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шест месеца. Участничките в нея ще могат 
да се обучават онлайн в Zoom или на място в 
адаптирания JAMBA - Хъб на възможностите в 
София. В рамките на академията те ще се учат 
от успешни иноватори, експерти или обучители с 
опит в различни области. 
Целта е да отключат потенциала си, да 
изградят нови умения и евентуално да започнат 
реализирането на своя собствена бизнес идея. 
      Продължава на стр. 27

	 Българската организация JAMBA, 
фокусирана в подкрепата за хора с увреждания, 
стартира нова предприемаческа програма за 
жени. Тя е напълно безплатна и е подходяща 
както за дами с предизвикателства, които искат 
да извървят пътя от идеята до създаването 
на визия и бранд, така и за майки на деца в 
неравностойно положение. 
Академия “FEMtrepreneurship”, която стартира 
преди броени дни,  е с продължителност 
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Бъдеще: 

“Желая да почувствам това, което са 
почувствали Гагарин и Титов”
	 Това споделя Татяна 
Иванова в интервю за Вестник 
Uchi.bg. 19-годишната българка 
от Добрич нашумя през 
последните години с желанието 
си да стане първата българска 
астронавтка и с реалните 

действия, които прави за да 
осъществи мечтата си. Тя е 
приета в единствената академия 
на NASA, сертифицираща 
кандидат–астронавти и се 
включва в проекта PoSSUM.              
  Продължава на стр. 6
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https://steam.bg/
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МОН	стартира	национална	
платформа	за	електронни	уроци

Мария Иванова
	 Безплатна единна електронна образователна платформа 
ще посрещне учениците, учителите и родителите в началото 
на следващата учебна година. Тя ще бъде инсталирана върху 
облачната среда на Министерството на образованието и науката 
(МОН), а достъпът до нея ще бъде с електронните профили в edu.
mon. Това е следваща стъпка от започналата дигитализация на 
образованието в България и предхожда 

въвеждането на персонализирано обучение.

 Платформата ще се състои от пет отделни модула, 
обединени в обща рамка. Учениците ще ползват “дигитална 
раница”. Потребителският интерфейс за работа ще бъде еднакъв 
за всички, независимо от използваната от училището платформа 
за дистанционно обучение. Самото съдържание ще бъде 
филтрирано и поднесено на учениците съобразно тяхната учебна 
програма. Модулът ще предоставя също достъп до хранилище с 
персонализирано дигитално учебно съдържание, определено 
от преподавателя и насочено към конкретния ученик. Така той 
ще получава на едно място цялата информация, необходима за 

неговото обучение, вместо да 
я търси на различни места в 
интернет.

Новата платформа дава 
възможност на учителите сами 
да създават 

дигитално учебно 
съдържание 

– уроци, упражнения, тестове. 
За изработването им те ще 
имат възможност да ползват 
огромен обем от налични 
електронни ресурси – текстове, 
изображения, интерактивни 
презентации, 3D модели, видео 
и аудио клипове, виртуална и 
добавена реалност.
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Освен че ще могат да подготвят съвременни интересни уроци за 
своите ученици, в специален модул учителите ще могат да 

предлагат уроците си за национално ползване. 

Те ще бъдат оценявани от двама експерти – университетски 
преподавател и специалист по предмета. Одобрените уроци ще 
станат достъпни за всички останали учители, а авторите им ще 
получават заплащане. За това е предвиден бюджет от над 1.2 млн. 
лева. Целта е да бъде създадена „банка“ с качествени интерактивни 
уроци, упражнения и тестове, разработени от учители, която 
да покрива всички предмети и теми от общообразователната 
подготовка.

В отделен модул за анализ МОН ще може да следи кои електронни 
уроци и инструменти се използват най-често, какви са постигнатите 
резултати по отделните учебни предмети, групирани по региони, 
възрастови групи, типове училища и редица други критерии. 
Обработката на тези данни ще подпомага управленските решения 
за подобряване на обучението и повишаване на резултатите.

Платформата ще е полезна и за родителите, 

на които също ще бъде осигурен достъп. Те ще получават конкретна 
информация какво учат децата им, как се справят по отделните 
предмети, какви са оценките им и седмичната им програма.
Паралелно с внедряването на платформата ще бъдат организирани 

мащабни обучения за учителите.

6200 преподаватели ще се научат да създават качествени 
интерактивни уроци по утвърдена методика, а други 12 000 – да 

работят с платформата и да 
използват структурираното 
съдържание в учебния процес. 
Съвместно със Софийския 
университет „Климент 
Охридски“ ще бъде проведено 
обучение на 2200 учители 
по програмиране/кодиране, 
киберсигурност и защита на 
интелектуална собственост.

През следващите три години 
МОН ще инвестира в единната 
електронна образователна 
платформа 24 417 000 лв. 
Средствата са осигурени по 

проект „Образование за 
утрешния ден“ 

на Оперативна програма „Наука 
и образование за интелигентен 
растеж“ 2014-2020 г., 
съфинансирана от Европейския 
съюз чрез европейските 
структурни и инвестиционни 
фондове. Изпълнителят 
на проекта – консорциум 
„Дигитална раница“ ДЗЗД, беше 
избран чрез конкурс по Закона 
за обществените поръчки.
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Участвайте в новата рубрика на Вестник Uchi.bg 
“Поздравления за наградата”

Мария Иванова
Гордеете ли се с постиженията на Вашето 
дете? Може би познавате някой млад художник, 
математик или спортист? Имаме специално 
предложение за Вас! Образователният вестник 
Uchi.bg стартира нова рубрика, озаглавена

“Поздравления за наградата”.

Тя дава възможност на всички родители, учители 
или възпитатели да изпратят информация за 
отличени в различни състезания, конкурси или 
олимпиади деца.

Покажете ни постиженията на малчуганите, а ние 
ще ги публикуваме в новия брой на вестника! 
Защото талантът, знанията и упоритостта 
заслужават да бъдат показани и поощрени.

Как да участвате?

Всичко, което трябва да направите е да ни 
изпратите снимка и информация за постижението 
на детето, което искате да включим в рубриката. 
Ние обещаваме, че ще го представим по най-
добрия начин.

Кой може да се включи?

Всяко малко дете или ученик, които са получили 
награда и биха искали да споделят успеха си с 
повече хора. Няма ограничения във възрастта, 
вида на наградата или инициативата, в която е 
отличено детето. 

Разкажете ни за момичето или момчето, с което 
се гордеете и ние ще го представим пред нашата 
аудитория.

Ако идеята Ви допада, очакваме писмата Ви 
на info@uchi.bg за рубриката “Поздравления за 
наградата”.

Вестник Uchi.bg

e първо по рода си издание у нас, изцяло 
фокусирано върху темите за промените в 
образованието, самоусъвършенстването, 
информационните технологии, науката, бъдещето 
и много други интересни сфери. Изданието е 
напълно безплатно и достига до множество 
училища, университети, образователни 
организации и институции от цялата страна.
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“Желая	да	почувствам	това,	което	са	
почувствали	Гагарин	и	Титов”

Продължава от стр. 1

Сънародничката ни Татяна Иванова вече вдъхновява редица други български ученици и студенти 
също да погледнат към звездите и да се замислят за реалните възможности за космическа кариера. 
Екипът ни пожелава успех на българката в една от най-трудните и комплексни области на човешкия 
прогрес, а в следващите редове можете да прочетете и какво разказа тя пред изданието ни.

Въпросите зададе: Александър Александров

ВЪПРОС: Как се зароди желанието ти да 
бъдеш астронавт?

ОТГОВОР: Когато бях лагерник в Space Camp Tur-
key, гледахме един филм, предоставен от NASA, 
който започна с цитата: „Представи си, че този 
астронавт си ти!“... Тогава нещо в мен потрепна и 
си позволих да помечтая за Космоса. Тази мисъл 
обаче не ме напусна и така до ден днешен.

ВЪПРОС: Всяко дете иска да стане 
космонавт, но на определена възраст 

забравя за това. Къде е границата между 
мечтата и реалното убеждение, че това ще
бъде твоята кариера и твоят път в живота?

ОТГОВОР: Често го чувам, но в интерес на истината 
не зная къде е границата, защото аз израснах 
като дете на изкуството и мечтата ми за звездите 
се появи в една вече осъзната възраст, в която 
човек може да прецени кое е по силите му, какво 
ще му струва и дали е готов да се бори до край. 
Бях на 15, но се радвам, че точно тогава ми се 
случи!
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ВЪПРОС: Астронавтиката е една от най-
иновативните сфери на дейност. Какви 
знания и умения се изискват, за да полетиш 
в космоса?

ОТГОВОР: Най-младият професионален астронавт 
е бил на 26 години. Сега космическият туризъм 
добива популярност и ще се превърне в нещо 
нормално – тоест знанията, които са били нужни 
досега и тренировките няма да са задължителни. 
Въпреки това, аз желая да се подготвям усилено, 
за да почувствам това, което са почувствали 
Гагарин и Титов.

За да бъдеш изобщо „валиден“ кандидат в 
дадена селекция за космонавти, ти трябват 
бакалавърска и магистърска степен, че и 
даже докторантура. Лицензите по гмуркане, 
парашутизъм, пилотиране и участието в аналогови 
мисии също са от голяма важност. Голям брой са 
кандидатите, които градят брилянтно резюме, за 

да се откроят, подготвят и състезават. Здравето 
и психиката са приоритетни. Относно сферата, 
в която са ти нужни познания – всички, които 
покрива космонавтиката, но и следва да си 
специалист в дадена област.

ВЪПРОС: В България няма образование 
в тази област. Какво, според теб, трябва 
да се промени за да могат повече млади 
българи да се насочат към космическа 
кариера?

ОТГОВОР: Образование има, не тясно свързано 
с космонавтиката, но има... Всичко започва от 
училище, базата, в която се обучават учениците, 
практиката, която имат. Интересни събития 
и възможности има, но са концентрирани в 
големите градове. Според мен трябва здраво да 
се инвестира в сградите, базите и обучението на 
студентите.
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ВЪПРОС: Какви са следващите стъпки към 
осъществяването на целта ти?

ОТГОВОР: Реших да си дам малко почивка 
от всичко, но желая да се включа в някоя 
аналогова мисия, както и да получа лиценз по 
парашутизъм. Много, много ми се иска да започна 
с пилотирането, но е толкова скъпо удоволстиве, 
а е изключително важно в моята област и някак ... 
чувствам се на място сред облаците. Няма друга 
такава тръпка ... Project PoSSUM вече организира 
следващите тренировки, но всичко е въпрос на 
средства, време, планиране. Дано ...

