 2012 г. е тематично ориентиран към следните области: изкуство, информационни технологии,
физика. Едно от най-актуалните събития през месеца беше земетресението от 22 май с епицентър около Перник. Затова голяма част
от публикациите са в областта на сеизмологията и други, свързани
с нея научни дисциплини. Както винаги през май отпразнувахме и
деня на нашата писменост, образование, наука и култура. А през
този месец и Институтът за български език “Проф. Любомир Андрейчин” навърши 70-годишен юбилей. Затова не малка част от
информациите са посветени на тези тясно свързани помежду си
теми: 24 май, ИБЕ и езикознанието. Всеки от бюлетините е тематично ориентиран към три основни области в БАН. Заедно с тях
ще се публикуват и текстове от други научни дисциплини, които
ги допълват по един или друг начин.
Докторантите от БАН имат нужда от свой бюлетин, а и първите реакции след публикуването му потвърждават, че обществото се
нуждае от още едно издание, което популяризира българската наука и представя младите хора, които се занимават с нея. Надяваме
се, че бюлетинът за месец май ще продължи успешно в тази посока
и ви желаем приятно четене!
Редакцията на “Докторантски бюлетин”
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Информационен дял
За да останат младите хора в БАН, трябва да им
покажем, че са ни нужни
Интервю с проф. дфн Николай Милошев, директор на НИГГГ –
БАН

– Г-н Милошев, във връзка със земетресението край Перник
НИГГГ стана обект на засилен медиен интерес. Как бихте представили накратко института, който ръководите?
– Нашият институт е единственият, който след преструктурирането през 2010 г. обедини четири звена в състава си. Това са
бившият Геофизичен институт, Географския институт, Лабораторията по висша геодезия и Лабораторията по сеизмична механика
и сеизмично инженерство. По мое мнение добре се получи, въпре-
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ки че трябваше – образно казано – да вкараме четири семейства в
една къща. Хубаво е и това, че ние станахме национален институт,
тъй като имаме голяма национална мониторингова дейност. Така
в академията националните институти станаха общо три: НИМХ,
Националния археологически институт и ние.
– Кои са сега основните департаменти в института?
– Това са Геофизика, Сеизмология, Сеизмично инженерство, Геодезия и География. Като в географията има три секции: физическа география, икономическа и социална география и географски
информационни системи. Общо съставът на института е малко под
двеста човека. Освен тук в София имаме станции в цялата страна,
които са основно сеизмологични и една геодезична обсерватория.
Имаме и магнитна обсерватория в Панагюрище.
– Бихте ли ни запознали с някои мониторингови дейности на
НИГГГ?
– На първо място, разбира се, е дейността на сеизмологичната
мрежа. Ускоренията, които тя регистрира, са важни за строителните инженери, за да знаят как да осигуряват сградата с оглед на това
тя да издържи всякакво натоварване. Това има допирна точка с работата на геодезистите. Обработката на цялостната информация на
национално ниво се прави от нашия геодезически департамент.
– С кои държавни институции си взаимодействате?
– Ние обслужваме Агенцията по картография и кадастър, Военно-географската служба и всякакви други заявки, които са необходими. Имаме договори и постановление на Министерски съвет,
които регламентират, че ние трябва да правим това. Ние вършим
неща, от които държавата има нужда, а държавата пък винаги гледа да бъде благосклонна към нас в такива случаи. В атмосферата
имаме мрежа за ултравиолетово измерване и за отчитане на тотално съдържание на озон, както и 48-часови прогнози за замърсяване
на околната среда с приземен озон. През 2009 г. извършихме ново
сеизмично райониране на България и свързаното с това въвеждане за строителните инженери на коефициенти и параметри от т.
нар. Еврокод 8. За стандартизиране на строителството в цяла Европа се въвеждат кодове спрямо различни природни опасности и
катаклизми (наводнения, земетресения, заледявания, бури и т. н.).
Сеизмологичният код е Еврокод 8. Всяка държава спрямо своята
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природа, метеорологични условия и сеизмични условия си въвежда
в тези еврокодове национални параметри. В момента действащите
норми на строителство имат двегодишен гратисен период, т.е. могат
да се използват старите правила за строителство и едновременно
новия Еврокод 8. След този гратисен период за проектантите и инженерите остава задължителен само Еврокод 8.
– Ако строителите изберат по-старата система, няма ли да
се породят проблеми при една проверка след пет години, когато
Еврокод 8 ще е навлязъл и всички сгради ще трябва да имат паспорти?
– Няма чак такава драстична разлика между едното и другото.
А за наше щастие първите въведени норми за противоземетръсно
строителство са от 1987 г. И те се оказва, че не са лоши. А всичко,
свързано с Еврокод 8, е изготвяно тук, в нашия институт и след
време пак тук ще се актуализира.
– Но защо става така, че много често не се спазват изискванията, когато се строи?
– За съжаление в България има поговорка “Не ми давай акъл,
пари ми дай”. С колеги, които се занимават конкретно със строителството, сме си говорили, че ако се спазват изискванията за
противоземетръсно строителство на жилищни сгради, оскъпяването ще е само до около 5%, което нищо не е. Трябва да разясняваме
на хората, че за 5% няма смисъл да губят много по-големи суми.
98% от територията на страната е с повишена сеизмична активност
в различна степен, затова трябва много да се внимава. В София,
например, една сграда трябва да може да издържи до седма степен.
– Относно дейността на департамента по сеизмология какво
още може да се разкаже?
– Цялото общество знае, че националната сеизмична мрежа е
към института и че ние даваме всички “диагнози” за това какво
се е случило и как се е случило. Но за огнището в Перник нямаме
данни от предишни земетресения. На практика ние в хода на самия
сеизмичен процес се учехме кое как ще бъде специално за това
огнище, защото всяко огнище е със свой характер.
– А нямаше ли фортшокове преди това?
– Не, нямаше. Имайте предвид, че засега на повечето места в
България, където се случват земетресения (според това което има-
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ме като запис и се знае от последните трийсет години) няма фортшокове. Като изключим може би Стражица, но там е много спорен
въпросът дали едното земетресение през 1987 г. е било фортшок на
следващото или другото е било силен афтършок на предишното.
За съжаление Вранча също е огнище обикновено без фортшокове.
Фортшокове има в Гърция и в Турция. В Италия – вече е ясно, там
много се говори за това нещо.
– Огнището на земетресението у нас от последния месец известно ли е с някаква цикличност на събитието?
– Можем ли по три или четири данни да говорим за цикличност? Общо взето проявленията в българските огнища са такива.
Ето да вземем за пример района на София. През 1818 г. е имало
регистрирано едно силно земетресение, през 1858 г. е следващото.
А след него – през 1917 г. И оттогава няма други. От тези четири
цифри, какъвто искате статистически анализ опитайте да направите, нищо няма да излезе. А никога зацепването между два масива
не е еднакво. След като е различно, освободената енергия ще се
освободи по различен начин и ще може в различен момент да се
“откачи”. Затова точно за цикличност не можем да говорим.
– А вие казвате, че през 1965 г. пак е имало земетресение.
– Да, с магнитуд около 4,5. Пак на същото място. И от тогава реално няма. Даже колегите ни бяха малко изненадани, защото
предполагаха, че там няма възможност за чак толкова силно земетресение. От друга страна колегите геолози казват, че сега след
като се успокои огнището, Перник ще стане най-сигурното място
за живеене, защото в следващите 100 – 200 години е абсурд да се
натрупа енергия за ново силно земетресение. Сигурно сте видели
на Сашо Радулов изказването по тази тема.
– Сега стабилизирала ли се е обстановката в района на епицентъра?
– Нормалният период на стабилизация след земетресение с такъв магнитуд е поне няколко месеца. Но от това, което проследихме
като афтършокове (имаше четири афтършока с магнитуд над четири бала, към четиридесет и няколко афтършока с магнитуд между
трета и четвърта степен, т. е. в нормалните рамки на усещане, и
множество афтършокове с магнитуд под две и половина), може да
се обобщи, че върви много плавен, но постоянен процес на стабили-

10

Докторантски бюлетин

зация. Не е изключено да стане някое земетресение до около трета
степен, което отново да шашне хората и аз съм предупредил кметиците на Перник и Радомир, че такова нещо могат да очакват поне
до два-три месеца. Макар че, разбира се не ми се иска това да се
случва.
– Преди няколко дни имаше магнитни бури. Знаете ли къде са
се усетили най-силно?
– У нас не бяха толкова силни. Ние мерим на територията на
България. Колегите от Потсдам отчитат информация почти от цял
свят. Ние навремето се свързахме с тях, благодарение на което
всъщност получихме и допълнително апаратура. А и Военно-географската служба ни помогна с още апаратура, разбира се, за да удовлетворяваме и нуждите за изготвяне магнитния модел на страната,
което е изискване на НАТО. Но специално ние сме регионална станция и не участваме в общата обработка на данни.
– А по отношение на земетресенията каква обмяна на информация тече между отделните държави?
– Всички сме членове на Европейския средиземноморски сеизмичен център. Всички предаваме информация в него и си плащаме
членския внос. Ние записваме и земетресение в Индонезия, когато е достатъчно силно, въпреки че сме на другия край на земята.
Но колкото по-близо сме до епицентъра, по-вероятно е да са верни
данните ни. А за територията на България нашата мрежа е единствената, която може да “обиколи” земетресението отвсякъде. Докато
гръцката, турската, румънската, сръбската мрежа (или която искате друга) го регистрира само от една посока. Затова се счита, че за
съответната страна най-точните данни дава националният сеизмологичен център. А Европейският център събира данните от всичките страни и прави обща обработка, затова има още по-цялостна
картина и дава уточняващи характеристики.
– Когато има природни бедствия, учените и журналистите
често са подлагани на “кръстосан огън”: обвиняват ги, че са дали
много малко информация или че са всявали паника. Според Вас
какво беше поведението на медиите по време на земетресението
в Перник?
– Безкрайно благодарен съм и на БНР, и на БНТ, и на ИА
“Фокус”. Защото имаше една нощ, когато в някакъв “жълт” сайт

Информационен дял

11

излязло съобщение за земетресение със степен 7,5 по Рихтер, което
се очаквало всеки момент, и хората изпаднали в паника. Около
три часа през нощта получавам обаждане от дежурните полицаи
в Перник и ме питат има ли такова нещо. И аз трябваше посред
нощ да търся начин как да се опровергае това. Слава Богу заради
контактите, които имам с журналисти, БНТ веднага реагира, по
БНР направихме едно кратко интервю, агенция “Фокус” спешно
пусна опровержение. Така че една голяма част от журналистите
се стараеха да поднесат информацията в успокоителната сфера, в
която се опитвах да я представя и аз. Но лично моето мнение е, че
(както винаги по отношение на една негативна информация) други
журналисти я преекспонираха.
– Според вас коя все пак беше най-голямата щета от земетресението?
– Психологическите щети на хората, които са там, в региона.
Най-тежкото преживяване за тях, по мое мнение, не беше в деня
на земетресението, а по време на онзи афтършок, когато се провеждаше матурата. Самите деца сигурно по-скоро щяха да се успокоят,
ако не беше паниката на нас, възрастните.
– А какво бихте казали за младите хора във Вашия институт
и как виждате тяхното развитие в бъдеще?
– Много сте ни нужни. Последните години не бяха много добри
за БАН по отношение на финансите. А ниското заплащане значи
отлив на специалисти. Трябва да се направи една програма, чрез
която да получаваме от Министерството на регионалното развитие
и благоустройството не само пари за апаратура, а и за допълнително възнаграждение, за да подкрепим младите хора. Да получават
добавки към заплащането си за участие в оперативна дейност, защото всеки работи за пари и в това няма нищо срамно. Убеден съм,
че ще срещна разбиране от страна на министерството. Апаратура
се купува, при това бързо и лесно, ако се намери съответния донор,
но когато липсва човешкият потенциал, какво може да се направи?
Освен това един учен не се създава в срока, предвиден в закона за
изпълнение на обществените поръчки. Това изисква много повече
време и вложения (не само финансови).
– Какво по-конкретно се прави за привличане на млади хора?
– Отпреди няколко години започнахме една масирана такти-
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ка. Всички студенти от университетите, които искат да дойдат на
работа при нас на половин щат, ги вземаме. И в момента са към десетина човека. От тях с течение на времето някои ще станат докторанти. Сега за допълнителния конкурс през лятото пуснахме седем
места. За да стимулираме материално докторантите, правим друго
– привличаме ги да дават оперативни дежурства на половин щат
след шестмесечно обучение. По този начин, освен стипендията, те
получават още половин заплата.
– Можем ли да Ви запитаме колко са в момента докторантите във Вашия институт?
– Около десетина и тенденцията е в рамките на тази година
да станат поне двайсет. Но аз си пожелавам не само да ги имаме, а
всички да завършат. За случаите, когато това не стане в срок, не са
виновни само докторантите. Вина имат и научните ръководители.
Даже на принципа, че няма лоши деца, има лоши родители, аз
бих казал, че са по-виновни научните ръководители. Има и един
друг въпрос: колко получава научният ръководител за това, че води
докторант? Нула. И ако той не е достатъчно съвестен. . .
– В този контекст, според Вас, какви качества трябва да притежава научният ръководител, освен да бъде съвестен?
– Докторантският свят е един огледален свят на света, който е
над тях – светът на научните ръководители. Много просто са решили този въпрос на Запад. Всеки ръководител на докторант получава скромно възнаграждение, но ако докторантът не защити в срок,
той и научният му ръководител плащат солидарно всички суми,
които докторантът е получил. Под това се разбира не само стипендията, а и възнаграждения по проекти, командировъчни, пари за
закупуване на консумативи и др. Това задължава. Научният ръководител или не взима докторант (а не може да не вземе, защото по
този начин върви напред в кариерата си), или се чувства задължен
да го подготви. В цяла Западна Европа има ред, не защото хората
са съзнателни, а защото има драконовски мерки.
– Ако Вие сега бяхте докторант, какво предложение за работа в чужбина би ви се сторило атрактивно и какво не би Ви
привлякло навън?
– Аз съм работил в Европа, предлагали са ми работа и в Щатите. Децата ни, които отиват в чужбина, не са кой знае колко
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щастливи там. Преди време говорих с един доста сполучил български емигрант. Той ми каза, че има успял емигрант, но няма щастлив
емигрант. Аз не съм привърженик на националните измерения на
науката. Лошото е, че младите отиват там, защото тук не сме им
създали подходящи условия за да работят.
– А сега ще Ви зададем и два въпроса, които задаваме традиционно на всички директори, които интервюираме. Кой е найсмешният случай от времето, когато Вие бяхте аспирант? И
какво бихте пожелали на докторантите днес?
– Когато аз бях докторант, нашият шеф на секцията ни забраняваше да комуникираме с хората от НИМХ. По-смешно от това,
какво да ви кажа? То е и трагично, и смешно. . . А това, което бих
искал да пожелая, ще го пожелая по-скоро на себе си, но чрез докторантите. Да успеем да им създадем такива условия, които да ги
привлекат финансово, за да останат при нас. Това никак не е лесна
задача пред всичките институти в БАН. За да останат младите хора
при нас, трябва да видят смисъл, а ние трябва да им го покажем.
Въпросите зададоха: Мария Явахчова,
Зорница Николаева и Албена Хинкова
Снимка: Албена Хинкова
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Успешно прогнозирахме земетресението в Чили
и животът на много хора беше спасен
Интервю с проф. дтн Димитър Димитров, зам.-директор на
НИГГГ – БАН

