
ЛИШ'13
  Варна - Узана

 Здравейте, скъпи читатели! Вестникът, 
посветен на Лятната изследователска школа или 
ЛИШ, е една традиция. Традиция, представяща 
на новите попълнения в лицето на учениците, 
подготвили проекти на една от двете конференции, 
какво ги чака, ако вземат така заветното отлично 
представяне.  Трите седмици, в които бяхме там, 
няма как да се представят в няколко страници, нито 
дори в няколко тома, но ще ви покажат как работа и 
забавление могат да бъдат едно.
 Школата за пореден път направи срещата 
на десетки страхотни млади хора възможна, а и не 
само. Приятелствата, които завързват участниците 
на ЛИШ, са многобройни и смело можем да 
твърдим, че са трайни. Може някои да са приели 
школата повече като място за забавление, други 
имаха възможност да се допитат до невероятни 
преподаватели, които им помогнаха с експертни 
съвети относно разработките на учениците. Едно 
обаче знаем със сигурност - всички успяхме да 
съчетаем и двете задачи в името на доброто 
настроение и бъдещото ни развитие.
 С този вестник се завърнаха и много 
спомени. Спомени, които ще се завръщат всеки 
път, когато трябва да разкажем невероятна случка, 
и ще се смеем отново и отново, защото никога няма 
да ни омръзнат. Някой се съмнява? Тогава нека 
говори с някого от така наречените ЛИШковци. Те 
могат да говорят за това изживяване много повече, 
отколкото са преживели на него. В този вестник 
имате възможност да прочетете част от случилото 
се на ЛИШ'13 през очите на главните участници. И 
както авторите на вестник ЛИШ'12 писаха - дано 
читателите изкачат поне веднъж стълбите на 
ДИКПО - Варна с вярна дружина лишковци.

От редакторите.

Тринадесета 
лятна 
изследователска 
школа по 
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информатика
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точно към географския й център. Може би затова 
следва Узана да е натоварена зона и да е нужно 
въвеждането на пентаграми като ориентири за 
кацане. 
 *Марсианци решили да завладеят Земята, 
като започнат от Европа, но се отказват, след като 
виждат нас. 
 *Опитали са се да покорят връх “Исполин”, 
но не улучват. За протокола, ЛИШ прави това всяка 
година благополучно. 
 Както стана ясно, ЛИШ е защитен дори 
от всякакъв вид извънземни атаки. Все пак, 
ако догодина отново се сблъскаме с подобно 
посещение, най-учтиво каним вас, извънземни, да 
се присъедините към школата - не хапем :) 

Стайков

11 - 24 август Варна
 24 - 30 август Узана
  и не само...

Варна - Узана '13

На кого трябва да благодарим?!
 В този вестник всеки от участниците в ЛИШ 
имаше възмоност да напише свое преживяване 
или какво мисли. Някои го направиха, а по-
голямата част не. Важното в случая е, че всички 
искаме да благодария на тези хора/организации/
фондации и като цяло на всички, които помогнаха 
Лятна изследователска школа да пребъде отново 
и през 2013 година. Другата година отново същите 
хора, а може  и повече, ще вземат участие в 
осъществяването на ЛИШ'14 и така още дълго 
време. В следващите години дори всички се 
надяваме школата да стане международна, а 
първата стъпка беше направена още миналата 
година с Джейсън, представител от ЮАР.

БЛАГОДАРИМ ВИ!!!
 За край ще сложим една снимка, показваща 
един много готин суичър на Ванеса. Просто искахме 
да включим тази снимка! :)

ЛИШ'13 бе осъществена 
с любезното съдействие 
и финансова подкрепа на 
учредителите на УчИМИ:

Съюз на математиците в България;
Фондация "Еврика";
Международна фондация "Св. Св. Кирил и 
Методий";
ИМИ - БАН;
Американска фондация за България;
ДИКПО - Варна;
МГ "Д-р Петър Берон";
община Варна;
Висше военно-морско училище "Н. Й. 
Вапцаров";
"Прима С Турс" ЕООД;
Генерален спонсор - Фондация Америка за 
България
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ТРИНАДЕСЕТА ЛЯТНА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ШКОЛА ПО 
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

 Трета поредна година УчИМИ събира 
математици и информатици на едно място, за да 
показват и трупат знания. В показаната графика 
можете да видите по колко представители са имали 
градовете от цяла България. 

 Избрали сме този тип графика, защото 
на нас ни напомня на многото върхове, които 
изкачихме през времето ни в Узана. Графиката 
също символизира върховете, преодолени от 
участниците в Лятна изследователска школа 2013.

Участниците бяха:
1. Артур Балабанов - 
СМГ „Паисий Хилендарски”, София, 10 клас 
2. Иван Герганов - 
СОУ „П. Р. Славейков”, Кърджали, 10 клас
3. Йоана Георгиева - 
ПМГ „Академик Иван Ценов”, Враца, 10 клас
4. Симона Ценова - 
ПМГ „Академик Иван Ценов”, Враца, 10 клас 
5. Петър Гайдаров - 
ОМГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив, 10 клас
6. Румен Данговски - 
СМГ „Паисий Хилендарски”, София, 11 клас 
7. Божидара Вутева - 
ПМГ „Академик Иван Ценов”, Враца, 11 клас 
8. Гергана Георгиева - 
ПМГ „Акад. Н. Обрешков”,.Бургас, 9 клас
9. Ивелина Василева - 
ПМГ „Академик Иван Ценов”, Враца, 9 клас 

10. Христина Алексиева - 
МГ „Д-р П. Берон”, Варна, 9 клас
11. Симеон Милев - 
МГ „Д-р П. Берон”, Варна, 9 клас
12. Николай Атанасов - 
СОУ „П. Р. Славейков”, Кърджали, 10 клас
13. Ния Георгиева - 
ПМГ"Акад. Никола Обрешков", Бургас, 9 клас
14. Никола Балтов - 
ОМГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив, 10 клас 
15. Райна Гаджева - 
МГ „Константин Величков“, Пазарджик, 10 клас
16. Атанас Атанасов - 
МГ „ Баба Тонка “, Русе, 11 клас
17. Васил Пашов - 
ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”, Габрово, 11 клас
18. Христо Стоянов - 
СМГ „Паисий Хилендарски”, София, 10 клас
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Аз: А аз съм онзи идиот, който само казва да 
продължаваме, да продължаваме (за което никога 
няма да съжалявам). 
Симеон: ДОБРЕ, АЙДЕ, ИЗБИРАМЕ ЕДНАТА 
ПОСОКА. Аз предлагам натам (сочи към хотела).
Аз: Аз предлагам да не!
Следва продължение... (всъщност зависи дали ще 
се намерят нови актьори, тъй като предишните... да 
кажем, че краят не беше красив...).

Гери

Редакторите към статията:
 Мислехме, да редактираме малко статията, 
но едва ли някой би редактирал сценарий на 
Джеймс Ван например. Също така статията е 
лишена от снимков материал поради две причини: 
тъмнината по време на действието и липсата на 
време, бягайки от мечки стръвници.
 Надяваме се никой повече да не преживява 
такъв ужас, защото най-малкото ще се изложи пък 
и едва ли ще се случи отново. :P

Конспиративна теория - ЛИШ'13 Узана
 Тази година в Узана ЛИШковците доказаха, 
че са достойни за участие в реалити шоу от ранга на 
Беър Грилс, след като търпеливо, в продължение 
на цяла седмица, оцеляваха без вода и ток. 
 Отсъствието на ток се забеляза още първата 
вечер, явлението можеше да се наблюдава от всички 
етажи на хотела. След поредица от специални 
светлинни ефекти, най-неочаквано музиката отдолу 
спря. После се видя, че нищо не се вижда. 
 Спирането на тока доведе и до друга 
аномалия - липса на вода. За щастие персоналът на 
хотел „Прима S” се зае с проблема и, установявайки 
приятелски отношения с габровската пожарна, 
осигуриха дневната доза водороден монооксид 
на ЛИШковците. Редно е и да благодарим на г-н 
Даскалов, който ни показа надежден източник на 
питейна вода - тайна чешма, разположена на една 
поляна разстояние от хотела. 
 Като цяло ЛИШ продължи по план, и заети 
с натоварената си програма, включваща лекции и 
походи, ЛИШковците не отделиха много внимание 

на обстоятелствата около школата. 
 Например, пентакълът (по определение 
пентагон, вписан в окръжност) на футболното 
игрище. Според питагорейците той е символ 
на съвършенството, а според много вярвания 
символизира магията. Въпросът е, какво прави 
точно на поляната до хотела и какво означава. 
А възможностите са две: заровено съкровище 
или ориентир за НЛО. Тъй като, доколкото ми е 
известно, на никой от предходните ЛИШ-ове не е 
намирано съкровище, остава второто. 
 Да предположим, че за да се въведе ред 
в хаотичното кацане на НЛО-та в Узана, някой 
е обозначил удобни площадки с пентаграми. А 
сега си представете следното: каца поредното 
НЛО на пентаграма до хотела, и вижда... ЛИШ-
овци, състезаващи се по табла, шах, морски шах, 
advanced морски шах, белот и др.. На извънземните 
им идва в повече и решават да кацнат другаде. 
Чинията потегля, но в бързината закача няколко 
кабела и прекъсва електричеството на няколко 
хотела. 
 Затова няма как да виним персонала на 
хотел „Прима S” за неочакваната авария. Въпреки 
подобна извънредна ситуация като наличие 
на НЛО наблизо, те реагираха изключително 
професионално и направиха всичко по силите си 
за нашето удобство и безопасност. 
 Остава въпросът какво е търсело НЛО-то до 
нашия хотел. А обяснения има много: 
 *Семейство извънземни са решили да 
прекарат почивката си на планина. Няма нищо 
странно, като се има впредвид невероятните 
условия за отдих и туризъм в Узана. 
 *Извънземните са въвели “България” като 
дестинация в GPS системата си и тя ги насочва 
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19. Николай Даков -
ОМГ „Акад. К.Попов“, Пловдив, 10 клас 
20. Боян Бонев -
ОМГ „Акад. К.Попов“, Пловдив, 10 клас 
21. Ванеса Гецева -
ПМГ "Н. Попович", Шумен, 8 клас
22. Кристиян Крумов -
ПМГ "Св. Кл. Охридски", Монтана, 11 клас 
23. Виктор Кирилов - 
ПМГ "Св. Кл. Охридски", Монтана, 10 клас 
24. Любомир Янчев -
ЧНГ "Ерих Кестнер", София, 11 клас
25. Паолина Гаджулова - 
ОМГ „Акад. К.Попов“, Пловдив, 8 клас
26. Станислав Арнаудов - 
ПМГ „Добри Чинтулов”, Сливен, 10 клас
26. Станислав Арнаудов - 

ПМГ „Добри Чинтулов”, Сливен, 10 клас
27. Христо Стайков - 
МГ "Д-р П. Берон", Варна, 9 клас
28. Мерт Мехмед - 
СОУ "Сава Доброплодни", Шумен, 8 клас
29. Петър Костов - 
ПМГ „Добри Чинтулов”, Сливен, 10 клас
30. Слав Радев -
ПМГ „Добри Чинтулов”, Сливен, 10 клас
31. Радостин Емануилов -
СОУ „Сава Доброплодни”, Шумен, 7 клас
32. Ангел Димитров - 
СМГ „П. Хилендарски”, София, 10 клас
33. Хубен Иванов -
СОУ „П. Р. Славейков”, Кърджали, 10 клас
34. Десислава Бялкова -
ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”, Габрово, 9 клас

Какво е да си за пръв път на ЛИШ? 

 Ето този въпрос си задодох, когато се 
прибрах от пролетната конференция. Чувала съм 
много разкази за тази школа, но нищо не може да 
се сравни със същността ѝ. 
 Да си на ЛИШ означава да прекараш три 
седмици със страхотни и позитивни хора. Там 
ще срещнете и стари и нови приятели. Първите 
дни ще ви се стори, че сте тук от цяла вечност, а 
неусетно ще се изнижат трите седмици.

  Ето няколко неща, които трябва да знаете 
преди да отидете на ЛИШ:
 1. Ако нямате хладилник в стаята и решите 
да си оставите храна при стар приятел, трябва 
да сте наясно с факта, че храната ви ще намали 
своите размери... 