ВЪПРОС: Напоследък много се говори за 
либерализацията на космоса и навлизането 
на все повече частни компании. Според теб 
какво влияние ще окаже тази тенденция 
на астронавтиката в дългосрочен план?

ОТГОВОР: Аз съм огромен почитател на Мъск и 
Безос и смятам, че това е бъдещето. Иска ми се 
все пак Космосът да не се комерсиализира и да се 
запази идеята, с която е тръгнало изследването 
му. Ако някой ден имам възможност, бих станала 
част от екипаж на частна компания. Не знам в 
каква степен хората са запознати, но Мъск има 
подписан и договор с NASA и им помага.



УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

ТЕХНОЛОГИИ

КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

https://uchi.us5.list-manage.com/subscribe?u=a56a4a2527ec29516e86f8d33&id=fb1c5cfe8b
https://uchi.us5.list-manage.com/subscribe?u=a56a4a2527ec29516e86f8d33&id=fb1c5cfe8b
https://uchi.us5.list-manage.com/subscribe?u=a56a4a2527ec29516e86f8d33&id=fb1c5cfe8b


                                                                                                                                                    10
Учителите с по-

високи заплати от 
април

Най-малко 1415 лв. става учителската заплата от 
1 април 2022 г. Това е увеличение със 155 лв. или с 
12,3 на сто спрямо сегашния стартов размер. Със 
същия процент се вдигат и останалите минимални 
възнаграждения на педагогическия персонал в 
средното образование. Средно с толкова ще се 
повишат и индивидуалните работни заплати на 
преподавателите в детските градини и училищата.

Това е записано в анекса към действащия колективен 
трудов договор за системата на предучилищното 
и училищното образование, който подписаха днес 
министърът на образованието и науката акад. 
Николай Денков и социалните партньори в средното 
образование.

Еднакво с учителските заплати са увеличават 
възнагражденията на ресурсните учители...    

           Вижте още: Uchi.bg

Единадесетокласникът Стивън Огнянов от СМГ „П. 
Хилендарски“ в София, Радостин Чолаков (10 клас) 
от МГ “Акад. Кирил Попов” в Пловдив и Петър Жотев 
(11 клас) от СМГ „П. Хилендарски“ са тазгодишните 
победители в конкурса „Млади таланти“ на 
МОН. Първенците ще представят страната ни в 
Европейския конкурс за млади учени (EUCYS), който 
е част от инициативите на Европейската общност за 
насърчаване на научното творчество сред младото 
поколение. Младите изследователи получиха грамоти 
и награди от по 1500 лева.

Проектът на Стивън Огнянов в областта на 
математиката представя нови формули за 
двудиагоналното разлагане на матрици. Проектът на 
Радостин Чолаков е в областта на информатиката – 
за прилагане на архитектури за дълбоко обучение 
върху таблични данни. Изследването в областта на 
биологията на ...         
           Вижте още: Uchi.bg

До 200 000 лв. на година за магистратура в някое от 
най-престижните висши училища в света могат да 
получат български студенти, ако след завършването 
си се върнат да работят в България. Това предвижда 
проектът на Национална програма „Фонд „Стефан 
Стамболов“, който беше публикуван за обществено 
обсъждане днес.

Целта на Фонд „Стефан Стамболов“ е да осигури 
достъп на българи с доказан потенциал до 
образование във водещи чуждестранни институции 
за висше образование. Те ще придобият умения, 
свързани с професиите на настоящето и бъдещето и 
ще приложат опита си в България. Придобитите по 
време на обучението в чужбина знания, умения и 
компетентности, както и разширеният им мироглед, 
могат да допринесат за развитието на българската 
икономика и на обществото като цяло.

                 Вижте още: Uchi.bg

ОБРАЗОВАТЕЛНИ НОВИНИ
Министър Денков 
с урок за солната 
киселина в 7 клас 

Какви са физичните и химичните свойства на солната 
киселина? Как тя си взаимодейства с метали, с 
медния оксид и натриевата основа? Каква е нейната 
задача в стомаха и защо не го разяжда? Тези и 
други въпроси изясни урокът за солната киселина, 
който министърът на образованието и науката акад. 
Николай Денков проведе със седмокласниците от СУ 
“Панайот Волов“ в град Каспичан.

Министърът, който е професор и доктор на науките 
по физикохимия, и учителят по химия Калин Колев 
показаха на учениците как се проверява киселинният 
характер на солната киселина. Седмокласниците 
разбраха как се използват реактиви за откриване на 
различни вещества. Акад. Денков обясни разликата 
между „вкусните“ и опасните киселини. Децата 
чуха и за „царската вода“ – смес от азотна и солна 
киселина, която може да разяде дори златото.       

       Вижте още: Uchi.bg

Дo 200 хил. лв. 
стипендии за 

магистри, ако се 
върнат в България

3 българчета 
ще участват в 
Европейския 

конкурс за млади 
учени

https://uchi.bg/%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81-%d0%bf%d0%be-%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb-2/
https://uchi.bg/%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d1%89%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d1%82-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f/
https://uchi.bg/%d0%b4o-200-%d1%85%d0%b8%d0%bb-%d0%bb%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d0%be-%d1%81%d0%b5/
https://uchi.bg/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d1%81-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%b8%d1%81%d0%b5/
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МОН откри HelpDesk 
за училища

В Министерството на образованието и науката (МОН) 
вече работи HelpDesk – Национален мониторинг 
център, който подпомага системните и училищни 
администратори в страната във връзка с използването 
на електронните платформи и ресурси за обучение. 
Информация и консултация се предоставя чрез 
безплатна телефонна линия с номер 070010241 или 
през Microsoft Teams.

IT експерти отговарят на въпроси всеки работен ден от 
8 до 17 ч. Те дават разяснения за IT инфраструктурата 
на МОН, работата с електронните устройства, 
предоставени от министерството, а така също с 
електронните профили в системата на образованието 
@edu.mon.bg и платформите за дистанционно 
обучение, подсигурени от МОН. Приемат се запитвания 
за предоставяне на безплатни Microsoft лицензи, за 
единната информационна система за изпити...                            

      Вижте още: Uchi.bg

Климатичните 
промени влизат в 

училище 
Учебни материали за проектно-базирано обучение 
и задълбочаване разбирането на учениците за 
климатичните промени ще бъдат достъпни безплатно 
за учители и ученици в цялата страна от предстоящата 
учебна година.

Целта на материалите е да подкрепи учениците да 
разбират по-добре предизвикателствата, свързани 
с климатичните промени и да ги провокира сами 
да търсят и предлагат на решения на екологичните 
проблеми в техните общности. Образователните 
ресурси дават възможност също на учителите да 
прилагат нови и иновативни преподавателски 
подходи, които дават повече свобода и поле за 
действие на учениците във връзка с актуална 
тема за целия свят. Материалите са насочени към 
ученици от 5 до 12 клас и ще могат да се интегрират 
в образованието по различни предмети.    

        Вижте още: Uchi.bg

На 28 и 29 април 2022 г., ще се проведе международна 
конференция „РАСтем заедно“, организирана с 
помощта на родители на деца с аутизъм от Източна 
Европа.

По данни от последното изследване през 2020 год. на 
Центъра за контрол и превенция на заболяванията, 
САЩ, аутизмът е нарушение на развитието, което 
засяга комуникацията и поведението на едно на 
всеки 54 деца по света. В България статистика се води 
едва от 2014 година и според нея, диагностицираните 
деца у нас са над 100 всяка година, но експерти 
предполагат, че вероятно броят е още по- голям.

Форумът „РАСтем заедно“ ще се проведе онлайн, с 
отворен достъп, давайки възможност за включване 
на всички заинтересовани родители, психолози, 
специални педагози и логопеди, работещи с деца с 
аутизъм, студенти, като ще представи...            
           Вижте още: Uchi.bg

Учениците от училище „Цар Симеон Велики”, район 
Банкя за поредна година реализираха Великденски 
благотворителен базар с ръчно изработени картички 
и сувенири. Само за два дни малчуганите събраха 
сумата от 5000 лв., която по традиция даряват на 
кауза, която чувстват особено близка.

Тази година учениците решиха да подкрепят 
дейността на „Бандата на 1500-те” – една от най-
активните организации, насочени към грижата за 
животните в нужда. Те са убедени, че ще променят не 
само живота на кучетата в приютите, но и нагласата 
на обществото ни спрямо тях. От Бандата се грижат 
за спокойния живот на кучетата в няколко приюта на 
територията на столицата.

Организацията не приема финансови дарения, за 
това предстои да бъдат закупени хранителни...       
          
 Вижте още: Uchi.bg

ОБРАЗОВАТЕЛНИ НОВИНИ

Ученици събраха 
5000 лв. от 

благотворителен 
базар в помощ на 

бездомните животни

Родители на деца с 
аутизъм организират 

международна 
конференция 

“РАСтем заедно”

https://uchi.bg/%d0%bc%d0%be%d0%bd-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%b8-helpdesk-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%b0/
https://uchi.bg/%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%82-%d0%b2-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89/
https://uchi.bg/%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%86%d0%b0-%d1%81-%d0%b0%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%b7%d1%8a%d0%bc-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0/
https://uchi.bg/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d1%81%d1%8a%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%b0-5000-%d0%bb%d0%b2-%d0%be%d1%82-%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb/
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Водещите платформи за онлайн обучения (Част 2)

	 Продължаваме от предишния Брой 6 да ви представяме 
водещите платформи за онлайн обучение, с които всеки желаещ 
може да трупа нови знания и умения.

Pluralsight 

е платформа за онлайн обучение в областта на работата с данни. 
Предлаганите курсове са над 7 500, завършилите ги получават 
сертификат, който могат да включат в автобиографията си, а 
цената им за година е между 229 и 449 щ. долара.

Насочена е към професионалисти, които желаят да се развиват 
в областта на работата с данни, т.е. има неписано изискване, че 
желаещите е добре да имат някакви базови познания. Малко са 
курсовете за начинаещи. Предлага индивидуални, така и групови 
програми.

Интересното при тази платформа, е че курсовете са групирани, 
така че обучаващият се да премине една цяла образователна 
пътека, а не само един курс. По този начин се дава възможност да 
се придобият по-задълбочени познания и да се работи в посока 
на тяхната практическа употреба.

Има опция за плащане месец за месец, както и за цяла една година. 
Последното дава малка отстъпка в цената. Предлага се и премиум 
абонамент, с по-висока цена, който включва интерактивни курсове, 

както и практически изпити за 
придобиване на сертификат.