– Г-н Димитров, вие имате дълги години опит и практика
в обстановки с далеч по-висока сеизмичност от нашата. Какво
можете да ни кажете за процесите в земните недра и за разломната ситуация?
– Да, бил съм в Африка, Южна Америка, Китай по време на
големите земетресения. В Алжир работих седем години по изследване на зоната на катастрофални земетресения, в Чили участвах
в екип, който направи мониторинг на сеизмогенната зона на град
Консепсион и направихме успешна прогноза за очаквано земетресение с магнитуд по-голям от 8.5.
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Най-често сеизмогенните зони са свързани с тъй наречените съвременно активни разломи. В геологията се смята, че разломи, които
са били активни през последните 10 000 години, са съвременно активни. Обикновено те имат проява на повърхността. Например в
Алжир има един район, където са се случили през последните сто
години три катастрофални земетресения. Там разломът е изявен
толкова ясно на повърхността, че между единия борд на разлома и
другия има триста метра денивелация. И когато стана земетресение
през 1980 г. там, разкъсването беше с дължина 36 км ярко видимо на повърхността, с до 6 м вертикално разкъсване и до 2.80 м
хоризонтално отместване, измерени с геодезически методи. Всички
тези тектонски земетресения, които са в земната кора, най-често са
изявени на повърхността в резултат на периодични повърхностни
разкъсвания (отмествания по разлома) от земетресенията.
Ние в БАН сме изследвали добре земетресенията в Чирпан и
Пловдив през 1928 г., съвместно с колеги от Сащ, Франция, Италия
и Белгия, като сме използвали най-модерна апаратура и съвременни геоложки и геофизични методи. Анализираха се установените
значителни хоризонтални и вертикални размествания от земетресенията в Горнотракийската низина. Изкопаха се и палеосеизмични
траншеи и се установиха по Чирпанския разлом три размествания,
които са еквивалентни на разместването при първия трус от 14 април 1928 г. Отместванията по другия Поповишкия разлом, който е
свързан с втория трус от 18 април 1928 г., също ни дадоха възможност да установим, че в последните 10 000 г. в района са станали
само три земетресения с магнитуд около 7.0. На база на такива изследвания може да се установи сеизмичния цикъл на такива силни,
катастрофални земетресения в конкретно изследвания район.
– В какво по-конкретно се изразява Вашата дейност?
– В Департамента Геодезия правим мониторинг и изследване
движенията на тектонските блокове, проследяваме натрупване на
напрежения в земната кора, правим аналитични модели за оценка
на сеизмичния риск. Следим движенията на тектонските блокове
в сеизмогенните зони, които водят до натрупване на енергия. Тектонските земетресенията се предизвикват от рязко освобождаване
на напреженията в земната кора чрез хлъзгане (разкъсване) по сеизмогенни разломи. Има два основни типа физически движения
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водещи до натрупване на тектонски напрежения – на разтягане и
на компресия. Хоризонталното отместване по отседни разломи (по
Северноанадалския и разлома Сан Андреас в Калифорния) също е
в резултат на компресия. У нас и в района – в Гърция и в Македония, движенията са основно на разтягане, а в Италия, Албания са
установени движения и на компресия, в Турция в резултат на компресията на тектонските плочи и имаме хоризонтално отместване
– отсед.
На базата на перманентни или периодични високоточни геодезически наблюдения определяме движенията на тектонските блокове
водещи до натрупване на напрежения в земната кора. Имаме мрежа
от 60 постоянни GPS станции, които регистрират на 15 или 30 секунди всяко преместване с точността е от порядъка на милиметър.
Проследявайки движенията на тектонските блокове в България, а
също и на тези в съседните страни – Македония, Гърция, Албания и в Турция, проследяваме скоростта на преместване и от тях
натрупването на тектонски напрежения за оценка на сеизмичния
риск.
– Какво още показват измерванията, които правите?
– Нашите измервания показват дали се натрупват напрежения
и къде се натрупват, дали скоростта на движение на геодезическите
репери е еднаква и т. н. Ако има разлика в скоростта на движение
между отделни тектонски блокове, това означава, че има натрупване на тектонски напрежения. Например в Чили, където работихме
в района на гр. Консепсион от 1835 г., когато е имало много силно
земетресение с магнитуд 8.5, описано от Чарлз Дарвин, до скоро
този район беше спокоен. Ние с колегите от международен екип
разположихме там мрежа за мониторинг на зоната от 42 контролни
станции. Извършвахме периодични измервания на всеки три години и установихме движения на станциите по бреговата зона от по
5 см на година. Докато тези контролни станции, които бяха по планинската верига на Андите, регистрираха движение само от 1 см на
година. Тази разлика между скоростите на движения на бреговата
зона спрямо планинската верига води до натрупването на огромно
напрежение. И пресмятайки натрупаните напрежения в зоната от
1835 г. до 2002 г., изчислихме, че вече е натрупана енергия, която
ще доведе до земетресение с магнитуд над 8.5.
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През 2006 и 2009 публикувахме нашите резултати в специализирани списания в САЩ и в Чили, анонсирайки, че в района на гр.
Консепсион са натрупани тектонски напрежения за трус с магнитуд 8.5. Чилийските власти приеха много сериозно нещата. Шефът
на Гражданска защита докладва на правителството и се предприеха мерки. Всички сгради, които имаше опасност да се срутят, бяха
запечатани. Обществените сгради, училищата, кината, фабрики и
халета на заводи трябваше да направят поне четири изхода. Хората
бяха предупредени да си приготвят пакет с най-необходимите вещи
и храна за в случай на земетресение. Затова когато стана земетресението (март 2010 г.), бяха дадени само 360 жертви. Като се има
предвид, че при предишното катастрофално земетресение в Хаити, което беше поне 100 пъти по-слабо загинаха над 300 000 души.
Ние правим и у нас в България измервания и изследвания, като
тези проведени в Чили. Работим по съвместни проекти с френски, италиански, белгийски и гръцки колеги. Работим и с колеги от
Македония и Румъния.
– А конкретно за това земетресение, което беше в Перник,
какво сте установили?
– Вчера приключихме геодезическите GPS измерванията около
гр. Перник и София. Имахме контролни репери в района измервани
2000 и 2004 г. на които се проведоха повторни GPS измервания. В
измерванията се включиха и студенти от Университета по архитектура, строителство и геодезия, като даже им се наложи да спят по
станциите, за да не прекъсваме наблюденията и да получим резултати с висока точност. Тъй като тук по моделните изследвания теоретичните премествания на контролните репери са незначителни.
Аналитичният модел включва физически и динамични параметри
на разлома – ориентацията (азимута), наклона, дължината и ширината на разлома, величината на хлъзгането по повърхността му и
др. Механизмът на сеизмичното огнище, изчислен от сеизмичните
регистрации ни дава ориентацията, типа на разлома и величината
на освободеното в огнището напрежение.
При земетресението от 22 май в района на гр. Перник имаме
тъй наречения нормален разлом – разсед скрит под повърхността.
Ние изучаваме на база на сеизмологични, геотектонски и геодезически данни механизма на това земетресение, проследяваме аф-
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тършоковете във времето и пространството и правим аналитични
модели и търсим механизмите натрупали тектонски напреженията
в района. Земетресението в района на Перник е едно средно силно
земетресение. Характерно за Пернишкия трус е, че разломът е в
дълбочина и няма изява на повърхността.
– А какво се знае за разкъсванията при земетресението в Пернишко от 1965 г.?
– За разкъсвания при земетресението в Пернишко от 1965 г. нямаме информация. По това време България не е разполагала и с
достатъчно сеизмични станции и епицентърът, дълбочината на труса са определени основно по макросеизмични данни и сеизмични
регистрации от съседните страни. Преди 100 години не се е знаело много за земетресенията и за зоните с изявен сеизмичен риск,
както у нас така и в чужбина. Мога да ви кажа, че в 1902 г. е
сложен първият сеизмограф в столицата на Франция. В България
по същото време се организират сеизмични наблюдения от Спас
Вацов. Първият сеизмограф у нас е поставен в 1905 г., след голямото земетресение в Крупник от 1904 г. Така че, сеизмологията е
млада наука. В Япония, където е имало исторически и сега много
катастрофални земетресения се инвестират много средства за изследвана на земетресенията. Последните години са инсталирани над
5000 перманентни GPS станции, които записват данни на 15 секунда, и търсят информация за натрупване на тектонски напрежения.
Въпреки това земетресението от 2011 г. и особено вълната цунами
доведе до голяма катастрофа.
– А можете ли да ни кажете кога се очаква да бъдат публикувани някакви изследвания на земетресението през май тази
година в Пернишко?
– В нашия Национален институт по геофизика, геодезия и география е изготвен официален доклад. В Геодезическата част от
него е направено изследване на механизма на деформиране, като
е направен анализ на преместванията в зоната около епицентъра.
Тествани са различни кинематични и динамични модели, свързващи силите и преместванията с напреженията и регионалните деформации. Колегите от Департаментите Сеизмология и сеизмично
инженерство направиха своите анализи на данните от сеизмичните
и акселерометрични регистрации, на данните от афтършоковете,
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макросеизмиката, както и други записи и изследвания.
Бих искал да подчертая, че всеки ден по света се регистрират
стотици земетресения, а годишно над 9000, като у нас се регистрират между 100 и 200 труса с магнитуд над 2. Хората трябва да
знаят, че силните земетресения са катастрофа, която не може да се
избегне, нито да се предскаже точно времето и мястото и, но може
да се предпазим като строим по антисеизмичните норми. Нашият
институт е отворен към нуждите на обществото и прави изследвания на сеизмогенните зони в България, с цел да изучи механизмите
водещи до силни земетресения в конкретната зона и оценка на сеизмичния риск.

Въпросите зададоха: Мария Явахчова,
Зорница Николаева и Албена Хинкова
Снимки: Албена Хинкова
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Земетресения около пета степен стават всеки ден
по цялото земно кълбо
Интервю с проф. д-р Емил Ботев, ръководител на департамента
по сеизмология в НИГГГ – БАН.

– Имаме един конкретен въпрос към вас, г-н Ботев. Съществува ли вързка между земетресението у нас в Перник и тези, които
се случиха в Италия, в Испания и в други страни?
– Спецификата на тамошните сеизмични зони е изцяло ориентирана към придвижвания, които се виждат на тази карта в тъмносинята област като линии. Тук се забелязва една дъга, т. нар.
Егейска дъга. Може да се търси някаква връзка между тези земетресения, която във времето не се наблюдава пряко. Но все пак
има една и съща контактна граница между плочите. Земетресението може да е свързано с подпъхването на средиземноморската
плоча под евроазиатската. Но ние сме в една много вътрешна част
на това активно фронтално пространство на контакт между двете
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големи плочи – средиземноморската като елемент от африканската
плоча и егейската зона като югоизточна окрайнина на евроазиатската плоча. По принцип някаква аналогия по местоположение или
по начин на протичане на земетресението е възможна.
Но връзка конкретно между Италия и една вътрешна част (където е сеизмичното огнище край Перник), която е опосредствана от
преход през 7–8 сеизмични зони, не може да се намери. Защото ако
има една активизация като земетресението в Италия с магнитуд
6.1, което беше в същия ден със земетресението до Перник, трябва
след това напрежението да се преразпределя в съседна зона. Ако е
така, веднага след това трябва да стане земетресение в съседство,
а не 7–8 зони в страни на 800 км разстояние. Няма такава връзка.
А по принцип ние можем общо теоретично да казваме, че причината е обща за всички земетресения, защото дълбоко в земните
недра се извършват един и същи тип конвективни движения, които са в основата на придвижванията на макроплочите една спрямо
друга. Такива са най-силните земетресения, а вътрешноконтиненталните като цяло са по-слаби земетресения.
– А относно възможна връзка със земетресението в Испания?
– Като се погледне сайта на Европейския сеизмологичен център, може да се види, че през едно денонощие стават земетресения
с магнитуд обикновено около 5 на територията на цялото земно
кълбо. Това е всекидневие. Ако започнем да търсим между всичките връзка, отново ще опрем до въпроса доколко е възможно при
едно освобождаване на напрежение да се извършва преразпределяне на стотици километри. Практически това не е възможно. Такъв
е отговорът на въпроса.
А теоретично все някаква връзка може да се намери. Същото
е и за тези въздействия на луната, на лунното привличане, които
някои автори абсолютизират. Взаимодействията между земята и
луната са планетарни отношения и не може да се говори, че едно
космическо тяло ще си избере и ще въздейства на точно на една
сеизмична зона от няколко десетки километра (а в случая с Перник тя няма и 10 км.). Луната би трябвало да действа на всички
зони по еднакъв начин. Затова няма как тя да бъде причина. Но
може да бъде евентуално пусков механизъм за отдавна подготвяно земетресение, което и без това ще се случи в този момент. Е,
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заради този максимум на приливните въздействия може да се случи 2-3 дена по-рано. За нас е по-важно да оценим появата на това
земетресение с няколко седмици предварително, за да се подготви
населението.
– Какво е характерно за земетресенията в България и за огнището край Перник?
– 90% от земетресенията у нас са с дълбочина на епицентъра
до 10–15 м. Единственото по-дълбоко сеизмично огнище близо до
нашата територия е в Румъния. А сеизмичното огнище в района
на Перник малко ни изненада със своята сила, тъй като ние там
прогнозирахме според геоложки и геофизични критерии на повърхността. Максимално очакваното земетресение беше към 5.5 ±0.25.
Това означава 5.75 максимум. И беше реализиран абсолютният максимум на нашите прогнози – не във времеви план, а изобщо. Но за
последните няколкостотин години там няма земетресение по-силно
от магнитуд 4.5. И потенциалът на повърхността (т. е. геоложките
структури) не дава възможност за друга преценка. По геоложките структури на повърхността се съди, когато няма в последните
няколкостотин години данни за сеизмичност. Но за един кватернерен период или в по-ново геоложко време е възможно там да има
неочаквани движения на земни пластове.
– Историята познава ли такива случаи?
– Подобен беше случаят със земетресението в Кобе, Япония, където не е имало дотогава такова силно земетресение, но геоложкият
потенциал е бил доста голям и беше реализиран през 1995 г. с големи загуби за японците, непредвидени предварително. Историята
познава и други такива случаи.
– Къде обикновено стават най-силните земетресения?
– Най-силните са с магнитуд около и над 9 стават по тихоокеанската дъга. Най-силното известно досега е с магнитуд към 9.5 и
е било в Чили.
– Често ли се правят успешни прогнози за земетресения?
– Не са много на брой (те са само няколко десетки в световен
мащаб). При наличието на двайсетина хиляди земетресения с човешки жертви в историята на човечеството, не можем да кажем, че
успешно се прогнозират земетресенията.
– А във връзка със земетресението у нас бихте ли разказали
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малко повече за геоложката обстановка?
– В скоро време Александър Радулов, ръководителят на едно
от направленията в Геологическия департамент, в което са специалистите по морфотектоника на територията на нашата страна, ще
говори по-подробно по този въпрос. Тяхна работа (на него и на колегите му) е да се занимават точно с появата на различните видове
разломи на повърхността.
Както вече казах, на територията на нашата страна почти всички земетресения са с дълбочина до 20 км. На такава дълбочина
човек не може да пипне и не може да изследва адекватно и точно
детерминистично причинно-следствените връзки за подготовката,
натрупването на напрежението и евентуално после процесите за реализирането на увеличената сеизмичната енергия. Поради това се
очакват нееднозначни хипотезни модели, чрез които се опитваме
да обясняваме и да онагледяваме тези процеси, които стават в дълбочина. На повърхността съвсем не излизат всички разломи, които
се образуват при скъсването на връзките долу в земните недра.
Техните появи представляват обект на геологията.
А в основата на това как се натрупва напрежението са точно
тези измервания, които се правят с методите на геодезията. Геодезията предлага основно средно срочни (за няколко години напред,
ако ще и десетки) предположения – въз основа на методи за наблюдения на отместване на конкретни точки по повърхността на
земята, на отделни блокове, които изграждат дадена сеизмогенна
зона. И на базата на тези наблюдения се правят модели (съответно:
хипотези) за развитието на тези процеси във времето.
Въпросите зададоха: Мария Явахчова
и Зорница Николаева
Снимка: Албена Хинкова

24

Докторантски бюлетин

24 май — Нашият Празник
Едва ли има друг ден в годината, който ние, българите да посрещаме без традиционните за нас опити да го подлагаме на съмнение и преоценка. А за нас, младите хора, работещи в сферата
на науката, това безспорно е празникът, който възприемаме като
“свой”. Въпреки че в пресата непосредствено след 24 май се появиха съмнения в целесъобразността на шествията заради несъответствия между тържествения тон на официалните изказвания и
реалното състояние на науката, образованието и културата у нас,
трябва да се има пред вид фактът, че традицията за провеждане на
подобни шествия е с няколко десетилетия по-стара от третата Българска държава, следователно управляващите идват и си отиват,
но шествията остават.

По повод 24 май, денят на българската просвета и култура и на
славянската писменост, се проведе традиционното тържество, организирано от МОМН. Шествието тръгна в 10:30 ч. от сградата на
министерството (фонтана пред Археологическия музей) и завърши
с тържествен водосвет и с официална церемония при паметника
на Светите братя пред Националната библиотека “Св. св. Кирил и
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Методий”. В шествието взеха участие учени от БАН, начело с председателя акад. Никола Съботинов, ректори и декани на факултети
от всички висши училища, ръководствата на множество просветни
и културни институции в страната. Представител на Докторантския съвет при БАН също взе участие.

Тъй като тази година 24 май съвпадна с големия християнски празник Възнесение Господне (Спасовден) тържествената церемония пред паметника на солунските братя започна с водосвет. В
своето слово столичният кмет г-жа Йорданка Фандъкова подчерта колко са важни инвестициите в образование и наука и отправи
призив да не се примиряваме с посредствеността. Фандъкова, която е учителка по професия, посрещна дейците на просветата и
културата “пред храма на слънцето и словото с едно голямо слънце от цветя”, подчертавайки заслугата на столичната община за
обновяването на цветната градина пред паметника на Св. св. Кирил и Методий. Вицепрезидентът г-жа Маргарита Попова, която
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е завършила българска филология в СУ “Св. Климент Охридски”
(преди да получи юридическо образование), припомни в словото си
редица факти от историята на славянската писменост. Слово произнесе и писателят Александър (Алек) Попов, който е кандидат
за член-кореспондент на БАН като творец на изкуството. По традиция церемонията завърши с рецитиране на стихотворението “Аз
съм българче” в изпълнение на двама първокласници и с поднасяне
на венци и цветя пред паметника на славянските първоучители.

А. Х.

70 години Институт за български език
“Проф. Любомир Андрейчин”
На 15 май тържествено беше отбелязана 70-годишнината от създаването на Института за български език при БАН. Поредицата от
прояви, посветени на този юбилей, започна с откриването на изложба от книги във фоайето на Централно управление на БАН.
Непосредствено след това в Големия салон на БАН се състоя среща
на настоящи и бивши сътрудници на ИБЕ, с която започна юбилейното честване.
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Приветствия и поздравителни адреси по случай 70-годишния
юбилей се получиха от множество държавни, научни и образователни институции, част от които и чуждестранни. От името на
президентската администрация на тържеството присъства АннаМари Виламовска, секретар на държавния глава по здравеопазване, образование и наука. Уважението си към ИБЕ засвидетелства
и Държавната агенция за българите в чужбина чрез председателя
си Росен Иванов. Поздравление от името на Научния съвет, ръководството и служителите на Славистичния институт към Полската
академия на науките отправи проф. Виолета Косеска, прочетено
беше и приветствено писмо от директора на института по славянознание при Руската академия на науките.
Акад. Стефан Додунеков, директор на Института по математика и информатика при БАН, както и директорите на повечето звена от направление “Културно-историческо наследство и национална
идентичност” също присъстваха на това тържество. Институтът за
български език беше поздравен от ръководството на БАН в лицето на главния научен секретар проф. дтн Стефан Хаджитодоров.
Приветствено слово произнесе и чл.-кор. Дамян Дамянов, председател на съюза на учените в България. Поздравления от името на
своите колеги прочетоха ректорът на ПУ “Паисий Хилендарски”
доц. д-р Запрян Козлуджов и представителят на ФСФ при СУ “Св.
Климент Охридски”.
Златни значки на Института за български език “Проф. Л. Андрейчин” за особени заслуги и приноси в българското езикознание,
както и за утвърждаване на българистиката в чужбина и за развитието на ИБЕ бяха връчени на повече от тридесет български и
чуждестранни учени, сред които чл.-кор. Емилия Пернишка, чл.кор. Мария Попова, чл.-кор. Тодор Бояджиев. А сребърни значки
на Института за български език “Проф. Л. Андрейчин” бяха връчени на г-жа Снежанка Симеонова, директор на гимназията “Св.
св. Кирил и Методий” в гр. Цариброд, Сърбия, и на г-жа Мария
Пинти, директор на Городненското училище в Болградски район,
Одеска област, Украйна, за приноса им за запазването и разпространението на българския език и за дългогодишната им дейност
сред българите зад граница.
Със слово по случай 70-годишния юбилей на института за бъл-
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гарски език, произнесено от проф. Елка Мирчева, се постави началото на юбилейната научна сесия, в която взеха участие със свои
доклади и петима утвърдени учени от чужбина – проф. Виолета
Косеска-Тошева от Института по славистика при Полската академия на науките, проф. Ирина Седакова от Руския държавен хуманитарен университет, проф. Елена Узеньова от Института за славянознание при Руската академия на науките, д-р Зигрун Комати
от Германия и проф. Хетил Ро Хауге от Университета в Осло, Норвегия.
Вечерта се състоя церемонията за връчване на най-престижните
награди на института. Голямата награда на ИБЕ за наука “Проф.
Любомир Андрейчин” беше присъдена на проф. дфн Мони Алмалех за високи приноси към развитието на българското езикознание.
Тази награда се присъжда на всеки две години и се връчва на празника на института.
Наградата за млад учен “Проф. Любомир Андрейчин” беше връчена на гл. ас. др. Калина Мичева-Пейчева за научни постижения в
българското езикознание. До скоро тя беше докторант в Секцията
за етнолингвистика на Института за български език при БАН, а
през септември миналата година защити докторската си дисертация на тема “Семантичните опозиции в българския език и техните културни конотации (чист – нечист)”. Наградата за млад учен
на ИБЕ се присъжда всяка година и също се връчва на празника
на института – 15 май. Представлява диплом и парична награда.
Стойността ѝ се определя в зависимост от финансовото състояние
на института за съответната година.
Наградата на ИБЕ за книга на 2011 г. беше присъдена на два авторски екипа. За изследването “Еркеч – паметта на езика” (издание
на БАН и Фондация “Българска памет”) бяха наградени учени от
Секцията за българска диалектология и лингвистична география.
Тази книга е действително едно от най-представителните академични издания в сферата на филологията през изминалата година.
Тя запознава читателя си с традициите и устойчивите тенденции в
един старинен български говор – с него си служат във всекидневното общуване хора от района на Поморие. Заедно с чисто диалектоложките изследвания, книгата дава територия на етноложки, краеведски, демографски и още ред други проучвания. Приносът на
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авторите е в изучаването на фонетичната, морфологичната и лексикалната специфика на този диалект. За написването на книгата
те са събирали материал при теренни експедиции в продължение
на четири години.

А авторски колектив, сред членовете на който са проф. дфн
Мери Лакова, проф. дфн Владко Мурдаров и др, беше награден за
помагалото “Правопис и пунктуация на българския език – основни
правила” (Издание на БАН и “Просвета”). В книгата са обхванати най-важните правописни и пунктуационни проблеми на нашия
език. Обясненията са илюстрирани с примери от разнообразни източници, представителни за съвременната писмена практика. Със
своята ориентация към по-широк кръг читатели изданието може
да е ценен помощник на всеки, който иска да подобри своята грамотност, но и за специалисти, които се нуждаят от справки.
Награда за книга беше връчена и на отделен автор. Доц. д-р
Максим Стаменов беше награден за монографията си “Съдбата на
турцизмите в българския език и в българската култура”, издадена
от “Изток-Запад” през миналата година. Като опит за проникване
в дълбочината на проблематика, често представяна тенденциозно,
този на научен труд заслужава да бъде прочетен не само от специалистите езиковеди. Той има допирни точки и с методологията
на други хуманитарни дисциплини, сред които културология, психология, философия, социология. Удостоените на тази церемония
с наградата на ИБЕ за книга, която се присъжда ежегодно и се
връчва на празника на института, имаха основание да се чувстват
още по-щастливи, заради юбилейния характер на тържеството.
А. Х.
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С поглед към утрешния ден на БАН
На 28 май 2012 г. петдесет и шестима млади учени от Българската академия на науките, които до неотдавна бяха докторанти,
получиха своите дипломи за образователната и научна степен “доктор” на тържествена церемония, проведена в Големия салон на академията. Събитието беше организирано в първия работен ден след
празника на българската писменост, образование, наука и култура
24 май.