Продължава на стр. 4
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"(Почти стигнат) Погрешен завой"
Един ужасяващ филм за мечки и още мечки, страхливци, почти смели герои и още нещо 
или как почти си наляхме вода от чешмата. Една продукция на ЛИШ 2013. Достига до вас 

благодарение на... случайността, че тогава записвах.
 Участници: Ния, аз (Гери), почти сърна, 
Симеон, Румен, Хрис, почти достигната чешма, 
Райна, Ванеса, Любо (Спасителя), Поли, милиони 
мечки стръвници
 Беше тиха лятна вечер в Узана, но може 
би твърде тиха... Водата в хотел "Прима S" беше 
привършила и на няколко глупави тийнейджъри 
им хрумна не чак толкова гениалната идея да 
отидат до близката чешма ("близко" е относително 
понятие, зависи от темпото, а в случая то не бе 
особено енергично или поне не в едната посока). 
От сградата излязоха девет, но колко щяха да се 
върнат... ?
Любо: Хора! Чувствам, че един гениален ум ще 
умре тази вечер... (Явно така се успокояваше, че 
няма да е той.)
Ния: Абе хора, страх ме е...
Любо: Човек, ако наистина видя светещи очи, знаеш 
ли как... Аз ще ходя по-назад. (ПЪРВИ признак на 
параноя – въобръжаема ситуация)
Някое момиче с писъци: НЕ НЕ НЕ...
Любо (чаровен както винаги): Аз съм Спасителя. 
Ама как всички искат да са около мен, а, а! ;)
Райна: Любо, Любо, искаш ли да се върнеш?
Любо (изненадан от толкова очевадния за него 
отговор): А?! Естествено!
Ния: Хора малко ме е страх.
Симеон: Нормално чувство да ти кажа.
Любо: Ния, абе не, че нещо АМА И МЕНЕ!
Румен (пискайки саркастично, или поне мисля 
че беше така, но никога не можеш да си напълно 
сигурен): Някой да ме хване за ръчичка, моля ви се!
Любо: Румене, това не беше добра идея човек...
Хрис: Онова там наистина се движи. (ВТОРИ 
признак на параноя – привидения) 
Симеон: Кое, кое?
Хрис: Виждаш ли? Четири крака, глава, наведено, 
гледа към нас...
(писъци от неизвестни герои от групата)
Хрис: Абе това е сърна.
Румен (ентусиазирано): Къде, къде, къде?! Я дай, 
дай фенера. Човек, това ако е сърна, аз ще се 
снимам с нея.
Симеон: Тия биха спринт назад и ни зарязаха тука.

Аз: Глупости! Ай‘ да се приближим!
Румен: Хайде! Хайде приближавай се! (много 
смешно Румене, много) Не бе, айде, айде! Кажете 
на мама и тати, че ги обичах много.
И ние двамата –  славни герои и най-добри 
приятели от детинство –  започнахме да навлизаме 
все по-навътре и по-навътре в тилилейската гора, 
а приятелите ни се чуваха все по-глухо и по-глухо.
Ванеса: Не че ме е страх, ама все пак...
Симеон: Хора, те биха спринт и ги няма вече.
Румен (победоносно излизайки от гората): Абе 
няма нищо бе. Те са пълните параноици. Хайде да 
си ходим към чешмата!
Поли: Хора, групичката се раздели. Да си спомним 
пак хорър филмите. (ТРЕТИ признак на параноя – 
филмиране)
Аз: ...дето Любо ми даде... ААА ЧАКАЙ, ЛЮБО 
ИЗБЯГА ЛИ??
ДААААА (Таекуондо, а!?! Явно смелостта му се 
беше изпарила заедно с горнището му, още в мига, 
в който ми го даде в началото (за което повече от 
искрено му благодаря)).
Румен: Само да ви кажа, че спасителят на нашата 
група избяга. 
(Симеон казва нещо си за размножителен период на 
мечките и паникьосва всички останали момичета.) 
Румен: Ти от една малка мечка ли ще се стреснеш 
бе, брато?
Хрис: Брато, като има малка, има и голяма. 
(ЧЕТВЪРТИ признак за параноя – въобръжаема 
саморазправа с мама-пазител)
(пак някакви предложения да се връщаме) Румен: 
Добре, аз предлагам да гласуваме, живеем в 
демократична държава.
Аз: Да, хайде да гласуваме. Кой иска да се върне?
(няколко души вдигат ръце) Аз: Не виждам ръце!
Румен: Вие изпускате уникалната възможност да 
видите мечка за пръв път в живота си!
Хрис: И за последен! (ПЕТИ И ПОСЛЕДЕН признак 
за параноя – предречена смърт)
Симеон: Изобщо последната възможност, която 
имаш.
Поли: Абе повече няма да се делим...
Румен: Това е началото на всеки хорър филм!
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 2. Когато ви остават 9 часа до 
дългоочакваната презентация на проектите, а 
вашият все още не е готов, бъдете спокойни! “Ще 
го напишете”! 
 3. Трябва да сте винаги готови да ви подарят 
химическа тоалетна! 
 4. Трябва да сте винаги готови да ви подарят 
пържен патладжан! 
 5. Ако фалирате на втората седмица от 
лагера, няма защо да се притеснявате, може да 
препечелите малко пари, ядейки въглени.  
 6. Това че всички са “адаши” въобще не 
трябва да ви притеснява. 
 7. Ако случайно решите, че искате да 
смените цвета на косата си, то червеното е цветът! 
 8. Можете ли да се разархивирате? А седем 
пъти за една вечер? Без паника! На ЛИШ все ще 
намерите хора, специализирали се в занаята, та 
даже може и вие да се научите! 
 И това е от мен! Ако сте от щастливците 
поучили отлично на пролетната конференция, то 
ви предстоят едни прекрасни три седмици. Оттам 
вие ще си създадете анти-паник правила, свои 
истории и приятества.

Поли

Магията на ЛИШ
 Още с влизането си в стаята усетих, че 
тази изследователска школа ще бъде нещо много 
по - различно и хубаво от всички мои скромни 
представи, които бях проектирала в главата си. 
Всъщност, се оказа, че си нямах на представа какво 
ще представляват тези 21 дена за мен, докато не 
усетих ЛИШ-овската атмосфера още в първите 
минути. Още от самото начало бях заразена от 
позитивно настроение, много усмивки и ентусиазъм 
от всички около мен.
 Запознаването ми с всичките непознати, и в 
същото време усмихнати и дружелюбни лица, ми 
носеше милион положителни емоции. Въпреки че 
в началото ми беше трудно да запомня имената на 
всички, най-малкото защото си мислех, че имаше 
по-подходящи имена за всеки там, след време само 
при мисълта всяко от тези имена носеше по един 
незабравим спомен за мен. Няма да ми стигнат 
и 10 ЛИШ-овски вестника, за да опиша всичките 
преживявания и да разкажа за прекрасните 
приятелства, за чувството постоянно да си в 
готовност някой да влезе в стаята (без покана, 
разбира се, просто защото всички бяха добре 
дошли) и дори моментът на НЕизненада, когато 
видиш, че някой учтиво се е настанил в леглото ти.

На снимката: 
хРъъъ, Ния, Райна (за тези,които не могат да 

казват "Р" е Ани) и Гери
Или пък за среднощните разходки до магазина за 
още една голяма доза сладкиши, или бурканче с 
пържен патладжан по джапанки , разбира се, или 
желанието ти да си направиш...

Продължава на стр. 5
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 Освен оборените теории, бяха постигнати и 
много нови рекорди, като най-запомнящите се от 
тях ще бъдат споменати. На първо място за най-
впечатляващ развой на събитията: Никола Балтов, 
който като тираджия мина 5 поредни пъти сам 
през себе си, просто защото му се спеше. На второ 
място е Гергана, която уби най-много мафиоти. 
На трето място застават общо двама Варненци 
с постижението, че  90% от случаите се падаха 
дама пика и се нападаха взаимно. На четвърто и 
за жалост последно място е нашият любим Пешо 
получил прозвището за най-бавно работеща 
Съдба, защото успя в буквалния смисъл да преспи 
половината участници! Въпреки това той се справи 
на изключително ниво със задълженията си, което 
си пролича от неуспешните опити на другите съдби, 
които пробваха късмета си в негово отсъствие. 
Само веднъж той бе призован в селото да играе и 
като един истински месия, той уби всички мафиоти 
(добре, добре, и Пешо попромени малко статията, 
но аз съм редактор – мога да го правя :D).
 Едва ли една игра на карти би била толкова

На снимката:
Иван заспал в конферентната зала по време на 

игра Мафия
 изпълнена с насилие, но всеки разбира истинския 
риск, когато е 2 часа сутринта и гледаш да не си 
първият заспал върху маса! Оттам стана абсолютно 
ясно: белотът е за хората, които не могат да играят 
мафия!

хРъъъ

Рандом случка
 Във Варна и в добре 
познатата ни морска 
градина има едно място 
показано ни от хРъъъ. 
Там, из между дърветата, 
се крие едно дървено 
мостче. Мостче, което ни 
увериха, че е магическо. 
Идеята е да минете по 
него със затворени очи 
и през това време да 
мислите за нещо, което 

да се сбъдне.
 Нищо сложно на пръв поглед, но не и когато 
ЛИШковци решат да поиграят със съдбата. В такива 
моменти например вместо просто преминаване, се 
решаваме да бягаме със затворени очи. Не особено 
умна идея... Когато прибавим и стъпало в края, 
става немислимо! Все пак идеята ни, че колкото 
по-бързо минеш по мостта, толкова по-бързо ще се 
изпълни желанието ти, не подейства. :(
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Панорамни снимки от походи
Това са част от панорамните снимки, направени от Христо Стайков - 

участник в ЛИШ за първа година.



... възможно най-много снимки за спомен с хората 
около теб (доста много се оказват тези възможно 
най-много снимки). ЛИШ, макар и школа по 
математика и информатика, се оказа нещо много 
по-различно от представите на тези, които не им се 
е случило. ЛИШ се случва и си остава магическо!  
Освен времето за забава и приключения, идваше 
и време за наука, но тя също беше някак забавна, 
заради ЛИШ-овската атмосфера. Изработването 
на проектите не беше никак лесна задача, но това 
пък ни сплотяваше ( дори ни помагаше да намерим 
сродните си души :D ).  ЛИШ остави в мен дъга 
от неописуеми емоции и незабравими срещи и 
преживявания!

Ния
Подаръците на ЛИШ - нещо различно от всичко, което сте   
                     чували!!!

 Няма я до мен. Намира се на 7600 километра. 
Нощите не са същите. Максимата „с нея лягам, с 
нея ставам“ сякаш е блян по недоизживяно минало.
 Поразяващо е как човек може да се привърже 
към 90 сантиметров метал, тежащ 15 килограма. 
Да, точно така, става въпрос за мантинела. Не коя 
да е мантинела обаче – МОЯТА мантинела.

Специална мантинела, изкусно оцветена в най-
причудливи багри на жълтото, на чиято предница 
се къдри лика на Deadmau5 – един от любимите 
ми DJ навремето. Получих я по време на ЛИШ 
като подарък за 18-тия си рожден ден. Първите 
ми реакции представляваха смесица от учудване, 
смях, уплаха и недоумение. В последствие, вторият, 
разбира се, мажорира останалите. И всичко щеше 
да завърши типично по американскому с Happy 
Еnd, ако не беше една малка твар, чието име не ще 
спомена, но ще вметна, че на места го зоват Траян, 
който си позволи да скрие мантинелата в храстите 
в Узана. За щастие, се намериха добри хорица, 
които я намериха и пратиха към Пловдив.  И така 
всичко си свърши баш с Happy End, както и може 
да се види на снимката, показваща взаимната ни 
радост да сме отново заедно. And they lived happily 
ever after…
 И след като си мислех, че вече имайки 
мантинела, едва ли бих бил изненадан с някой друг 
подарък за рождения си ден, тазгодишните ЛИШ-
ковци решиха да ме опровергаят. Няма да изпадам 
в подробности, но ще вметна, че стомашно-
чревния ми тракт представлява обект на редица 
изследвания, дискусии и спорове. В този ред на 
мисли ЛИШ-ковци решиха да покажат уважението 
си именно към тази част от моята анатомия и ми 
подариха ХИМИЧЕСКА ТОАЛЕТНА. За съжаление, 
не мога да предам емоциите, които преминаха през 
мен, когато получих подаръка. За щастие обаче, 
мога просто да ги покажа:

Продължава на стр. 6
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За награда всеки от победителите получи от 
победените вафла на стойност 2000 долара 
(замбийски естествено). Също така беше 
организирано и състезание по търчане до върхове, 
спечелено всички пъти от пловдивчанина Петър в 
тежка конкуренция с едвам ходещите лишковци, а 
също и състезание по „достигане до хотела след 
похода до Шипка”, спечелено от Артур, който едвам 
приключил с един поход, се отправяше към друг. 
Голяма част от другото състезателно време беше 
оползотворено в белот. Тестетата от по

тридесет и двете минаха безброй пъти през ръцете 
на участниците като с пасове и контри минаваха 
дълги часове, което се оказа доходоносен бизнес 
за някои от тях. Последните нощи минаха в игра 
на мафия, в която Мерт успя да опровергае 
теорията на вероятностите и с шанс от 0,01369745 
% да изпълни ролята на мафиот 5 поредни пъти. 
Блъфовете и привидните (или пък не) заспали 
погледи успяваха да объркат всички участници, 
но мафиотите рядко успяваха да се опълчат на 
многобройните си противници.