LinkedIn Learning 

е образователна платформа, 
която предлага над 16 000 
курсове на 7 езика, платени 
и безплатни, в областите 
бизнес, технология и креативни 
изкуства.

Основното предимство, е че 
тази платформа e собственост 
на LinkedIn, която е най-
голямата социална мрежа 
за професионалисти и 
работодатели.

Освен придобиване на 
сертификат след завършен 
курс, тази платформа дава 
възможност за включване на 
сертификата към профила на 
човека в LinkedIn. По този начин 
се увеличава възможността 

Стела Недева

https://uchi.bg/wp-content/uploads/2022/03/Vestnik-Uchi.bg-6-broi.pdf
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за намиране на работа сред 
работодателите в тази мрежа.

Плащането може да е всеки 
месец, при цена 39.33 евро 
или за една година, тогава 
цената за месец е 24.49 евро. 
Дава възможност за безплатно 
ползване на платформата за 
един месец.

Codecademy 

е платформа за онлайн обучение 
в областта на програмирането. 
Насочена е към хора без 
познания в писането на код, 
които желаят да се научат да 
работят с езици като CSS, HTML, 
Java, Python, PHP, Ruby, Sass, 
React.js, SQL и други.

Обучението е много детайлно. 
Така усвояването на сложните 
езици става стъпка по стъпка и 
обучаващите се не губят своята 
мотивация.

Базовият пакет е напълно безплатен. В него са включени 
интерактивни и практически уроци за начинаещи. Пакетът за 
професионалисти е с цена 35.99 долара на месец, при месечни 
плащания, или 17.99 долара за месец, ако се плати за цялата 
година. Той включва базовия пакет плюс достъп до практики, 
допълнително съдържание, сертификати при завършване на 
курсове, проектна работа, както и непрекъсната подкрепа и 
обратна връзка от обучителите.

Има възможност за обучение на екипи, т.е. има курсове и програми 
насочени към бизнеса и неговите служители.

Udacity

С над 200 курса в областта на технологиите, тази платформа 
се утвърждава като една от водещите за онлайн обучение в 
технологичната ниша. Освен стандартни курсове, платформата 
предлага и т.нар. “нано степени”. Това са специализирани курсове, 
обучението за които отнема средно около 4 месеца и се признава 
от водещи технологични компании. Цената на курсовете за нано 
степен е 399 долара месечно, но всяка нано степен има собствена 
цена. Може да се каже, че цената варира от 700, до над 2000 
долара за придобиването на подобна степен.

Залага на активното учене, което означава, че в обучението е 
вкарана работата по реални проекти, което води до придобиване 
на практически опит.
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Има опция за връщане на парите в рамките на седем дни след 
плащане на курс.

Партньорството на платформата с водещи компании в областта на 
технологиите предполага по-голяма възможност за намиране на 
работа.

Futurelearn

предлага над 2 400 курсове в областите история, езици, право, 
бизнес и мениджмънт, компютърни науки, литература, природа и 
околна среда, политика и общество, психология и ментално здраве, 
природни науки, инженерство и математика, медицина и здраве, 
креативни изкуства и медии, умения за учене и преподаване.

Самите курсове са разделени в четири категории:
Кратки курсове – при които се усвояват базови умения.
Експертна писта – комбинация от специализирани курсове за 
надграждане на уменията.

Микрокредити – с тях се придобива професионална или академична 
акредитация. Платформата предлага 32 микрокредита.

Курсове за придобиване на онлайн степен – възможните степени 
са бакалавър и магистър. Примерни степени са бакалавър по 
изкуства, магистър по бизнес администрация и много други.

Това, което отличава тази платформа е, че всички курсове са 
разработени от университети и преподаватели с педагогическа 
правоспособност, а не от професионалисти. Затова и придобитите 
знания имат академична тежест.

Има безплатни курсове, но те 
са без сертификати. Цената 
на платените курсове варира 
от 39 до 400 щ. долара. 
Тази на един микрокредит 
започва от 600 щ. долара. а на 
неограничения план е 259.99 
щ. долара за година. С него се 
дава неограничен достъп до 
всичко кратки курсове. Той не 
включва специализираните 
курсове, микрокредитите, както 
и онлайн степените бакалавър и 
магистър.

Това са само част от платформите 
за онлайн обучение. 
Динамиката на пазара на труда, 
развитието на технологиите 
несъмнено ще продължат да 
влияят силно върху формалното 
и неформалното образование. И 
ако развитието на формалното 
образование зависи от 
държавната политика, то 
неформалното, благодарение 
на адаптивността си има 
щастието да претърпи истинска 
еволюция, възползвайки се от 
предимствата на света днес 
и от желанието на хората, без 
значение от възраст и пол, да 
се учат и развиват.
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Как климатичните промени влияят на пчелите
Автор: Роман Рачков, Климатека
	 Пчелите са като кислорода – те са 
навсякъде, невероятно важни за нас и в по-
голямата си част са невидими. Въпреки че често 
ги пренебрегваме, тези насекоми формират 
важна част от отношенията на човека със 
заобикалящата го природа. Когато говорим за 
пчели обикновено в представите ни изниква 
европейската медоносна пчела (Apis mellifi-
ca), но тя е само един от над 20 000 вида пчели 
обитаващи днес земята. 10% от тях се срещат 
в Европа. Исторически растенията и пчелите 
взаимно са коеволюирали, така че днес около 
80% от растителните видове се опрашват от тях.  
 
Без наличието на опрашителите при повече от 
половината, значително ще намалее броят на 
образуваните семена и съответно ще спадне 
добивът, когато става дума за селскостопански 
култури. 

Промените в климата 

днес засягат както ареалите на разпространение 
на различните видове диви пчели, така 
и фенологията им. По-високите средни 
температури, свързани с изменението на 
климата, могат да окажат сериозно въздействие 

върху растенията и животните, като нарушат 
взаимноизгодните им отношения и така могат да 
застрашат и съществуването на видовете. 

Опазването на дивите пчели-опрашители 

е от ключово значение за бъдещето на планетата 
ни. В многовидовите съобщества могат 
едновременно да съществуват голям брой видове, 
много от които са с ниска численост. Въпреки 
това те успяват да се размножават, издържайки 
на конкуренцията на по-многочислените видове. 
Науката все още не е разбрала механизмите, които 
позволяват това да се случва, но разбирането 
им е ключът към поддържане разнообразието 
в растителните съобщества. Тук ключова роля 
играе специализацията на насекомите, които 
поддържат тесни екологични ниши за „своите“ 
редки растителни видове, като възпрепятстват 
те да загубят битката в конкурентната борба с 
по-многочислените видове. По-голямата част 
от цъфтящите растения (приблизително 80%) се 
опрашват от животни. 

Без наличието на опрашители при повече от 
половината от тях значително ще намалее броят 
на образуваните семената – въпреки факта, че 

https://www.climateka.bg/
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повечето от тях са способни и на самоопрашване. 
Насекомите посещават техните цветове, хранят 
се с нектар, а цветният прашец се залепва по 
краката и хоботчето им. Когато посещават друго 
растение от същия вид, „куриерите“ го пренасят, 
като по този начин опрашват растението. 
Растенията привличат насекомите със своите 
ярки цветове и мирис на нектар. С течение 
на еволюцията те са приспособили своята 
морфология и анатомична структура към своите 
опрашители. Така например венчелистчето на 
ливадната детелина има формата на тръба, 
така че само насекомите с дълъг хобот, които са 
нейни опрашители, могат да се хранят с нектара 
ѝ. Опрашването от насекомите играе важна роля 
в градинарството, зеленчукопроизводството 
и цветарството. Само при достатъчно на 
брой опрашители добивът от културите може 
да се запази и да расте. Повсеместното 
разпространение на различни видове насекоми и 
тясната им връзка с цъфтящи растения ги прави 
незаменим фактор в динамиката на дивите и 
селскостопански екосистеми.

Значение на дивите опрашители за 
опрашването на растенията

Когато говорим за опрашване на растенията от 
насекоми, веднага се сещаме за пчелите, а когато 
говорим за пчели, обикновено си представяме, 

че става дума за социални животни със строга 
йерархия от царица, работнички и търтеи. Но 
всъщност 90% от всички видове пчели са самотно 
живеещи и необразуват колонии. 

Основната разлика между тях и европейската 
медоносна пчела (Аpis mellifica), освен липсата 
на социална структура, е и в това, че женските 
самотно живеещи пчели работят сами, за да 
осигурят храна (смес от цветен прашец и нектар) 
за потомството си и строят самостоятелно 
гнездото си. Между тях и потомството им не 
съществува връзка след снасянето на яйцето. 
Снасяйки женската умира и нейното потомство 
е оставено само на себе си. Добре защитено 
вътре в гнездото, то е снабдено с необходимата 
храна, за да завърши развитието си до стадия 
на възрастно насекомо. На следващата пролет 
възрастните излизат от гнездата си, чифтосват 
се и жизненият цикъл започва отново. 

Самотно живеещите пчели и земните пчели 
(бомбуси) играят изключителна роля в 
опрашването на цъфтящите растения в дивата 
природа. Те са незаменим опрашител и за 
селскостопанските култури, като при тези, които 
не могат да бъдат опрашени от медоносната пчела, 
като люцерна и детелина, те са и единственият 
възможен опрашител. Самотно живеещи пчели от 
рода Osmia често се използват за опрашване на 
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овощните култури като ябълка и боровинка. Като в 
това си качество те са значително по-ефективни 
от европейската медоносна пчела. Доказано е, 
че само 600 женски пчели от разпространения в 
Европа вид Osmia bicornis са способни ефективно 
да опрашат 10 декара с ябълково насаждение, 
като за същата площ ще са необходими четири 
колонии с медоносни пчели със 120 000 пчели-
работнички. Тези видове пчели гнездят в земята 
или в предварително създадени кухини – като 
дупки в стъблата на растения или дървета. В 
градски условия могат да се срещнат гнездящи 
между тухли или други архитектурни елементи. 
Климатичните промени и връзката насекомо/
растение

Дивите пчели са екзотермични насекоми и 
зависят от външни източници на топлина, 
каквато е слънчевата светлина, за да регулират 
телесната си температура и метаболизма. Когато 
са поставени в условия, близки до своите 
граници на термична безопасност, и имат 
ограничена толерантност към повишен топлинен 
стрес, по-високите температури, свързани с 
изменението на климата, могат да доведат до 
по-ранни фенологични събития, които имат 
последици за динамиката на популацията на 
насекомите, взаимодействията на видовете, 
функционирането на екосистемата. Подобни, 

екстремни температурни колебания, свързани 
с изменението на климата и промяната на 
топлинната среда по целия свят, могат да 
допринесат за фенологични нарушения, 
ненавременна поява и повишено присъствие 
на хищници – и в крайна сметка, до липса на 
опрашване, изчезване на видове и загуба на 
биоразнообразие. Обратно, разнообразието на 
самотно живеещи пчели и бомбуси в по-студените 
климатични зони и способността им за адаптация 
към променящия се климат може да са ключов 
фактор за оцеляване на разнообразието им.