Председателят на БАН акад. Никола Съботинов, който връчи
дипломите, приветства младите си колеги и им пожела да продължат своето успешно развитие в България. По време на церемонията
бяха дадени и дипломи за научната степен “доктор на науките”, както и удостоверения за заемане на академичните длъжности “главен
асистент”, “доцент” и “професор” на Българската академия на науките. На тържеството присъстваха членове на Управителния съвет
на БАН, директори и научни секретари на институти.
Тази година най-голям брой учени, придобили степента “доктор”, са подготвени в Института по биоразнообразие и екосистемни
изследвания. Това са д-р Мария Наумова, д-р Петя Първанова, д-р
Христина Калчева, д-р Димитър Димитров и д-р Пламен Панков.
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За добрата подготовка на докторанти в БАН немалко е допринесъл и Институтът по математика и информатика, където работят
четирима от най-младите доктори в БАН – д-р Емилия Бажлекова, д-р Нина Добринкова, д-р Емилия Саранова и д-р Иво Михайлов. В други седем научни звена през изтеклата година успешно
са защитили дисертациите си по трима докторанти – Институт по
инженерна химия, Институт по невробиология, Институт по микробиология, Институт по експериментална морфология, патология
и антропология с музей, Институт за космически изследвания и
технологии, Институт за икономически изследвания и Институт за
изследване на обществата и знанието. Въпреки че сам по себе си
броят на подготвените докторанти не винаги е пряко свързан с равнището на тяхната подготовка, той подхранва надеждата, че повече
млади хора ще работят за доброто бъдеще на науката в България.

От името на редакционния екип пожелаваме на колегите много
успехи. И още веднъж: Честито!
А. Х.
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Младите хора са бъдещето и вярваме в тях
“Младите хора са бъдещето на академията и вярваме в тях!”
Тези думи като рефрен звучаха в изказванията на голяма част от
учените, които на 23 май 2012 г. получиха почетен знак “Марин
Дринов” и почетен знак “За заслуги към БАН”. На тържественото
събрание на Българската академия на науките по случай 24 май –
деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, което се проведе в Големия салон на Централно управление на
БАН, с почетен знак “Марин Дринов” бяха удостоени проф. Николай Тончев, проф. Трою Троев, проф. Славчо Раковски и доц. Радомир Еников. А почетен знак “За заслуги към БАН” беше връчен
на акад. Александър Попов, доц. Стефан Балабанов, доц. Васил
Ловчинов и проф. Янко Димитриев от ХТМУ.

Водещ на тържественото събрание беше проф. Никола Малиновски. Слово по случай 24 май беше произнесено от председателя на БАН акад. Никола Съботинов. На събранието присъстваха членове на съвета на настоятелите на БАН, членове на ОС на
БАН, академици, член-кореспонденти, директори на институти и
други учени от БАН, както и официални гости. За празника допринесе и тържественият концерт на Детския радиохор с диригент
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акад. Христо Недялков. Салонът беше подходящо украсен с цветя
от ботаническата градина на БАН. А като съпровождаща проява във фоайето на ЦУ – БАН беше открита изложбата “КирилоМетодиевската традиция и съвременната българска иконопис”, организирана от КМНЦ – БАН.
Както беше изтъкнато, голяма част от учените, удостоени с високите отличия на БАН, изразиха задоволство и гордост от съвместната си работа със своите млади колеги. Последното от техните
слова завърши с думите: “Аз съм оптимист относно бъдещето на
академията. И се гордея и мисля, че е една от моите заслуги, през
времето, откакто съм бил в БАН, е работата ми с младите хора, които успяха да постигнат много, независимо от тежкото финансово
положение. Това е бъдещето и аз вярвам в тях!”
А. Х.

Победителят във финала на FameLab е от БАН
За шеста поредна година младите учени от България, работещи в сферата на природните и техническите науки, бяха изкушени
да участват в конкурса Лаборатория за слава FameLab. Състезанието за разбираемо говорене по въпросите на науката изисква от
участниците да покажат не само задълбочените си познания в съответната научна област, но и артистичните си заложби. Негови
организатори са Британският съвет, Министерството на образованието, младежта и науката и Форум Демокрит. В “Докторантски
бюлетин” за месец април беше публикувана информация, че младият учен от БАН Борис Ценов, докторант на самостоятелна подготовка в ИБЕИ, ще вземе участие в националния финал на конкурса.
В рамките на Софийския фестивал на науката в парк “Заимов”
на 11 май се проведе заключителният етап от националното състезание. В надпревара с други 11 претенденти Борис Ценов успя да
спечели сърцата на зрителите и на претенциозното жури. В своята
презентация младият изследовател говори за растителен вид, който е изчезнал по нашите земи, но днес вирее в други географски
ширини, където климатът е по-топъл.
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Каква е формулата на неговия успех? Тя се състои може би в
две думи: естественост и простота. Борис посочва една вкаменелост, която държи в ръцете си, и разказва: “Преди пет милиона
години този лист е бил част от едно растение, което е растяло
в близост до едно огромно езеро някъде в Югозападна България.
По някое време през есента този лист се е откъснал и е паднал
в езерото. Постепенно е бил затрупван в продължение на десетки хиляди години от малки частици пясък и глина. Пет милиона
години по-късно се появих аз – един млад учен от БАН, палеоботаник, с огромна усмивка на устата и с една кирка в ръката.
Стигнах до този лист, освободих го. Стоял е там пет милиона
години. Разгледах го и за около десет минути аз бях единственият човек на планетата, който е виждал този лист...” На такъв
образен език и на такова умение да се разказва би могъл да завиди
не един хуманитарист.
Неслучайно, освен голямата награда на конкурса и приза на
публиката, младият биолог получи още две награди – от Съюза
на Учените в България и от списание “Обекти”. Победителят във
FameLab България за 2012 г. работи като асистент в отдел “Растително и гъбно разнообразие и ресурси” при секция “Палеоботаника
и поленов анализ” на ИБЕИ. Борис Ценов ще вземе участие в меж-
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дународния финал на FameLab, който ще се проведе от 12 до 16 юни
в Челтнъм, Великобритания. Там той ще се изправи срещу силната
конкуренция на националните победители от други 19 страни. За
част от тях е известно, че работят по проекти на НАСА (САЩ)
и ЦЕРН (Швейцария). Но да се надяваме, че нашият сънародник
и колега, ще успее и пред тях да изпъкне със своето убедително
поведение на сцената.
А. Х.

Конференции
Глобализация и култура в Югоизточна Европа
На 30 и 31 май 2012 г. в Института за балканистика с Център
по тракология се проведе Петата кръгла маса на секция “Културна история на балканските народи”. В научния форум под наслов
“Глобализация и култура: Образователни и културни политики в
Югоизточна Европа” взеха участие 22-ма учени от България, Кипър, Русия и Турция. Присъстваха и гости от други балкански държави. В научната проява имаше и докторантско участие. Кръглата
маса беше открита с приветствие на директора на ИБЦТ доц. д-р
Александър Костов, а доц. д-р Йорданка Бибина представи проекта
“Глобализация и култура”. Официален гост във втория ден на научния форум беше Н. Пр. Исмаил Арамаз, посланик на Република
Турция у нас.
Според организаторите, проблемите на глобализацията са от
особена важност за т. нар. “малки нации”, чиито представители
живеят в райони, често наричани периферни. Както е известно,
част от интелектуалците в техните страни се опасяват от възможното обезличаване на националните култури и от разколебаването
на някои идентичности (най-вече етническата и конфесионалната).
А други представители на техните интелектуални елити виждат в
новите обществени реалности възможност за по-доброто опознаване на т. нар. “периферни култури” в световен мащаб. На кръглата
маса бяха представени както теоретични изследвания на културните аспекти на глобализацията като цяло, така и конкретни нейни
прояви в нашия регион.
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По време на първото заседание с водещ Пенка Данова взеха
участие петима учени. В своя доклад “Глобализацията и югоизточноевропейските феномени” Лилия Кирова (ИБЦТ – БАН) разгледа специфичното въздействие на глобализацията върху балканския
регион. Антоанета Балчева (ИБЦТ) се спря на някои типични за
нашия регион практики, свързани с обговарянето на глобализацията (“Глобализацията и парадоксите на балканистичния дискурс”).
Камен Димитров (ИБЦТ) се беше насочил в своя доклад към надписи на гръцки език в столицата на одриските владетели и техните интерпретации (“Гръцката писменост в Севтополис – съвременни прочити на балканското културно наследство”). В своя доклад
“Кръстоносните походи и тяхното културно влияние върху Европа” Мевлюд Коюнджу от Университет Сакария анализира един от
особено важните аспекти на културното взаимодействие между Изтока и Запада, допринесъл за Европейския Ренесанс. А Тургут Субашъ, също от Университет Сакария, припомни интересни факти,
свързани с основаването на Турската академия на науките.

В рамките на второто заседание с водещ Лилия Кирова бяха
представени анализи със силен философски и социологически акцент. Нина Димитрова (ИИОЗ – БАН) представи доклад на тема “Совата на Минерва или Кукумявката на Атина”. Николай
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Михайлов (ИИОЗ) насочи вниманието на участниците и гостите
на кръглата маса към бъдещето (“Етнически перспективи пред националната идентичност”). Въпроси от етичен характер и тяхната
връзка с процесите на глобализацията повдигна докладът на Ерика Лазарова (ИИОЗ) “Глобализация без аморализация”. В тясна
тематична връзка с последните два доклада беше и анализът на
Юлия Златкова (ИБЦТ) “Новото средновековие”: Предизвикателства и перспективи”.
Докладите в третото заседание с водещ Йорданка Бибина бяха обединени от своята културно-историческа насоченост. Кенан
Олгун (Изследователски център “Ататюрк” – Анкара) представи
дейността на една типична за Турция културна институция “Народните домове” (“Halkevler”), които в немалка степен са подобни
на българските читалища. Тодоричка Готовска (ИИИ – БАН) в своята презентация “Възрожденски просветни стратегии (по примера
на Шуменското образование)” припомни малко известни факти за
чешко-българските културни взаимодействия през втората половина на ХIХ в., сред които дейността на един от първите членове на
БАН В. Д. Стоянов в Прага и контактите на писателката Божена Немцова с шуменски възрожденци. Докладът на Албена Хинкова (ИЛ – БАН) “Обичай този, който те обича. . . ” или отново
за формирането на националната идентичност” беше ориентиран
към преодоляване на някои заблуди в научната ни литература във
връзка с турска поговорка, записана от Христо Ботев в личното му
тефтерче, и съобщи за проведена от нея анкета с цел допълнително
изясняване на етническата и жанровата принадлежност на текста.
Румяна Конева (ИИИ) постави акцент върху приноса на видния
български учен и общественик проф. Иван Д. Шишманов за утвърждаване на паневропеизма като идея в България (“Глобализация и
универсализъм – водещ мотив в културната политика на България
в началото на ХХ век”). Съобщено беше и за подготвяната изложба,
посветена на 150-годишнината на проф. И. Д. Шишманов, която ще
се открие през юни в БАН.
В заседанията от втория ден на кръглата маса бяха представени доклади и презентации, насочени предимно към съвременните
културни и образователни политики на Балканите. Калина Пеева
(ИБЦТ) представи доклад за образованието на българските турци.
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А Гоар Хнканосян (ИБЦТ) се спря на въпроса за образованието на
арменската общност в България. Анализирайки “Проблематиката
на регионалната културна политика в България през първото десетилетие на ХХI в.” Венцислав Велев (УниБИТ) засегна и въпроси,
отнасящи се до образователни политики в близкото минало.

Оживена дискусия с госта от Република Сърбия предизвика Бисер Петров (ИБЦТ) със своята ретроспекция “Култура и образование в “Нова Сърбия”, 1941 – 1944”. Централно място в тази дискусия
заемаше противоречивата личност на ген. Милан Недич. Мариана
Стамова (ИБЦТ) анализира основните етапи от непоследователната политика на властта в СФРЮ към албанците в Косово (“Някои
щрихи към образователно-културната политика спрямо албанското
малцинство в Югославия след Втората световна война”). Докладът
на Йорданка Бибина (ИБЦТ) беше насочен към актуални проблеми
на турската политика през последното десетилетие (“Културните
политики на Турция: смяна на парадигмата?”). Презентацията на
Наталия Черниченкина (Институт за Изтоковедение – РАН, Москва) също беше ориентирана към образователните и културни политики в последното десетилетие, съпоставяйки приоритетите и методите на две държави (“Културната политика на Русия и Турция
в началото на ХХI в.”). Докладът на Невена Димитрова (ИБЦТ),
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с който завърши кръглата маса, представи теоретичен поглед върху още един аспект на глобализацията: “За и против регионалното
хуманитарно образование в Обединена Европа”.

Според организаторите на Петата кръгла маса по проекта “Глобализация и култура” форумът е дал възможност за обмяна на
интересни мисли и становища по проблемите на образователните и
културни политики в Балканския регион и в света. Предстои отпечатването на сборник с докладите от конференцията.
Албена Хинкова
Конференция по лексикография и лексикология
Българското лексикографско дружество, Институтът за български език “Проф. Любомир Андрейчин” при БАН и Секцията за българска лексикология и лексикография към ИБЕ организират Шеста национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология. Темата на конференцията тази година ще
бъде “Седемдесет години българска академична лексикография”.
Изборът на тази тема е в чест на 70-годишнината от създаването
на Института за български език при БАН.
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Конференцията ще се проведе на 24 и 25 октомври 2012 г. в сградата на Института за български език “Проф. Любомир Андрейчин”.
Като работни езици по време на научния форум ще се ползват всички славянски езици, а също английски и немски. Докладите трябва
да са с времетраене до 15 минути. За участие в научната проява
е необходимо до 15 юни 2012 г. Желаещите да изпратят заявка с
анотация до сто думи на адреса на ИБЕ – БАН. Лицето, определено за контакт от Програмния и Организационния комитет, е гл. ас.
д-р Цветелина Георгиева. Заявки и анотации ща се приемат и по
електронната поща на имейл адрес: lex_conf@abv.bg.
Разходите по пътуването и престоя са за сметка на участниците
или изпращащите ги институции. Таксата за правоучастие от 30 лв.
се заплаща при регистрацията.
Изнесените доклади ще бъдат публикувани в сборник след рецензиране. Крайният срок за изпращане на окончателния вариант
на текстовете е 30 ноември 2012 г. Организаторите предупреждават, че получените след тази дата текстове няма възможност да
бъдат включени в сборника.

Езикът във времето и пространството
Единадесетата международна конференция по социолингвистика ще се проведе на 26 и 27 октомври 2012 г. в София. Тя ще бъде
на тема “Езикът във времето и пространството”. Научната проява
се посвещава на стогодишнината от рождението на проф. Стойко
Стойков.
Организационният комитет на конференцията предвижда презентациите на докладите да са по двадесет минути. Текстът на
докладите, предаден за отпечатване, трябва да не надвишава десет стандартни страници (1800 знака), а за научните съобщения –
до пет страници. Няма да бъдат приемани текстове, надхвърлящи
посочения обем. Не се допускат и доклади извън обявената тема.
Предвижда се те да бъдат публикувани в поредицата “Проблеми на
социолингвистиката”, т. ХI. Срокът за изпращане на заявките е 1
юни 2012 г. на електронния адрес на Международното социолингвистично дружество. Работните езици на конференцията ще бъдат
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български и английски. Таксата за правоучастие е 30 лв., а за студенти и докторанти – 5 лв. Участниците ще бъдат регистрирани
непосредствено преди откриването на научната проява, когато ще
получат окончателната програма и другите делови материали.

Конференция за семейството и отношенията между
поколенията
Организационен комитет с председател доц. д-р Кремена Борисова-Маринова подготвя провеждането на конференция по темата
“Семейство и солидарност между поколенията”. Тя се организира
от Института за изследване на населението и човека при БАН. Научният форум ще се проведе на 17 и 18 октомври 2012 г. в София.
Програмата на конференцията включва общо пленарно заседание
и четири секционни заседания със следната тематика:
1. Семейство и социални неравенства
2. Солидарност между поколенията
3. История на семейството по българските земи (демографски
измерения)
4. Психологични измерения на отношенията родители – деца.
Изискванията към докладите са да не надхвърлят 15 стандартни страници и да са съпроводени с резюме на английски език. Времето за презентация по доклада е в рамките на 15 минути. Желаещите да заявят участие в конференцията е необходимо да попълнят
формуляр и да го изпратят по електронната поща на организаторите не по-късно от 31 май 2012 г. Предвидено е материалите да
бъдат публикувани в сборник.
Таксата за правоучастие е 40 лв. и ще се заплаща при регистрацията на участниците, непосредствено преди започване на конференцията. Командировъчните са за сметка на участниците. Текуща
информация във връзка с конференцията ще се публикува на сайта
на Института за изследване на населението и човека.
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Висок научен форум за приложението на компютърната
алгебра
Осемнадесетата международна конференция по Приложения на
компютърната алгебра ACA 2012 ще се проведе в София от 25 до 28
юни 2012 г. Тя е част от серия конференции, организирани с цел да
представят разрастващото се значение на компютърната алгебра в
науката, техниката и образованието. Тези конференции дават поле
за изява на изследователи, програмисти и потребители на компютърни алгебрични алгоритми и системи, както и за всеки интересуващ се от приложенията на компютърната алгебра. Осемнадесетата
конференция в София ще продължи тази традиция.
В организационния комитет на научния форум влизат акад.
Стефан Додунеков, директор на Института по математика и информатика при БАН, и доц. Маргарита Спиридонова от Секция
“Информационно моделиране” в ИМИ – БАН. А членове на Програмния комитет на конференцията са авторитетни учени като Виктор Еднерал, Николай Василев, Стивън Уат, Еухенио Роанез-Лозано, Стенли Стейнбърг, Майкъл Уестър. Лекции ще изнесат голям
брой учени от България, Германия, Румъния и др. Важно е да
се отбележи, че България за втори път е домакин на престижна
конференция от тази поредица. През 2006 г. конференция за приложенията на компютърната алгебра се е провела във Варна.
По-подробна информация във връзка с конференцията се публикува на сайта на ИМИ – БАН. Научната проява ще бъде отразена
и в “Докторантски бюлетин” за месец юни.
Международен семинар по теория на атомното ядро1
В периода 24–30 юни 2012 г. ще се проведе 31-вият международен семинар по теория на атомното ядро. Той води началото си
от 1980 г., когато по идея и под ръководството на проф. Иван Ж.
Петков започва ежегодното му организиране в местността Гюлечица, Рила. Проф. Петков бе ръководител на семинара до 1995 г.
Семинарът с течение на времето прераства в международна научна
проява. А през 2011 г. бе неговото юбилейно 30-то издание.
1 По

информация, предоставена от доц. д-р Митко Гайдаров.
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Основни организатори на семинара са учени от Лабораторията
по теория на атомното ядро (ЛТАЯ) в ИЯИЯЕ – БАН, създадена
през 1970 г. от проф. Иван Ж. Петков след неговата успешна работа
в Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна, Русия, в
периода 1962 – 1970 г.
През годините традиционни теми на обсъждане по време на семинара са:
∙ Ефекти на нуклон-нуклонни корелации върху ядрена структура и реакции
∙ Симетрии в ядрената физика
∙ Колективни движения в атомните ядра
∙ Малочастични системи
∙ Изследвания на многофермионни системи
А с развитието на нови направления в ядрената физика в последно време успешно намират място и нови теми:
∙ Екзотични ядра
∙ Ядрена астрофизика и свързани с нея въпроси
Тези теми са част от изследователската програма на ЛТАЯ и
покриват области от математичната физика, методи за описание
на системи с различен брой частици и съвременни експериментални
резултати, както и редица интердисциплинарни приложения.
Тридесетият юбилеен международен семинар по теория на атомното ядро (IWNT–30) бе проведен от 26 юни до 2 юли 2011 г. За
това специално издание на Семинара бе сформиран Международен консултативен комитет, който включи най-изтъкнатите и често посещавали семинара учени. Те дадоха полезни съвети и идеи
за издигане на неговото ниво. В Семинара по теория на атомното
ядро през 2011 г. взеха участие 42 изследователи от 11 държави
(Франция, Германия, Русия, Италия, Испания, Гърция, Румъния,
САЩ, ЮАР, Казахстан и България). Програмата включваше общо
33 доклада и позволи дискусии между участниците, някои от които
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с развиващи се помежду им сътрудничества. Очаква се семинарът
през 2012 г. също да привлече десетки учени от различни страни.
За успешното провеждане на семинара спомага и финансовата помощ, която организационният комитет получава от различни
места, в това число от АЕЦ “Козлодуй”, ИЯИЯЕ – БАН, Българско ядрено дружество, Фонд “Научни изследвания”, а също и посредством действащи договори на български участници в семинара,
бивши сътрудници на ЛТАЯ и др.
Семинарът доказа своята роля като място за раждане на нови
идеи между участниците и тяхното бъдещо развитие. Потвърждението на неговата жизненост е и надежда за бъдещето на ядрената
физика в България. Особено важно е участието на млади учени и
докторанти, някои от които за пръв път показват своите резултати
пред широка аудитория, а други се запознават с новите тенденции
в развитието на теоретичната и експериментална ядрена физика. В
свободното си време участниците имат възможност да се насладят
на красотата на планината и да посетят исторически и архитектурни места.
Подробности за семинара очаквайте в следващия бюлетин.