Никола

Мафия
 Сигурно много математически проекти са 
написани, за да изследват това какви са шансовете 
да бъдеш победител при комбинаторни игри, но 
едва ли някой е вярвал, че за една седмица ще 
успеем да оборим абсолютно всички изказвани 
теории. Независимо дали ще започнем с това как 
Мерт беше мафиот 6 поредни пъти и независимо 
какво се случваше, винаги имаше твърдение: 
"Мерт е мафия!". Той предимно беше набеждаван 
от Ангел, чийто знания за комбинаторните игри 
не го докарваха до никъде, защото беше първият 
убит повечето пъти. Можем да започнем и с 
очарователния начин, по който Гери защитаваше 
всяка своя теория, но за жалост ние не оценихме 
таланта й и въведохме ново правило и то е : „Ако си 
тираджия, задължително мини през Гери!“. Сигурно 
си мислите колко е нечестно това, но за тези, които 
бяха там и станаха свидетели на обясненията на 
един много притеснен човек, е абсолютно ясно, че 
такива жертви понякога просто трябва да се правят.

Рандом случка

 По време на ЛИШ е идеалното място да се 
отдадете както на забавление, така и на работа. 
В случаят един от ЛИШковците правеше ревю на 
ново устройство за интернет издание. Какво става 
в последствие? Почти моментално намери и модел 
за снимки за да стане статията му такава, че и The 
Verge да завиди.
 Всичко обаче не завършва до тук. При 
всякакви обстоятелства можеш да разчиташ на 
хората добрали се до школата. Това е така, защото 
всички знаят какво е да се трудиш за да стигнеш 
до там и всеки би помогнал когато види, че друг се 
стреми към нея.
 P.S. Ревюто нямаше да е същото без Райна!
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За завършек ще си позволя да цитирам картичката 
към единия от подаръците – „Винаги внимавай какво 
си пожелаваш, защото и най-откачените желания

Златното сечение или как 
да успеете да го видите 

навсякъде около вас
 На тазгодишния ЛИШ имаше много неща, за 
които може да се пише, но едно от тях се откроява не 
само заради това, че се беше разпространило доста 
сред учениците, но и 
завиден брой учители 
го споменаваха, 
повтаряха, 
потретваха и изобщо 
беше споменато 
общо от тях n брой 
пъти (като n е строго по-голямо от  10 във всички 
случаи). Това беше световноизвестното ЗЛАТНО 
СЕЧЕНИЕ.  
 Както всички може би знаете, златното 
сечение представлява следното отношение 1.618 . 
Предполага се, че сме чували още в ранните години 
на нашите занимания с математика (а и не само) 
за тази божествена пропорция. Но не така смятаха 
нашите учители, които бяха включили на абсолютно 
всяка лекция от учителския семинар на Узана поне 

10-минутно разясняване на идеите, скрити зад 
това отношение, използвано от всички, от елини до 
Да Винчи.  
 Първите няколко пъти беше интересно и 
поучително, но последните разкази вече не можеха 
да задържат вниманието ни. Много интересни ни 
бяха картинките, показващи златната спирала, 
наложени върху всевъзможни повърхности – като 
започнем от гора, преминем през цвете и айсберги, 

стигнем до 
табуретка, 
например. Ние 
се опитахме 
да направим 
нещо такова с 
тази котка, за 
да ви покажем 
как изглеждаха 
тези картинки. 
Разбира се 
това нямаше 
как да остане 
незабелязано 
от нас и 
ние веднага 
започнахме 
да намираме 
златното 

сечение и златната спирала навсякъде в природата 
около нас. Имаше наистина няколко доста добри 
попадения като иделното разположение на златната 
спирала върху една бисквита или отношението на 
двете части на един клон. 
В края на краищата разбрахме, че колкото и трудно 
и невероятно  да беше за нас златното сечение, 
то ни улесни доста в самото му разбиране, поради 
факта че всеки път, когато ни се налагаше да дадем 
пример за него, просто можехме да посочим най-
близкостоящия до нас предмет.

Иван и Симо

могат да се сбъднат“. Да, по време на ЛИШ, всичко 
е възможно. Нещото, което обаче е невъзможно, е 
да не си прекараш добре.         Слави
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Може би сгреших. Главната атракция е последната 
вечер. Тогава всеки може да покаже таланта си на 
вечеря. Учениците подготвяме програма и грамоти 
за всеки. В какво се състоят грамотите? Те се дават 
на всеки, който се е отличил с нещо. Пример: Готвач 
на ЛИШ - ако участникът в школата е проявил 
разбиране и е правил сандвичи на крайно гладни 
ЛИШковци през късните часове на нощта. Също 
така има и отборни като за пример е "Кифли на 
ЛИШ", "Най-добър отбор по футбол", "Фонд Пешо" и 
много други. Вечерта продължава с танци и музика. 
Цял DJ са ни довели все пак. :D
 Това бяха дори една хилядна от нещата на 
ЛИШ. Надявам се вие, читателите, да се докоснете 
до магията, която аз преживявах 3 години.

Наско

Еднобои, Двубои..... f(x!) бои
 Доста неща се случиха по време на 
триседмичното ми пребиване на ЛИШ. Един от 
участниците (Mr. ЛИШ – ПЕШО) успя да оцелее след 
множество опити за убийство от камъни и табели из 
улиците на Варна, друг (Васко лафа) успя на свой 
гръб да разбере тежестта на разархивиращите 
програми, с които доста често борави, а трети 
просто снимаха всичко, всички навсякъде от Варна 
до Узана, успявайки да отбележат присъствие във 
всички възможни и невъзможни снимки.

На снимката:
малка група ЛИШковци на сянка до плажа на 

курорт Русалка.
Готови за импровизиран турнир по белот

 При наличието на толкова състезатели по 
математика, информатика, шахмат и к’во ли още 
не, участниците не пропускаха да се изявят и в 
други области. Първото организирано мероприятие 
беше турнир по волейбол, който се очакваше да 
бъде спечелен убедително от отбор „Медалисти 
от международни състезания по информатика”.  
Моят отбор - П.Е.Ш.О. (зад абревиатурата стои 
Първи Европейски Шампионски Отбор - няма 
нищо общо с един от скромните му членове), в 
който 2/3 от отбора играха повече волейбол на 
трета буна, отколкото бяха играли през целия си 
живот, успя да се опълчи на тяхната хегемония и 
достигна до финал. Въпреки това финалът не беше 
изигран, заради възможността от сблъсъци между 
феновете и основно поради липсата на желание 
от участниците да стоят на слънце в 2 часа. На 
последно място се класира дружбата Пловдив-
София-Кърджали известна по онова време и като 
БАН. Беше организиран и официален турнир по 
футбол на ЛИШ между членовете на Аризона в 
състав Криско, Симеон, Мерт, Ангел и Васил. Техни 
опоненти бяха членовете на Хиз’булла Румен, 
Пешо, Наско, Иван (по прякор Гошо) и вратаря 
(аз). В първата част домакините поведоха с 1:0 на 
игрището, белязано от пентаграм, но във втората 
част гостите бяха безпощадни и реализираха 
предимството си, печелейки убедително с 4:1.

Продължава на стр. 16
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Как оцелях на ЛИШ ?!?!?!
 Вече за втора година пиша статия за 
вестника на ЛИШ, но мога да се похваля, че се 
изкачих главоломно в йерархията му. От обикновен 
автор на статия, само за една година, вече съм 
редактор. Имаше обаче огромен шанс да не заема 
тази длъжност след многобройните инциденти, 
които претърпях на ЛИШ и от които (за щастие) 
успях да се отърва жив и 
в редки случаи здрав.
 Още в първите 
дни от школата имаше 
предзнаменования за 
предстоящото да се случи. 
Ако трябва да бъда точен 
- първата нощ. Не помня 
точно как или защо, но 
сутринта се събудих със 
странна болка в окото. 
Медицинското лице, с 
което се посъветвах, ми 
обясни, че съм "спал 
върху окото си", което нямам представа как може 
да се случи. Но това беше само дребен инцидент. 
Когато след няколко дена посетихме бразилския 
кораб във Варна, бариерата пред кораба за малко 
не му удари по главата. Това беше вторият знак, че 
нещо предстои да се случи. Нещото, което се случи 
не закъсня, разбира се. В един от дните, докато 
бяхме на плаж, аз се връщах с останалите от 
групата, когато осъзнах, че съм забравил обувките 
си на плажа. Тъй като те отиваха на кея, а не исках 
да закъснея, започнах да тичам, за да си взема 
обувките. На връщане продължих да тичам и най-
накрая настигнах групата, която се движеше по кея. 
Със сетни сили направих една финална крачка, с 
която стъпих точно до тях, но за жалост под мен 
имаше голямо количество пясък, върху който се 
подхлъзнах и се плъзнах около метър по бетонния 
кей. Разбира се, това не мина без поражения - 
кожата на ръката и двата крака ми се обели, но 
само малко ... ако не броим коляното, на което 
половината кожа просто липсваше. В този момент 
се роди и моят логичен въпрос: "Слави, мен не ме 
боли, нали?" По-късно стигнахме до извода, че това 
е било от адреналина от бягането.
 Като един истински футболист, тази "дребна" 

контузия не ме отказа от "красивата игра". Нито пък 
ме отказа фактът, че трябваше да я изиграя върху 
цимент. Поради това, че по някое време се оказа, 
че не мога да ходя повече, мачът беше прекратен, 
а аз се оказах с по три мехура на двете стъпала, 
които не особено разумно спуках.
 След като в продължение на два дена 

продължавах да не мога 
да ходя, си намерих бинт, 
с който превързах краката 
си. За да бъде лошата 
ситуация, още по-лоша 
точно тогава се разболях 
и рано сутрин не можех 
да говоря. Моята липса 
на мобилност и глас 
обаче не ми попречиха 
да победим руски 
волейболен отбор 2vs2 с 
Иван Герганов, нито да ги 
обърнем от 16 на 5, при 

втория мач.
Последваха няколко спокойни дни - оздравях, 
краката ми се оправиха, нямаше никакви странни 
инциденти - но това не трябваше да ме успокоява. 
Само след няколко дни облегнах китката си на 
табела със стърчащ пирон и спрях ръката си на 
около сантиметър преди да се наниже на него. 
Спокоен, че съм предотвратил злополуката 
намалих вниманието си, което се оказа пагубно.

Продължава на стр. 8
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 След Калиакра обаче денят още не е 
приключил, а с това и разходката ни. Следващата 
спирка е курорт Русалка. Това е курорт с малко 
плажче, което има място както за плажуващи, така 
и за хора, търсещи сенчеста почивка или игра на 
карти. Дори и цял турнир по белот и подаване на 
фризби. С това първата събота приключва. Поне от 
гледна точка на програма. Няма смисъл да слагаме 
снимките от страница 9, където са показани част 
от участниците в ЛИШ по време на връщането 
към ДИКПО Варна. Видимо уморени, всички се 
връщаме в хотела, но вече имащи малко заряд, 
който е достатъчен за плажен волейбол.
 Все пак сме три седмици на школата. Това, 
което са ни подготвили от УчИМИ, не свършва само 
за един ден.
 В програмата още в първите дни беше 
заложено посещение на бразилски военен кораб. 
Имахме подобно посещение и през 2011 година, но 
на мексиканска платноходка. В този ред на мисли, 
всяка година имаме посещение и на висшето учебно 
заведение по корабоплаване. Там посещаваме 
планетариума (често се случва някой да поспи за 
около 30 минути). Също така биваме развеждани 
в самото училище и ни бива показвана техника 
от корабите. Тази година имахме възможност да 
изпробваме и голям симулатор на кораб. Това 
представляваше стая с проектори, които правеха 
панорамно изображение, а в центъра на стаята 
имаше оборудване, същото като в истински кораб.