По-високите средни температури, свързани 
с изменението на климата, могат да окажат 
сериозно въздействие върху растенията и 
животните като нарушат взаимно изгодните 
им взаимоотношения: цветът на обикновената 
съсънка (Pulsatilla vulgaris), например, е много 
чувствителен към повишаване на температурите 
и започва да цъфти по-рано всяка година, 
докато един от основните му опрашители, вид 
пчела от рода Osmia, не успява да се излюпи по-
рано. В най-лошия случай това може да доведе 
до намаляване на образуването на семена 
от растението и да влоши репродукцията му, 
като същевременно се наложи пчелата да се 
приспособи към други....

Вижте повече тук.

https://www.climateka.bg/klimatichnite-promeni-divite-oprashiteli/
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Как са се развили клетъчните устройства през 
годините и какво да очакваме в бъдеще

Павлин Луканов
	 Смартфоните са неразделна част от 
нашето ежедневие и днес вече ни е трудно да си 
представим живота без тях. Преди да достигнат 
до съвременната си форма обаче, устройствата 
преминаха през множество трансформации през 
годините. 

Всичко започва от първият портативен мобилен 
телефон, Motorola DynaTAC 8000X, който дебютира 
през 1983 г. със зашеметяващата цена за тогава 
от 4000 долара.

Разбира се той не беше достъпен за всеки, а и 
освен това беше със значителни размери и тегло. 
През следващото десетилетие, 90-те години на 
миналия век, мобилните телефони преминават 
към по-компактни размери и стават по-достъпни 
за крайния потребител. Един от първите модели, 
част от тази трансформация е Nokia 1011 от 1992 г.
До края на десетилетието все повече 
производители навлизат в този сектор и се 
появяват първите цветни дисплеи. Всъщност 
първият такъв модел е SIEMENS S10 от 1997 г., 

като разбира се панелите все още са доста малки 
и могат да показват няколко реда съдържание. 
Така стигаме и до 2000 г. когато Sharp пуска 
първият телефон с камера, J-SH04, който обаче 
е достъпен само в Япония.

В началото на новия век навлиза и следващата 
революция с добавянето на мобилен пренос на 
данни с 3G мрежите. Тогава се появиха и първите 
телефони с достъп до мейл услуга, Blackberry, 
както и с първите предни камери, Sony Ericsson 
Z1010.

В края на първото десетилетие устройствата 
стават по-умни и вече с възможност за управление 
чрез сензорен екран. Първият модел с тъч екран 
е LG Prada, а през 2007 г. се появява и Apple iP-
hone. През 2012 г. стартира и първата 4G мрежа, 
която позволява по-високи скорости на трансфер 
на данни. Въвеждат се и функционалности за 
гласово управление с Google Voice.

Въвеждането на 4G дава все по-вече възможности 
за предаване на данни, включително видео 
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стрийминг и разговори. Това естествено води 
и до добавянето на по-големи екрани, с които 
е възможно потребителите да използват тези 
възможности. Именно в периода от 2015 г. до 2018 
г. се формират и смартфоните, които познаваме 
днес.

Междувременно обаче през последните години 
започна навлизането на 5G мрежите с още по-
високи скорости и намаляване на латентността. 
Екранът зае цялата предна повърхност на 
смартфоните и бяха добавени камери с множество 
сензори, както и технологии за бързо зареждане.
Вече сме свидетели и на три поколения 
смартфони със сгъваеми екрани, като този 
все още нишов сектор тепърва ще расте. Тези 
устройства са доста скъпи, но с по-значителното 
им навлизане на пазара ще видим и по-достъпни 
модели. В момента се използват два типа сгъване, 
вертикално (Samsung Galaxy Z Flip, Motorola Razr, 
Huawei P50 Pocket) и хоризонтално (Galaxy Z Fold, 
Oppo Find N, Xiaomi Mi Mix Fold и Huawei Mate X).

Какво обаче може да крие бъдещето?

Една възможна линия за развитие е в посока на 
модулни смартфони. Това не е нова концепция, 
като дори има няколко пропаднали опита в това 
отношение, на LG и Motorola. С напредъка на 
технологиите обаче може да бъде вдъхнат нов 
живот и тук. На практика в случая основните 
компоненти на устройството могат да бъдат 
сменяни при повреда или при нужда от 
подобрение. Това е и по-устойчив модел за 
развитие в полза за по-малко технологични 
отпадъци.

Сред новостите, които очакваме са възможност 
за зареждане от разстояние и батерии с 
нанотехнологии, което ще позволи още по-
бързо зареждане. Освен това може изцяло да 
бъде премахната SIM картата, като се използват 
вградени решения, вече има такива опции, като 
eSIM.

Друга възможност е отиване към по-друга форма 
но с подобни функционалности. Това може да 

означава появата на ново поколение смарт очила, 
които да включват възможности за управление на 
интерфейс с жестове, гласови команди и т.н. Чрез 
тях ще могат да бъдат провеждани разговори, но 
и гледане на съдържание като видео.

Още по-интересна е концепцията за 
преминаването на смартфона в нещо, което не 
носим със себе си, а е навсякъде около нас. Всяко 
помещение в дома може да има умен говорител, 
екран и т.н., които са свързани и дават достъп 
до съдържание, което бихте имали и от всеки 
смартфон.

Извън дома това може да става в колата, на 
автобусна спирка в обществения транспорт и 
дори на тривиални обекти като кофи а боклук и 
т.н. Вместо да вадите телефона си от джоба, да 
го отключвате и да получите това, което искате, 
то ще е достъпно в целия свят около нас.

Ако все пак бъде запазена настоящата форма 
на смартфоните, като хардуерен продукт, който 
винаги е с нас, е възможно брандовете да 
използват все повече 

технологии за гласови команди, 

с което да улеснят потребителите. За целта ще 
се заложи и на технологии с изкуствен интелект.

Редица компании вече използват локални 
технологии, с които да дават допълнително 
съдържание на потребителите в локални 
магазини и зони. Това може да е под формата на 
мини сензори, които например изпращат кодове 
за отстъпка и т.н.

Имайки предвид бързото развитие на 
технологиите през изминалите години е много 
трудно да се прогнозира как точно ще еволюират 
смартфоните. Личното мнение на автора на този 
материал е, че те ще са под познатата ни форма 
поне през идните 5 до 10 години. Паралелно с 
това може да видим и развитието на следващото 
поколение устройства.
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Електромобилът 
DeLorean ще 

дебютира на 18 август

Автомобилният производител DeLorean Motor ще 
представи изцяло електрически нов вариант на 
DeLorean на 18 август. Компанията споделя, че за 
проектирането на електромобила си е партнирала с 
дизайнерското студио Italdesign, известно с работата 
си за Volkswagen.

Подробностите около концептуалния автомобил 
DeLorean EV за момента са оскъдни. Въпреки това 
обаче се знае, че превозното средство ще включва 
емблематичните врати с крило на чайка на DMC-12.

Трябва да уточним, че компанията, произвеждаща 
DeLorean EV, не е същата, която произвежда DMC-
12. DeLorean Motor Company от Тексас е известна с 
възстановяването на ретро автомобилите DeLorean. 
Компанията се приема като най-големия източник...                                  

Вижте още: PixelMedia.bg

Meta планира да пусне 
първите си AR очила 

през 2024 година

Гигантът на социалните медии Meta планира да пусне 
първите си AR очила, част от инициативата си Project 
Nazare, през 2024 година. Компанията планира и “по-
напреднал” модел през 2026 г. и трета итерация през 
2028 година.

Първоначалният модел ще бъде независим от 
смартфона на потребителя. Той обаче ще се нуждае 
от “устройство с форма на телефон”, за да управлява 
изчисленията и да използва базираната на 
електрически импулси CTRL-Labs.

Моделът ще е базиран на Android и ще може 
да предложи „пълен“ AR с 3D визуализация, 
проследяване на очите, обърната навън камера, 
стерео аудио, както и относително широко зрително 
поле и „социално приемлив“ вид.      

Вижте още: PixelMedia.bg

Самоуправляващите се превозни средства скоро 
ще тръгнат по пътищата на Обединеното кралство и 
това кара регулаторите в страната да се фокусират 
върху правилата за тяхното използване. Като част от 
тези усилия правителството планира да позволи на 
шофьорите на автономни коли да гледат телевизия от 
информационно-развлекателен екран.

Те обаче трябва да останат в готовност при 
необходимост веднага да поемат контрола върху 
превозното средство. Тази промяна е възможна след 
изменения в закона от 1986 г., който забранява на 
водачите да гледат „телевизионен апарат“, когато са 
зад волана.

Остава забраната за използване на мобилни 
телефони, която беше въведена във Великобритания 
миналата година. 
                  Вижте още: Tech.OFFNews.bg

Още една компания възнамерява да предложи на 
своите клиенти да се любуват на Земята от голяма 
височина, на която ще се издигнат в горните слоеве 
на атмосферата с помощта на огромен балон. Space 
Perspective показа компютърни рендери и снимки 
на луксозния интериор на балона, който компанията 
планира да издигне от космодрума във Флорида към 
края на 2024 година. Вече са продадени над 600 
билета на обща сума 125 хиляди щ. долара.

Изображенията показват красиви илюминатори 
с височина до половин метър, удобни кресла с 
облегалки и приглушено осветление – всичко това 
трябва да помогне на космическите туристи да се 
отпуснат и да се наслаждават на изгледа. Ще има 
безжична връзка и бар с разнообразни напитки. 
Огромният аеростат ще се издига на височина 30 км...

Вижте още: Tech.OFFNews.bg

ТЕХНОЛОГИЧНИ НОВИНИ

Стартъпът Space 
Perspective 

ще показва на 
туристите космоса от 

височина 30 км.