Участници в 30-ия юбилеен Международен семинар по теория
на атомното ядро, 26 юни – 2 юли 2011 г., Рила, България
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Социалните науки и преодоляването на кризи
На 17 и 18 май в София се състоя петата национална школа за
докторанти и млади учени “Социалните науки и ролята им в преодоляването на различен тип кризи”. Заседанията в петте модула
на този форум се проведоха в зала “Адакта” на хотел “Рила”.
В модул “Психология и практика” преобладаваха доклади, насочени към преодоляването на някои типове индивидуални кризи,
като повечето от тях бяха насочени към проблеми на възрастовата
психология. Проблемното поведение в юношеска възраст и неговата
връзка с училищната и социалната среда, взаимодействието между
институциите при работа с деца в риск, теория за родителския стил
в психология на развитието – това бяха част от темите, на които се
спряха участниците.
Ролята на новите технологии и създаваната от тях медийна среда стояха в основата на презентациите в модул “Виртуална реалност
в съвременните социални отношения”. Тук беше повдигнат въпросът за изгубения обект на социалните науки в множествеността на
техните предмети. Анализирани бяха взаимодействията между социалния свят и виртуалната реалност (по-конкретно беше представен проблемът за проводимостта на кризите и невъзможността за
огледалност на отражението). Други теми, засегнати в модула, бяха: връзките с обществеността и преодоляването на кризи чрез социалните мрежи в следствие на глобализацията; динамика на профилната снимка във фейсбук; влияние на медиите върху образа на
собственото тяло.
Участниците в третия модул “Културна специфика на социалните кризи” потърсиха допирни точки между психологията и други
хуманитарни науки като етнография, културология, богословие и
литературознание. Сред основните акценти тук бяха проблемите на
българската съпруга в годините на прехода (1989 – 2000) и теориите за подчинението, въображаемото и полиморфната субективност
в романите на Юлия Кръстева и др.
Теми, свързани със “Социални и професионални проблеми в
кризисни ситуации” бяха обсъждани в четвъртия модул. Участниците фокусираха вниманието на аудиторията върху доминиращата
ценностна ориентация и гражданско поведение, силата на извънсъдебните способи, доброволчеството и социалния маркетинг, местна-
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та власт и местното самоуправление у нас, анализ на социалните
условия на труд, групова ефективност в организациите. Сред засегнатите проблеми бяха още психо-социални аспекти на стреса при
медицинските работници в условията на криза, а също и в условията на мултикултурализъм и акултурация в някои организации.
Модул “Връзки с обществеността в социална криза” постави акцент върху ролята на ПР методите за преодоляване на криза. Възможностите за въздействие бяха анализирани в контекста на различни видове кризи: събитията в Катуница, джендър пропагандата
в Нет Инфо 2010, кризата между наука и деца в училищна среда
(в Софийски фестивал на науката). Наред с преобладаващите проучвания на ролята, която изпълняват връзките с обществеността в
конкретни аспекти, не липсваха и теоретични изследвания на тази
роля в кризисните ситуации изобщо.
По време на кръглата маса бяха изнесени и две лекции. Първата
беше на тема “Как да комуникираме научни резултати за медии”,
представена от д-р Тодор Галев, а втората лекция на тема “Академична уебкомуникация” беше дело на доц. д-р Иванка Мавродиева.
Подробности за тази научна проява можете да очаквате в “Докторантски бюлетин” за месец юни 2012.
VIII Студентска научна конференция
“Информация – комуникация – познание” 1
На 18 май 2012 г. се проведе VIII Студентска научна конференция и изложба на Университета по библиотекознание и информационни технологии /УниБИТ/. Форумът, чиято тема бе: “Информация – комуникация – познание” (“Information – communication –
knowledge”), се състоя в рамките на Деня на Отворените врати на
университета.
Сред почетните гости бяха представители на дипломатическите
мисии у нас и на чуждестранни културно-информационни центрове, видни дейци на науката, сред които и акад. Благовест Сендов,
почетен председател на Световния съвет на университетите, научният секретар на БАН по обществените науки проф. д.ик.н. Росица Чобанова, проф. д-р Милен Куманов, проф. д.м.н. д-р Николай
1 Текстът

се публикува със съкращения (бел. ред.).
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Яръмов, поетът Евтим Евтимов и много други експерти от водещите научни институции у нас – Националната библиотека “Св. Св.
Кирил и Методий”, Българската академия на науките, Софийския
университет “Св. Климент Охридски”, изтъкнати държавни, административни и духовни лица, творци и общественици.
Конференцията и изложбата на УниБИТ беше посветена на 24
май – национален празник на българската просвета и култура и на
славянската писменост, както и на 250-годишнината от създаването
от Св. о. Паисий Хилендарски на “История славяноболгарская” –
първият граждански кодекс на българите, който връща мястото на
България на картата на световния исторически и културен процес.
Форумът бе тържествено открит с Академичната интертекстуална
аксиология, представена от студенти на университета “Не живея, а
горя” (НOMO PASSIONIS), посветена на информационния код на
българската литература и книжовност – дело на проф. д.п.н. Александра Куманова и писателя, литературен критик и историограф
д-р Николай Василев.
Прозвучаха откъси от творби на българското изящно слово (Св.
епископ Климент Охридски. Молитва преди изповед, Св. епископ
Константин Преславски. Азбучна молитва, Св. патриарх Евтимий
Търновски. Житие на Св. Петка, Петко Р. Славейков. Изворът на
белоногата, Иван Вазов. Тя, Христо Ботев. До моето първо либе
и Светото Писание (Битие, Псалтир, Песен на Песните, Премъдрост Соломонова, Св. евангелие от Лука, Първо послание на Св.
ап. Павла до Коринтяни).
“Когато човек стане професор, тогава не завършва, а започва
неговата научна кариера” – каза проф. Стоян Денчев, ректорът
на УниБИТ, в приветственото си слово към участниците във форума. Той благодари за организирането на изключителния форум
на ръководителя на Студентското научно общество – проф. Александра Куманова, чиято е инициативата за провеждането на ежегодните студентски научни конференции в УниБИТ. Проф. Стоян
Денчев връчи награди за публикации на студентски трудове, на научни дейци и общественици с принос към дейността на УниБИТ.
Тези награди са присъдени от експертно жури от представители
на всички водещи научни центрове у нас (Българската академия
на науките, Националната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”,

48

Докторантски бюлетин

Университета по библиотекознание и информационни технологии).
VIII Студентска научна конференция принадлежи към ежегодните научни прегледи на научноизследователската и учебнопедагогическа аудиторна и извънаудиторна дейност на УниБИТ. Тя се
проведе в Деня на Отворените врати на университета в три научни секции: “Библиотекознание, библиография, книгознание”, “Информационни технологии”, “Културно-историческо наследство”. В
рамките на тези секции се състояха три кръгли маси.
Проф. Александра Куманова, която ръководи конференцията,
е педагог с безспорната дарба да вдъхновява младите хора. Тя изтъкна смисъла на екипната работа в УниБИТ и информатизацията
като държавна и планетарна стратегия, когато самата научна методология е действен фактор на научно-практическия живот, на
внедряването в реалния живот на плодовете на научното творчество. Тя пожела на участниците да бъдат интелигентни хора, истински учени и творци, което ще гарантира силно бъдеще на нашето
общество.
Боряна Апостолова2 , Тервел Стилиянов

Информационен блок
Заседание на Академичния съвет на ЦО – БАН
На 31.05.2012 г. се проведе заседание на Академичния съвет на
Центъра за обучение при БАН. По предложение на председателя
на Докторантския съвет членовете на Академичния съвет приеха
към т. 5 на Типовия договор, който се сключва между докторанта,
научния му ръководител и ПНЗ, да се добави нова подточка 5.10.,
която гласи: “Докторантът има право да членува в Докторантския
съвет на БАН”. А текстът на подточка 4.10. е редактиран в съответствие с решение за по-прецизираното му формулиране, взето на
заседанието на АС от декември миналата година.
За да могат докторантите, които ще бъдат зачислени след допълнителния конкурс, да подписват новия допълнен вариант на договора, текстът му е разпратен от ЦО до директорите и научните
2 Докторант

в УниБИТ
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секретари на ПНЗ при БАН, както и до служителите, отговарящи
за докторантите във всички институти.
На заседанието е бил представен и излезлият от печат “Докторантски бюлетин” №1 (1) за месец април 2012 г. Обсъдени са били
и други организационни въпроси.

Как можем да управляваме иновациите
На 7 май в БАН се проведе семинар-обучение на тема “Управление на иновациите”, на който беше поканен експертът Огнян Траянов, изпълнителен директор на фирма “ТехноЛогика” ЕАД. Според
д-р В. Недева от Кариерния център на БАН, неговата презентация
е била увлекателна и базирана на неговия богат практически опит
в областта на предприемачеството. Лекторът постави акцент върху условията за възникване на иновативни идеи, спецификите на
процесите, свързани с внедряване на иновациите, и особеностите на
научно-изследователската дейност като цяло. Експертът сподели с
аудиторията свои ценни идеи за взаимодействието между наука и
образование, от една страна, и бизнес, от друга страна.
Докторантите зададоха своите въпроси към поканения лектор и
се проведе дискусия. Беше очертана идея за бъдещ семинар, насочен към темата за предприемачеството, на който да бъде поканен
отново същият мениджър. Очаква се, че той има възможност да
обмени с младите хора ценна информация в тази насока, тъй като
е и основател на фирмата, която ръководи. След края на семинараобучение експертът предостави своята презентация на докторантите и младите учени от БАН и в последствие тя беше разпратена на
техните имейл адреси от организаторите на семинара.

Ще има ли нов музей на науката и техниката?
Ръководството на фирма “ТехноЛогика” ЕАД има идея за създаването на нов, модерен и интерактивен Музей на науката и техниката. В тази връзка на 15 май 2012 г. в офиса на фирмата се
проведе среща за обсъждане на идеи и предложения за основаването на музея. Организаторите на срещата бяха отправили специална
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покана към докторантите и младите учени от БАН да вземат участие в обсъждането. Кариерният център към ЦО – БАН активно се
включи в разгласяването на това събитие. Сама по себе си всяка
идея, ориентирана към популяризирането на науката и техниката,
заслужава подкрепа. Но усилията трябва да са насочени не само
към “консервирането” им в един или друг музей, а и към стимулиране на тяхното развитие в съвременността.

Заслужава си да прочетете
Ако имате свободно време и не ви липсва интерес в някоя от
областите, в които са посочените книги и статии, заслужава си да ги
прочетете. В тази рубрика докторанти препоръчват на докторанти
четива, които смятат за интересни.
1. Сумрова, В., М. Божилова, С. Колковска, Н. Костова. Студии
по лексикология. С.: АИ “Проф. Марин Дринов”, 2011.
2. Кочева-Лефеджиева, А. За народната основа на старобългарския език. Върху материали от реликтното склонение в българските диалекти. С.: Буквица, 2012.
3. Керемедчиева, С., А. Кочева, Л. Василева, К. Първанов, З. Сертова, И. Гаравалова и Р. Чернева. Еркеч – паметта на езика.
Традиции и устойчиви тенденции в един архаичен български
говор – говора на село Еркеч (дн. Козичино), Поморийско. С.:
БАН, Фондация “Българска памет”, 2012.
4. Съвременни методи и подходи в лексикографската практика.
Сборник студии и статии. С.: Авангард Прима, 2011.
5. Александрова, Т., К. Викторова, М. Димитрова, П. Костадинова, М. Лакова, В. Мурдаров, Н. Паскалев, Р. Станчева, И.
Стоилова, М. Томов, К. Чаралозова. Правопис и пунктуация
на българския език. Основни правила. С.: Просвета, 2011.
6. “Култури в движение” (2008) Специален брой на сп. Критика и
хуманизъм 25/1.
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7. Hanna Janska, Janusz Piechota, Malgorzata Kwasniak. ATPdependent proteases in biogenesis and maintenance of plant mitochondria. Biochimica et Biophysica Acta 1797:1071–1075, 2010
8. Louis John Irving, Yuji Suzuki, Hiroyuki Ishida and Amane
Makino. Protein Turnover in Grass Leaves. Advances in Botanical
Research. 54:139–172, 2010
9. Jose M. Palma, Luisa M. Sandalio, F. Javier Corpas, Maria C.
Romero-Puertas, Iva McCarthy, Luis A. del Rio. Plant proteases,
protein degradation and oxadative stress: role of peroxisomes. Plant
Physiology Biochem. 40:521–530, 2002
10. НИМХ – БАН, 25.02.2010 – Климатични промени (под редакцията на проф. Веселин Александров)
11. Директива на ЕС за наводненията (2007/60/ЕС)
12. Национална агроекологична програма на България (2007 –
2013 г.)
13. Irene M. Unger, Peter P. Motavalii, Rose-Marie Muzika. Changes in
soil chemical properties with flooding: A field laboratory approach.
Agriculture, Ecosystems and Environment 131:105–110, 2009
14. Michael D. Jacobson. Reactive Oxygen Species and Programed Cell
death. TIBS, 83–86, 1996
15. Andre Rawyler, Silvio Arpagaus and Roland Braendle. Impact of
Oxygen Stress and Energy Availability on Membrane Stability of
Plant Cell. Annals of Botany 90:499–507, 2002
16. Lars V. Ahlfors, Complex Analysis, Third Edition, McGraw-Hill
Book Company, New York, 1979
17. А. И. Маркушевич, Краткий курс теории аналитических функций, 4-е издание, Наука, Москва, 1978
18. Л. Чакалов, Увод в теорията на аналитичните функции, Наука и изкуство, София, 1972
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Научно-популярни статии
За Данаил Аврамов и лютиерското изкуство1
I. Исторически сведения за лютиерството
Съвременните български лютиери, утвърдили своето име както
на пазара на музикални инструменти у нас и в чужбина, така и в
редица престижни национални и международни конкурси, доказват по безспорен начин, че съществува българска лютиерска школа
и че Казанлък е неин център.
С понятието лютиерско изкуство (лютерия, лютиерство) се
означава дейността по изработване на струнни музикални инструменти. Трябва да се уточни, че в България с протоколно решение
от 13.03.1973 г. “Комитетът за наука, изкуство и култура” е признал лютиерството за изкуство. И ако се държи на прецизността,
в публикациите по тази тема лютиерската дейност следва да бъде
наричана изкуство.
От времето на Гаспаро Бертолоти (известен повече като Гаспаро да Сало), т. е. от последната четвърт на XVI в. до днес са
се формирали около дузина школи в цигулкостроенето – италианска, тиролска, саксонска, Виенска, френска, холандска, английска,
испано-португалска, бохемска, полска, руска. Повечето от тях са
свързани по един или друг начин с 900-годишната еволюция на
струнно-лъковите инструменти, т. е. с развитието им преди установяване на “класическото” състояние на тези инструменти. Имайки
зад гърба си такова “пред-класическо” наследство, някои школи закономерно водят началото си от XVI – XVII в.
Но в този период България и Балканският регион стоят твърде
далече от онези културни направления, допринесли за цивилизаторските процеси на нашия континент. Едва през втората половина
на XIX в. у нас в Шумен, определен от турските власти за лагер
на чуждите политически емигранти, деветима чужденци създават
1 Докладът “Данаил Аврамов и лютиерското изкуство”, който е в основата
на тази статия, беше представен на Краеведски четения 2009, организирани
от Регионален исторически музей “Искра”, Общинска библиотека “Искра” и
Краеведско дружество “Иван Енчев-Видю” – Казанлък.
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първия оркестър, в който се свири на цигулка и флейта. Едно десетилетие по-късно ръководството на този оркестър поема Добри
Войников. Както мнозина български предосвобожденски интелигенти, получили образование извън родината си, и Добри Чинтулов също свири на цигулка. А неговият съгражданин сливенецът
Васил Папазович изучава цигулка и композиция в Пражката и Парижката консерватория.
Изследователите на Българското възраждане неведнъж са изтъквали причините, поради които образоващите се зад граница
българи не са могли в онази епоха да приложат в родината си получените нови компетентности. Или както се казва: “една птичка
пролет на прави”. А “пролетта” за цигулковото изпълнителско изкуство в България (и респективно за необходимостта от лютиери у
нас) настъпва след Освобождението от османско иго.
В края на XIX и началото на ХХ в. в страната ни, наред с малцината професионално подготвени музиканти, навлизат и чужди
специалисти в сферата на музиката (най-вече от Австро-Унгария и
предимно с чешки произход). При тези условия е логично, че първият лютиер у нас в онези десетилетия е Георг Хених (1873 – 1965),
представител на бохемската лютиерска традиция, вдъхновил нашумелия през 80-те години на ХХ в. роман на Виктор Пасков “Балада
за Георг Хених”.2
Наред с Хених в онези първи години от развитието на лютиерството у нас се появяват имената и на няколко българи, но те не
са професионално подготвени и техните инструменти са по скоро
образци на творческа самодейност. Доколкото са получвали признание, то се дължало най-вече на факта, че някои техни инструменти са били считани за куриоз (като цигулката на Наум Томалевски, изработена от кибритени клечки, получила сребърен медал
от международна изложба в Брюксел през 1905 г.).
Но техническите и звуково-тембровите качества на тези инструменти са твърде далече от равнището, което е необходимо за да
бъдат конкурентни на чуждестранния пазар. Все пак онези майстори, които са ги изработвали (родени през последната четвърт
2 По-късно по него е заснет филмът “Ти, който си на небето” (1990), реж. Дочо Боджаков.
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на XIX в.), се смятат за първо поколение български лютиери 3 и
техните инструменти имат стойност само като музейни рядкости.
По-известни измежду тях са Иван Хайтовски, Цани Боздуганов,
Наум Томалевски.
Сред представителите на това поколение наши лютиери само
Димитър Георгиев Сарънеделчев (1893 – 1969) е професионално
подготвен. В периода 1918 – 1922 г. той (първоначално самоук) открива в Казанлък работилница за изработка на цигулки, мандолини
и китари. Със застъпничеството на видния казанлъшки музикален
деец Иван Скордев и със спомоществователството на Пловдивската
индустриална камара той е изпратен на специализация в Маркнойкирхен, голям център на лютиерското производство в Германия. Но
не завършва обучението си, а се доусъвършенства при неизвестен
германски лютиер.
След двегодишен престой в Германия Димитър Георгиев се връща в родния си град през 1924 г., запознат с основните изисквания
на цигулкостроенето. Подпомогнат от братята си Боню и Иван, отново открива работилница за изработване на струнни музикални
инструменти, наречена “Кремона”. Твърди се, че продукцията ѝ
“задоволява нуждите на много наши любители и професионални
музиканти”. През 1925 г. Казанлъшката популярна банка подпомага финансово това производство. “Така работилницата на Д. Георгиев става предтеча и дава името на фабрика, която съществува
и до днес” (Зидаров 1996:157).
По този начин Казанлък се превръща в първия български професионален лютиерски център, където майсторите са вече организирани и с течение на времето ще развият и усъвършенстват своето
изкуство. До 1930 г. Димитър Георгиев е главен майстор на фабриката, “след което за трети път открива самостоятелно лютиерско ателие” (Зидаров 1996:156–157).
С дейността му е свързано оформянето на редица даровити български цигулкостроители като Данаил Аврамов, първият извънстоличен лютиер, носител на награди от различни конкурси за изработка на струнни музикални инструменти.
3 Според периодизацията, предложена от Константин Зидаров и възприета
в историята на българското лютиерско изкуство (Зидаров 1996:153–159).
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Фиг. 1
Данаил Аврамов вече е представител на т. нар. второ поколение 4 български лютиери, наред с майстори като Иван Калоферов,
Франц Христодоров, Димитър Найденов и др. Някои от тях развиват своята дейност предимно в София и Пловдив. Сред работещите
в Казанлък майстори от това поколение могат да се споменат още
имената на Борис Орачев и Нено Шивачев. Към второто поколение
български лютиери се числят майстори, родени в началото на ХХ в.
Според мнението на специалистите, техните инструменти вече са на
много високо професионално равнище – както в техническо отношение (размери, модели, изчисления, изработка, лакировка), така и
със своите звуково-темброви качества (срв. Зидаров 1996:159–178).
II. Първото състезание за лютиери у нас
С усъвършенстване на изработваните музикални инструменти
закономерно възниква необходимостта от “измерване на силите” и
“сверяване на часовниците” между лютиерите от второто поколение. Така се стига и до проведеното преди повече от 60 години
Първо общобългарско състезание за направа на струнни музикални инструменти, организирано от комитета за наука, изкуство и
4 Пак