 През миналите години сме ходили и до 
историческия музей, който тази година за жалост 
беше затворен. Затова се отправихме към аквариума 
в парка на Варна. Видяхме и се запознахме с много 
морски обитатели. Дори аз лично направих едно 
видео за един специален човек. Може да забравям 
нещо, но последното, за което ще спомена от Варна 
ще е празника на града, който се засича с времето 
на пребиваването ни там. Може би тази година е 
единствената, в която пропускаме да отидем на 
празничния концерт в морската градина.
 Узана предлага още много възможности за 
развлечение. Отново програмата ни е затрупана, 
въпреки да имаме свободно време. Може да се 
каже, че всеки ден имахме поход или "разходка", 
което отново бих го нарекъл поход. Още първия 
ден имаме изкачване на връх Исполин. Приятно 
начало! В следващите дни имаме разходка до 
географския център на България, разходка по 
екопътека. Имаме и организирано състезание 
по математическо ориентиране. Какво е това? 
Състезание, в което сме разделени по отбори 
и трябва да се търсят задачи на средно големи 
разстояния. Малко тичане, малко търсене, много 
решаване на 7 задачи по математика, информатика 
и лингвистика. Състезателният ефект е уникален. 
Главната "атракция" е походът до Шипка. Поход, 
отнемащ цял ден, и общо около 30 километра в 
криволчене, изкачване и слизане. Добро време, в 
което да се възползвате от магазинчетата на Шипка!
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На връщане с Иван и Ицо играхме на баскетбол по 
пътя и когато отнех топката на Ицо, доволен от себе 
си, тръгнах след нея и както на кея се подхлъзнах и 
... И паднах под спряла кола, която шофьорът, току-
що палеше, одрах си отново краката и главата ми 
спря на една педя от бронята на колата. Иван и Ицо 
се опитаха да ме вдигнат от земята, защото бяха 
решили, че съм припаднал след удара, но Пешо не 
се дава толкова лесно! Коментарът на Ицо говори 
сам по себе си: "Пешо, това беше най-странната 
случка, която съм виждал".
 Реших, че следващите дни не мога да 
допусна повече такива инциденти, защото вече 
става твърде опасно. До Узана успях да се опазя, 
а и там единствените ми проблеми бяха, че бях 
настъпан по време на мача и пръстът ми стана два 
пъти по-голям, а и също така порязах носа си след 
като Иван ми показа нов начин за докосване на 
вътрешната му страна. Вече оставаха броени дни 
до върховното постижение - да оцелееш на ЛИШ - 
и може би бдителността ми намаля. Това позволи 
на една зле позиционирана табела на Шипка да 
се вреже в мен или аз в нея - зависи от гледната 
точка. Имаше малко кръв по челото ми, табелата 
"трептеше" в продължение на около минута след 
удара, но всичко се оправи.
Но както и да е, преживях и това. Дойде последният 
ден! Бях преживял и единственото, което беше в 
програмата беше математическото ориентиране, 
което обещаваше да бъде безопасно. Поради 
добре избраната стратегия отбор "Пешо" предаде 
задачите повече от 1 час преди някои други отбори. 
Като едни вече възрастни и разумни членове на 
обществото, аз и моите съотборници се отправихме 
към люлките наблизо. Аз, Любо и Поли си харесахме 
една от люлките тип лост. Бяхме на една голяма 
поляна и за да не се удря люлката в земята, беше 
поставен по един камък под двете й страни. Любо 
застана от едната страна, а аз и Поли от другата и 
бързо намерихме баланс. Любо обаче се премести 
малко и люлката започна да се вдига от нашата 
страна. Аз я бях хванал от долу, за да не пада 
много, но Поли се премести твърде назад, въпреки 
виковете ми да не го прави. Пръстите ми бяха на 
около секунда от това да се размажат в камъка под 
люлката, но за щастие ги извадих. Когато люлката 
удари земята, Поли се върна на старото си място и 
тя отново започна да се вдига, 

но аз не се бях хванал, защото току-що бях спасил 
пръстите си. При това рязко изкачване аз изскочих 
от люлката и паднах по гръб върху поляната. Любо 
веднага слезе от люлката, за да провери как съм, 
но Поли беше все още на нея, при това доста 
високо, и люлката падна, заедно с Поли на нея 
не къде да е, а върху крака ми. Ако не ми се беше 
случило, едва ли щях да повярвам, че такива неща 
наистина стават, обикновено това се случва само 
по анимационните филми.
 Но както и да е, преживях някак и този 
последен ден. Радвам се, че успях, защото 
следващата година пак ще мога да отида на ЛИШ и 
да си прекарам супер яко, защото там се запознах 
със супер яки хора, много от които са ми близки 
приятели сега.

Пешо
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Малко повече за програмата извън лекциите
 По време на Лятна изследователска школа 
учениците са по-заети, отколкото си мислят преди 
август месец. Може би преди да видят програмата 
за самата школа. Споменахме, че по няколко часа 
на ден има лекции, които отново мога да заявя, че 
са полезни! Има време и за плаж. Има и за купони. 
Остава време дори и за ходене по екскурзии и 
музеи.  Ето какво се случва по принцип.
 Всяка година има традиционно ходене до 
ботаническата градина в Балчик. През трите ми 
години на ЛИШ не се е случвало да ни е съпътствало 
лошо време. Да не забравя да спомена и ходенето 
до скални църкви. В Балчик се запознаваме с много 
красиви и множество на брой растителни видове. 
Градината е ОГРОМНА и се съчетава с двореца, 
който е на територията на градината. Може би 
е обратното - градината да е в територията на 
двореца. Не съм достатъчно компетентен. Още 
един съвет: можете да направите страхотни снимки 
на това място. Причината е многото места и 
разнообразието от цветове, подходящи за тази цел. 
Мястото е силно положително зареждащо. С това 
обаче съботният ден не свършва.

 Третата спирка в същия ден е нос Калиакра. 
Отново много красиво място, показващо силата на 
природата с изваяните скали. Пристигахме винаги 
по обед. Идеално!!! Почивка, разходка и какво ли 
още не. Разглеждане на останките от стените и 
отново снимки. Още си спомням как Вал по време на 
ЛИШ'11 взе точно от Калиакра своя талисман. Все 
още водим спорове какво е това животно сътворено 
от прежда. Някои вярват, че е крокодилче, някои 
стършел, други крава. Едва ли ще разберем скоро...

Продължава на стр. 14
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 Ако си участник в ЛИШ трябва да играеш 
белот. ПОСТОЯННО!!! Ето и това ни показва 
снимката. Тук сме на връх Исполин по време на 
първия ден от пребиваването ни на Узана.
 Като заклети фенове на белота умората 
не успя да ни спре. Още след снимките на 
върха седнахме да цъкаме. Ето имаме и 50 със 
съотборника ми Пешо. Браво! Аз съм срещу него 
значи сме взели раздаването. :D
 Затова пореден съвет. НАУЧЕТЕ БЕЛОТА!!! 
Това е основна движеща сила в свободното време 
на ЛИШ. Играе се в ДИКПО, на плажа, в парка, 
в супермаркета, в бар, в дискотека, в музея, на 
полето, дори в автобуса.
 Следващата най-играна игра е ЛИШ. Отново 
се играе с карти. Вземете си около 40 тестета.
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 Всички, които сме били по състезания, сме 
имали проблеми със сроковете. Дали са относно 
пращане на проект или плащане на такса... Да, 
винаги имаме проблем с подобни неща. Вал 
от Варна  реши да покаже до къде се стига по 
този начин - лягане късно и гонене на автобус. 
Забележка: Тя смята спането за нейно хоби!
 Ето хронология на събитията.

00:04, Стайков: аз ще настроя аларма за 6:30 утре, 
ОК?
Когато Вал ляга, Вал: е... той Стайков е настроил 
аларма, аз няма да слагам.
6:30, Стаята: тишина и звуци от спящи хора.
7:22, Стайков: Вал, 7:20 е, изпуснахме алармата.
Вал: обръща се на другата страна
7:23, Вал осъзнава, че закъсняват и скача. Стайков 
също скача.
7:27, Вал се е преоблякла, Стайков си оправя 
багажа.
7:33, Вал си мие зъбите.
7:37, Вал си дооправя багажа, Стайков се мие.
7:47, Вал оставя ключовете на лелката, Стайков 
мъкне чанти, навън вали.
7:56, лелката казва, че ще отвори входната врата, 
Вал и Сайков чакат послушно.
7:57 лелката не идва
7:58 лелката не идва
7:59 Стайков: те могат да отворят отгоре, двамата 
тръгват към изхода, вратата магически се отваря.
8:00, тичат към метро станцията
8:03, стигат и Вал купува билети
8:04-08, прехвърлят се от 1 на 2 линия
8:09, изпускат глупаво метро, Вал: Сега имаме да 
чакаме 4 минути, взимат асансьор заради огромното 
количество Багаж, зад което Стайков се крие
8:09.43: Виждат, че следващият влак е след 9 
минути...
8:10, чакат метрото. Оказва се, че Вал е без 
интернет в този ден и не може да провери кодовете 
на автобусните билети, поръчани онлайн на 
предния ден. Решават да ползват интернета на 
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8:11, чакат метрото.
8:12, чакат метрото.
8:13, чакат метрото.
8:14, чакат метрото.
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8:24, объркват изхода за автогарата. Намират го. 
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8:25, излизат от грешната страна на автогарата, 
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Със съдействието на: Провидението, Късмета и 
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Вал

Рандом случка
Тук ще разкажем за ето тази снимка:

На снимката се вижда как две от участничките в 
Лятна изследователска школа, по български казано,  
да се кифлят. Това са Ния (ляво) и Райна (дясно). 
Какво се е случило?
 Решили милите, че така като имат едно 
огледало не могат да се изчакат, за да го ползват. 
Идва и следващият момент. Защо една от тях да 
отиде в банята. По-лесно е огледалото от банята 
да отиде при тях.
 Има проблем! Няма как да закрепят 
огледалото. В помощ идва находчивото мислене на 
Райна. Решава да изпъне дългия си крак и освен да 
покаже сексапил, да подпре голямото огледало в 
помощ на Ния, която в противен случай остава без 
грим.
 Какво по-мотивиращо от гледката на момиче 
помагащо на друго в тежък момент? Трябва да 
кажем задружно "БРАВО!!!" на Райна, показваща, 
че малките жестове променят човека или поне 
външно. :P
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 Случвало ли ви се е вечерта да стоите пред 
компютъра, да четете книга или да гледате филм, 
и просто да забиете. В този момент погледът ви 
е прикован в тъмнината, която се вижда през 
прозореца. На лицето ви грейва усмивка. Има 
и моменти на смях. Не знам за вас, но на мен 
ми се случва често. Когато започнах да работя 
по издаването на този вестник, осъзнах нещо. 
Всеки път съм се сещал за невероятни случки с 
невероятни хора точно на тази школа.
 В средата на 9-ти клас решихме със 
съотборника ми Васил да отидем на състезание 
с проект по информационни технологии. Първото, 
на което изобщо участвахме, беше пролетната 
конференция в Боровец през 2011 година. 
Подготвихме нещо приемливо като за начинаещи 
и се записахме. Там срещнахме страхотни хора и 
прекарахме страхотни моменти. Взехме отлично 
и разбрахме, че ще участваме в ЛИШ’11. Тогава и 
идея си нямахме какво е, но всеки ден се радвам, 
че това се случи!
 Учебната година отмина както и средата на 
лятната ваканция. Август месец дойде, а с това и 
времето за пътуването ми, а и не само на мен, до 
Варна. Първоначално бях много уморен, но хората 
там не знаят какво е почивка. До вечерта всички 
бяхме на лице, а запознанствата се натрупаха. Аз, 
като човек непомнещ имена, трябваше да измисля 
как да асоциирам участниците на школата. :D
 БАААААМ… Първата вечер приключи, 
а аз разбрах, че това никак не е просто почивка. 
На следващия   ден  започнаха лекциите. Да, 
през първите 2 седмици във Варна има лекции, 
които траят около 4-5 часа на ден, но всички са 

много образователни и 
помагащи на не един от 
нас. И тук е второто нещо, 
което ми направи огромно 
впечатление. След всяка 
лекция, а и не само, 
имаш възможността да 
общуваш с доценти, 
преподаватели и 
изтъкнати хора в областта 
ти. Може да ви звучи 
скучно. Може би имаше и 
такива моменти, но никой 

3 специални години в моя живот
не би отрекъл, че разнообразната информация, 
която получаваш там е много и полезна. Тук може 
би е мястото, където трябва да благодаря на 
всички, които ни показваха нови неща, било то на 
HTML, CSS, Python, Latex и какво ли още не. Друго 
важно нещо, което трябва да се свърши по време 
на школата е да направите проект. Един съвет от 
мен: използвайте наученото на школата. Все пак 
затова сте отишли.

 Какво идва обаче след голямо учене? 
ОГРОМЕН КУПОН!!! Във Варна е точното място за 
тази цел. Съставките са ясни. Хора от над 10 области 
в България, море, слънце и още много неизвестни. 
Не са ви нужни две седмици, за да започнете да се 
чувствате като голямо семейство. На мен лично ми 
бяха нужни 3 дена, за да разбера, че хората, с които 
обитавам ДИКПО Варна ще останат в сърцето ми. 
Спомени, приключения, екскурзии, плаж, волейбол, 
футбол… Мога да изброявам в няколко тома книги 
колко неща са се случили.