Великобритания 
разрешава 

гледането на 
телевизия в 

автономните коли

https://pixelmedia.bg/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8a%d1%82-delorean-%d1%89%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d0%b1%d1%8e%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-18-%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83/
https://pixelmedia.bg/meta-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b8-ar-%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5/
https://tech.offnews.bg/%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be/
https://tech.offnews.bg/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%8a%d0%bf%d1%8a%d1%82-space-perspective-%d1%89%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5/
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Световен център 
за технологии и 

изкуствен интелект 
отвори врати у нас

През следващите 10 години българската държава ще 
инвестира 170 млн. лв. в първия по рода си в Източна 
Европа Институт за компютърни науки, изкуствен 
интелект и технологии INSAIT. Той е създаден в 
партньорство между Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“ и два от водещите технологични 
университети в света – швейцарските ETH Zurich и 
EPFL. INSAIT беше официално открит днес в София.

Водещите технологични компании в света Goog-
le, DeepMind и Amazon Web Services разпознават 
значимостта на INSAIT за развитието на научните 
изследвания и иновации в Източна Европа и за първи 
път подпомагат подобен проект в региона с над 12 
милиона лева. Google и DeepMind ще вложат в INSAIT 
близо 6 милиона лева през следващите три години, a 
Amazon Web Services – близо 7 милиона лева.                                                            

            Вижте още: PixelMedia.bg

Първият изцяло 
цивилен екипаж вече 

е на борда на МКС

Първият изцяло цивилен космически екипаж се 
качи на борда на Международната космическа 
станция (МКС). Четиримата астронавти са потеглили 
от космическия център Кенеди във Флорида в петък 
сутринта.

Пътуването им до МКС е отнело около 20 часа. 
Проблем с маршрутизирането е причинил 45-минутно 
забавяне, но след намеса на експерти от SpaceX е 
отстранен.

Членовете на екипажа – командирът и бивш астронавт 
на Американската космическа агенция NASA Майкъл 
Лопес-Алегрия и бизнесмените Лари Конър, Ейтан 
Стибе и Марк Пати – се очаква да прекарат осем 
дни на космическата станция. Те ще провеждат 
научни експерименти, заедно с информационни и 
търговски...                  
            Вижте още: PixelMedia.bg

Астрономи извършиха нови наблюдения на най-
голямата известна до момента комета C/2014 
UN271 („Бернардинели-Бернщайн“) с помощта на 
космическия телескоп „Хъбъл“. Новите проучвания 
показват, че ядрото ѝ е   с диаметър почти 130 км., 
което е 50 пъти по-голямо от това на типичните 
комети.

C/2014 UN271 е открита за първи път през 2010 г. от 
астрономите Педро Бернардинели и Гари Бърнщайн. 
Въпреки това учените едва наскоро потвърдиха 
размера ѝ, като изследваха изображенията на 
„Хъбъл“.

Причината за това е, че кометата все още е твърде 
далече от нас, за да можем да измерим ядрото 
ѝ директно. Ето защо извършените на този етап 
наблюдения трябва да бъдат сравнени с модел... 

                 Вижте още: Tech.OFFNews.bg

Изминалият вторник е отчетено мощно странично 
слънчево изригване. То идва от петно в западната 
част на звездата и е най-значителното от 2017 г. 
насам.

Solar Dynamics обсерваторията на NASA го е отчела, 
като то е причинило радио затъмнения за определени 
къси вълни, в авиацията и други комуникационни 
системи в Азия. Изригването е класифицирано като 
X2.2.

Изригванията от клас X са най-високата категория 
измервана от учените. От NASA са наблюдавали 
няколко X1 изригвания през миналата година. През 
2017 г. обаче беше отбелязано и X9 изригване.

Най-силното изригване обаче е от 2003 – X28. 
Последната експлозия е била съпроводена...

Вижте още:  Tech.OFFNews.bg

ТЕХНОЛОГИЧНИ НОВИНИ

Тази седмица е 
регистрирано най-
силното слънчево 
изригване от пет 

години насам

 „Хъбъл“ потвърди, 
че „Бернардинели-
Бернщайн“ е най-
голямата комета

https://pixelmedia.bg/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%b7%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d1%83%d1%81/
https://pixelmedia.bg/%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%b8%d0%b7%d1%86%d1%8f%d0%bb%d0%be-%d1%86%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d0%bf%d0%b0%d0%b6-%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5-%d0%b5-%d0%bd/
https://tech.offnews.bg/%d1%85%d1%8a%d0%b1%d1%8a%d0%bb-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b2%d1%8a%d1%80%d0%b4%d0%b8-%d1%87%d0%b5-%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%bd/
https://tech.offnews.bg/%d1%82%d0%b0%d0%b7%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%be/
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	Конкурсът	"Граждански	будилник"	
окуражава	участието	на	творци	в	

началото	на	кариерата	си
Въпросите зададе: Мария Иванова

Александър Киров е експерт Комуникации в 
Български център за нестопанско право (БЦНП). 
Професионалният му път започва със стаж като 
редактор в американско онлайн издание за улична 
култура, минава през света на комуникационните 
агенции и навлиза в нестопанския сектор през 
2014 година. През годините работи по темите, 
свързани с правата на децата, борба с трафика 
на хора, късометражно кино, културни събития и 
др. Част е от екипа на БЦНП от 2020 г. и работи в 
посока популяризиране на конкурса и силата на 
това да говорим по значими теми през различните 
форми на изкуството.

Разговаряме с него по повод конкурса за 
социално ангажирано изкуство „Граждански 
будилник“, който тази година е посветен на 
темата „Сдружени: силата да сме заЕдно“.

ВЪПРОС: Кой и по какъв начин може да се 
включи в конкурса за социално ангажирано 
изкуство „Граждански будилник“?

ОТГОВОР: Участие в конкурса могат да вземат 
както български, така и чуждестранни артисти. 
Приемат се работи на утвърдени автори, както 
и окуражаваме кандидатстването на творци, 
които са в началото на своята творческа 
кариера. Не е задължително участниците да имат 
професионален творчески опит или техни творби 
да са били излагани или публикувани другаде. 
Но е важно да спазват темата на тазгодишното 
издание на конкурса – „Сдружени: силата да сме 
заЕдно“.

С други думи – добре дошли са предложения от 
всеки, който се занимава с фотография, рисуване 
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и писане на текстове. Подаването на предложения 
не е никак сложно. Необходимо е желаещите 
да попълнят формуляр за кандидатстване и да 
ни изпратят своята творба на имейл budilnik@
bcnl.org. Повече информация за това как да го 
направят, споделяме тук.

ВЪПРОС: Кои са най-впечатляващите 
творби, които са участвали в конкурса до 
сега?

ОТГОВОР: През годините сме получавали немалък 
набор от наистина говорещи, а на моменти дори 
крещящи творби по зададената тема, която всяка 
година е различна. В края на обявения срок за 
кандидатсване винаги с трепет отваряме всички 
кандидатури и се удивляваме от творческия 
подход на всеки един автор – не можем да 
кажем, че имаме 1 или 2 фаворита – всяка 
снимка, всяка илюстрация, всеки текст носят 
наистина уникално послание и ни позволяват 
за миг да надникме в съзнанието и света на 
артиста – разбираме какво мисли по дадената 
тема, разбираме каква е неговата обществена 

позиция, какви са страховете му, с какво се 
гордее и какво го провокира да създава изкуство. 
Тази първа среща с всяка една творба е наистина 
впечатляваща и дори леко пристрастяваща.

ВЪПРОС: Можете ли да споделите интересен 
момент от подготовката на надпреварата?

ОТГОВОР: Най-интересната част е селекцията, 
срещите на журито, оценяването и избора на най-
силните творби в трите категории. От 15 април на 
фейсбук страницата на конкура ГРАЖДАНСКИ 
БУДИЛНИК качваме допуснатите до участие 
произведения, с което даваме официален старт 
на гласуването за приз „Изборът на публиката“.

ВЪПРОС: БЦН организира инициативата за 
пети път. Какво надградихте в конкурса 
тази година?

ОТГОВОР: Лайтмотив в предходните издания на 
конурса е опита да провокираме творците да 
говорят по темата за нашите граждански права 
през погледа на изкуството. Тази година решихме 

http://bcnl.org/news/satvori-istoriya-za-sdruzheni-silata-da-sme-zaedno-v-konkursa-grazhdanski-budilnik-5.html
https://www.facebook.com/GrajdanskiBudilnik/posts/310222624573866
https://www.facebook.com/GrajdanskiBudilnik/posts/310222624573866
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да стесним фокуса, като отправихме запитването 
как изглежда на практика нашето право на 
сдружаване, тоест правото на това ние като 
граждани свободно да създаваме доброволни 
сдружения и организации, обединени около 
една обща идея, кауза или идеал. Примерите 
за това около нас наистина са много, особено 
около доброволческите инициативи в подкрепа 
на бягащите от воината в Украйна. Това е едно 
от по-големите различия тази година – даваме 
фокус на едно конкретно и изключително важно 
право, което се корени в просъществуването на 
една демократична общност.

Изключително много се гордеем с успеха на 
тазгодишната фондонабирателна кампания, 
целта на която бе да съберем сума за наградния 
фонд на конкурса. Благодарение на подкрепата 
на 11 дарители успяхме да съберем 3900 лв., 
които ще бъдат разпределени сред отличените 
автори в трите категории. Миналата година 
поставихме началото и на една нова традиция, 
която тази година прераства в нещо още по-
грандиозно, а именно фестивал ГРАЖДАНСКИ 

БУДИЛНИК – еднодневно събитие в Регионалния 
център за съвременни изкуства – Топлоцентрала 
в София, което ще проведем на 19 юни. В рамките 
на събитието сме предвидили творчески 
работилници, концерти, игри, предизвикателства, 
но и по-важното – ще проведем церемонията по 
награждаване на авторите в конкурса. Вярваме, 
че това е мястото, където още по-широка група от 
артисти ще открият вдъхновение да се включат в 
следващото издание на конкурса.

ВЪПРОС: Защо избрахте темата тази 
година да бъде „Сдружени: силата да сме 
заЕдно“?

ОТГОВОР: Спряхме се на тази тема, тъй като 
наблюдаваме, че думата „заедност“ звучи 
особено актуална в днешното размирно време, за 
да можем да преодолеем изпитанията, пред които 
са изправени човешките ни и граждански права и 
свободи. Военната ситуация и бежанската криза 
изкараха на преден план изначалния човешки 
стремеж към добро.
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Хиляди хора ежедневно се обединяват в 
името на обща кауза – да помагат. Примерите 
за солидарност са навсякъде около нас. 
Гражданското сдружаване набира все по-
голяма сила, а днес повече от всякога виждаме 
наистина добри примери за това. Така трябва да 
функционираме като общество изначално – да 
търсим поводи за сдружаване и обединяване 
на двигателните сили, които ни провокират да 
постигаме даден промяна.