според периодизацията на Зидаров (Зидаров 1996:159–178).
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култура. Конкурсът е бил анонимен и се е състоял през ноември
и декември 1949 г. в София (Фонд Данаил Аврамов, оп. 1, а. е. 2,
10, 11, 18, оп. 2, а. е. 5, 6, 8, 14).5 Началните етапи от състезанието (до второ прослушване на музикалните инструменти) са били
проведени от 1 ноември до 6 декември 1949 г., а заключителният
етап, галаконцертът и награждаването на лауреатите – от 6 до 15
декември.(Личен архив6 – частна и официална кореспонденция).
Наградите са били присъдени в няколко раздела (ФДА, оп. 1,
а. е. 2, 10, 11, 18, оп. 2, а. е. 5, 6, 8, 14 ; ЛА – дипломи и др.):
1. За цигулки:
I-ва награда – Иван Калоферов (София)
II-ра награда – Франц Христодоров (София)
III-та награда – Данаил Аврамов (Казанлък)
2. За виоли:
I-ва награда – Франц Христодоров (София)
II-ра награда – Данаил Аврамов (Кaзанлък)
III-та награда – Иван Калоферов (София)
3. Контрабаси:
I-ва награда – фабрика “Кремона” (Казанлък)
II-ра награда – Франц Христодоров (София)
III-та награда – фабрика “Кремона” (Казанлък)
5 През 60-те години на ХХ в. по инициатива на директора на ИМ “Искра”
Гергана Цанова към музея е създаден архивен фонд на Данаил Аврамов, който
според възприетата тогава номерация е бил с картотечен № 3 (дн. Фонд Данаил Аврамов, Научно-справочен фонд, Отдел “Най-нова история”, РИМ “Искра”
– Казанкък). Фондът съдържа материали, описани в два списъка. Първият
(оп. 1) се състои от документи, предавани от Д. Аврамов през втората половина на 60-те и първата половина на 70-те години, те са под № 1–27. Вторият
опис (оп. 2) включва документи, предадени от наследниците на Д. Аврамов до
2008 г., които са под № 1–17.
6 Личният архив на Данаил Аврамов, съдържащ част от документите, непредадени от него на съхранение в музея, е притежание на неговите наследници.
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В състезанието са участвали още китари и мандолини. Във всички раздели е било присъждано и по едно отличие.
Гала-концерт с наградените инструменти се е състоял на 14 декември 1949 г. в зала “България” от 19:30 ч. Концертът е бил открит с изпълнения на Държавния радио-квартет (по-известен като
“Квартет Аврамов”). В програмата са били включени “Романс” от
С. В. Рахманинов, “Ориентале” от И. С. Глазунов, “Басо-остинато”
от Л. Пипков, “Скерцо” от М. Големинов и др. Първа цигулка в
квартета е бил проф. Владимир Аврамов, свирил на цигулка, изработена от Франц Христодоров, за която лютиерът е получил втора
награда. С цигулката, изработена от Данаил Аврамов, за която му
е била присъдена трета награда, е свирил Стоян Сертев, втора цигулка в квартета. Стефан Магнев е свирил на виола, чийто майстор
Иван Калоферов е получил трета награда. А Константин Кугийски е свирил на виолончело от фабрика “Кремона”, което е било
без отличие в състезанието. В концерта са участвали със свои изпълнения още проф. Недялка Симеонова и проф. Стефан Сугарев
като солисти заедно с оркестър под диригентството на проф. Саша
Попов.
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Първото национално състезание утвърждава Данаил Аврамов
като един от най-добрите майстори на цигулки и виоли в България,
а фабрика “Кремона” – като най-добър производител на контрабаси у нас. Аврамов е единственият представител на казанлъшкото
лютиерско изкуство, удостоен с награди в два раздела (за цигулка и виола), фабрика “Кремона” е била наградена в един раздел
(за контрабас). Единственият от самостоятелно работещите казанлъшки лютиери, който получава награда в състезанието, е Данаил
Аврамов.7
Биографичната справка показва, че Данаил Аврамов е не само
първият, но и най-многократно награждаваният (в този и в следващи национални конкурси8 ) казанлъшки лютиер от второто поколение (срв. таблицата в Приложение №2). След съобщаването на тези
данни се утвърждава фактът, че той е личност със забележителни
заслуги за лютиерското изкуство в родния си град и в България.
Затова е необходимо да се припомнят някои факти от неговия живот.
III. Биографични сведения за Данаил Аврамов
Данаил Аврамов е роден на 20 август 1907 г. в Казанлък и е
починал на 9 май 1995 г. също в Казанлък. Баща му Аврам Данаилов е майстор каменоделец, преселник от Македония. Чичовците
му Илия и Димитър Данаилови са резбари от прочутата Дебърска
школа (Зидаров 1996:163; Стоянов 1987:4). Неслучайно в годините
на своята творческа зрелост Данаил Аврамов създава музикални
инструменти, които наред с високите си звуково-темброви качества
се отличават и с изящния си външен вид. Някои от тях са със сложни интарзии, в тях са инкрустирани различни орнаменти, изобразяващи рози, детелини, птици, архитектурни обекти, монограми и пр.
Да се постигне това, без да се намалят тембровите качества на инструментите, е изключително трудна и сложна задача за лютиера. Но
7 Най-сполучливо класиране от другите негови съграждани успява да постигне учителят му Димитър Георгиев, който е поощрен с отличие в един от
разделите.
8 По-подробно за участието и наградата му във Второто общобългарско състезание за лютиери вж. Чендов 1970; Генева 1969:23; ФДА, оп. 1, а. е. 4, 9, 12,
оп. 2, а. е. 5–8; ЛА – диплом (оригинал).
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успял да се справи и с това предизвикателство, Аврамов създава
редица музикални инструменти, които се превръщат в шедьоври
едновременно и на изобразителното, и на лютиерското изкуство.
Не случайно негов инструмент (китара) получава Първа награда
в разделите за приложно изкуство на художествени изложби – в
Казанлък през 1954 г. и на национално ниво в София (ФДА, оп. 1,
а. е. 3, 13, оп. 2, а. е. 13).

Фиг. 3
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По майчина линия Аврамов е потомствен казанлъчанин от рода
на известния опълченец Петко Калчев-Комитата и неговата дейност като лютиер е органично свързана с културния живот на родния му град. От най-ранни години Аврамов проявява разностранни интереси, наклонности и сръчности. В желанието си да свири
на цигулка, още десетгодишен той си изработва инструмент. През
гимназиалните си години обогатява този опит като изработва различни струнни музикални инструменти. Възползва се от съветите,
наставленията и поръчките за изработване на отделни детайли за
нуждите на Димитър Георгиев. “Така все повече разширява своите знания и практически умения в лютерията, за да достигнат
инструментите му до високо професионално равнище” (Зидаров
1996:163; срв. Стоянов 1987:4; Пройкова 1996:5).

Фиг. 4
От най-ранна възраст Данаил Аврамов има още едно голямо
желание – мечтае да се занимава и със самолетостроене. Седем
години от своя живот посвещава на тази дейност. В казанлъшката самолетна фабрика “Капрони” взема участие в изработката на
българските самолети тип “Чучулига”, “Гибла” и “КБ 24” (Зидаров
1996:164; Стоянов 1987:4; Пройкова 1996:5). В тежките години на
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Втората световна война (до октомври 1942 г.) той е назначен на отговорната длъжност фабрична контрола, което означава, че нито
един самолет не е можел да излети без неговия подпис (ФДА, оп. 2,
а. е. 3 и 4).
През 1943 г., вече напуснал самолетостроителната фабрика, Аврамов се отдава на лютиерското изкуство и не след дълго открива
собствено лютиерско ателие в Казанлък. Скоро се откроява като
добър и предпочитан майстор. Изработва над 700 инструмента като частно практикуващ и като ръководител на лютиерски цех към
предприятие “Бор” в Русе (Чендов 1970; Зидаров 1996:164; Стоянов
1987:4). Според автора на една от публикациите за Данаил Аврамов “неговите цигулки, виоли, виолончели, щипкови се отличават
не само с прецизна изработка, но и със забележителна звучност”
(Зидаров 1996:164).
Данаил Аврамов е още и талантлив художник, предимно пейзажист. Участвал е в 28 общи художествени изложби на регионално
и национално равнище, в които често е награждаван и отличаван
(Художествени творби 1946; ФДА, оп. 1, а. е. 5–8, 19–25, 27, оп. 2,
а. е. 11; ЛА – каталог от 1961 г., плакати и покани за изложби).
Приживе е уредил осем самостоятелни художествени изложби, а
посмъртно негови творби са представени в две юбилейни експозиции през 1997 и 2007 г. (Празник. . . 1997:3; Тичах към слънцето. . . 1997:5; Почитат юбилея. . . 2007:12; Юбилейна изложба 2007:2).
Отзиви за негови творби и техни репродукции са публикувани в регионални и столични издания (Художествени творби 1946; Чендов
1970 и др.). Негови картини се съхраняват във фонда на ГХГ Казанлък и ГХГ Русе, както и в редица частни колекции (Тичах към
слънцето. . . 1997:5).
Данаил Аврамов е и дългогодишен участник в театралния колектив на ОНЧ “Искра”, за което също е награждаван (ФДА, оп. 2,
а. е. 9–10). А в младите си години (в далечната 1926 г.) е сред основоположниците на ски спорта в родния си град.
Справка в архивните документи на Данаил Аврамов показва,
че той е бил член на най-малко десет художествено-творчески и
професионални организации, сред които Съюза на българските музикални и танцови дейци – чл. карта №004513 (ЛА), организацията на българските лютиери, музикалната потребителна кооперация
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“Г. Кирков” в София, Съюза на българските художници, филиал
Русе (ФДА, оп. 1, а. е. 8, 24, 27; ЛА). За членството му в колектива на художниците в Казанлък свидетелстват запазени служебна
бележка и удостоверение от ГНС – Казанлък (ФДА, оп. 1, а. е.
19, 21–23, 25), а от съдържанието на известие до Д. Аврамов става ясно, че му е било възложено “да поеме инициативата да се
изгради дружество на художниците в Казанлък” (ФДА, оп. 1, а.
е. 21). Той е бил член и на Клубовете на дейците на културата в
Казанлък – чл. карта №225 (ЛА) и в Русе, Секция “Изобразително
изкуство”, приет на 12.01.1960 г. (ЛА), на ОНЧ “Искра” – Казанлък, на БСФС – чл. карта №863576 (ЛА) и на ТД “Орлово гнездо”
– чл. карта №8173 (ЛА). Както пише за него Константин Зидаров,
съчетанията на способности, вътрешни потребности и възможности
правят от Данаил Аврамов интересна творческа личност. “Но прекалената му скромност и етичност му въздействат задържащо
– той съзнателно не шуми около себе си” (Зидаров 1996:164).
Инструментите, изработени от Данаил Аврамов, доказват своите качества на музикалния пазар в редица държави от Европа
и извън нашия континент. Интересен е фактът, че негови инструменти са предпочетени от музиканти в такива страни, които имат
утвърдени лютиерски школи с продължителна история и традиции
като Италия, Русия, Германия. Освен в тези държави произведения
на неговото лютиерско изкуство са намирали добър прием в Швеция, Турция, Израел и Австралия. В десетилетията след 1944 г.
търговските контакти по частен път с държавите от т. нар. “второ
направление” се сблъскват с редица административни затруднения.
Затова и Аврамов е сред малцината български майстори на музикални инструменти от онова време, за които се намират публикувани сведения, че са реализирали своята продукция извън границите
на България (Стоянов 1987:4). А това е било голямо и безспорно
признание за все още младата в онези години българска лютиерска
школа.
IV. Лютиерите от четирите поколения и ролята им
за развитието на лютиерското изкуство
Общо петдесет и шестима са българските лютиери, чието творчество е описано в “Сказание за цигулката” – книга, която е най-
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подробният засега исторически обзор на цигулкостроенето в България, проследено в европейски контекст. Интересно е, че от 1905 г. до
1995 г. награди и отличия в международни и национални конкурси, фестивали и изложби със състезателен характер са получили
около 20 български лютиери – от Наум Томалевски до Едрьо Едрев (срв. Приложение №2). Както вече беше споменато, счита се,
че са се оформили няколко поколения български лютиери.9 Доайени сред най-награждаваните лютиери от второто поколение са
Иван Калоферов и Данаил Аврамов, родени съответно през 1906 г.
и 1907 г. Най-млади от удостояваните с награди представители на
това поколение, са Иван Методиев и Цоню Христов Цонев, родени
през 1923 г. и 1928 г.
Когато се абстрахираме от служебни отличия (като званията
“най-добър в професията”, “отличник на министерството на леката
промишленост” и други подобни) и от несвързани пряко с качествата на музикалните инструменти административни награди (ордени,
значки, грамоти, давани извън състезания), ще можем по-точно да
определим ролята на отделите майстори за развитието на лютиерското изкуство у нас. Ако вниманието ни се фокусира единствено
върху награди, получени за класиране от първо до трето място в
професионални международни и национални конкурси и изложби,
ще установим, че само седем български лютиери са постигнали такъв успех в повече от едно състезание. Техните имена са: Иван Калоферов, Данаил Аврамов, Иван Методиев, Владимир Найденов,
Филип Добричков, Апостол Калоферов и Едрьо Едрев.10
Първите трима са представители на второто поколение български лютиери, следващите двама принадлежат към третото поколение,11 а Едрьо Едрев е най-титулуваният майстор от четвъртото
поколение (срв. Приложение №2). Съществува и известна регионална специализация – Иван и Апостол Калоферови са представители на лютиерското изкуство с център София, Иван Методиев,
9 Според автора на книгата К. Зидаров те са четири (Зидаров 1996:159, 178,
193).
10 Иван Писанов също е получил две високи отличия, но те не са от конкурси,
специализирани в лютиерството (срв. Приложение №2).
11 Докато В. Найденов и Ф. Добричков несъмнено принадлежат на третото
поколение, за А. Калоферов може и да се спори дали да не бъде причислен
към четвъртото.
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Владимир Найденов и Филип Добричков са лютиери от Пловдив,
а Данаил Аврамов и Едрьо Едрев са най-изявените майстори от
Казанлъшката лютиерска школа.
При един преглед на имената на награждаваните български
майстори и на получените от тях награди в Първото и Второто
национално състезание за лютиерско изкуство, се оказва, че Данаил Аврамов е единственият български лютиер, получил награди и в
двете състезания – през 1949 г. и през 1969 г. Всички други български майстори от неговото поколение, участвали в тези състезания
(Иван Калоферов, Франц Христодоров и др.), са награждавани само по веднъж (срв. Приложение №2).

Фиг. 5
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От гледна точка на статистиката, систематизираните в таблицата данни могат да доведат до различни изводи. Един от тях е, че в
сравнение с първото поколение български лютиери второто е показало развитие не само към увеличаване броя на изявените и признати майстори (прогрес в количествено отношение), но и към рязкото
открояване на най-добрите от тях – трима лютиери са попаднали в
призовите тройки на повече от един национален или международен
конкурс (прогрес в качествено отношение). В третото и четвъртото
поколение обаче броят на често удостояваните с най-високи отличия
лютиери е по-малък.12 Но за сметка на това се забелязва тенденция към увеличаване броя на престижните състезания, в които те
са победители. Докато най-добрите лютиери от второто и третото
поколение са се класирали между първо и трето място в не повече
от три конкурса на национално и международно равнище, техният
колега Едрьо Едрев е носител на авторитетни награди от два пъти
по голям брой състезания (проведени предимно извън България).
С течение на времето рязко се увеличават и класиранията на
българските лютиери в челните тройки на състезания зад граница.
Ако при Апостол Калоферов броят на националните и международните награди е приблизително равен, то при Едрьо Едрев съотношението между спечелените състезания у нас и в чужбина е 1:5.
Но причините за това нямат отношение само към лютиерското изкуство, а са свързани с фактори от социално-икономически и друг
характер.
Заслужава да се отбележи може би и по-особеното място на
виолата сред щрайховите инструменти, изработвани в България (и
по-специално в Казанлък). Известно е, че Данаил Аврамов е считан
от музикантите за най-добрия у нас майстор на виоли от своето
поколение. А неговият съгражданин Едрьо Едрев при всички свои
успехи в конкурси (независимо дали се провеждат в България или
зад граница) е награждаван за изработката на виоли. Това едва ли
е случайно съвпадение, а може би е показателно за една тенденция
в развитието на родното ни цигулкостроене.
За българското лютиерско изкуство е важно да продължи и в
следващите поколения традициите на успешните изяви от настоящето и миналото. Но – както и във всяка друга човешка дейност
12 Ако

се приеме, че А. Калоферов е част от четвъртото поколение.
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– това едва ли ще е възможно, без да се поддържа приемственост
между поколенията и без да се предава на бъдещето споменът за
изявените предшественици, видно място сред които заема лютиерът Данаил Аврамов.
Албена Хинкова 13
Приложение №1
Списък на илюстрациите
Фиг. 1. Виола, изработена от Данаил Аврамов за изложба през 1954 г.
(Снимки: ФДА, оп. 1, а. е. 14).
Фиг. 2. Цигулката, изработена от Данаил Аврамов, спечелила Трета награда на Първото общобългарско състезание за лютиери в София през
1949 г. (Снимка: Личен архив).
Фиг. 3. Китара, спечелила Първа награда на изложба през 1954 г. Лютиер: Данаил Аврамов (Снимка: ФДА, оп. 1, а. е. 13).
Фиг. 4. Китари, изработени от Данаил Аврамов през 50-те години на
ХХ в. (Снимки: Личен архив).
Фиг. 5. Китара, изработена от Данаил Аврамов през 1953 г.
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Приложение №2
Български лютиери от ХХ в., награждавани в национални и
международни състезания и изложби
Систематизирани са данни за класиране от I до III място, както и
за специални награди на организаторите на конкурсите в периода 1905
– 1995 г. (според книгата “Сказание за цигулката” от К. Зидаров). За
времето след 1995 г. информацията е събирана лично от лютиерите.
Със звездичка (*) са означени лютиерите, класирали се от I до III
място в повече от една национални или международни прояви със състезателен характер.

