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Уважаеми читатели,
Поради големия интерес към в. „Аз-буки“ ви предоставяме 
възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ: Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 
(понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); подлез „Плиска“. 
ПЛОВДИВ: Основно училище „Алеко Константинов” (библиотека-
та), ул. „Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478.
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Снимката е отличена в III издание на Фотоконкурса на „Аз-буки“.
Автор: Димитър ЛЕФТЕРОВ, V клас, 3. ОУ „Братя Миладинови“ – Гоце Делчев

ационално издателство „Аз-буки“  
очаква творбите за  
IV издание на Националния фотоконкурс  
„Моето училище е най-хубавото“. 

В конкурса могат да участват: 
Ученици от I до XII клас, които представят  
във фотоси училищния живот.
Авторски творби се прие мат до 1. XI. 2019 г. 
Адрес: konkurs@azbuki.bg „За фотоконкурса“ 
Участието в конкурса е без такса.  
Подробни правила за участие на: www.azbuki.bg.

Изпратените снимки се оценяват  
от авторитетно жури с председател  
проф. д-р Станислав Семерджиев –  
ректор на НАТФИЗ,  
изпълнителен директор на Световната асоциа-
ция на филмовите и телевизионни висши училища.

Победителите се обявяват през декември 2019 г. 

Най-добрите 12 фотографии ще бъдат включени  
в специален календар за 2020 г. 

Ученическите творби ще бъдат публикувани  
в изданията на „Аз-буки“.

Н
Под патронажа на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев

„Моето училище е най-хубавото“
ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН ФОТОКОНКУРС

Р
астенията да ни убият ли се опитват?“ Страда-
щи от алергии често задават този въпрос на Де-
бора Девис – молекулярен генетик на растенията 
в Университета на Аделаида, Австралия. Учени-
ят трябва да знае отговора по-добре от всички. 
Нейната дисертация е посветена на изследвания 
за това как тревистите растения използват по-
ленови протеини, които карат хората да кихат и 
плачат в продължение на дни.

Това, което е известно досега за алергените 
в полените, които се разпръскват от треви, 
дървета и мъхове, няма нищо общо с отмъщение-
то срещу хората заради това, че те ги атаку-
ват с косачки и други инструменти. Истината 
е, че растенията просто се опитват да живеят 
като нас.

„В повечето случаи – казва Дебора Девис, – алер-
геновите  протеини са абсолютно необходими.“ Ми-
сията на поленовото зърно е да пренесе мъжките 
клетки до женските части на цветята. Това е рис-
кова дейност, но еволюцията е усъвършенствала 
химичния процес, който осигурява придвижването 
на зърната и самото оплождане. „Например външ-
ното покритие на поленовото зърно съдържа из-
ключително тежкия спорополенин, който може да 
издържи хиляди години“, казва Хана Банкс от Крал-
ските ботанически градини в Лондон. 
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П
ри разкопки на археолози е намерен скелет в 
неолитното селище Слатина – София, кой-
то е отпреди 7600 години. Предстои да се 
направят антропологични и радиовъглерод-
ни изследвания, за да се извлече информация 
за физическите характеристики на хората, 
дали началото на първата европейска циви-
лизация в днешните български земи.

„Находката е изключително рядка – казва 
чл.-кор. Васил Николов, зам.-председател на 
БАН, ръководител на разкопките. – Големият 
проблем, който учените още не са разреши-
ли, е къде са погребвани тези хора. Това са 
стотици хиляди, за които не знаем нищо. На 
цялата територия на страната от VI хиля-
долетие пр. Хр. са открити не повече от 200 
скелета. А става дума поне за 1 – 2 милиона 
души. Правени са теренни проучвания, но без 
резултат. Досега сме намерили само два гро-
ба в рамките на неолитното селище. И това 
– за 34 години разкопки. Този гроб е трети-
ят, вероятно на жена, погребана с дете в 
близост. Любопитно е, че зъбите Ӝ са много 
запазени, което е рядкост за хората тога-
ва. По това време хлябът се е приготвял с 
лимец, стриван с помощта на камъни. Така в 
брашното са попадали примеси от тези ка-
мъни, които са изтривали зъбите на хората.“ 

Откритите останки показват, че трупът 
е бил в свита позиция – подобно на зародиша 
в утробата. Едно от възможните обяснения 
е, че при погребването хората са връщали по-
чиналия в майката земя в това положение, в 
което плодът се намира в утробата. Чл.-кор. 
Николов казва, че засега не се знае защо в 
рамките на селището са погребвани обик-
новено жени и деца. Според него мъжете са 
изнасяни извън селището на места, където 
труповете са изтлявали. По-късно от тях са 
взимани някои кости – обикновено долната 
челюст, считани за носители на силата на 
дадения човек. Те вероятно са донасяни в сели-
щето и поставяни на специални места, за да 
помага духът на този човек на живите. Това е 
възможна хипотеза. Но тъй като поколения-
та тогава са се сменяли много бързо,  хората 
са живеели до 30 – 35-годишна възраст, става 
дума за милиони хора, от които няма и следа. 

Сред новооткритите находки в селището 
Слатина са различни предмети от бита и кул-
та, като костна лъжица и керамични съдове, 
пинтадера – вид керамичен печат, части от 
култови масички за жертвоприношения. Раз-
копките на екипа на чл.-кор. Николов ще про-
дължат в централната част на селището. 
Там те се финансират от Столична община, с 
подкрепата на Столичния инспекторат.

По време на дългогодишните разкопки 
на учените от Националния археологически 
институт с музей на БАН в селището Сла-
тина са открити много постройки. Сред тях 
са две големи къщи от 117 и 147 кв. м, както 
и една от почти 300 кв. м. Селището е било 
оградено с концентрични ровове, които са 
имали предпазни и магически функции, в тях 
са извършвани жертвоприношения.
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Откриха неолитен 
гроб в Слатина

По време на разкопките археолозите  
продължават да намират предмети от бита  

на хората от времето на неолита, като части 
от култови масички за жертвоприношения