ВЪПРОС: Става ли по-единно гражданското 
общество у нас?

ОТГОВОР: Аз лично вярвам, че въпреки 
различията в нашето общество и въпреки честите 
случаи на поляризация на общественото мнение, 
има пропукване в разбирането за това защо е 
важно да сме обединени. Тоест има прогрес в 
допускането на идеята, че трябва да забравим 
различнията си и да обединим усилия в това да 
променим нещо – заедно.

ВЪПРОС: Каква е ролята на изкуството в 
този процес?

ОТГОВОР: Изкуството е форма на комуникация 
и общуване. Една снимка може да изкаже 1000 

думи. Едно стихотворение може да разкаже 
500-годишна история на страдание и борба. 
Картината ни потапя в шарения свят на художника 
и ни открехва към дълбините на неговия мироглед. 
Вярваме, че тази говореща сила на изкуството 
променя нагласи, събаря предразсъдаци и 
печели сърца и умове за нови идеи и каузи. 
Хубавите неща отнемат време. Изкуството отнема 
време. Необходими са вдъхновение, муза, тласък. 
Необходимо е да откриеш най-красноречивия 
способ, чрез който да проговориш за това, което 
те вълнува, разчувства, ядосва и задвижва. Това 
е движещата сила на изкуството.

ВЪПРОС: Какви са посланията, които искате 
да достигнат до младото поколение чрез 
конкурса?

ОТГОВОР: ЗАЕДНО – само така можем да постигнем 
добра и дълготрайна промяна. Хубавата новина 
е, че всеки един от нас играе немалка роля в 
този процес. Изборът е наш – дали ще позволим 
на раздора, омразата и разединението да ни 
разцепват или ще превъзмогнем различията и ще 
се обединим – в името на нещо значимо. Изборът 
е наш.
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Нова	програма	ще	учи	на	
предприемачество	жени	с	увреждания

Тя се нарича “FEMtrepreneurship” и има за цел подкрепа за стартирането 
на бизнес на хора с различни предизвикателства

Мария Иванова
 Продължава от стр. 1

Предприемаческата академия за жени с 
предизвикателства 

обхваща шест внимателно разработени модула: Лидерство и 
предприемачество, Генериране на идеи, Бизнес моделиране, 
Маркетинг и продажби, Финанси и Презентиране. Целта им е да 
разкрият на обучаващите се методологията зад валидирането на 
пазара, бизнес моделирането, набирането на средства и много 
други. Обучаващите се ще бъдат подготвени за създаване на 
собствен бизнес, както и ще се срещнат с успешни предприемачи 
с различни възможности и ще се запознаят с техните истории.

Менторите

Сред менторите е Янка Трачук, която заедно с мъжа си Денис са 
семейство със слухови проблеми, но това не ги спира преди година 

да създадат фирма за мебели 
по поръчка, която и до днес се 
развива много успешно. Друг 
ментор в програмата е Петър 
Нефтелимов - автор в Uspelite.bg, 
биотехнолог и биопредприемач. 
Той е основател на блога 
за практическите съвети 
за бизнеса Neftelimov.
com, съосновател и СЕО на 
биотехнологичния стартъп 
Цвете в епруветка и др.

“Ние от Jamba сме водени 
от нашата цел да отключим 
потенциала на хората с 
предизвикателства чрез 

https://jamba.bg/
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изграждане на умения с помощта на приобщаващи 
програми за обучение, които ще донесат достъп 
до нови възможности за развитие. 

Посещавайки нашата академия, участниците 
ще могат да се учат от успешни иноватори, 
признати експерти или обучители, които вече 
имат опит в различни области, някои от тях 
също с увреждания” - споделя Йоана Колева, 
съосновател на Фондация Jamba. 
“Компания, идея или дори само желание е 
достатъчно за участие в академията. Целта на 
програмата е да помогне на дами с умения и 
идеи да повярват в себе си и да извървят пътя 
от идеята до създаването на визия и бранд” - 
допълва още тя.

Безплатната Академия за предприемачество 
на жени с предизвикателства се осъществява с 
финансовата подкрепа на Фондация Обществен 
борд на TELUS International Bulgaria.

Jamba е връзката между хората с увреждания в 
България и техните бъдещи работодатели, където 
те могат да се обучават, да проведат своя стаж 
или да градят кариера.

Всичко това може да се случи в открития през 
октомври миналата година „JAMBA – Хъб на 
възможностите”. Това е адаптирано пространство 
за обучение, достъпно за хора с функционални 
предизвикателства. Пространството разполага 
с обучителна зала, зала за социални събития – 
изложби, културни събития, филмови прожекции 
и др., социално кафене. Капацитетът на центъра 
позволява обучението на над 350 души месечно, 
а основателите очакват над 5000 гости да 
посещават социалното кафене и събитията на 
месец.

Зад реализацията на проекта стои Фондация 
„Сошъл Фючър”, чиято основна мисия е да 
подкрепя хората с различни възможности в 
България.
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Всяко	нещо,	което	може	да	се	чуе,	
може	да	бъде	музика

В това е убеден Мирян Колев, който прави музика от електромагнитни 
смущения
Въпросите зададе: Мария Иванова 

 Създателят на музика Мирян Колев 
наскоро издаде 13-тия си албум със звуци от 
електромагнитните смущения и вълни, които ни 
заобикалят, но остават скрити за нас.

Той е артист, занимаващ се с експериментална 
музика и саунд арт, който живее в Стара 
Планина и представя музиката си на различни 
географски пояси. Правил е концерти в около 25 
страни в Европа и Азия и е участвал в различни 
интердисциплинарни проекти.

Музиката му е минималистична, медитативна и 
дискретно психеделична, като импровизацията 
е важна и основополагаща част от всеки 
негов концерт, превръщайки го в експресивен 
саундтрак на времепространството.

ВЪПРОС: Как бихте представили себе си и 
това, с което се занимавате за читателите 
на Вестник Uchi.bg?

ОТГОВОР: Казвам се Мирян Колев. Занимавам се с 
експериментална музика и саунд арт.

Въпрос: Какво Ви вдъхнови за създаването 
на албума Ether Scape?

ОТГОВОР: Исках да използвам нетрадиционни 
звукови източници за създаване на музика, 
защото мисля, че консервативната музикална 
теория е в някаква степен ограничаваща. Мисля, 
че всяко нещо, което може да се чуе, може да 
бъде музика.
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ВЪПРОС: Защо избрахте да създавате 
музика от електромагнитни вълни?

ОТГОВОР: Електромагнитните вълни са навсякъде 
около нас, но остават скрити, не ги виждаме, не ги 
чуваме и рядко мислим за тях. Попаднах на това 
устройство наречено Анти-Радио, което улавя 
целия спектър от електромагнитно излъчване 
и го превръща в звук. Хрумна ми, че мога да 
запиша такива излъчвания, като след това ги 
обработя и направя композиции с тях. Така мога 
да пресъздам моят поглед върху невидимите 
частици, които ни заобикалят.

ВЪПРОС: За себе си казвате, че искате да 
правите красиво звучаща радиация. Как 
Ви хрумна тази идея?

ОТГОВОР: Темата за опазване на околната 
среда е много актуална. Само че ние сме 
свикнали да говорим за това, което виждаме. А 
електромагнитното замърсяване остава скрито. 
Но дали то наистина е замърсяване? Можем 
да го възприемаме като електромагнитно 
замърсяване или като невидими частици, които 
са се превърнали в хомогенна и неизменна част 

от нашата среда. Независимо как ги възприемаме 
обаче, те могат да звучат красиво и в този албум 
аз исках да пресъздам това.

ВЪПРОС: Какви послания искате да 
отправите към слушателите на Вашата 
музика?

ОТГОВОР: Живеем във времена на фаст фууд 
култура. В днешно време повечето хора дори 
вече не възприемат музиката като изкуство, а 
като фон за забавления или като средство за 
танцуване. Налага се модел на лесно смилаема, 
лековата музика, върху която няма нужда да 
се задълбочаваме и която е кратка. Масовите 
медии осакатяват музиката като се налагат 
стандарти от 2-3 минутни песни. Аз искам да се 
разгранича от това, че всичко трябва да е бързо 
и лесно смилаемо. Създавам музика, която се 
развива бавно. Целта ми е тя да е едновременно 
минималистична и медитативна, но в същото 
време да има достатъчно детайли и текстури, 
подходящи за по-дълбоко слушане.

Можете да чуете албума на Мирян Колев тук.

https://euerpi.bandcamp.com/album/ether-scape
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История	на	
висшето	образование

Как са възникнали и как са се развили университетите през вековете

Марлена Пенчева

	 Придобиването на нови знания е ключов 
компонент за личното развитие и успешната 
кариера на всеки съвременен човек, а висшето 
образование се е превърнало в стандарта на 
цивилизования свят за ускорено усвояване 
на знания и умения, подпомагащи бъдещата 
реализация.

Изследване на Статистическата агенция за 
висше образование HESA регистрира огромен 
ръст на студентите през последните години и 
броят им вече надхвърля 200 милиона в световен 
мащаб. Те се обучават в близо 90 000 институции, 
като най-престижните от тях са и най-старите 
в света. Университетите са творение на 
средновековна Европа, но има форми на висше 
образование в Индия и Близкия изток, които 
значително ги предхождат. Знаете ли кога са 
положени основите на съвременното академично 
образование?

Древна Индия

Висшите училища в древна Индия са най-ранните 
в света. Те са били религиозни будистки центрове, 
но в тях са изучавали и философия, астрономия, 
математика и медицина. Образователната 
институция Таксила е известна от 700 г. пр.н.е. 
и процъфтява няколко века преди висшите 
училища в Атина и Константинопол. Според 
изследователи на древния учебен център, всеки 
преподавател е бил институция и се е радвал на 
пълна автономия в работата си.

Древна Гърция

Въпреки факта, че висшите училища се появяват 
по-рано в страните от Древния Изток, именно 
в Гърция се полагат базовите принципи на 
съвременното висше образование. Първата 
институция, формирала основата на днешните 
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университети още през 387 г. пр.н.е., е Академията 
на древногръцкия философ Платон, която 
съществува три века преди да бъде разрушена.

Византия

През 425 г. в Константинопол е създаден 
център за обучение по медицина, философия, 
риторика и право. Около 855 г. училището 
става известно като Магнаурската школа и има 
някои характеристики, които днес свързваме 
с университетите - преподаване, изследвания, 
академична независимост и др. Магнаурската 
школа е най-престижното училище във 
Византийската империя, където получават 
образованието си висшата аристокрация и някои 
високопоставени чужденци като българския цар 
Симеон Велики. Школата съществува до 15-ти 
век, но никога не придобива официален статут 
на университет от типа на появилите се през 11-
ти век висши училища в Западна Европа.