Цани Атанасов Боздуганов (1878 – 1936)
Наум Томалевски (1880 –
1930)

Иван Апостолов Калоферов (1906 – 1989)

Данаил Аврамов Данаилов (1907 – 1995)

Нено Василев Шивачев
(1908 – 1993)

Франц Христов Христодоров (1910 – 1988)

1

3*

4*

5

6

2

Име, презиме и фамилия

№

Първо общобългарско състезание за
направа на струнни музикални инструменти – София (1949)

Приложение №2
Състезание – място и година на провеждане
Първо поколение
Мострен панаир – Горна Оряховица
(1926)
Лютиерска изложба – Брюксел, Белгия (1905)
Второ поколение
Първо общобългарско състезание за
направа на струнни музикални инструменти – София (1949)
Международен конкурс – Лиеж,
Белгия (1957)
Изложба – Асколи-Пичено, Италия
(1959)
Първо общобългарско състезание за
направа на струнни музикални инструменти – София (1949)
Национална изложба – София (1954)
Второ общобългарско състезание за
изработване на цигулки (1969)
Мострен панаир – Пловдив
Представените
от фабриката
инструменти
Цигулка
Виола
Контрабас

Китара
Цигулка

Първа награда
Втора награда
Златен
медал
(съвместно с фка “Кремона”)
Втора награда
Първа награда
Трета награда

Виола
Цигулка

Квартет
Квартет
Виола

Златен медал
Бронзов медал
Сребърен медал
Втора награда
Трета награда

Цигулка
Виола

Цигулкакуриоз

Цигулка

Инструмент

Първа награда
Трета награда

Сребърен медал

Златен медал

Награда
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Цоню Христов
(1928 –)

Владимир
Димитров
Найденов (1929 –)

Филип Атанасов Добричков (1933 – 2009)

13

14*

15*

Цонев

Иван Методиев Георгиев
(1923 – 1986)

12*

11

10

9

Трифон Иванов Денев
(1916 – 1980)
Найден Ганчев Цветанов
(1918 – 1987)
Иван Владимиров Друмохарски (1919 – 1992)
Богомил Господинов Терзиев (1919 –)

8

Писанов

Иван
Денев
(1916 – 1995)

7*

Трето общобългарско състезание за
лютиери – София (1874)
Международен конкурс – Сан Диего, Калифорния, САЩ (1978)
Трето общобългарско състезание за
лютиери – София (1974)
Второ общобългарско състезание за
изработване на цигулки – София
(1969)
Изложба – Асколи-Пичено, Италия
(1959)
Второ общобългарско състезание за
изработване на цигулки – София
(1969)
Трето общобългарско състезание за
лютиери – София (1974)
Трето поколение
Второ общобългарско състезание за
изработване на цигулки – София
(1969)
Трето общобългарско състезание за
лютиери – София (1974)
Второ общобългарско състезание за
изработване на цигулки – София
(1969)
Международен конкурс – София
(1983)

Мострен панаир – Пловдив (1960,
1965)

Първа награда
(съвместно с В.
Найденов)
Първа награда

Първа награда
(съвместно с Ф.
Добричков)
Трета награда

Цигулка

Цигулка

Цигулка

Цигулка

Цигулка

Цигулка
Цигулка

Първа награда
Трета награда
Голямата награда на София

Виола

Цигулка

Цигулка

Цигулка

Представените
от фабриката
инструменти
Цигулка

Сребърен медал

Трета награда

Втора награда

Златен медал

Златен
медал
(съвместно с фка “Кремона”)
Трета награда
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Едрьо
Иванов
(1958 –)

17*

–

Международен конкурс – Бавено,
Италия (1997)
Международен конкурс – Бавено,
Италия (2001)

Международен конкурс – Бавено,
Италия (1995)

Международен конкурс – Будапеща,
Унгария (1993)

Втори международен конкурс
София-Казанлък (1987)

Четвърто поколение
Второ общобългарско състезание за
изработване на цигулки – София
(1969)
Международен конкурс – Лиеж,
Белгия (1972)
Лютиерски фестивал – Ню Арк, Великобритания (1978)
Международен конкурс – Храдец
Кралове, Чехословакия (1983)

Виола
Виола

Трета наградаа

Виола

Виола

Виола

Виола
Виоли

Цигулка

Първа награда
Трета награда
и две специални
награди на консерваторията в
Токио
Награда за найдобре представил се български лютиер
Специалната
награда
на
Стефано Коня
Специалната
награда
на
Бавено
Трета награда

Квартет

Цигулка

Голямата награда на София
и златен медал
Сребърен медал

а При неприсъдена Първа награда с равен брой точки в това състезание са българският лютиер и негов италиански
колега, при което на италианеца е връчена втора награда, а на българина – трета (по информация на Е. Едрев).

Едрев

Апостол Иванов Калоферов (1944 –)

16*
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Антиутопията в литературата и киното на 20-век
Разрушаването на самоличността. Пътят към
постмодерната фрагментаризация
Изследването, което съм започнал към отдел “Сравнително литературознание” в ИЛ на БАН, цели да проследи развитието на
антиутопичната тема в литературите на Северна Америка и Канада. Приел съм за основоположно следното разделение на периодите
в това изследване: на класически представители на антиутопията
(за крайна точка на този период условно поставям най-добрата антиутопия от това време “1984”) и на постмодерни дистопии. Има
и един роман – “451 по Фаренхайт”, който може да принадлежи и
към двата периода, но той не е ключов за тази статия. В него личността е цялостна, просто властта като олицетворение на злото я е
подчинила за свои цели.
Класическите антиутопии на Замятин, Хъксли и Оруел все още
само подготвят почвата за по-радикални изображения на дехуманизацията. В техните творби липсата на свобода е основният източник
на разруха на човешкото: номерата в “Ние” и механизираният живот на Уинстън Смит, подчинен на тоталитарната власт в “1984”. В
годините до Втората световна война, а и през известен период след
нея, е трудно да се търсят пресечни точки между антиутопиите в
киното и в литературата. В тези години киното предлага по-малко
варианти на мрачни визии за бъдещето. Една безспорно добра антиутопия е “Метрополис” на Фриц Ланг. Тя може би е една от първите
антиутопии в киното. Това е един от добрите европейски образци
на антиутопичен филм, изчерпателен и представящ за първи път
вариант за робот в антиутопична обстановка, Машиненменш.
В 20-те и 30-те години на XX век най-добрите образци на антиутопии в литературата и киното принадлежат на европейската
мисъл. Освен филма “Метрополис” има и два романа – руският
“Ние” и “Прекрасен нов свят” на английския писател Олдъс Хъксли. Като изключим “Желязната пета” на Джек Лондон (една недооценена антиутопия, не без свои достойнства, но без добри образци на дехуманизация) в годините до 1945 добрите примери за
дехуманизация идват от писатели като Замятин и режисъори като Фриц Ланг. “Ние” е представител на класическите антиутопии,
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но същевременно е и прототип на модерните мрачни визии за бъдещето, представяйки човека като число, играейки си с материята и цветовете. От културологическа гледна точка романът носи революционни идеи и по отношение на музиката. Това е една
от най-музикалните антиутопии в литературата. Чак след години
американският филм “Блейд Ранър” отново ще съживи величието
на музиката като важен елемент от дистопията. Има обаче и един
режисьор подчинил известни класически произведения на музикалното изкуство на дехуманизацията – Стенли Кубрик в “Портокал с
часовников механизъм”. Това илюстрира по-голямата възможност
за експериментиране, предоставяна от филмовото изкуство на дистопичното творчество – бунтът и хаосът да не засягат само визията,
но и слуха.
След 70-те години на XX век развитието на антиутопичното
творчество в киното набира скорост. То върви паралелно и с екранизации, които понякога добавят към творчеството на писателите
и напълно нови творби като поредицата “Лудия Макс”. Антиутопията в киното много подхожда на динамиката на екшъна или това,
което американците наричат “роуд мууви” (филм за пътя). Тя започва да засяга съвременния човек по различен начин от творбите
на Оруел и Хъксли. Киновариантите подлежат и на серийни разработки, като една от най-успешните е “Лудия Макс”. Главният герой
е полицай с човешко лице и човешки начин на живот, който става
жертва на една безименна жестокост, не толкова на тоталитарна
система като Уинстън Смит (“1984”), примерно, а като че дошла
отникъде. “1984” има екранизации, но те вървят общо взето в рамките на очакваното. Антиутопичното кино има повратни моменти
и след “Лудия Макс”.
Вече споменатият “Блейд Ранър” е една екранизация на роман
на Филип К. Дик, но с особен прочит на това произведение. “Блейд
Ранър” шокира зрителя не само с епичната си, триумфална и космическа музикална феерия и с мрачната си подтискаща дъждовна
визия, но и с интересните си интерпретации на тема постчовешко – кукли, роботи и генно инженерство. За разлика от книгата
филмът е здраво стъпил на релсите на постмодерното изкуство и
киберпънка. Филмът представя по отличен начин отчуждението на
комерсиалното общество, мултикултурализмът като бич на човеш-
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ката идентичност по големите булеварди на футуристичния Лос
Анджелис. Нео-ноарът на “Блейд Ранър” е много стилен, кървав и
пълен с цигарен дим, нещо което липсва в книгата. По принцип литературата по-трудно пресъздава насилието и жестокостта на обърканото и фрагментирано съвременно общество отколкото киното.
“Невромантик”, роман на Уилям Гибсън също съдържа насилие и
отчуждение, но с по-малка доза радикалност. Все още се обмисля
екранизация и на това произведение. По него има и комикс. Гибсън е всепризнат майстор на технотрилъра, но взаимоотношенията
му с киното са сложни. Иначе романите му са олицетворение на
тази постмодерна фрагментаризация, за която говоря, но в по-друг
стил, граничещ с компютърните игри, анимето, комиксът. Уилям
Гибсън е най-компютърно ориентираният дистопичен писател. Голяма част от неговото творчество е посветена на виртуалния свят.
В киното негов паралел са само сериите “Матрицата”.
“Матрицата” се появи в атмосфера на посткиберпънк, дизастър муувийс (филми за катастрофи) и прогресивна макдоналдизация на човешката екзистенция. Сериите за кибергероя Нео би
трябвало да се разглеждат като апогей на постмодерната разпадналост на съществуването. Шизофреничното му битие, люшкащо
се между реалността и симулацията, напомня това на хакера Кейс
от “Невромантик”, но тук вече е представено по-задълбочено, поразтърсващо, по-зрелищно. “Матрицата” не е изцяло посветена на
антиутопиите, нещо което наблюдаваме и при Гибсън. Като че при
такива творци и творби героите заемат по-централно място от сетинга, нещо което се наблюдава и във филми като “12 маймуни”,
“Плажът” и “Островът” примерно. Тези произведения се запомнят
с дълбоката връзка между човека и технологиите, каквато липсва
при по-старите антиутопии, или със сложни откровения за психологията на съвременното съществуване.
“Матрицата” определено изпъква сред постмодерните дистопии
с бойните си сцени. Те са зловещо уникални, нещо което литературата не би могла да предаде със своите изразни средства. Бойните
сцени не за задължителни за всяка антиутопия/дистопия, но си
имат своя философия, свое очарование, свой начин на възприемане и следва да се правят внимателно. Специално впечатление ми
направи сблъсъкът на Нео с мултиплициращия се агент Смит, ко-
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ето литературно произведение би пресъздало по различен начин.
Тук злодеят Смит символизира фрагментираната постмодерна екзистенция, но вече подчинена на Истаблишмънта, на вездесъщата
система. Актьорската игра носи злокобна и неповторима атмосфера и съперничи на образи на фукоянската власт като Биг Брадър
и мениджъра на затвора в “Крепост” с Кристоф Ламбер.
Специално в постмодерните дистопии в киното ми е направила
голямото впечатление темата за робота като ключ към фрагментираното съществуване в постмодерната епоха. Това се отнася за
поредицата “Робокоп” – един технотрилър с дистопичен сетинг с
криминален сюжет и главен герой полицай робот. “Робокоп” интерпретира по интересен начин дехуманизацията в корпоративния
свят на неолиберална Америка на високите технологии и небостъргачите. Робокоп винаги ме е шокирал с гледната точка на робота
във филма, представяща различните гангстери като пушечно месо,
готово за прицел, както и от друга страна болезнената доза човещина у партньорката-полицай, помагаща на Мърфи, пренебрегнала студената му опаковка и още третираща го като неин колега и
партньор. “Робокоп” е филм за подчинението на съвременната личност на корпоративния контрол, за един свят в който все по-малко
зависи от отделната личност, а човешките взаимоотношения са подчинени на професията и интереса. Филмът представя тази теза в
много изчистен, добре обработен вид, по-семпъл е от литературните дистопии, но смел, откровен, директен. “Марк 13 Хардуер” е
друг дистопичен филм за машина, този път изцяло подчинена на
злото, отново разглеждащ проблема за човешката индивидуалност
в постядрен свят на военни експерименти и остарели технологии.
Изобразяването на робота като само глава с кърпа с мотив американското знаме е вече своего рода художествено посягане върху
телесната цялост. Злото е само мозък, но това не му пречи да играе с човека, да го заблуждава, да воайорства, да мимикрира и в
крайна сметка да напада.
В заключение искам да кажа, че статията е част от дългия път
на антиутопията от класиката до постмодерната дистопия, по който
вече отдавна съм тръгнал като докторант към ИЛ на БАН секция
“Сравнително литературознание”. Самата дисертация обхваща само романи, но като цяло темата за антиутопиите и дистопиите е
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много свързана с филмовото изкуство. От всички статии, които
съм писал досега, тази се занимава най-много с проблема за антиутопията/дистопията във филмовото изкуство.
Димитър Александров 1
Литература
1. Гибсън, Уилям. Невромантик. София: Камея, 1996.
2. Дик, Филип К. Беглец по острието. София: Аргус, 1994.
3. Матрицата: Пренераждане; Пътеводител на мислещия фен на трилогията. Редактор: Коуч, Стив, София: БХХС, 2004.
4. Оруел, Джордж. 1984. Профиздат, 1989.
5. Постчовешки изследвания върху тялото, властта и телесността в политиката, науката и културата. София: ИК:СЕМА РШ, 2005.

1 Димитър

Николов Александров, Институт за литература, БАН
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Системата LATEX и създаването на бюлетина
Системата TEX (произнася се тех, както би било произношението на гръцки език) е създадена през 1978 г. от американския
компютърен инженер Доналд Кнут (Donald Knuth). Това е система
за компютърен набор най-вече на математически формули и текст,
но може да се използва за набиране на всякакъв текст, формули,
графики, и др. Високата сложност на използваемост довежда до
ограничено потребление дори и сега, но изключителното качество
на шрифтове и формули издига системата до стандарта за набиране
на математически текст.
Но сложността е наистина висока, затова през 1980 г. американският компютърен инженер Лесли Лампорт (Leslie Lamport) създава системата LATEX, която (както си личи по името) е надстройка
на TEX, с цел да улесни потреблението на TEX. Целта е постигната – LATEX скрива много от “примитивността” на TEX, запазвайки
качествата ѝ. Лампорт въвежда така наречените “класове”, които
съдържат в себе си TEX код, но потребителят не е необходимо да
знае как е направен класа, а директно може да го използва. Той създава и “команди”, съдържащи TEX код, с които да се контролират
настройките на класа и на целия документ, както и форматирането
на текста.
Популярността на системата LATEX нараства и доста хора започват да помагат за подобрението ѝ. Но при такова количествено
натрупване трябва някакъв контрол и организираност – започва се
създаването на “пакети”, които съдържат в себе си много файлове
с TEX код (някои от тях с LATEX код), като тези пакети обикновено подобряват LATEX. Създава се архив на тези пакети за лесна
достъпност от всички: това е Comprehensive TeX Archive Network
(CTAN), като този архив вече съдържа над 2000 пакета. Всеки пакет може да се качи в архива, но не всеки се разпространява с
“дистрибуциите” на LATEX.
Дистрибуциите (distribution) на LATEX съдържат много от тези пакети, както и специална програма, която може да ги изполва, наречена “компилатор”. Има две основни дистрибуции: това са
MiKTeX (специално разработена за Windows) и TeXLive – вече
стандартът за LATEX (работеща на всички операционни системи).
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Пакетите са еднакви и за двете дистрибуции, а разликата между
компилаторите е минимална – изходният файл изглежда по един и
същи начин.
Изходният файл (резултатът от компилацията) може да бъде
PDF (Portable Document Format), PS (PostScript) или DVI (Device
Independent), но понеже PDF е доста популярен формат и повечето компютри имат инсталиран PDF четец, то този формат вече е
стандартът за изходен файл на LATEX.
Входният файл на LATEX е обикновен текстов файл, който се въвежда с елементарен текстов редактор (като Notepad) или програмата TeXworks, която се разпространява с дистрибуциите. Компилаторът обработва тези текстови файлове и създава изходен файл,
който може да бъде прегледан и отпечатан.
Нека да разгледаме как е направен бюлетинът.
Първо зареждаме клас article, с размер на шрифта 10 пункта,
двустранно (за да имаме лява и дясна страница):
\documentclass[10pt, twoside]{article}
После зареждаме пакет cmap, за да можем да търсим на български
език в PDF документа:
\usepackage{cmap}
Сега зареждаме кодировката на шрифта (обикновено не е нужно
да се указва това, автоматично е) – T1 е за латиница, T2A е за
кирилица:
\usepackage[T1, T2A]{fontenc}
Следва най-важният пакет – кодировката на файла. Използваната кодировка на файловете на бюлетина е UTF-8. Зареждаме
пакета inputenc ето така:
\usepackage[utf8]{inputenc}
Ако не сме сигурни каква е кодировката на файловете, но имаме
текст на кирилица, можем да напишем:
\usepackage[cp1251]{inputenc}
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Това е кодировката по подразбиране за кирилица на Windows операционната система. Файлът трябва да се компилира успешно, ако
не – значи трябва да сменим кодировката на файла или на пакета,
докато ги съгласуваме.
Сега зареждаме сричкопренасяне за български език. Но тъй като в документа има думи на английски и на гръцки език, трябва
да заредим и тях. Основният език на документа – български – се
зарежда накрая:
\usepackage[english, greek, bulgarian]{babel}
Указваме размера на страницата чрез пакета geometry: хартия
A5 (148 x 210 mm), с бели полета от всички страни по 2 cm:
\usepackage[a5paper,
top=2cm, bottom=2cm, left=2cm, right=2cm]{geometry}
Но се оказва, че отгоре и отдолу не е 2 cm, а е по-малко, тъй като
горният (header) и долният (footer) колонтитул не се включват в top
и bottom разстоянията. За да ги включим, записваме includehead,
includefoot.
Също така определяме разстоянието между колонтитулите и
текста с настройките headsep и footskip. Искаме да е зависимо
от големината на шрифта, която зададохме в началото – 10 пункта
за article, то тогава разстоянието \baselineskip е равно на 12
пункта. Така ако сменим числото в началото, то и тези две разстояния ще се сменят автоматично. Крайната команда е:
\usepackage[a5paper, includehead, includefoot,
headsep=\baselineskip, footskip=\baselineskip,
top=2cm, bottom=2cm, left=2cm, right=2cm]{geometry}
Зареждаме следните пакети без настройки (после използваме
специални команди от тях):
\usepackage{tocloft}
\usepackage{ebezier}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{hyperref}
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Пакетът hyperref е последен, защото създава доста проблеми.
Но е необходим, ако искаме да разпространяваме файла електронно, тъй като дава възможност за вътрешни препратки – при натискане върху заглавието на статията в съдържанието сме прехвърлени на самата статия.
Нека да започнем от заглавната страница. Тя е направена с
titlepage и е центрирана с center:
\begin{titlepage}
\begin{center}
\vspace*{1cm}
\textbf{\LARGE Докторантски бюлетин}
\rule{0.8\textwidth}{0.2mm}
Оставяме 1 cm отгоре с \vspace и тогава изписваме заглавието
с удебелен шрифт (чрез командата \textbf) и с по-голям размер
(чрез командата \LARGE, в случая е 16 пункта). След това създаваме
хоризонтална линия \rule с дължина 80% от широчината на текста
и дебелина 0.2 mm.
Сега създаваме логото на Докторантския съвет с picture:
\setlength{\unitlength}{1cm}
\begin{picture}(7,7)
\cCircle(3.5,3.5){3.5}[f]
\cCircle(3.5,3.5){3.1}[f]
(...)
\put(0.900,4.500){\textcolor{navy}{Докторантски}}
(...)
\end{picture}
За да начертаем кръг, използваме командата \cCircle от пакета
ebezier, а за оцветяване на текста — \textcolor от xcolor.
Завършваме заглавната страница с още една хоризонтална черта и самия текст:
\vspace*{1cm}
\rule{0.8\textwidth}{0.2mm}
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{\Large издание на Докторантския съвет\\
при Българската академия на науките}
\end{center}
\end{titlepage}