 Това беше бърз обзор на първите две 
седмици на Лятна изследователска школа. Какво 
става след това? Отивате на планина! В частност 
Узана. Аз като привърженик на планината си казвах 
"супер". Там следва да си представим проектите, 
при което може да си мислите, че сме имали време. 
Няма такова нещо. Още с настаняването в хотела 
ни бива казвано да сме готови след 30 минути 
за поход. Отпочинали или не, ние се приготвяме 
и тръгваме. По този начин още в първия ден 
можехме да се похвалим с първия си изкачен връх. 
В следващите дни имахме представяне на проекти 
и още малко работа по тях. Какво по-добро място 
за това от тишината на Узана? В същото време 
имахме походи, разходки по еко пътеки и дори 
големия поход до Шипка, което грубо казано е 
около 15 километра в едната посока.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

И така се започна. Това накратко беше ЛИШ, 
обяснен за всички. След подобни изживявания 
имахме една единствена цел - следващата година 
да направим всичко възможно, за да се озовем на 
ЛИШ отново. Работихме и направихме всичко по 
силите си и успяхме. Месеци в очакване, докато се 
стигне отново до момента. Моментът, в който Лятна 
изследователска школа започне. Време, чакано с 
месеци и жадувано цяла година. И отново минахме 
през Варна и отново се запознахме с много нови 
хора. Дори и с Джейсън, който беше представител 
от ЮАР.  Всичко започна от начало. Страхотни 
спомени и подобни неща, които вече обясних. Да... 
Страхотни лета.

 След 3 години в тази обстановка реших, 
че последната е време да се включа във всичко. 
Затова последната година работих по сценария за 
последната вечер, по грамотите за участниците, 
по вестника дори. Неща, които всички може да ги 
мислят за досадни, но ти дават заряд. Заряд, че си 
бил главен участник в това.

 

И ето до къде се стига след подобни три лета. 
Стоиш пред лаптопа, пишеш статия за вестника 
след разговор с бивши трима участници, с които си 
се запознал на школата и не можете без да се чуете 
на всеки 2 дена. Да избираш из между 80 GB снимки 
такива, които да покажат нещо, което трябва да се  
изживее. Да разказваш на всички, какви случки си 
преживял и те да са навити да правят проект само 
за да отидат на ЛИШ. Ще приключа така. Работете 
здраво! Работете и заслужете мястото си на ЛИШ и 
не веднъж. Ще се убедите, че следващата година 
желанието ще нарастне!                                   Наско
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 Всички, които сме били по състезания, сме 
имали проблеми със сроковете. Дали са относно 
пращане на проект или плащане на такса... Да, 
винаги имаме проблем с подобни неща. Вал 
от Варна  реши да покаже до къде се стига по 
този начин - лягане късно и гонене на автобус. 
Забележка: Тя смята спането за нейно хоби!
 Ето хронология на събитията.

00:04, Стайков: аз ще настроя аларма за 6:30 утре, 
ОК?
Когато Вал ляга, Вал: е... той Стайков е настроил 
аларма, аз няма да слагам.
6:30, Стаята: тишина и звуци от спящи хора.
7:22, Стайков: Вал, 7:20 е, изпуснахме алармата.
Вал: обръща се на другата страна
7:23, Вал осъзнава, че закъсняват и скача. Стайков 
също скача.
7:27, Вал се е преоблякла, Стайков си оправя 
багажа.
7:33, Вал си мие зъбите.
7:37, Вал си дооправя багажа, Стайков се мие.
7:47, Вал оставя ключовете на лелката, Стайков 
мъкне чанти, навън вали.
7:56, лелката казва, че ще отвори входната врата, 
Вал и Сайков чакат послушно.
7:57 лелката не идва
7:58 лелката не идва
7:59 Стайков: те могат да отворят отгоре, двамата 
тръгват към изхода, вратата магически се отваря.
8:00, тичат към метро станцията
8:03, стигат и Вал купува билети
8:04-08, прехвърлят се от 1 на 2 линия
8:09, изпускат глупаво метро, Вал: Сега имаме да 
чакаме 4 минути, взимат асансьор заради огромното 
количество Багаж, зад което Стайков се крие
8:09.43: Виждат, че следващият влак е след 9 
минути...
8:10, чакат метрото. Оказва се, че Вал е без 
интернет в този ден и не може да провери кодовете 
на автобусните билети, поръчани онлайн на 
предния ден. Решават да ползват интернета на 
Стайков след излизане от метростанцията.
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8:11, чакат метрото.
8:12, чакат метрото.
8:13, чакат метрото.
8:14, чакат метрото.
8:15, чуват метрото!
8:16, метрото спира, качват се, уговарят се относно 
интернета и пощата.
8:23, излизат от влака.
8:24, объркват изхода за автогарата. Намират го. 
Gmail.com не зарежда на телефона на Стайков.
8:25, излизат от грешната страна на автогарата, 
разделят се: Вал избързва, за да вземе билетите, 
чакат се на Сектор 7. Gmail.com не зарежда.
8:26, автобусът София-Перник почти се сблъсква с 
Вал, но успява да я избегне. Тя не забелязва, тъй 
като gmail.com не зарежда.
8:27, Вал влиза в автогарата и вижда как гишето 
не е там, където го търси. Бързо намира новото. 
Стайков излиза от подлеза, нямащ асансьор.
8:27.35, gmail.com не зарежда, Вал пуска най-
очарователната си усмивка на касиерката и я 
пита за билетите. Касиерката поглежда часовник 
и ги дава автоматично, без да пита за кодовете от 
пощата, понеже явно Вал бърза.
8:28, Вал е пред автобуса, шофьорът наново отваря 
багажника, поставят багажа й и чакат Стайков. 
Шофьорът: къде е момчето, след 2 минути затварям 
багажника и потегляме,
8:29-8:32, Вал обяснява на шофьора за огромния 
багаж, зад който се крие собственикът му, мъкнейки 
го, и за това от какво състезание се връща. 
Шофьорът, нерадостно: ако се приготвите по-
навреме, ще дойдете по-навреме. Вал: така е.
8:30-8:32, Стайков е чакан от едната страна на 
автобуса, докато той самият чака от другата.
8:32, Вал и Стайков се съзират, шофьорът поставя 
багажа му, Вал благодари искрено,
8:32.44, Стайков се спуска да влиза в автобуса с 
непроверен билет, Вал го спира.
8:33, двата билети са проверени и двамата 
пътешественици са в автобуса, заедно с багажите 
си.
8:34, автобусът славно потегля.

Със съдействието на: Провидението, Късмета и 
компания.

Вал

Рандом случка
Тук ще разкажем за ето тази снимка:

На снимката се вижда как две от участничките в 
Лятна изследователска школа, по български казано,  
да се кифлят. Това са Ния (ляво) и Райна (дясно). 
Какво се е случило?
 Решили милите, че така като имат едно 
огледало не могат да се изчакат, за да го ползват. 
Идва и следващият момент. Защо една от тях да 
отиде в банята. По-лесно е огледалото от банята 
да отиде при тях.
 Има проблем! Няма как да закрепят 
огледалото. В помощ идва находчивото мислене на 
Райна. Решава да изпъне дългия си крак и освен да 
покаже сексапил, да подпре голямото огледало в 
помощ на Ния, която в противен случай остава без 
грим.
 Какво по-мотивиращо от гледката на момиче 
помагащо на друго в тежък момент? Трябва да 
кажем задружно "БРАВО!!!" на Райна, показваща, 
че малките жестове променят човека или поне 
външно. :P
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На връщане с Иван и Ицо играхме на баскетбол по 
пътя и когато отнех топката на Ицо, доволен от себе 
си, тръгнах след нея и както на кея се подхлъзнах и 
... И паднах под спряла кола, която шофьорът, току-
що палеше, одрах си отново краката и главата ми 
спря на една педя от бронята на колата. Иван и Ицо 
се опитаха да ме вдигнат от земята, защото бяха 
решили, че съм припаднал след удара, но Пешо не 
се дава толкова лесно! Коментарът на Ицо говори 
сам по себе си: "Пешо, това беше най-странната 
случка, която съм виждал".
 Реших, че следващите дни не мога да 
допусна повече такива инциденти, защото вече 
става твърде опасно. До Узана успях да се опазя, 
а и там единствените ми проблеми бяха, че бях 
настъпан по време на мача и пръстът ми стана два 
пъти по-голям, а и също така порязах носа си след 
като Иван ми показа нов начин за докосване на 
вътрешната му страна. Вече оставаха броени дни 
до върховното постижение - да оцелееш на ЛИШ - 
и може би бдителността ми намаля. Това позволи 
на една зле позиционирана табела на Шипка да 
се вреже в мен или аз в нея - зависи от гледната 
точка. Имаше малко кръв по челото ми, табелата 
"трептеше" в продължение на около минута след 
удара, но всичко се оправи.
Но както и да е, преживях и това. Дойде последният 
ден! Бях преживял и единственото, което беше в 
програмата беше математическото ориентиране, 
което обещаваше да бъде безопасно. Поради 
добре избраната стратегия отбор "Пешо" предаде 
задачите повече от 1 час преди някои други отбори. 
Като едни вече възрастни и разумни членове на 
обществото, аз и моите съотборници се отправихме 
към люлките наблизо. Аз, Любо и Поли си харесахме 
една от люлките тип лост. Бяхме на една голяма 
поляна и за да не се удря люлката в земята, беше 
поставен по един камък под двете й страни. Любо 
застана от едната страна, а аз и Поли от другата и 
бързо намерихме баланс. Любо обаче се премести 
малко и люлката започна да се вдига от нашата 
страна. Аз я бях хванал от долу, за да не пада 
много, но Поли се премести твърде назад, въпреки 
виковете ми да не го прави. Пръстите ми бяха на 
около секунда от това да се размажат в камъка под 
люлката, но за щастие ги извадих. Когато люлката 
удари земята, Поли се върна на старото си място и 
тя отново започна да се вдига, 

но аз не се бях хванал, защото току-що бях спасил 
пръстите си. При това рязко изкачване аз изскочих 
от люлката и паднах по гръб върху поляната. Любо 
веднага слезе от люлката, за да провери как съм, 
но Поли беше все още на нея, при това доста 
високо, и люлката падна, заедно с Поли на нея 
не къде да е, а върху крака ми. Ако не ми се беше 
случило, едва ли щях да повярвам, че такива неща 
наистина стават, обикновено това се случва само 
по анимационните филми.
 Но както и да е, преживях някак и този 
последен ден. Радвам се, че успях, защото 
следващата година пак ще мога да отида на ЛИШ и 
да си прекарам супер яко, защото там се запознах 
със супер яки хора, много от които са ми близки 
приятели сега.

Пешо

8 13

Малко повече за програмата извън лекциите
 По време на Лятна изследователска школа 
учениците са по-заети, отколкото си мислят преди 
август месец. Може би преди да видят програмата 
за самата школа. Споменахме, че по няколко часа 
на ден има лекции, които отново мога да заявя, че 
са полезни! Има време и за плаж. Има и за купони. 
Остава време дори и за ходене по екскурзии и 
музеи.  Ето какво се случва по принцип.
 Всяка година има традиционно ходене до 
ботаническата градина в Балчик. През трите ми 
години на ЛИШ не се е случвало да ни е съпътствало 
лошо време. Да не забравя да спомена и ходенето 
до скални църкви. В Балчик се запознаваме с много 
красиви и множество на брой растителни видове. 
Градината е ОГРОМНА и се съчетава с двореца, 
който е на територията на градината. Може би 
е обратното - градината да е в територията на 
двореца. Не съм достатъчно компетентен. Още 
един съвет: можете да направите страхотни снимки 
на това място. Причината е многото места и 
разнообразието от цветове, подходящи за тази цел. 
Мястото е силно положително зареждащо. С това 
обаче съботният ден не свършва.

 Третата спирка в същия ден е нос Калиакра. 
Отново много красиво място, показващо силата на 
природата с изваяните скали. Пристигахме винаги 
по обед. Идеално!!! Почивка, разходка и какво ли 
още не. Разглеждане на останките от стените и 
отново снимки. Още си спомням как Вал по време на 
ЛИШ'11 взе точно от Калиакра своя талисман. Все 
още водим спорове какво е това животно сътворено 
от прежда. Някои вярват, че е крокодилче, някои 
стършел, други крава. Едва ли ще разберем скоро...