Мароко

Едни от най-старите центрове за висше 
образование се намират в Северна Африка. 
Въпреки продължаващите и до днес спорове, 
ЮНЕСКО и Световните рекорди на Гинес приемат 

за най-древен център за висше образование 
Ал-Карауин в Мароко. Историята за неговото 
създаване е много интересна, тъй като е едно 
от малкото висши училища в света, изградено 
от жена. Основано е като медресе (ислямско 
училище) през 859 г. от Фатима ал-Фихри. 
Тя използва наследените от баща ѝ пари за 
построяване на джамия, която впоследствие се 
развива в учебна институция.

Ал-Карауин е най-старото непрекъснато 
действащо висше училище, което издава дипломи 
и присъжда степени според различните нива на 
обучение по ислямски изследвания, математика, 
граматика и медицина. Институцията е включена 
в държавната университетска система на Мароко 
едва през 1963 година.

Първите университети

Висшите учебни заведения в древния свят 
са предшественици на средновековните 
европейски институции, от които еволюират 
съвременните университети. Думата университет 
произлиза от латински и означава общност от 
учители и учени. Университетът е институция 
за висше образование и научни изследвания, 
която присъжда академични степени в различни 
научни области.
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Италия

Първото европейско учебно заведение, 
наречено университет, е основано около 1088 
г. в италианския град Болоня. Институцията се 
приема за Алма матер на всички съвременни 
университети. Сред известните възпитаници 
на първия средновековен оцелял център на 
академизма в Европа са Данте Алигиери, Николай 
Коперник и Еразъм Ротердамски. Първоначално 
във висшето училище се изучава само римско 
право, но днес около 80 000 студенти се обучават 
в над 200 програми.

Франция

Парижкият университет, известен още като 
Сорбоната по името на един от колежите му, 
възниква около 1160 г. и има бурна история, 
каквато е историята и на самата Франция. 
Институцията е затворена през 1793 г. след 
Френската революция и възстановена през 1806 
г. от Наполеон Бонапарт. Днес висшето училище 
е разделено на 13 независими университета.

Англия

Оксфордският университет е най-старото 
висше учебно заведение във Великобритания. 
Приема се, че училището е основано около 1096 
г., но обучава студенти от 1167 година. Оксфорд 
е признат за една от водещите академични 
институции в света.

Кеймбриджкият университет е вторият най-
стар британски университет. Създаден е през 
1209 г. от група студенти и преподаватели, 
напуснали Оксфорд след екзекуцията на двама 
учени. Възпитаници на Кеймбридж са носители 
на 96 Нобелови награди - повече от всеки друг 
университет в света.

Америка

Когато в началото на 17-ти век първите 
английски заселници пристигат в Америка, един 

от най-важните аспекти на тяхната култура е 
уважението към образованието. През 1636 г. Джон 
Харвард става първият дарител на новосъздаден 
колеж, който по-късно е наречен на негово 
име. Харвардският колеж се смята за най-
старото висше учебно заведение в Съединените 
щати, което образова десетки държавни глави, 
милиардери и Нобелови лауреати и продължава 
да бъде най-престижният американски 
университет.

България

През 1888 г. Софийската класическа гимназия 
открива Висш педагогически курс. Началото на 
висшето образование у нас се поставя в едва 3 
стаи - аудитория, канцелария и стая за учителите. 
Първоначално се записват само 43 желаещи да 
се обучават. През 1904 г. Висшето училище се 
преименува на Български университет „Братя 
Евлогий и Христо Георгиеви от Карлово”, а година 
по-късно става „Св. Климент Охридски”. До 
1944 г. в България вече има осем висши учебни 
заведения: Софийският университет, висшите 
икономически училища в София, Варна и Свищов, 
и столичните Висше техническо училище, 
Художествена академия, Музикална академия и 
Висше училище за телесно възпитание.
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Биониката - сливане на технология и биология
Роботизирани ръце и крака, свързани с мозъка ще позволяват на 
хората с увреждания отново да използват пълноценно тялото си

Мария Иванова
	 Науката вече е способна да създава 
роботизирани ръце и крака, след което да ги 
прикрепя към тялото на хора, останали без 
крайник и да ги свързва с мозъка им. Резултатът 
са механични протези, които се движат според 
желанието на новите си собственици.

Това са само част от възможностите на едно 
бързо-развиващо се технологично течение, 
обединяващо биология, медицина, невронауки, 
роботика и компютърно инженерство. В бъдеще 
то може да постигне много повече - замяна на 
увредени органи и части от човешкото тяло 
с нови роботизирани такива, поставяне на 
иновативни кохлеарни (слухови) импланти и 
дори създаването на изкуствени червени кръвни 
клетки.

Запознайте се с биониката

Този термин произлиза от английските думи 
“биос” (живот) и “оникс” (изследване), и в по-

широк смисъл означава прилагането на методи и 
системи, открити в живата природа, в изучаването 
и проектирането на модерни технологии.

През последните години биониката се развива 
най-вече в направлението на замяна на изгубени 
части от човешкото тяло с изкуствени такива. 
А най-авангардната й област е създаването 
на напълно или частично функционални 
роботизирани протези, които могат да бъдат 
управлявани от мозъка чрез неврален интерфейс. 
Ако и вие се сещате първо за фантастични 
продукции като “Империята отвръща на удара”, 
където главният герой Люк Скайуокър получи 
изкуствена ръка, не сте единствените. Биониката 
обаче отдавна е излязла от територията на 
фантастиката и

вече е реалност.

А един от водещите играчи в тази област 
е легендарната американска агенция за 



                                                                                                                                                    34БЪДЕЩЕ
разработка на отбранителни технологии DAR-
PA (Defense Advanced Research Projects Agen-
cy). По-запознатите знаят, че тя е известна със 
създаването на глобалната мрежа интернет, 
което е показателно за бъдещия потенциал на 
биониката.

През последните години DARPA работи активно 
по решения в областта на интерфейсите между 
човешкия мозък и електронните устройства (т. 
нар. Brain – Computer Interface) - друга област, 
тясно свързана с развитието на биониката. 
Изследователската агенция вече има успехи при 
заместването на изгубени крайници с изкуствени 
такива, които пациентите могат да контролират 
чрез електрически импулси, изпращани до 
невроните.

Както вече споменахме, развитието на 
съвременните науки и технологии позволяват 
прилагането на концепции, които само преди 
няколко десетилетия са били смятани за научна 
фантастика. Днес ендопротезирането е рутинна 
практика в хирургията, а протезите и имплантите 
са все по-прецизни и безопасни за пациентите. 
Нещо повече, благодарение на биониката, се 
постига напредък в контактната област между 
протезата и човешката тъкан, което позволява на 

пациентите с изкуствена ръка например да имат 
усещания и да я движат свободно.

Някои интересни разработки

Още през 2002 г. изследователски екип 
към Чикагския рехабилитационен център в 
САЩ успява да извърши успешна операция 
по присаждане на две изкуствени ръце на 
пациент. Днес технологиите са се развили много 
повече и вече има модерни бионични протези, 
които осигурят максимално реалистични 
усещания и свобода на движенията. Те приемат 
електрически импулси направо от нервната 
система на пациентите, позволявайки по този 
начин контролиране на пръстите.

Иновативен бионичен крак

Испанска компания пък създава иновативен 
бионичен крак, който може да бъде контролиран 
само с мисъл. Той работи като разчита 
информацията, подавана от малки имплантирани 
миоелектрични сензори, които са свързани 
с остатъчните истински мускулни влакна на 
пациента. Чрез тях мозъкът изпраща сигнал към 
съответната група мускули, след което сигналите 
се улавят от имплантирани сензори и се предават 
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на протезата, която от своя страна извършва 
желаното движение.

Изкуствено сърце

Изкуственото сърце е сред най-интересните 
примери за приложение на принципа на 
биониката за нуждите на медицината. То може 
да замести увреденото сърце при пациенти с 
тежки заболявания. За първи опит за смяна на 
сърдечния орган с изкуствен такъв се счита 
имплантирането на Jarvik-7 през 1982 година. 
Това изкуствено сърце е проектирано от екипа на 
Вилен Йохан Колф и Роберт Ярвик, чието име носи 
прототипът. Успехите в тази област са истински 
прелом в медицината и технологиите, но въпреки 
безспорния напредък това нововъведение 
все още е в процес на усъвършенстване и 
непрестанни изследвания.

Слухови апарати

Към бионичните протези спокойно могат да 
бъдат отнесени и някои видове слухови апарати 

или т.нар. кохлеарни импланти. Първите опити 
за създаване на ново поколение "бионично 
ухо" са направени още през 1978 година. То е 
разработено от австралийския професор Греъм 
Кларк и помага за разбиране и възприемане на 
речта при пациенти с тежки нарушения на слуха 
или напълно глухи. 

Днес най-модерните бионични кохлеарни 
импланти са базирани на принципа, разработен 
от Греъм, но с все по-добри качества на приемане 
на звука.

Първото изкуствено око, способно да 
вижда

Неотдавна беше създадено и първото изкуствено 
око, способно да предава на мозъка визуална 
информация. То може да помага на хора, загубили 
зрението си, благодарение на изкуствена ретина 
от фоточувствителни нанопроводници, които 
реагират на светлината и предават сигнала за 
нея.
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Силата	на	ароматерапията

Как да подобрим концентрацията и мозъчната си дейност 
с етерични масла
Автор: Петя Ралчева, HealthingOils - Ароматерапия за здраве
 В последните години популярността и 
интересът към етеричните масла стават все по-
големи и много хора започват да преоткриват 
тяхната сила и действие. В това всъщност няма 
нищо случайно. Етеричните масла са познати от 
хиляди години не само заради своите лечебни 
сили, но и заради прекрасния си аромат и 
десетките ползи, които дават за здравето, 
тонуса и красотата. Богати на антиоксиданти, 
растителните масла подпомагат сияйната и 
здрава кожа, работейки на клетъчно ниво, за да 
поддържат тена бистър и свеж. А заради техните 
терапевтични свойства, науката ароматерапия 
работи в помощ на всеки, който търси естествен 
начин да подобри своето физическо, психическо 
и емоционално благополучие.