Номерата за ISSN и за книжката са подравнени спрямо хоризонталната черта. Това е направено с вътрешна страница minipage
с широчина 80% от целия текст:
\begin{minipage}{0.8\textwidth}
\hfill ISSN 1314--6270
\end{minipage}
Командата \hfill подравнява текста вдясно:
\begin{minipage}{0.8\textwidth}
{\large книжка 2 (2), година I \hfill май 2012}
\end{minipage}
Съдържанието се създава автоматично от LATEX, трябва само да
укажем позицията му с командата \tableofcontents. Как тогава се
появяват заглавията? Трябва да заградим заглавието с командата
\section:
\section{За Данаил Аврамов и лютиерското изкуство}
Което създава това заглавие в съдържанието. Но искаме заглавието
в съдържанието и заглавието на текста да са различни – заграденото в скоби [ ] отива в съдържанието, а в скоби { } се изписва
като заглавие на текста:
\section
[Албена Хинкова --За Данаил Аврамов и лютиерското изкуствоа]
{За Данаил Аврамов и лютиерското изкуство}
Дотук добре. Още искаме заглавието в съдържанието да е наклонено – това се прави с командата \textit, като внимаваме какво
заграждаме:
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\section
[Албена Хинкова --\textit{За Данаил Аврамов и лютиерското изкуство}]
{За Данаил Аврамов и лютиерското изкуство}
И сме готови. По този начин са направени всички заглавия в съдържанието. Ако не се споменава автор, използваме:
\section
[\textit{С поглед към утрешния ден на БАН}]
{С поглед към утрешния ден на БАН}
Заглавията в съдържанието нямат номерация, подравнени са
вляво и има точки между заглавието и номера на страницата. По
подразбиране номерацията е включена и се изключва с не много
очевидната команда
\setcounter{secnumdepth}{-1}
Така заглавията се подравняват вляво, но само първите редове от
тях, а трябва да е подравнено цялото заглавие. Поправяме това
със следната команда от пакета tocloft (чрез преглеждане на документацията):
\renewcommand{\cftsecnumwidth}{0em}
Включваме и точките (от същия пакет):
\renewcommand{\cftsecdotsep}{\cftdotsep}
Почти сме готови. Но шрифтът на заглавията е прекалено голям,
а бюлетинът е в малък формат – A5. Има специален пакет за промяна на шрифта на заглавията, но той е изключително труден за
използване. Много по-лесно е да прегледаме самия код на класа
article и да вземем оттам необходимата команда:
\newcommand\section{%
\@startsection{section}{1}{\z@}%
{-3.5ex \@plus -1ex \@minus -.2ex}%
{2.3ex \@plus.2ex}%
{\normalfont\Large\bfseries}}
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Форматът на заглавието е на последния ред – центрираме и намаляваме големината на шрифта:
\renewcommand\section{%
\@startsection{section}{1}{\z@}%
{-3.5ex \@plus -1ex \@minus -.2ex}%
{2.3ex \@plus.2ex}%
{\centering\normalfont\large\bfseries}}
На първия ред пишем \renewcommand, защото предефинираме тази
команда. Сега вече имаме желания изглед на съдържанието.
Информационният дял е най-голям и заема почти една страница. За да направим нова страница използваме следната команда
преди втория дял:
\addtocontents{toc}{\protect\newpage}
Това означава, че добавяме към съдържанието toc нова страница
\newpage, но трябва да защитим командата с \protect, иначе ще
се създаде нова страница между първи и втори дял в самия текст,
а това трябва да стане в съдържанието.
По същия начин се процедира с колонтитулите (header/footer)
за съдържанието. Колонтитулите трябва да бъдат включени чак
където започва първия дял, първите страници не трябва да ги
имат. Това се постига със следната команда, използвана веднага
след \begin{document}:
\pagestyle{empty}
И се оказва, че това не работи за съдържанието. Трябва да укажем
неговите колонтитули с добавяне на \thispagestyle{empty} към
командата на съдържанието:
\tableofcontents{\thispagestyle{empty}}
\addtocontents{toc}{\protect\thispagestyle{empty}}
Но това работи само за първата страница на съдържанието, а за
останалите е необходима втората команда.
Вече можем да продължим с основния текст. Използваме следните команди от пакета fancyhdr:
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\fancyhead[LE]{\thepage}
\fancyhead[RE]{Докторантски бюлетин}
\fancyhead[LO]{Докторантски бюлетин}
\fancyhead[RO]{\thepage}
Искаме на четните (E – even) страници вляво (L – left) да е изписан номерът на страницата, а вдясно (R – right) – Докторантски
бюлетин. На нечетните (O – odd) страници обратно, като идеята е
когато се разгърне книжката вляво и вдясно да е изписана страницата, а по средата (на прегъвката) да пише Докторантски бюлетин
и името на раздела. Всеки раздел предефинира третата команда:
\fancyhead[LO]{Информационен дял}
Всички тези команди са за горния колонтитул: \fancyhead, ако искаме долния: \fancyfoot. Включваме колонтитулите точно преди
основния текст с командата:
\pagestyle{fancy}
Нека да видим как се вмъкват графики (които са на отделен
файл, тъй като логото е нарисувано с команди). Това се прави със
следната команда от пакета graphicx:
\includegraphics{24may}
Искаме графиката да е центрирана и да не заема цялата страница,
тъй като снимките са оразмерени до 800 x 600 (при по-малък размер
качеството на изображението пада драстично). Използваме center
и настройка scale на \includegraphics:
\begin{center}
\includegraphics[scale=0.3]{24may}
\end{center}
Настройките на командите на LATEX са в скоби [ ], а необходимият
текст или име на файл се загражда в скоби { }.
Командите на TEX нямат настройки и се заграждат в скоби { },
но отвън (за да се ограничи полето им на действие):
{\large книжка 2 (2), година I \hfill май 2012}
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Командата \large действа само на този ред заради скобите, а без
тях полето ѝ на действие е до \end{picture}. Командата \hfill
може да действа само на един ред.
Полето на действие на TEX командите може да бъде глобално
– командата трябва да се постави преди началото на документа
\begin{document}, или локално – командата трябва да е в скоби
{ } или в среда \begin{ } и \end{ }.
Относно LATEX командите – глобално действие се постига със
зареждането на пакети, а локално – с името на командата и необходимия текст в скоби: \textit{наклонен текст}.
Това е в основни линии въведение за LATEX и за създаването на
бюлетина. Системата LATEX има много възможности и при желание
може да се направи почти всичко.
Много добре форматирана информация за LATEX има на сайта
на Wikibooks: http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX.
Полезни връзки:
http://ctan.org/
http://miktex.org/
http://texlive.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/TeX
http://en.wikipedia.org/wiki/LaTeX
Николай Икономов 1

1 Докторант

в Института по математика и информатика – БАН
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Предимства на LATEX при публикуване на научни
статии и презентации
Преди да започна да разглеждам някои конкретни примери и
трикове, които съм научил от работата с LATEX през годините, е
хубаво да се кажат няколко думи за това какво е LATEX и какви
са предимствата, недостатъците и причините да бъде популярен в
определени научни среди, както и да се подчертаят грешките на
начинаещите.
LATEX е типографска система за изготвяне на документи с високо качество, използвана основно в научните среди. Съществуват две свободни дистрибуции за LATEX за Windows – MiKTeX и
TeXLive (която работи и под Linux и MacOS). И двете идват с вграден редактор TeXworks, но има редица други свободни редактори TeXnicCenter, WinShell и пр. Работата с един или друг редактор е
въпрос на вкус и навик и затова едва ли има смисъл да се обсъжда.
Предимството (и в известен смисъл недостатъкът) на LATEX е в
причината да бъде създаден – а именно да се освободи пишещият
в максимална степен от грижа за форматирането. Форматирането
се решава вътрешно с помощта на определени класове, които задават правилата как да изглежда произведеният документ. За човек,
който е свикнал да пише на MS Word (или друг редактор, в който
изходът е същият като входа) и да форматира всичко ръчно, докато накрая то се нагласи идеално, е трудно да се прехвърли към
подобен тип мислене. Нещо повече, подобно “ръчно форматиране”,
за което има възможност и в LATEX е често пъти противопоказно,
особено ако някой друг трябва да нанася корекции по същата статия.
Друго, което трябва да се има предвид е писането на LATEX, което често отблъсква голяма част от хората, тъй като изисква известно време на свикване. Файловете, които се използват са обикновени
текстови файлове с разширение .tex, които се компилират до pdf с
pdflatex или по стария начин с latex до dvi, после от dvi до ps и от
ps до pdf. Кодът, който се компилира до pdf е подобен на HTML,
тъй като има отварящи и затварящи тагове (макар и да изглеждат
значително по-различно).
Да разгледаме най-простия пример за документ:
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\documentclass{article}
\begin{document}
Some text
\end{document}
Значението на всяка от горните команди е следното: началната команда \documentclass{article} дефинира класа на документа като статия (article), един от трите основни класа (другите два
са book и report). Командите \begin{document} и \end{document}
указват къде започва и къде свършва документа. Всякакви команди след \end{document} ще бъдат игнорирани от компилатора. Командите предшестващи \begin{document} обикновено служат за добавяне на нови полезни “пакети” или предефиниране на
команди, които могат да ни помогнат за допълнителен контрол
при форматирането, ако е наложително (като зареждане на допълнителни символи (amssymb), промяна на геометрията на страницата (geometry), слагане на фигура на точно определено място (float) и пр.). Това обикновено става с използване на команда
\usepackage{име на пакета} преди \begin{document}. Трябва да
се внимава с използването на пакети, тъй като понякога те предефинират едни и същи команди и може да влязат в конфликт един
с друг.
Друга особеност на LATEX е, че определени символи имат специално значение, т.е. изписването им ще има различен резултат.
Например % се изписва в кода като \%, наклонена черта \ се изписва като \textbackslash, тъй като служебното значение на % е
да се използва за коментари, а на \ да оставя малко празно място
или да указва команда (т.е. нещо различно от текст). Макар и да
изглежда малко сложно отначало, броят на командите, с които се
работи на практика е доста малък, а ако ни трябва нещо, което
не знаем можем да намерим сравнително лесно например в това
чудесно wiki: http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX.
Силните страни на LATEX
След като вече установихме, че LATEX изисква известна инвестиция на време за свикване с определени специфични команди, които

Научно-популярни статии

87

трябва да се запомнят и има немалка доза главоболия, възникващи понякога при грешки при компилиране заради изпусната затваряща скоба или просто правописна грешка като \edn{document}
вместо правилното \end{document}, остава да си изясним защо все
пак се използва широко и какви са силните му страни.
На първо място заради математическите (и химическите) формули, които изглеждат изключително добре:
𝑦 𝑧𝑐

𝐴𝑥𝐵𝑐

𝑓

=

𝛼
⇔
𝛽

1
2

11 +
1+

23
1+

2
1

Кодът за тази формула е:
\[
A_{B_{c_f}}^{x^{y^{z_c}}}=\frac{\alpha}{\beta}
\Leftrightarrow
\cfrac{1}{11+\cfrac{2}{1+\cfrac{23}{1+\cfrac{2}{1}}}}
\]
където \[ и \] обозначават началото и края на неномерирано уравнение.
На второ място е автоматично номериране и преномериране
на глави, параграфи, подпараграфи, уравнения и цитирането им
с помощта на указателни етикети (така при добавяне на нова глава/уравнение няма да има опасност от объркване при цитирането,
тъй като номерацията ще се смени автоматично). Да разгледаме
следния пример: “Нека 𝐹𝑛 са числата на Фибоначи, т.е.:
𝐹𝑛 = 𝐹𝑛−1 + 𝐹𝑛−2 ; 𝐹0 = 0, 𝐹1 = 1

(1)

1
1
=𝑥
=
𝑛→∞ 𝐹𝑛
0 + 1 + 1 + 2 + 3 + 5 + 8 + ...

(2)

lim

Тогава 𝑥 = 0 (следва от (1)).” Кодът за горното изглежда така:
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‘‘Нека $F_{n}$ са числата на Фибоначи, т.е.:
\begin{equation}\label{eq:fibonacci}
F_{n}=F_{n-1}+F_{n-2}; \ F_{0}=0, F_{1}=1
\end{equation}
\begin{equation}\label{eq:zajo}
\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{F_{n}}=
\frac{1}{0+1+1+2+3+5+8+\ldots}=x
\end{equation}
Тогава $x=0$ (следва от \eqref{eq:fibonacci}).’’
Както се вижда, ние използваме указателен етикет към уравнението \label{eq:fibonacci}, който впоследствие извикваме с помощта на \eqref{eq:fibonacci}. Това означава, че дори да напишем три нови уравнения преди указаното, то накрая цитирането
му ще бъде винаги с верен номер.
Въпреки че това е голямо предимство, то не е единственото. Съществено предимство на LATEX е и автоматичното сричкопренасяне
– така първо се пести място и второ няма нужда от изкуствено
разтегляне или свиване на редовете. Освен това много от големите организации и списания имат собствени класове за LATEX. Подготвянето на статия за такова списание и/или конференция става
изключително лесно. Нека разгледаме списанията на Elsevier, например, това което трябва да направите, за да подготвите статия
според техните изисквания е да свалите файла elsarticle.cls да
го сложите в същата директория като файла със статията, която сте написали с \documentclass{article}, да смените класа на
\documentclass{elsarticle} и да компилирате с pdflatex. Последващите корекции са минимални. Един примерен документ:
\documentclass[12pt]{elsarticle}
\title{Sample Elsarticle}
\author{Peter Vassilev\\
Bulgarian Academy of Sciences}
\date{}
\begin{document}
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\begin{abstract}
Abstract goes here
\end{abstract}
\begin{keyword} important keywords\end{keyword}
\maketitle
\section{Introduction}
Here are our preliminary remarks
\section{Conclusions}
Here we conclude that \cite{1} was not enough
\bibliographystyle{elsarticle-harv}
\begin{thebibliography}{1}
\bibitem{1} Aizerman, M. A.
Potential Function Method. Moscow, Nauka,1970.
\end{thebibliography}
\end{document}
Разликите с класическата статия са само в мястото на абстракта (и добавянето на нова дефинирана от класа среда за ключови
думи), който в случая трябва да дойде преди \maketitle.
Едно преформатиране на Word дори и с готов шаблон би включвало значително повече усилия, копиране и редакции.
Друго голямо предимство на LATEXе възможността лесно да се
правят презентации чрез класа beamer. Тук ще дадем пример на
такава презентация (в pdf формат) и ще разгледаме някои от основните моменти в нея.
\documentclass[professionalfonts]{beamer}
\usepackage{color}
\usepackage[english]{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{lmodern}
\usetheme{Rochester}
\usecolortheme{dolphin}
\setbeamertemplate{footline}[frame number]
\setbeamertemplate{navigation symbols}{}
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\begin{document}
\title{Sample Presentation}
\author{Peter Vassilev}
\institute{}
\date{Current Date}
\frame{\titlepage}
\section{Quote}
\frame{\frametitle{}
\begin{center}
\flushright ‘‘...essentially all models
are wrong, but some are useful.’’
\flushright George Box
\end{center}
}
\section{Frame With A lot of Text}
\frame[shrink, allowframebreaks]{\frametitle{Long Texts}
When you have really long text
(and preferably no graphics) use the
‘‘shrink’’ and/or ‘‘allowframebreaks’’ options
after frame ([shrink] and/or [allowframebreaks])
}
\section{Frame With A lot of Figures}
\frame[plain]{\frametitle{No header above the slide}
When you have figures and want to place them in one
slide and need additional space use the
‘‘plain’’ option after frame ([plain])
}
\frame{\frametitle{Final Slide}
\begin{center}
Thank You For Your Attention!
\end{center}
}
\end{document}
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Горното е за презентация на английски, за презентация на български би трябвало да заредим \usepackage[bulgarian]{babel}
и да пишем на български. За всеки отделен слайд дефинираме
съдържанието във frame частта. За по-дългите текстове е добре
да заявим “allowframebreaks”, което ще прехвърли част от съдържанието в нов слайд. Заглавията на самите слайдове се задават
с \frametitle{Заглавие на слайда}. Хубавото на презентациите,
правени с beamer, е че за разлика от правените на MS PowerPoint
няма опасност от липсващи шрифтове, размествания или проблем
от различните версии и т.н. Съществува и възможност за влагане
на филмчета (.mp4 или .swf формат с помощта на media9 пакета),
което на теория също не би трябвало да зависи от инсталираните
на машината кодеци. Тъй като все още не съм ползвал въпросния
пакет, не смея да твърдя, че това е лесна и безпроблемна работа.
Основно удобство е, че формули и/или използвани графики лесно
могат да се използват наново с минимална необходимост от редакция.
Заключителни думи
В заключение към горното ще добавя, че поради голямата си
популярност има активно разработване на нови и подобрени шрифтове, пакети и компилатори за LATEX. Тъй като проектите са в голямата си част с отворен код, а общността е приятелски настроена
към новодошлите, в крайна сметка ясно е, че продуктът ще става
все по-добър и достъпен, а новодошлите ще навлизат все по-лесно.
Инвестицията от време се изплаща бързо и ако веднъж започнете
да ползвате LATEXв научната си работа, останалите алтернативи ще
ви се сторят тромави и непохватни.
Петър Василев 1