Продължава на стр. 14

Рандом случка

 Ако си участник в ЛИШ трябва да играеш 
белот. ПОСТОЯННО!!! Ето и това ни показва 
снимката. Тук сме на връх Исполин по време на 
първия ден от пребиваването ни на Узана.
 Като заклети фенове на белота умората 
не успя да ни спре. Още след снимките на 
върха седнахме да цъкаме. Ето имаме и 50 със 
съотборника ми Пешо. Браво! Аз съм срещу него 
значи сме взели раздаването. :D
 Затова пореден съвет. НАУЧЕТЕ БЕЛОТА!!! 
Това е основна движеща сила в свободното време 
на ЛИШ. Играе се в ДИКПО, на плажа, в парка, 
в супермаркета, в бар, в дискотека, в музея, на 
полето, дори в автобуса.
 Следващата най-играна игра е ЛИШ. Отново 
се играе с карти. Вземете си около 40 тестета.
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Как оцелях на ЛИШ ?!?!?!
 Вече за втора година пиша статия за 
вестника на ЛИШ, но мога да се похваля, че се 
изкачих главоломно в йерархията му. От обикновен 
автор на статия, само за една година, вече съм 
редактор. Имаше обаче огромен шанс да не заема 
тази длъжност след многобройните инциденти, 
които претърпях на ЛИШ и от които (за щастие) 
успях да се отърва жив и 
в редки случаи здрав.
 Още в първите 
дни от школата имаше 
предзнаменования за 
предстоящото да се случи. 
Ако трябва да бъда точен 
- първата нощ. Не помня 
точно как или защо, но 
сутринта се събудих със 
странна болка в окото. 
Медицинското лице, с 
което се посъветвах, ми 
обясни, че съм "спал 
върху окото си", което нямам представа как може 
да се случи. Но това беше само дребен инцидент. 
Когато след няколко дена посетихме бразилския 
кораб във Варна, бариерата пред кораба за малко 
не му удари по главата. Това беше вторият знак, че 
нещо предстои да се случи. Нещото, което се случи 
не закъсня, разбира се. В един от дните, докато 
бяхме на плаж, аз се връщах с останалите от 
групата, когато осъзнах, че съм забравил обувките 
си на плажа. Тъй като те отиваха на кея, а не исках 
да закъснея, започнах да тичам, за да си взема 
обувките. На връщане продължих да тичам и най-
накрая настигнах групата, която се движеше по кея. 
Със сетни сили направих една финална крачка, с 
която стъпих точно до тях, но за жалост под мен 
имаше голямо количество пясък, върху който се 
подхлъзнах и се плъзнах около метър по бетонния 
кей. Разбира се, това не мина без поражения - 
кожата на ръката и двата крака ми се обели, но 
само малко ... ако не броим коляното, на което 
половината кожа просто липсваше. В този момент 
се роди и моят логичен въпрос: "Слави, мен не ме 
боли, нали?" По-късно стигнахме до извода, че това 
е било от адреналина от бягането.
 Като един истински футболист, тази "дребна" 

контузия не ме отказа от "красивата игра". Нито пък 
ме отказа фактът, че трябваше да я изиграя върху 
цимент. Поради това, че по някое време се оказа, 
че не мога да ходя повече, мачът беше прекратен, 
а аз се оказах с по три мехура на двете стъпала, 
които не особено разумно спуках.
 След като в продължение на два дена 

продължавах да не мога 
да ходя, си намерих бинт, 
с който превързах краката 
си. За да бъде лошата 
ситуация, още по-лоша 
точно тогава се разболях 
и рано сутрин не можех 
да говоря. Моята липса 
на мобилност и глас 
обаче не ми попречиха 
да победим руски 
волейболен отбор 2vs2 с 
Иван Герганов, нито да ги 
обърнем от 16 на 5, при 

втория мач.
Последваха няколко спокойни дни - оздравях, 
краката ми се оправиха, нямаше никакви странни 
инциденти - но това не трябваше да ме успокоява. 
Само след няколко дни облегнах китката си на 
табела със стърчащ пирон и спрях ръката си на 
около сантиметър преди да се наниже на него. 
Спокоен, че съм предотвратил злополуката 
намалих вниманието си, което се оказа пагубно.

Продължава на стр. 8
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 След Калиакра обаче денят още не е 
приключил, а с това и разходката ни. Следващата 
спирка е курорт Русалка. Това е курорт с малко 
плажче, което има място както за плажуващи, така 
и за хора, търсещи сенчеста почивка или игра на 
карти. Дори и цял турнир по белот и подаване на 
фризби. С това първата събота приключва. Поне от 
гледна точка на програма. Няма смисъл да слагаме 
снимките от страница 9, където са показани част 
от участниците в ЛИШ по време на връщането 
към ДИКПО Варна. Видимо уморени, всички се 
връщаме в хотела, но вече имащи малко заряд, 
който е достатъчен за плажен волейбол.
 Все пак сме три седмици на школата. Това, 
което са ни подготвили от УчИМИ, не свършва само 
за един ден.
 В програмата още в първите дни беше 
заложено посещение на бразилски военен кораб. 
Имахме подобно посещение и през 2011 година, но 
на мексиканска платноходка. В този ред на мисли, 
всяка година имаме посещение и на висшето учебно 
заведение по корабоплаване. Там посещаваме 
планетариума (често се случва някой да поспи за 
около 30 минути). Също така биваме развеждани 
в самото училище и ни бива показвана техника 
от корабите. Тази година имахме възможност да 
изпробваме и голям симулатор на кораб. Това 
представляваше стая с проектори, които правеха 
панорамно изображение, а в центъра на стаята 
имаше оборудване, същото като в истински кораб.

 През миналите години сме ходили и до 
историческия музей, който тази година за жалост 
беше затворен. Затова се отправихме към аквариума 
в парка на Варна. Видяхме и се запознахме с много 
морски обитатели. Дори аз лично направих едно 
видео за един специален човек. Може да забравям 
нещо, но последното, за което ще спомена от Варна 
ще е празника на града, който се засича с времето 
на пребиваването ни там. Може би тази година е 
единствената, в която пропускаме да отидем на 
празничния концерт в морската градина.
 Узана предлага още много възможности за 
развлечение. Отново програмата ни е затрупана, 
въпреки да имаме свободно време. Може да се 
каже, че всеки ден имахме поход или "разходка", 
което отново бих го нарекъл поход. Още първия 
ден имаме изкачване на връх Исполин. Приятно 
начало! В следващите дни имаме разходка до 
географския център на България, разходка по 
екопътека. Имаме и организирано състезание 
по математическо ориентиране. Какво е това? 
Състезание, в което сме разделени по отбори 
и трябва да се търсят задачи на средно големи 
разстояния. Малко тичане, малко търсене, много 
решаване на 7 задачи по математика, информатика 
и лингвистика. Състезателният ефект е уникален. 
Главната "атракция" е походът до Шипка. Поход, 
отнемащ цял ден, и общо около 30 километра в 
криволчене, изкачване и слизане. Добро време, в 
което да се възползвате от магазинчетата на Шипка!
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За завършек ще си позволя да цитирам картичката 
към единия от подаръците – „Винаги внимавай какво 
си пожелаваш, защото и най-откачените желания

Златното сечение или как 
да успеете да го видите 

навсякъде около вас
 На тазгодишния ЛИШ имаше много неща, за 
които може да се пише, но едно от тях се откроява не 
само заради това, че се беше разпространило доста 
сред учениците, но и 
завиден брой учители 
го споменаваха, 
повтаряха, 
потретваха и изобщо 
беше споменато 
общо от тях n брой 
пъти (като n е строго по-голямо от  10 във всички 
случаи). Това беше световноизвестното ЗЛАТНО 
СЕЧЕНИЕ.  
 Както всички може би знаете, златното 
сечение представлява следното отношение 1.618 . 
Предполага се, че сме чували още в ранните години 
на нашите занимания с математика (а и не само) 
за тази божествена пропорция. Но не така смятаха 
нашите учители, които бяха включили на абсолютно 
всяка лекция от учителския семинар на Узана поне 

10-минутно разясняване на идеите, скрити зад 
това отношение, използвано от всички, от елини до 
Да Винчи.  
 Първите няколко пъти беше интересно и 
поучително, но последните разкази вече не можеха 
да задържат вниманието ни. Много интересни ни 
бяха картинките, показващи златната спирала, 
наложени върху всевъзможни повърхности – като 
започнем от гора, преминем през цвете и айсберги, 

стигнем до 
табуретка, 
например. Ние 
се опитахме 
да направим 
нещо такова с 
тази котка, за 
да ви покажем 
как изглеждаха 
тези картинки. 
Разбира се 
това нямаше 
как да остане 
незабелязано 
от нас и 
ние веднага 
започнахме 
да намираме 
златното 

сечение и златната спирала навсякъде в природата 
около нас. Имаше наистина няколко доста добри 
попадения като иделното разположение на златната 
спирала върху една бисквита или отношението на 
двете части на един клон. 
В края на краищата разбрахме, че колкото и трудно 
и невероятно  да беше за нас златното сечение, 
то ни улесни доста в самото му разбиране, поради 
факта че всеки път, когато ни се налагаше да дадем 
пример за него, просто можехме да посочим най-
близкостоящия до нас предмет.

Иван и Симо

могат да се сбъднат“. Да, по време на ЛИШ, всичко 
е възможно. Нещото, което обаче е невъзможно, е 
да не си прекараш добре.         Слави
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Може би сгреших. Главната атракция е последната 
вечер. Тогава всеки може да покаже таланта си на 
вечеря. Учениците подготвяме програма и грамоти 
за всеки. В какво се състоят грамотите? Те се дават 
на всеки, който се е отличил с нещо. Пример: Готвач 
на ЛИШ - ако участникът в школата е проявил 
разбиране и е правил сандвичи на крайно гладни 
ЛИШковци през късните часове на нощта. Също 
така има и отборни като за пример е "Кифли на 
ЛИШ", "Най-добър отбор по футбол", "Фонд Пешо" и 
много други. Вечерта продължава с танци и музика. 
Цял DJ са ни довели все пак. :D
 Това бяха дори една хилядна от нещата на 
ЛИШ. Надявам се вие, читателите, да се докоснете 
до магията, която аз преживявах 3 години.

Наско

Еднобои, Двубои..... f(x!) бои
 Доста неща се случиха по време на 
триседмичното ми пребиване на ЛИШ. Един от 
участниците (Mr. ЛИШ – ПЕШО) успя да оцелее след 
множество опити за убийство от камъни и табели из 
улиците на Варна, друг (Васко лафа) успя на свой 
гръб да разбере тежестта на разархивиращите 
програми, с които доста често борави, а трети 
просто снимаха всичко, всички навсякъде от Варна 
до Узана, успявайки да отбележат присъствие във 
всички възможни и невъзможни снимки.

На снимката:
малка група ЛИШковци на сянка до плажа на 

курорт Русалка.
Готови за импровизиран турнир по белот

 При наличието на толкова състезатели по 
математика, информатика, шахмат и к’во ли още 
не, участниците не пропускаха да се изявят и в 
други области. Първото организирано мероприятие 
беше турнир по волейбол, който се очакваше да 
бъде спечелен убедително от отбор „Медалисти 
от международни състезания по информатика”.  
Моят отбор - П.Е.Ш.О. (зад абревиатурата стои 
Първи Европейски Шампионски Отбор - няма 
нищо общо с един от скромните му членове), в 
който 2/3 от отбора играха повече волейбол на 
трета буна, отколкото бяха играли през целия си 
живот, успя да се опълчи на тяхната хегемония и 
достигна до финал. Въпреки това финалът не беше 
изигран, заради възможността от сблъсъци между 
феновете и основно поради липсата на желание 
от участниците да стоят на слънце в 2 часа. На 
последно място се класира дружбата Пловдив-
София-Кърджали известна по онова време и като 
БАН. Беше организиран и официален турнир по 
футбол на ЛИШ между членовете на Аризона в 
състав Криско, Симеон, Мерт, Ангел и Васил. Техни 
опоненти бяха членовете на Хиз’булла Румен, 
Пешо, Наско, Иван (по прякор Гошо) и вратаря 
(аз). В първата част домакините поведоха с 1:0 на 
игрището, белязано от пентаграм, но във втората 
част гостите бяха безпощадни и реализираха 
предимството си, печелейки убедително с 4:1.

Продължава на стр. 16
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... възможно най-много снимки за спомен с хората 
около теб (доста много се оказват тези възможно 
най-много снимки). ЛИШ, макар и школа по 
математика и информатика, се оказа нещо много 
по-различно от представите на тези, които не им се 
е случило. ЛИШ се случва и си остава магическо!  
Освен времето за забава и приключения, идваше 
и време за наука, но тя също беше някак забавна, 
заради ЛИШ-овската атмосфера. Изработването 
на проектите не беше никак лесна задача, но това 
пък ни сплотяваше ( дори ни помагаше да намерим 
сродните си души :D ).  ЛИШ остави в мен дъга 
от неописуеми емоции и незабравими срещи и 
преживявания!

Ния
Подаръците на ЛИШ - нещо различно от всичко, което сте   
                     чували!!!

 Няма я до мен. Намира се на 7600 километра. 
Нощите не са същите. Максимата „с нея лягам, с 
нея ставам“ сякаш е блян по недоизживяно минало.
 Поразяващо е как човек може да се привърже 
към 90 сантиметров метал, тежащ 15 килограма. 
Да, точно така, става въпрос за мантинела. Не коя 
да е мантинела обаче – МОЯТА мантинела.