Физическите ползи

Етеричните масла могат да достигнат буквално 
до всяка клетка на тялото. Затова някои от тях 

традиционно се използват при мускулни и ставни 
болки, подобряват кръвообращението, облекчават 
симптоми като запушен нос, възпалени синуси, 
ефективни са при главоболие и мигрена. Наред 
с това те имат положителен ефект върху кожата, 
като проникват в дълбочина, подпомагайки 
процеса на клетъчно обновяване, засилват 
кръвообращението и помагат при проблеми като 
акне, екзема и стареене на кожата.

Ползи за емоциите

Етеричните масла могат да повлияят дори върху 
емоционалното състояние. Всичко е свързано с 
обонянието, което чрез лимбичната система се 
свързва с паметта и емоциите. Те имат ароматни 
молекули, които са летливи. Това означава, че 
се превръщат в газове и се разпространяват 
бързо. Вдишвайки ги, ние откриваме ароматите, 
които могат да предизвикат емоционални и дори 
физически реакции и да върнат спомени за хора 

https://www.facebook.com/healthingoils.bg/
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или места. Те могат да повлияят на настроението, 
да пренесат човек от едно състояние на ума в 
друго.

Ароматерапията като средство за концентрация 
и подобряване на мозъчната дейност

Много хора знаят за ползите от ароматерапията, 
но дори не подозират, че етеричните масла могат 
да повлияят на способността им за концентрация, 
да бъдат превенция при различни заболявания, 
свързани с мозъка, да насърчават релаксацията 
и способността за отпускане и почивка.

Днес живеем във все по-стресови времена, 
излагаме се на все по-голямо натоварване и 
понякога направо имаме чувството, че мозъкът ни е 
на път да експлодира. Обикновено специалистите 
ще ни посъветват да почиваме повече, но това 
не винаги е решение. Психическото изтощение се 
превръща в сериозен проблем и може да повлияе 
на работата, ученето, ежедневните задължения и 
дори на пълноценния сън и почивка.

На помощ идват ароматерапията и етеричните 
масла, които, благодарение на своите 
терапевтични свойства, могат да стимулират 
мозъчната функция, да подобрят умствената 
яснота, да облекчат стреса и като цяло да 
доведат до спокойствие.

Ето кои са най-добрите етерични масла за 
концентрация и при умствена умора:

Етерично масло от розмарин

Розмаринът е бил използван в древен Рим и 
Гърция за повишаване на умствената бдителност 
и облекчаване на умствената умора. Проучвания 
показват, че вдишването на масло от розмарин 
предотвратява разграждането на ацетилхолина 
- химикал, отговорен за паметта, концентрацията 
и мисленето.

В тестове със студенти е доказано, че умствените 
им способности, концентрацията, бързината и 
точността на решение на задачи се повишава 
след използване на такова масло.

Нещо повече - изследвания доказват, че 
вдишването на ободряващия аромат на маслото 
от розмарин може да подобри здравето на 
мозъка сред възрастните хора, които имат болест 
на Алцхаймер или деменция.

Етерично масло от мента

Ментата е добре познато етерично масло, което 
стимулира мозъка, предотвратява умората и 
подобрява ефективността при учене и работа.
Вдишването на аромата на мента се счита 
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за нефармакологичен метод за подобряване 
на когнитивните функции. Нещо повече, 
изследователите са открили, че това етерично 
масло може да облекчи болестта на Алцхаймер и 
нейните симптоми.

Подобно на маслото от розмарин, ментата 
също помага за подобряване на уменията за 
концентрация и подобрява паметта. Основната 
съставка на ментовото масло е ментолът, който 
действа за облекчаване на главоболие и мускулна 
болка. Наред с това ментата лекува стомашни 
усложнения и подобрява кръвообращението в 
мозъка.

Етерично масло от лимон

Етеричното масло от лимон е популярно със своя 
пречистващ, ободряващ и освежаващ аромат. 
Истината е, че повечето хора не са наясно със 
скритото му свойство да подобрява паметта и 
концентрацията.

Има силна връзка между паметта и вниманието. 
Способността на човек да поддържа ясен фокус 
за продължителни периоди, означава да запазва 
по-високи нива на информация. Това е областта, 
в която лимоновото масло се отличава.

Проучване, проведено още през 2016 г., 
установява, че лимонът е едно от най-добрите 
етерични масла за намаляване на тревожността. 
Използва се предимно от пациенти, наскоро 
претърпели ортопедична операция.

Етерично масло от лавандула

Когато чуят думата „лавандула“, първото 
нещо, което изниква в ума на повечето 
хора е, че лавандуловото масло помага при 
безсъние, тревожност, главоболие, проблеми с 
настроението и други. Но наред с това то помага 
за повишаване на фокуса, за умствена яснота и 
понижава кръвното налягане.

Мета-анализ от 2019 г. доказа, че лавандулата 
е едно от най-добрите етерични масла за хора, 
които се борят с тревожност. Пациентите, които 
са вдишвали масло от лавандула, съобщават за 
значително намаляване на нивата на тревожност.

Масло от градински чай

Градинският чай е едно от онези етерични масла, 
които имат особено силен и отличаващ се аромат. 
Спада към семейството на ментата, заедно с 
билки като мащерка, босилек, розмарин и риган.
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Маслото от градински чай е особено полезно за 
мозъка и цялостното подобряване на паметта. То 
е богато на съединения, които действат и като 
антиоксиданти, което е важно за подобряване на 
защитната система на мозъка.

В проучване 39 пациенти с болестта на Алцхаймер 
консумират 2 мл. (60 капки) градински чай всеки 
ден в продължение на четири месеца. До края 
на тестовия период се съобщава, че участниците 
имат по-добри когнитивни способности, 
подобрено разсъждение, по-добри умения за 
решаване на проблеми и по-силна памет.

Доказано е, че по-ниските дози от екстракта 
подобряват паметта, докато по-високите дози 
повишават спокойствието и бдителността сред 
участниците. Маслото от градински чай като цяло 
подобрява мозъчната функция и паметта.

Масло от босилек

Известно е, че етеричното масло от босилек 
лекува различни психически и физически 
проблеми. Познава се като маслото, което 
обновява и повдига тонуса, но е доказано, че 
редовната му употреба (вдишване/ масажиране) 
дава умствена яснота и сила.

Маслото от босилек има способността да 
понижава нивата на умора, стрес, нервност и 

тревожност. То също се използва за подобряване 
на паметта, увеличаване на енергията и при 
трудна концентрация.

Нещо повече, босилекът се счита за адаптоген 
(специална група от билки, които поддържат 
естествената способност на организма да се 
справя със стреса), което доказва колко мощен 
е той, когато става въпрос за паметта и по 
отношение на борбата с хроничния стрес.

Босилекът често се използва в ароматерапията и 
за пациенти с мозъчна мъгла.

Признаци, че трябва да започнете да 
използвате етерични масла

Етеричните масла са напълно естествен начин 
за справяне с всякакви състояния и нямат 
странични ефекти. Ако все пак не сте се убедили 
в техните качества, е време да им се доверите. А 
ето и няколко признака, че трябва да започнете 
да ги използвате:

Неспособност за фокусиране или концентрация 
дори при най-малките задачи. Винаги се лутате 
и често се мъчите да организирате мислите 
си. Правенето на незначителни преценки или 
решения е голяма усилие за вас.

Чувство на объркване, усещане за нереалност… 
Дори след като пиете кафе, все още се чувствате 
мудни и немотивирани.

Постоянно забравяте нещата, а изпълнението на 
най-простите задачи е проблем за вас. Лесно 
забравяте какво трябва да правите и ставате 
по-малко продуктивни в процеса. Склонни сте 
да губите хода на мислите си и ви е трудно да 
поддържате разговор.

Страдате от хронична умора, лесно 
раздразнителни сте и твърде изтощени по всяко 
време на деня. Изглежда, че нищо, което правите, 
не ви кара да се почувствате по-добре.
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Logiscool организира изнесени лагер-школи 
в планината

Мария Иванова

 Minecraft Град на Герои, Roblox 
игра, YouTube Студио - това ще са само чат 
от любопитните за децата теми, които ще 
са във фокуса на изнесените лагер-школи в 
планината, които световната мрежа от школи по 
дигирално образование и програмиране Logis-
cool организира това лято. Предложението е 
подходящо за ученици, запалени по забавленията 
и програмирането, и включва пет нощувки 
от неделя до петък, както и пълен пансион в 
модерния Еко хотел "Здравец", разположен на 20 
км. от град Пловдив, в полите на Родопа планина. 

Освен обучения по избрана Logiscool тема, 
лагерниците ще имат свободен достъп до 
спортната база на хотела, включваща басейн, 
игрище, маса за тенис и езда. Всеки ден са 

планирани 3.5 часа обучение с инструктор на 
образователната организация, както и 4 часа 
занимания с професионални аниматори по танци, 
музика и спорт.

"Обещаваме забавление, знание и занимания по 
вкуса на децата, идеален за лятната ваканция. 
И всичко това на място, отдалечено от шума 
и забързания ритъм на големия град, сгушено 
сред вековните иглолистни гори, осеяни с 
цветя и билки" - споделят от образователната 
организация.

Minecraft Град на Герои

По време на тази ваканционна лагер школа 
децата могат да създадат своя собствена 

http://logiscool.com/bg/
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дигитална приключенска игра. За целта не се 
изискват познания по програмиране. Всичко, от 
което децата се нуждаят, е любовта им към игрите 
и безграничната им креативност. Те ще трябва 
да  измислят история, да създадат фантастичен 
свят около нея и да го населят с най-смелите си 
герои, готови да поемат вълнуващи мисии и тайни 
задачи. А когато всичко е готово? Тогава е време 
играта да започне. До края на лагера децата ще 
имат своя собствена, самостоятелно създадена 
игра с помощта на различни модове, скриптове и 
концепции за дизайн на игри, запознавайки се с 
езика за програмиране Lua, използван от Roblox.

YouTube Студио

По време на тази лагер-школа децата ще научат 
основите на редактирането на видео и аудио 

и ще могат да изпробват различни онлайн 
жанрове. Те ще имат възможността да говорят 
и за интернет троловете, онлайн сигурността и 
правните аспекти на влогърството. След анализ 
на добрите и лошите примери, ще бъде разкрито 
какво прави един канал в Youtube успешен.

Занимания с аниматори

В свободното си време лагерниците ще се 
насладят на нови преживявания с професионални 
аниматори, включващи: правене и пускане на 
хвърчила, търсене на съкровища с гатанки, игри 
с топка, състезания, бягане с лъжици, дърпане 
на въже, танцуващи столове и др. Заниманията с 
аниматори включват също: отборни игри, пуване 
в басейн с професионален спасител, урок по 
конна езда и др.


