ydara.com - Kльомбата е БГ знак и фигурира за първи път в Манасиевата хроника

За произхода на маймунското „а" от години спорят различни държави. Кльомбата обаче

фигурира в първия български превод на „Манасиевата хроника", който е направен в тогавашнат

Напишете в Google “фондация Николай Хайтов”, кльомба, и ще видите 1040 резултата за полови
“Чудо! Знак @ дело на българи? Маймунското “а” е българско! Кльомбата идва от България!”
И накрая любимото ми: “Кльомбата е Българка!!!” (VBOX7)

И тъй един от най-популярните интернет символи - @ - кльомба или маймунско “а”, може да се о
Манасиевата хроника майка на кльомбата.
Символът бил открит в илюстрования български превод на Манасиевата хроника от далечната

За произхода на кльомбата от години спорят различни държави, но находката в българския пре

В същото време думата “кльомба” се използвала в българския език още преди ерата на цифрови

Патриотите от фондацията направили откритието, докато изследвали “произведението”. Нищо ч

Манасиевата летопис, или Манасиевата хроника, превод на “Световната летопис” на Константин

Така че вероятно стотици хиляди са виждали страницата с онова сензационно “@мин”. Но изсле
Много претенденти за нашето маймунско “а”.

Кльомба като знак в сегашния му смисъл е предложена за първи път от някой си Рей Томлисън
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Но и това не е всичко. Знакът го имало още през Възраждането - ту със значението на мярка за

(А, ето ти идея! Да докажем, че “at” в англоезичния търговски бизнес е произлязло от нашето “а

Само че къде е 1550 г. - къде 1345-а! И от там вече - Чудо! Знак @ дело на българи! Може да см

А, да не забравя. В България няма нито един препис на Манасиевата хроника! В Москва има, в С

Не знам защо, но това ми се струва много важно. Както ми е изглеждало страшно, че Четвероева
Затуй пък изкопахме мощите на Йоана, а накрая: “Кльомбата е Българка!!!”
вестник "Труд"
ХРИСТО КАРАСТОЯНОВ

Александър Хайтов: Кльомбата е българска
Символът @ присъства в „Манасиевата хроника“

http://www.klassa.bg/

Кльомбата е българска, твърди скулпторът Александър Хайтов, базирайки се на Манасиевата х

Преди седем века един неизвестен монах - духовно лице от Търновската книжовна школа, прев
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Духовното лице направо е прескочило Гутенберга и е подарило на човечеството малкото завъ

В живота се преплитат духовното и грубото, сблъскват се или се докосват във вечния си кръг
Буквата ”А“, ”Ая”: През 1345 в Търновград за цар Иван Александър е направен илюстрован прев
Там знакът @ е употребен именно като ръкописна буква А, участваща в калиграфски изписанат

Вероятно преди превземането на Търновград от турците хрониката е изнесена извън България
През 1475 г., заедно с други ръкописи от сбирката на Никола Катарски, епископ на Модрос, Хър

Попаднах на нея през 2007 г. при проучване на военни сцени за паметник на цар Калоян. Тъй ка

Малко предистория:
Сиглата “Ароба”- през 1448 г. испанците я употребявали като символ на мярка за тегло според Х
Сиглата “Амфора”- от 1537 г. се появява във Венециански /Флорентински?/ търговски документ

Сиглата “Ет”- от 1674 г. – в шведски документ, има близка до сегашната форма.
Била е в употреба по различни начини от началото на ХХ век.
През 1961 г. „АБМ Селектрик тайпрайдър“ я включва в клавиатурата си. През 1971 г. Рей Томли
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