Специална мантинела, изкусно оцветена в най-
причудливи багри на жълтото, на чиято предница 
се къдри лика на Deadmau5 – един от любимите 
ми DJ навремето. Получих я по време на ЛИШ 
като подарък за 18-тия си рожден ден. Първите 
ми реакции представляваха смесица от учудване, 
смях, уплаха и недоумение. В последствие, вторият, 
разбира се, мажорира останалите. И всичко щеше 
да завърши типично по американскому с Happy 
Еnd, ако не беше една малка твар, чието име не ще 
спомена, но ще вметна, че на места го зоват Траян, 
който си позволи да скрие мантинелата в храстите 
в Узана. За щастие, се намериха добри хорица, 
които я намериха и пратиха към Пловдив.  И така 
всичко си свърши баш с Happy End, както и може 
да се види на снимката, показваща взаимната ни 
радост да сме отново заедно. And they lived happily 
ever after…
 И след като си мислех, че вече имайки 
мантинела, едва ли бих бил изненадан с някой друг 
подарък за рождения си ден, тазгодишните ЛИШ-
ковци решиха да ме опровергаят. Няма да изпадам 
в подробности, но ще вметна, че стомашно-
чревния ми тракт представлява обект на редица 
изследвания, дискусии и спорове. В този ред на 
мисли ЛИШ-ковци решиха да покажат уважението 
си именно към тази част от моята анатомия и ми 
подариха ХИМИЧЕСКА ТОАЛЕТНА. За съжаление, 
не мога да предам емоциите, които преминаха през 
мен, когато получих подаръка. За щастие обаче, 
мога просто да ги покажа:

Продължава на стр. 6
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За награда всеки от победителите получи от 
победените вафла на стойност 2000 долара 
(замбийски естествено). Също така беше 
организирано и състезание по търчане до върхове, 
спечелено всички пъти от пловдивчанина Петър в 
тежка конкуренция с едвам ходещите лишковци, а 
също и състезание по „достигане до хотела след 
похода до Шипка”, спечелено от Артур, който едвам 
приключил с един поход, се отправяше към друг. 
Голяма част от другото състезателно време беше 
оползотворено в белот. Тестетата от по

тридесет и двете минаха безброй пъти през ръцете 
на участниците като с пасове и контри минаваха 
дълги часове, което се оказа доходоносен бизнес 
за някои от тях. Последните нощи минаха в игра 
на мафия, в която Мерт успя да опровергае 
теорията на вероятностите и с шанс от 0,01369745 
% да изпълни ролята на мафиот 5 поредни пъти. 
Блъфовете и привидните (или пък не) заспали 
погледи успяваха да объркат всички участници, 
но мафиотите рядко успяваха да се опълчат на 
многобройните си противници.

Никола

Мафия
 Сигурно много математически проекти са 
написани, за да изследват това какви са шансовете 
да бъдеш победител при комбинаторни игри, но 
едва ли някой е вярвал, че за една седмица ще 
успеем да оборим абсолютно всички изказвани 
теории. Независимо дали ще започнем с това как 
Мерт беше мафиот 6 поредни пъти и независимо 
какво се случваше, винаги имаше твърдение: 
"Мерт е мафия!". Той предимно беше набеждаван 
от Ангел, чийто знания за комбинаторните игри 
не го докарваха до никъде, защото беше първият 
убит повечето пъти. Можем да започнем и с 
очарователния начин, по който Гери защитаваше 
всяка своя теория, но за жалост ние не оценихме 
таланта й и въведохме ново правило и то е : „Ако си 
тираджия, задължително мини през Гери!“. Сигурно 
си мислите колко е нечестно това, но за тези, които 
бяха там и станаха свидетели на обясненията на 
един много притеснен човек, е абсолютно ясно, че 
такива жертви понякога просто трябва да се правят.

Рандом случка

 По време на ЛИШ е идеалното място да се 
отдадете както на забавление, така и на работа. 
В случаят един от ЛИШковците правеше ревю на 
ново устройство за интернет издание. Какво става 
в последствие? Почти моментално намери и модел 
за снимки за да стане статията му такава, че и The 
Verge да завиди.
 Всичко обаче не завършва до тук. При 
всякакви обстоятелства можеш да разчиташ на 
хората добрали се до школата. Това е така, защото 
всички знаят какво е да се трудиш за да стигнеш 
до там и всеки би помогнал когато види, че друг се 
стреми към нея.
 P.S. Ревюто нямаше да е същото без Райна!
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 2. Когато ви остават 9 часа до 
дългоочакваната презентация на проектите, а 
вашият все още не е готов, бъдете спокойни! “Ще 
го напишете”! 
 3. Трябва да сте винаги готови да ви подарят 
химическа тоалетна! 
 4. Трябва да сте винаги готови да ви подарят 
пържен патладжан! 
 5. Ако фалирате на втората седмица от 
лагера, няма защо да се притеснявате, може да 
препечелите малко пари, ядейки въглени.  
 6. Това че всички са “адаши” въобще не 
трябва да ви притеснява. 
 7. Ако случайно решите, че искате да 
смените цвета на косата си, то червеното е цветът! 
 8. Можете ли да се разархивирате? А седем 
пъти за една вечер? Без паника! На ЛИШ все ще 
намерите хора, специализирали се в занаята, та 
даже може и вие да се научите! 
 И това е от мен! Ако сте от щастливците 
поучили отлично на пролетната конференция, то 
ви предстоят едни прекрасни три седмици. Оттам 
вие ще си създадете анти-паник правила, свои 
истории и приятества.

Поли

Магията на ЛИШ
 Още с влизането си в стаята усетих, че 
тази изследователска школа ще бъде нещо много 
по - различно и хубаво от всички мои скромни 
представи, които бях проектирала в главата си. 
Всъщност, се оказа, че си нямах на представа какво 
ще представляват тези 21 дена за мен, докато не 
усетих ЛИШ-овската атмосфера още в първите 
минути. Още от самото начало бях заразена от 
позитивно настроение, много усмивки и ентусиазъм 
от всички около мен.
 Запознаването ми с всичките непознати, и в 
същото време усмихнати и дружелюбни лица, ми 
носеше милион положителни емоции. Въпреки че 
в началото ми беше трудно да запомня имената на 
всички, най-малкото защото си мислех, че имаше 
по-подходящи имена за всеки там, след време само 
при мисълта всяко от тези имена носеше по един 
незабравим спомен за мен. Няма да ми стигнат 
и 10 ЛИШ-овски вестника, за да опиша всичките 
преживявания и да разкажа за прекрасните 
приятелства, за чувството постоянно да си в 
готовност някой да влезе в стаята (без покана, 
разбира се, просто защото всички бяха добре 
дошли) и дори моментът на НЕизненада, когато 
видиш, че някой учтиво се е настанил в леглото ти.

На снимката: 
хРъъъ, Ния, Райна (за тези,които не могат да 

казват "Р" е Ани) и Гери
Или пък за среднощните разходки до магазина за 
още една голяма доза сладкиши, или бурканче с 
пържен патладжан по джапанки , разбира се, или 
желанието ти да си направиш...

Продължава на стр. 5

4 17

 Освен оборените теории, бяха постигнати и 
много нови рекорди, като най-запомнящите се от 
тях ще бъдат споменати. На първо място за най-
впечатляващ развой на събитията: Никола Балтов, 
който като тираджия мина 5 поредни пъти сам 
през себе си, просто защото му се спеше. На второ 
място е Гергана, която уби най-много мафиоти. 
На трето място застават общо двама Варненци 
с постижението, че  90% от случаите се падаха 
дама пика и се нападаха взаимно. На четвърто и 
за жалост последно място е нашият любим Пешо 
получил прозвището за най-бавно работеща 
Съдба, защото успя в буквалния смисъл да преспи 
половината участници! Въпреки това той се справи 
на изключително ниво със задълженията си, което 
си пролича от неуспешните опити на другите съдби, 
които пробваха късмета си в негово отсъствие. 
Само веднъж той бе призован в селото да играе и 
като един истински месия, той уби всички мафиоти 
(добре, добре, и Пешо попромени малко статията, 
но аз съм редактор – мога да го правя :D).
 Едва ли една игра на карти би била толкова

На снимката:
Иван заспал в конферентната зала по време на 

игра Мафия
 изпълнена с насилие, но всеки разбира истинския 
риск, когато е 2 часа сутринта и гледаш да не си 
първият заспал върху маса! Оттам стана абсолютно 
ясно: белотът е за хората, които не могат да играят 
мафия!

хРъъъ

Рандом случка
 Във Варна и в добре 
познатата ни морска 
градина има едно място 
показано ни от хРъъъ. 
Там, из между дърветата, 
се крие едно дървено 
мостче. Мостче, което ни 
увериха, че е магическо. 
Идеята е да минете по 
него със затворени очи 
и през това време да 
мислите за нещо, което 

да се сбъдне.
 Нищо сложно на пръв поглед, но не и когато 
ЛИШковци решат да поиграят със съдбата. В такива 
моменти например вместо просто преминаване, се 
решаваме да бягаме със затворени очи. Не особено 
умна идея... Когато прибавим и стъпало в края, 
става немислимо! Все пак идеята ни, че колкото 
по-бързо минеш по мостта, толкова по-бързо ще се 
изпълни желанието ти, не подейства. :(
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Панорамни снимки от походи
Това са част от панорамните снимки, направени от Христо Стайков - 

участник в ЛИШ за първа година.



19. Николай Даков -
ОМГ „Акад. К.Попов“, Пловдив, 10 клас 
20. Боян Бонев -
ОМГ „Акад. К.Попов“, Пловдив, 10 клас 
21. Ванеса Гецева -
ПМГ "Н. Попович", Шумен, 8 клас
22. Кристиян Крумов -
ПМГ "Св. Кл. Охридски", Монтана, 11 клас 
23. Виктор Кирилов - 
ПМГ "Св. Кл. Охридски", Монтана, 10 клас 
24. Любомир Янчев -
ЧНГ "Ерих Кестнер", София, 11 клас
25. Паолина Гаджулова - 
ОМГ „Акад. К.Попов“, Пловдив, 8 клас
26. Станислав Арнаудов - 
ПМГ „Добри Чинтулов”, Сливен, 10 клас
26. Станислав Арнаудов - 

ПМГ „Добри Чинтулов”, Сливен, 10 клас
27. Христо Стайков - 
МГ "Д-р П. Берон", Варна, 9 клас
28. Мерт Мехмед - 
СОУ "Сава Доброплодни", Шумен, 8 клас
29. Петър Костов - 
ПМГ „Добри Чинтулов”, Сливен, 10 клас
30. Слав Радев -
ПМГ „Добри Чинтулов”, Сливен, 10 клас
31. Радостин Емануилов -
СОУ „Сава Доброплодни”, Шумен, 7 клас
32. Ангел Димитров - 
СМГ „П. Хилендарски”, София, 10 клас
33. Хубен Иванов -
СОУ „П. Р. Славейков”, Кърджали, 10 клас
34. Десислава Бялкова -
ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”, Габрово, 9 клас

Какво е да си за пръв път на ЛИШ? 

 Ето този въпрос си задодох, когато се 
прибрах от пролетната конференция. Чувала съм 
много разкази за тази школа, но нищо не може да 
се сравни със същността ѝ. 
 Да си на ЛИШ означава да прекараш три 
седмици със страхотни и позитивни хора. Там 
ще срещнете и стари и нови приятели. Първите 
дни ще ви се стори, че сте тук от цяла вечност, а 
неусетно ще се изнижат трите седмици.

  Ето няколко неща, които трябва да знаете 
преди да отидете на ЛИШ:
 1. Ако нямате хладилник в стаята и решите 
да си оставите храна при стар приятел, трябва 
да сте наясно с факта, че храната ви ще намали 
своите размери... 

Продължава на стр. 4
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"(Почти стигнат) Погрешен завой"
Един ужасяващ филм за мечки и още мечки, страхливци, почти смели герои и още нещо 
или как почти си наляхме вода от чешмата. Една продукция на ЛИШ 2013. Достига до вас 

благодарение на... случайността, че тогава записвах.
 Участници: Ния, аз (Гери), почти сърна, 
Симеон, Румен, Хрис, почти достигната чешма, 
Райна, Ванеса, Любо (Спасителя), Поли, милиони 
мечки стръвници
 Беше тиха лятна вечер в Узана, но може 
би твърде тиха... Водата в хотел "Прима S" беше 
привършила и на няколко глупави тийнейджъри 
им хрумна не чак толкова гениалната идея да 
отидат до близката чешма ("близко" е относително 
понятие, зависи от темпото, а в случая то не бе 
особено енергично или поне не в едната посока). 
От сградата излязоха девет, но колко щяха да се 
върнат... ?
Любо: Хора! Чувствам, че един гениален ум ще 
умре тази вечер... (Явно така се успокояваше, че 
няма да е той.)
Ния: Абе хора, страх ме е...
Любо: Човек, ако наистина видя светещи очи, знаеш 
ли как... Аз ще ходя по-назад. (ПЪРВИ признак на 
параноя – въобръжаема ситуация)
Някое момиче с писъци: НЕ НЕ НЕ...
Любо (чаровен както винаги): Аз съм Спасителя. 
Ама как всички искат да са около мен, а, а! ;)
Райна: Любо, Любо, искаш ли да се върнеш?
Любо (изненадан от толкова очевадния за него 
отговор): А?! Естествено!
Ния: Хора малко ме е страх.
Симеон: Нормално чувство да ти кажа.
Любо: Ния, абе не, че нещо АМА И МЕНЕ!
Румен (пискайки саркастично, или поне мисля 
че беше така, но никога не можеш да си напълно 
сигурен): Някой да ме хване за ръчичка, моля ви се!
Любо: Румене, това не беше добра идея човек...
Хрис: Онова там наистина се движи. (ВТОРИ 
признак на параноя – привидения) 
Симеон: Кое, кое?
Хрис: Виждаш ли? Четири крака, глава, наведено, 
гледа към нас...
(писъци от неизвестни герои от групата)
Хрис: Абе това е сърна.
Румен (ентусиазирано): Къде, къде, къде?! Я дай, 
дай фенера. Човек, това ако е сърна, аз ще се 
снимам с нея.
Симеон: Тия биха спринт назад и ни зарязаха тука.