1 Докторант

в Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН
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Сравнение на активиращите енергии на вискозно
течене при спичане на прахове
В статията е направено сравнение на активиращите енергии на
вискозно течене при спичане на прахове от контейнерно стъкло и
стъкло, получено от дънна пепел на инсинератори за градски отпадъци.
Напоследък се появи сериозен интерес към спичането на прахове от отпадъци като евтин метод [1] за инертизация и реизползване на същите [2, 3], както и използване на отпадъчните стъклени
трошки [4].
Oт технологична гледна точка, спичането е процес на получаване на здраво, с ниска порьозност (или почти без) каменовидно
тяло от свободно насипана или предварително отпресована прахообразна маса под въздействието на висока температура. Външните
признаци на спичането обикновено са намаляване размерите и порьозността на телата. При спичане са възможни следните вътрешни
процеси: изменение на количеството, размерите и формата на порите; нарастване на кристалите (зърната); снижаване напреженията
след пресоването; образуване на течна фаза; пространствено преразпределение на фазите; изменение концентрацията на дефектите
в кристалните фази и други (полиморфни превръщания, химични
реакции: твърдофазни и течно-твърдофазни).
От физикохимична гледна точка спичането е самопроизволен
процес на намаляване на свободната повърхностна енергия на прахообразно тяло при нагряване, следователно “движещата сила” при
спичане е свободната енергия на частиците (ако не се образуват нови фази). Спичането може да е твърдофазно (ТФСп.) и с наличие
на течна фаза. Относителната 𝑇 на спичане при твърдофазното
тяло се определя като функция на 𝑇 на топене: Θ = Тспек./Т.т.
Нейната стойност (определена от Густав Тамман) е: Θ ∼ 0.8 (по абсолютната скала, ∘ K) за труднотопими окиси. Скоростта и времето на спичане при еднакви 𝑇 -условия зависи от гранулометричния
размер и степента на начално уплътнение (начална порьозност).
При твърдофазно спичане на състави с < микротвърдост спичат
при по ниски температури.
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Елементарните актове на ТФСп. протичат по:
- механизъм на вискозно течене
- дифузионно-ваканционен механизъм
- спичане като дифузно течене под действието на силите на повърхностното напрежение – механизъм на повърхностна дифузия
- механизъм на пренос на вещество чрез газова фаза (механизъм изпарение-кондензация)
- дислокационно спичане
- спичане на разнородни тела (хетеродифузия) – взаимно неразтворими; при взаимно разтворимите механизма е както при
еднородните
- спичане с наличие на течна фаза
Всеки процес на спичане е съпроводен с линейно свиване на телата (shrinkage) и уплътнението им (densification). Свиването зависи от началната порьозност 𝑃 на образеца. При начална порьозност
35–40%, линейното свиване ∆𝐿/𝐿0 , съответстващо на формирането
на непорьозен материал, е 13.5–15.5%. Първите 10–12.5% са свързани с образуване на структури, притеглящи твърдите частички
(шийки, нишки). В случая на обемен транспорт, спичането е съпроводено с линейно свиване, което може да се изрази със следното
уравнение [5]:
𝑑(∆𝐿/𝐿0 )/𝑑𝑡 = 𝐴0 𝑇 𝑎 exp(−𝐸𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 /𝑅𝑇 )(∆𝐿/𝐿0 )1−𝑛/2 ,
където 𝑡 е времето, 𝐴0 𝑇 𝑎 е арениусовия предекспоненциален фактор при постоянен частичков размер, 𝑎 и 𝑛 са константи, зависещи
от транспортния механизъм. В случай на спичане чрез вискозно
течене (𝑛 = 2 и 𝑎 = 0), уравнението може да приеме следната пократка форма [6]:
𝑑(∆𝐿/𝐿0 )/𝑑𝑡 = 𝐴0 exp(𝐸𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 /𝑅𝑇 ),

(1)
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Подобна връзка има и в класическото Френкелово уравнение [7]:
𝑑(∆𝐿/𝐿0 )/𝑑𝑡 = 3𝜎/8𝑟𝜂(𝑇 ),
където 𝑟 е частичковия радиус, 𝜂 – вискозитет, а 𝜎 – повърхностно
напрежение.
Активационната енергия на вискозно течене 𝐸𝜂 намалява с нарастване на температурата [8, 9]. При малки ∆𝑇 може да се приложи Арениусовото уравнение (например при изотермично спичане),
така 𝐸𝜂 = 𝐸𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 . При неизотермични условия, горното уравнение
(1) се променя така [10]:
𝑑(∆𝐿/𝐿0 )/𝑑𝑡 = 𝐴0 /𝑉 exp(−𝐸𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 /𝑅𝑇 ).
След интегриране това уравнение добива вида [11]:
ln(𝑉 /𝑇𝑥2 ) = −𝐸𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 /𝑅𝑇𝑥 ,
където 𝑇𝑥 е температурата при която е постигнато линейно свиване
𝑥 (напр. 5%), а 𝑉 е скоростта на нагряване. 𝑇𝑥 може да се намери за
всякакво свиване, което искаме [12] (желателно 0–10%) или замени с
𝑇𝑔 (температура за стъклообразуване) или с температура на някой
фазов преход.
Подобни уравнения широко се използват при различни трансформационни процеси, като например за кристализация (Кисинджър [13], Такур [14] и Озава [15]) или за стъклообразуване (Бартенев [12], Чен [15]). Такива процеси могат да съпътстват термичния
процес и да се получат разлики в енергиите, съпоставено с тези на
вискозно течене. По този начин може да се направи предварителен
извод за наличие на такива процеси и на тази база да се пристъпи към подробен анализ, като допълнително се докажат с ХRD и
с електронен микроскоп новопоявилите се и/или изчезнали фази.
Още повече вискозното течене дори може да даде неточни резултати, ако протича при температури, близки до ликвидусната (на
стопилката в общия състав), където влиянието на вариациите във
вискозитета са големи.
Измерването на активиращите енергии (в случая 𝐸𝑠𝑖𝑛 ) е удобно
при известни 𝑇𝑥 и процент на свиване, като 𝐸𝑠𝑖𝑛 e наклонът на
правите, получени от експеримента в координати: 𝑥 = 1/𝑅𝑇𝑥 и
𝑦 = ln(𝑉 /𝑇𝑥2 ).
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Материали и апаратура
При провеждане на експеримент за образци на некристализиращо стъкло използвахме обикновено контейнерно стъкло (от буркан)
с широко известен и стандартизиран състав, обозначено нататък
като “CG”. От него са приготвени образци чрез смилане, пресяване
под 70 мкм сито, добавен е биндер (0.7% ПВА). Материалът се пресова във форма под налягане 40 Мра за 30 сек. Съхне при стайна
𝑇 два дни.
За образци от умерено кристализиращо стъкло се използва смес
от едрите фракции (> 2мм) на дънни пепели (bottom ashes) на градски инсинератори в Италия (балансиран състав от 3 инсинератора).
След предварителна обработка (магнитна сепарация, миене и др.)
тази смес се претопява, хомогенизира, охлажда, смила и пресява
под 70 мкм. Образецът се приготвя аналогично, занапред обозначено като “GL”.
За първоначална настройка на параметрите на спичане използвахме ДТА – ТГ апарат “Perkin – Elmer”. За измерване на свиването при спичане използвахме оптичен дилатометър “Misura 3” на
“Expert system”, с приложена към него преса. Електронно-микроскопските снимки – СЕМ “Jeol 5300”.
Експеримент
Дилатометрично свиване на образец от контейнерно стъкло.
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Пуснати са няколко сета при различни скорости на нагряване.
Вижда се характерното “ветрило”, чийто по-голям темп на разширение отговаря на по-ниски стойности на активиращата енергия.
Тук при по-ниски скорости има по-добро спичане.
Дилатометрично свиване при образец от стъкло GL.

В този случай темпът на разширение на “ветрилото” е по-малък,
което съответства на по-високи активационни енергии на процеса.
Този състав спича по-добре при по-високи скорости на нагряване. При ниски скорости съпътстващата кристализация блокира порано, защото има достатъчно време за образуване и нарастване на
кристална фаза; при по-високи скорости успяваме да спечем бързо,
докато още не се е получила достатъчно кристална фаза.
Изчислението на активиращата енергия на вискозно течене е по
уравнението на Чен [11]:
ln(𝑉 /𝑇𝑥2 ) = −𝐸𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 /𝑅𝑇𝑥 ,
𝑇𝑥 (𝑇 %) — степен на протичане на процеса, в случая свиване (в %).
Измерени температури (∘ C) при 1–8% свиване на образец GL:
%
1
2
3
4
5
6
7
8
2 743.5 752.1 758.6 764.4 769.3 774.2 779.3 786.2
5 753.3 762.3 769.2 775.1 780.35
785
789.9 795.1
20
766
775.5
783
790
796
801.5
807
813
30
770
779.5
787
793.9
800
805.9 812.5
819
(първата колона е обем 𝑉 , следващите осем колони са температура
по Целзий 𝑇 ∘ C).
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ln(𝑉 2 /𝑇% ), със измерените температури, при съответните скорости:
1
2
3
4
5
-17.2598 -17.2767 -17.2893 -17.3005 -17.3099
-16.3567 -16.3741 -16.3874 -16.3987 -16.4087
-15.001 -15.0192 -15.0335 -15.0467 -15.0579
-14.5932 -14.6113 -14.6255 -14.6385 -14.6499
6
7
8
-17.3193 -17.329 -17.3421
-16.4175 -16.4267 -16.4365
-15.0682 -15.0784 -15.0895
-14.6608 -14.673
-14.685
1000/𝑅𝑇% , при различен процент свиване:
1
2
3
4
5
0.118308 0.117316 0.116577 0.115925 0.11538
0.117179 0.11616 0.115391 0.114742 0.11417
0.115746 0.114698 0.113883 0.113134 0.112499
0.115303 0.114262 0.113454 0.11272 0.112079
6
7
8
0.11484 0.114284 0.113539
0.113668 0.113144 0.112593
0.111923 0.111353 0.110738
0.111467 0.110789 0.11013
По същия начин се изчисляват данните и за контейнерното стъкло.
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Сравнение на стойностите на активиращи енергии на вискозно
течене на CG и GL.

Анализ на резултатите
Изчислените енергии при контейнерно стъкло CG следват стандартната логика на механизъм на спичане чрез вискозно течене.
Активационната енергия намалява с повишаване на температурата, което се дължи на бързото намаляване на вискозитета на този
състав.
При образец GL, след първоначалното намаляване на енергията
и след определена температура (съответна степен на спичане), се
наблюдава покачване на енергията, до пълно спиране на процеса.
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Този факт се обяснява със започване на кристализационен процес,
създаващ много висок привиден вискозитет, блокиращ процеса на
вискозно течене. Микроскопските снимки потвърждават наличието
на кристални фази в спечения образец GL.
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Изводи

Спичането на прахови образци от контейнерно стъкло и състав GL протича по механизъм “вискозно течене”. Отклонението от
обичайната логика на поведение на енергиите за горния механизъм с нарастване на температурата при образец GL е свързано с
наличието на друг съпътстващ процес, в случая – кристализация.
Като цяло образец GL е с по-вискозен състав, а и при наличие на
блокиране, поради кристализацията спичането става непълно, налице е сравнително голяма остатъчна порьозност. Тук, обаче при
по-високи скорости, може да се подобри спичането в достатъчна
степен.
Борис Джантов 1
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Докторантска муза
Стихотворения
***
Като под прозорец
още викам под небето.
Може би ще го отвори
някой. Стъклен звън и ето –
ще ми се усмихне мама
с коси от облак позлатени.
И кацнало на маминото рамо,
слънцето ще търси мене.
Задушница
Албена Хинкова
***
Обръщам се, но. . . няма я и мама.
Моите погледи ще станат ли кораби?
Не! А часовникът е спрял отдавна. Само
стрелките приличат на котви – като хора,
чакащи някого. И във фурната ми – спомени,
от мен изпечени,
ще ги раздавам ли утре на помена?
Албена Хинкова
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Каменоделско
На Данаил Аврамов
Повехналите клони небето разраняват
и кървав полумесец между тях гори.
А с удари длетото запява гневна песен,
запява и утихва в мраморния прах.
Надига се и секва лавина от въпроси
и погледи смълчани са отговори пак.
Прашинки сме в безкрая. . .
И вятърът ни блъска.
Вятърът ни удря –
и удряме го ние.
Но тежките отлитат,
а леките потъват –
покорни, покорени,
търкулнати в калта.
Защо не леките,
а тежките отлитат?
Въпроси. . .
Надига се и секва лавина от въпроси
и погледи смълчани са отговори пак.
А с удари длетото запява гневна песен,
Запява и утихва в мраморния прах.
Албена Хинкова
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За науката с усмивка
Митологията на Синтип философа1
Здравейте, колеги! Остават ми месец и половина до края на
докторантурата, а вместо да си пиша по дисертацията, си имам
проблеми – познайте с какво! Е, няма да се сетите, разбира се.
Мен, честно казано, ме зачислиха в моя институт не за друго,
а заради авторитета на баща ми, който тогава хич не беше малък.
Професор, доктор на медицинските науки, токсиколог. Да, ама навърши възраст за пенсия и вече е зад борда. Поне да си стоеше като
един приличен старец, да гледаше телевизия, да играеше карти и
да спореше с приятелите си от детството за политика. Но нашият
– не! Нали е свикнал да работи. . .
– Слушай, баща ми – казвам му, – защо не вземеш тогава да си
пишеш нещо в твоята област?
А той само поглежда високомерно и не ме удостоява с отговор.
Абе не съм психолог, но съм чувал, че жените в критическата малко лудвали. Явно, че и някои от мъжете в андропаузата правят
същото. Моят уважаем родител си е въобразил, че има дълбоки
познания едва ли не във всяка научна област.
Преди половин година се връщам в къщи и го гледам: започнал
да превежда. Кого мислите? Абу Хамид ал-Газали. Да си призная
не го знаех кой е, нито пък сега знам. Е, поне разбрах, че е живял
през средните векове. Така, че първите ми опасения отпаднаха. Не
е някой терорист. Не разбрах точно и какъв е – арабин, персиец
или турчин. Но баща ми със сигурност не знае нито един от тези
езици.
– Добре – питам го, – а как тогава превеждаш?
Той само се усмихва на глупостта ми. Преводаческото изкуство, според него, си имало тънкости. Една от тях била да можеш
да превеждаш чрез друг език. Баща ми например сега превеждал
от превод на френски, правен преди половин век или не знам си
там колко време. Но и текстът на френски не бил превеждан от
оригинала, защото пък бил превеждан от английски или някакъв
друг език. Нищо чудно и този превод също да не е от оригиналния
1 Всички

лица и факти в разказа са плод на художествена измислица.
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език. В един момент престанах да мисля за тези преводи и езици,
които излизат един от друг като матрьошки. Само в главата ми се
загнезди мисълта, че баща ми май го чака голямото орезиляване.
Да беше изтраял поне да ми мине защитата, а той. . . сега намерил
да става за смях!
Слава Богу един ден намирам баща си с хипертонична криза.
Прочел в някакъв вестник, че еди кой си известен арабист бил дал
за печат превод на същата книга от онзи автор с трудното име. Татко ми като побъркан повтаряше заглавието “Съживяване на науките за вярата”. След като това продължи повече от десет минути си
помислих, че вече съм закъснял и по-рано е трябвало да извикам
един колега на баща ми, добър психиатър. Тъкмо набирах номера
му, когато татко ми спря да повтаря и твърдо заяви:
– Да, момчето ми. Рано или късно ще съживим науката!
. . . Приятелят на баща ми, който дойде след половин час, ми
смигна многозначително. Двамата си поговориха и когато слязох
да изпратя госта, той ме успокои. Било дребна работа. Дребна ли?
За него може и да е дребна, но пита ли ме мен, как ще се явя на
защита, ако баща ми стане за резил!
. . . Ето че вчера беше премиерата на книгата му. Баща ми, както
се зарече, продължи да съживява науката. За три месеца написа
монография от хиляда и осемстотин страници за Софроний Врачански. Защо точно за него, не знам. Но си мисля, че татко ми е
очаквал от по-съвременните автори да се интересуват повече учени, а пък Софроний е смятал, че са го позабравили. Както се знае,
в царството на слепите царува този, който е с едно око. Според баща ми с възрожденска литература решавали да се занимават само
онези филолози, които не ги бивало за нищо друго. А освен това
от Възраждане и от футбол всеки разбирал.
На премиерата на книгата се изсипаха всички приятели на баща
ми. Естествено между тях бяха онзи психиатър и – което беше найлошо – директорът на моя институт и научният ми ръководител.
Не съм религиозен, но сега бях готов да се моля на всички светци,
включително и на Софроний Врачански, да не стане някой гаф. Писателят, който беше съчинил предговора, добре се постара (според
сумата, която баща ми му беше платил) и говори много убедително
за качествата на книгата. Татко ми също се развихри – нали е свик-
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нал да говори пред студентите си толкова години? Патриотизъм,
почит към миналото, отстояване на културната идентичност. Да,
но дойде най-опасният момент. Дадоха думата за въпроси. Една
докторантка от Института за литература попита:
– Господин професор, вие пишете за “Митологията на Синтип
философа”, преведена от Софроний, но коя от новелите в тази повест ви харесва най-много и защо?
Баща ми се втрещи. Публиката се разшумя, приятелите на татко
ми – също. Директорът на моя институт започна да кашля, а след
него – и научният ми ръководител. Искаше ми се да я хвана тая
докторантка и да я убия. По какво беше разбрала, че баща ми
никога не е чел онази книга?
Татко ми се опита да излезе от положението. Усмихна се максимално чаровно (ако беше по-млад това можеше и да има ефект
пред докторантката) и каза:
– Чакайте малко да се сетя и ще ви отговоря.
Но естествено до края на премиерата не можа да се сети. Дали
моите шефове са запомнили всичко това? Ще ми се да мисля, че са
забравили. Но не ми се вярва. Днес като отида в института с кои
очи ще ги погледна? Но по-страшно е как ще се явя на защитата.
Нали ще си кажат: абе и той като баща си пише за неща, които
никога не е чел. Попреписва си оттук оттам, но гледа да не си
личи. Да, така ще си кажат! Но. . . всъщност е точно така.
Докторант, пожелал анонимност

Списък на членовете на Докторантския съвет
Венелин Хубенов (ИМикБ) – председател
Росен Горгоров (ИБЕИ) – зам. председател
Албена Хинкова (ИЛ) – секретар
Анета Трифонова (ИИИзк)
Борис Джантов (ИФХ)
Веселин Стойчев (ИФРГ)
Галин Вълчев (ИМех)
Зорница Николаева (ИЯИЯЕ)
Карекин Есмерян (ИФТТ)
Мария Явахчова (ИЯИЯЕ)
Михаил Червенков (ИБИР)
Надя Недялкова (ИДП)
Николай Икономов (ИМИ)
Светла Цветкова (ИА с НАО)
Симеон Асеновски (ИКИТ)
Теодора Лазарова (ИИНЧ)
В Направление “Климатични промени, рискове и природни ресурси”
има две незаети места.

Скъпи колеги,
“Докторантски бюлетин” е достъпен в електронен вид на адрес:
http://phd.bas.bg/. В изданието могат да публикуват докторанти
от всички научни области в БАН и университетите в България,
затова ви молим, когато пишете свои текстове за бюлетина, да се
придържате към установения формат за съответната научна област.
Необходимо е преди изпращането на материал за публикуване
в “Докторантски бюлетин”, авторите да потърсят мнението и съгласието на съавторите на изследването (ако има такива), както и
на тези, които се споменават в материала или са засегнати от него
по друг начин. Трябва да се има предвид, че материал, изпратен
за публикуване в “Докторантски бюлетин”, е възможно да не бъде
приет за публикуване в друго издание.
Бюлетинът е без impact factor и в него могат да се публикуват
само научно-популярни статии. Желателно е авторите да се допитват до научните си ръководители, включително и по въпроса дали
публикацията в “Докторантски бюлетин” ще им носи точки според кредитната система (Приложение №2 към Правилника на ЦО
– БАН).
Можете да изпращате свои материали за публикуване в “Докторантски бюлетин”, както и мнения, препоръки, предложения, сигнали и пр. на имейл адреси: a_hin@mail.bg, rossen6540@yahoo.com,
karekin_esmerian@abv.bg.
Можете да се свържете с нас на телефон (02) 979 29 94, приемаме
обаждания във вторник от 10 до 16 ч., сряда и четвъртък от 10 до
12 ч.