Аз: Глупости! Ай‘ да се приближим!
Румен: Хайде! Хайде приближавай се! (много 
смешно Румене, много) Не бе, айде, айде! Кажете 
на мама и тати, че ги обичах много.
И ние двамата –  славни герои и най-добри 
приятели от детинство –  започнахме да навлизаме 
все по-навътре и по-навътре в тилилейската гора, 
а приятелите ни се чуваха все по-глухо и по-глухо.
Ванеса: Не че ме е страх, ама все пак...
Симеон: Хора, те биха спринт и ги няма вече.
Румен (победоносно излизайки от гората): Абе 
няма нищо бе. Те са пълните параноици. Хайде да 
си ходим към чешмата!
Поли: Хора, групичката се раздели. Да си спомним 
пак хорър филмите. (ТРЕТИ признак на параноя – 
филмиране)
Аз: ...дето Любо ми даде... ААА ЧАКАЙ, ЛЮБО 
ИЗБЯГА ЛИ??
ДААААА (Таекуондо, а!?! Явно смелостта му се 
беше изпарила заедно с горнището му, още в мига, 
в който ми го даде в началото (за което повече от 
искрено му благодаря)).
Румен: Само да ви кажа, че спасителят на нашата 
група избяга. 
(Симеон казва нещо си за размножителен период на 
мечките и паникьосва всички останали момичета.) 
Румен: Ти от една малка мечка ли ще се стреснеш 
бе, брато?
Хрис: Брато, като има малка, има и голяма. 
(ЧЕТВЪРТИ признак за параноя – въобръжаема 
саморазправа с мама-пазител)
(пак някакви предложения да се връщаме) Румен: 
Добре, аз предлагам да гласуваме, живеем в 
демократична държава.
Аз: Да, хайде да гласуваме. Кой иска да се върне?
(няколко души вдигат ръце) Аз: Не виждам ръце!
Румен: Вие изпускате уникалната възможност да 
видите мечка за пръв път в живота си!
Хрис: И за последен! (ПЕТИ И ПОСЛЕДЕН признак 
за параноя – предречена смърт)
Симеон: Изобщо последната възможност, която 
имаш.
Поли: Абе повече няма да се делим...
Румен: Това е началото на всеки хорър филм!

Варна - Узана '13Варна - Узана '13



ТРИНАДЕСЕТА ЛЯТНА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ШКОЛА ПО 
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

 Трета поредна година УчИМИ събира 
математици и информатици на едно място, за да 
показват и трупат знания. В показаната графика 
можете да видите по колко представители са имали 
градовете от цяла България. 

 Избрали сме този тип графика, защото 
на нас ни напомня на многото върхове, които 
изкачихме през времето ни в Узана. Графиката 
също символизира върховете, преодолени от 
участниците в Лятна изследователска школа 2013.

Участниците бяха:
1. Артур Балабанов - 
СМГ „Паисий Хилендарски”, София, 10 клас 
2. Иван Герганов - 
СОУ „П. Р. Славейков”, Кърджали, 10 клас
3. Йоана Георгиева - 
ПМГ „Академик Иван Ценов”, Враца, 10 клас
4. Симона Ценова - 
ПМГ „Академик Иван Ценов”, Враца, 10 клас 
5. Петър Гайдаров - 
ОМГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив, 10 клас
6. Румен Данговски - 
СМГ „Паисий Хилендарски”, София, 11 клас 
7. Божидара Вутева - 
ПМГ „Академик Иван Ценов”, Враца, 11 клас 
8. Гергана Георгиева - 
ПМГ „Акад. Н. Обрешков”,.Бургас, 9 клас
9. Ивелина Василева - 
ПМГ „Академик Иван Ценов”, Враца, 9 клас 

10. Христина Алексиева - 
МГ „Д-р П. Берон”, Варна, 9 клас
11. Симеон Милев - 
МГ „Д-р П. Берон”, Варна, 9 клас
12. Николай Атанасов - 
СОУ „П. Р. Славейков”, Кърджали, 10 клас
13. Ния Георгиева - 
ПМГ"Акад. Никола Обрешков", Бургас, 9 клас
14. Никола Балтов - 
ОМГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив, 10 клас 
15. Райна Гаджева - 
МГ „Константин Величков“, Пазарджик, 10 клас
16. Атанас Атанасов - 
МГ „ Баба Тонка “, Русе, 11 клас
17. Васил Пашов - 
ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”, Габрово, 11 клас
18. Христо Стоянов - 
СМГ „Паисий Хилендарски”, София, 10 клас
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Аз: А аз съм онзи идиот, който само казва да 
продължаваме, да продължаваме (за което никога 
няма да съжалявам). 
Симеон: ДОБРЕ, АЙДЕ, ИЗБИРАМЕ ЕДНАТА 
ПОСОКА. Аз предлагам натам (сочи към хотела).
Аз: Аз предлагам да не!
Следва продължение... (всъщност зависи дали ще 
се намерят нови актьори, тъй като предишните... да 
кажем, че краят не беше красив...).

Гери

Редакторите към статията:
 Мислехме, да редактираме малко статията, 
но едва ли някой би редактирал сценарий на 
Джеймс Ван например. Също така статията е 
лишена от снимков материал поради две причини: 
тъмнината по време на действието и липсата на 
време, бягайки от мечки стръвници.
 Надяваме се никой повече да не преживява 
такъв ужас, защото най-малкото ще се изложи пък 
и едва ли ще се случи отново. :P

Конспиративна теория - ЛИШ'13 Узана
 Тази година в Узана ЛИШковците доказаха, 
че са достойни за участие в реалити шоу от ранга на 
Беър Грилс, след като търпеливо, в продължение 
на цяла седмица, оцеляваха без вода и ток. 
 Отсъствието на ток се забеляза още първата 
вечер, явлението можеше да се наблюдава от всички 
етажи на хотела. След поредица от специални 
светлинни ефекти, най-неочаквано музиката отдолу 
спря. После се видя, че нищо не се вижда. 
 Спирането на тока доведе и до друга 
аномалия - липса на вода. За щастие персоналът на 
хотел „Прима S” се зае с проблема и, установявайки 
приятелски отношения с габровската пожарна, 
осигуриха дневната доза водороден монооксид 
на ЛИШковците. Редно е и да благодарим на г-н 
Даскалов, който ни показа надежден източник на 
питейна вода - тайна чешма, разположена на една 
поляна разстояние от хотела. 
 Като цяло ЛИШ продължи по план, и заети 
с натоварената си програма, включваща лекции и 
походи, ЛИШковците не отделиха много внимание 

на обстоятелствата около школата. 
 Например, пентакълът (по определение 
пентагон, вписан в окръжност) на футболното 
игрище. Според питагорейците той е символ 
на съвършенството, а според много вярвания 
символизира магията. Въпросът е, какво прави 
точно на поляната до хотела и какво означава. 
А възможностите са две: заровено съкровище 
или ориентир за НЛО. Тъй като, доколкото ми е 
известно, на никой от предходните ЛИШ-ове не е 
намирано съкровище, остава второто. 
 Да предположим, че за да се въведе ред 
в хаотичното кацане на НЛО-та в Узана, някой 
е обозначил удобни площадки с пентаграми. А 
сега си представете следното: каца поредното 
НЛО на пентаграма до хотела, и вижда... ЛИШ-
овци, състезаващи се по табла, шах, морски шах, 
advanced морски шах, белот и др.. На извънземните 
им идва в повече и решават да кацнат другаде. 
Чинията потегля, но в бързината закача няколко 
кабела и прекъсва електричеството на няколко 
хотела. 
 Затова няма как да виним персонала на 
хотел „Прима S” за неочакваната авария. Въпреки 
подобна извънредна ситуация като наличие 
на НЛО наблизо, те реагираха изключително 
професионално и направиха всичко по силите си 
за нашето удобство и безопасност. 
 Остава въпросът какво е търсело НЛО-то до 
нашия хотел. А обяснения има много: 
 *Семейство извънземни са решили да 
прекарат почивката си на планина. Няма нищо 
странно, като се има впредвид невероятните 
условия за отдих и туризъм в Узана. 
 *Извънземните са въвели “България” като 
дестинация в GPS системата си и тя ги насочва 
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ЛИШ'13
  Варна - Узана

 Здравейте, скъпи читатели! Вестникът, 
посветен на Лятната изследователска школа или 
ЛИШ, е една традиция. Традиция, представяща 
на новите попълнения в лицето на учениците, 
подготвили проекти на една от двете конференции, 
какво ги чака, ако вземат така заветното отлично 
представяне.  Трите седмици, в които бяхме там, 
няма как да се представят в няколко страници, нито 
дори в няколко тома, но ще ви покажат как работа и 
забавление могат да бъдат едно.
 Школата за пореден път направи срещата 
на десетки страхотни млади хора възможна, а и не 
само. Приятелствата, които завързват участниците 
на ЛИШ, са многобройни и смело можем да 
твърдим, че са трайни. Може някои да са приели 
школата повече като място за забавление, други 
имаха възможност да се допитат до невероятни 
преподаватели, които им помогнаха с експертни 
съвети относно разработките на учениците. Едно 
обаче знаем със сигурност - всички успяхме да 
съчетаем и двете задачи в името на доброто 
настроение и бъдещото ни развитие.
 С този вестник се завърнаха и много 
спомени. Спомени, които ще се завръщат всеки 
път, когато трябва да разкажем невероятна случка, 
и ще се смеем отново и отново, защото никога няма 
да ни омръзнат. Някой се съмнява? Тогава нека 
говори с някого от така наречените ЛИШковци. Те 
могат да говорят за това изживяване много повече, 
отколкото са преживели на него. В този вестник 
имате възможност да прочетете част от случилото 
се на ЛИШ'13 през очите на главните участници. И 
както авторите на вестник ЛИШ'12 писаха - дано 
читателите изкачат поне веднъж стълбите на 
ДИКПО - Варна с вярна дружина лишковци.

От редакторите.

Тринадесета 
лятна 
изследователска 
школа по 
математика и 
информатика
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точно към географския й център. Може би затова 
следва Узана да е натоварена зона и да е нужно 
въвеждането на пентаграми като ориентири за 
кацане. 
 *Марсианци решили да завладеят Земята, 
като започнат от Европа, но се отказват, след като 
виждат нас. 
 *Опитали са се да покорят връх “Исполин”, 
но не улучват. За протокола, ЛИШ прави това всяка 
година благополучно. 
 Както стана ясно, ЛИШ е защитен дори 
от всякакъв вид извънземни атаки. Все пак, 
ако догодина отново се сблъскаме с подобно 
посещение, най-учтиво каним вас, извънземни, да 
се присъедините към школата - не хапем :) 

Стайков

11 - 24 август Варна
 24 - 30 август Узана
  и не само...

Варна - Узана '13

На кого трябва да благодарим?!
 В този вестник всеки от участниците в ЛИШ 
имаше възмоност да напише свое преживяване 
или какво мисли. Някои го направиха, а по-
голямата част не. Важното в случая е, че всички 
искаме да благодария на тези хора/организации/
фондации и като цяло на всички, които помогнаха 
Лятна изследователска школа да пребъде отново 
и през 2013 година. Другата година отново същите 
хора, а може  и повече, ще вземат участие в 
осъществяването на ЛИШ'14 и така още дълго 
време. В следващите години дори всички се 
надяваме школата да стане международна, а 
първата стъпка беше направена още миналата 
година с Джейсън, представител от ЮАР.

БЛАГОДАРИМ ВИ!!!
 За край ще сложим една снимка, показваща 
един много готин суичър на Ванеса. Просто искахме 
да включим тази снимка! :)

ЛИШ'13 бе осъществена 
с любезното съдействие 
и финансова подкрепа на 
учредителите на УчИМИ:

Съюз на математиците в България;
Фондация "Еврика";
Международна фондация "Св. Св. Кирил и 
Методий";
ИМИ - БАН;
Американска фондация за България;
ДИКПО - Варна;
МГ "Д-р Петър Берон";
община Варна;
Висше военно-морско училище "Н. Й. 
Вапцаров";
"Прима С Турс" ЕООД;
Генерален спонсор - Фондация Америка за 
България
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